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مقدمــه :رفــاه اجتماعــی مهمتریــن بخــش
مفهــوم توســعه پایــدار را تشــکیل میدهــد
کــه امــکان تأمیــن نیازهــای نســل امــروز
بــدون از بیــن بــردن توانمندیهــای نســل
آینــده بــرای دســتیابی بــه نیازهایشــان را
فراهــم میکنــد و رفــاه اجتماعــی روســتایی
مجموعــه ســازمانیافتهای از قوانیــن ،مقــررات
و سیاســتهایی را شــامل میشــود کــه در قالــب
مؤسســات رفاهــی و نهادهــای اجتماعــی بــه
منظــور پاســخگویی بــه نیازهــای مــادی و
معنــوی و تأمیــن ســعادت انســان ارائــه میشــود
تــا زمینــه رشــد و تعالــی او را در نقــاط روســتایی
تأمیــن کنــد .متــون توســعه نشــان میدهــد
ارتقــای شــاخصهای رفــاه اجتماعــی روســتایی،
تابعــی از عوامــل و پدیدههــای مختلــف
میباشــد کــه از جملــه ایــن پدیدههــا میتــوان
بــه فعالیــت گردشــگری اشــاره کــرد و توســعه
و شــکوفایی صنعــت گردشــگری روســتایی
میتوانــد بــه عنــوان کاتالیــزوری کارآمــد بــرای
بازســازی و ارتقــای شــاخصهای رفــاه اجتماعــی
در مناطــق روســتایی مطمــح نظــر قــرار گیــرد .بــر
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Introduction: Social welfare is the
most important part of the concept of
sus
tainable development which provides the possibility of meeting the
needs of today’s generation without
destroying the ability of future generations to meet their needs. Rural social
welfare includes an organized series of
laws, regulations and policies, which
are presented in the form of welfare
and social institutions in order to meet
the spiritual and material needs of people and to provide human felicity. The
development literature sugges
ts that
promotion of rural social welfare indices is a function of various factors such
as tourism activities. Development and
prosperity of rural tourism as an efficient catalyst for the reproduction and
the promotion of social welfare in rural
areas should be highlighted. Accordingly, this study aimed to investigate
the effects of tourism on the promotion
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همیــن اســاس ،هــدف ایــن مقالــه بررســی اثــرات
گردشــگری در ارتقــای شــاخصهای رفــاه اجتماعــی
در مناطــق روســتایی شهرســتان مشگینشــهر
میباشــد.
روش :تحقیــق حاضــر بــا روش پیمایــش و بــا
روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده در بیــن 331
نفــر از روســتاییان ســاکن در روســتای نمونــه
گردشــگری اونــار صــورت گرفته اســت .از ســویی،
بــرای برابــری در آزمــون و نتیجــه ،بــا اســتفاده از
روش علی-مقایســهای 331 ،نفــر از روســتاییان
ســاکن در روســتای فاقــد گردشــگری کوجنــق
بــه عنــوان گــروه شــاهد انتخــاب شــدند .اعتبــار
صــوری پرســشنامه توســط پانــل متخصصــان
مــورد تأییــد قــرار گرفــت .مرحلــة پیشآزمــون
در منطقــه مشــابه جامعــه آمــاری بــا تعــداد 30
پرسشــنامه صــورت گرفــت و بــا دادههــای کســب
شــده و اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ ،پایایــی
پرسشــنامه تحقیــق  0/79بهدســت آمــد.
یافتههــا :در ارتبــاط بــا ویژگیهــای شــاخصهای
رفــاه اجتماعــی در دو گــروه ،توســعه گردشــگری
روی تمامــی مؤلفههــای شــاخصهای رفــاه
اجتماعــی بــه جــز عضویــت در تشــکلهای مدنــی
تأثیــر دارد .بــه عبارتــی ،تحلیلهــای آمــاری نشــان
داد توســعه و شــکوفایی گردشــگری در ارتقــای
شــاخصهای رفــاه اجتماعــی در مناطــق روســتایی
شهرســتان مشگینشــهر تأثیرگــذار بــوده اســت.
بــه طوریکــه همبســتگی توســعه گردشــگری
در تمامــی مؤلفههــای ارتقــای شــاخصهای رفــاه
اجتماعــی بــه جــز متغیــر عضویــت در تشــکلهای
مدنــی در قالــب فرضیــه تحقیــق بــه اثبــات رســید و
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of social welfare indices in rural areas
of the Meshginshahr county.
Method: This s
tudy was conducted
through a survey method using simple
random sampling among 331 residents
of Onar village, a touristy village. On
the one hand, in order to have an equal
test and result, using causal-comparative, 331 residents of Kojang village
a non-touris
ty village were selected
through causal-comparative method
as the control group. The validity of
the questionnaire was confirmed by a
panel of experts. A pre-test was carried
out with 30 questionnaires and by using Cronbach’s alpha coefficient the
reliability of the study was 0/79.
Findings: With regard to the characteristics of indicators of social welfare of
two groups, tourism development had
an impact on all indicators of social
welfare, except for membership in civic organizations. In other words, statistical analysis showed that development
in tourism had an effect on the promotion of social welfare indicators in rural areas of Meshginshahr, as the correlation between tourism development
and all components of the promotion
of social welfare indicators except for
the membership in civic organizations
hypothesis was proved. In this regard,
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در ایــن ارتبــاط ،میــزان  pمحاســبه شــده بین توســعه
گردشــگری بــا مؤلفههــای گــذران اوقــات فراغــت،
دسترســی بــه خدمــات آموزشــی ،دسترســی بــه
خدمــات بهداشــتی ،بهزیســتی فــردی ،تنــوع منابــع،
میــزان مشــارکت اجتماعــی ،ســرمایه اجتماعــی و
وضعیــت مســکن ســطح معنــاداری کمتــر از 0/01
را نشــان داد.
بحــث :گردشــگری نقــش مهمــی در ارتقــای
شــاخصهای رفــاه اجتماعــی از منظــر بهبــود
وضعیــت مســکن ،بهزیســتی فــردی ،تقویــت
ســرمایه اجتماعــی ،تقویــت مشــارکت ســاکنان
روســتاها بــه عنــوان ذینفعــان در طرحهــای توســعه
روســتایی و تقویــت پایــداری اجتماعــی ،ایجــاد
ارتباطــات اجتماعــی ،ارتقــای بهــرهوری بــه دلیــل
افزایــش آگاهــی و کاهــش تعارضــات دســته جمعی
و تقویــت زیرســاختهای آموزشــی و بهداشــتی
در مناطــق روســتایی دارد .در نهایــت ،پیشــنهاد
میشــود جهــت توســعه گردشــگری روســتایی بــه
دلیــل اثــرات مثبــت آن در ارتقــای شــاخصهای رفــاه
اجتماعــی در مناطــق روســتایی شهرســتان مشــگین
شــهر ،بایســتی زیربناهــای گردشــگری از جملــه
تأمیــن آب ،نیــروی بــرق ،دفــع زبالــه ،فاضــاب
و مخابــرات بــه درســتی در ایــن شهرســتان توســعه
یابنــد .همچنیــن ،حفاظــت و نگهداشــت محیــط
زیســت ،اســتفاده بهینــه و متعــادل از منابــع طبیعی و
داراییهــای روســتایی مــورد توجــه باشــد و هرگونــه
مداخلــه در ســاختار روســتا بــرای برنامهریــزی
و طرحریــزی گردشــگری روســتایی بایــد بــا
افزایــش آگاهــی روســتاییان ،مشارکتســازی
روســتایی و دخیــل کــردن روســتاییان در فرآینــد

the calculated P for tourism development with leisure components, access
to education, access to health services,
personal well-being, diversity, social
participation, social capital and housing situation was less than 0/01.
Discussion: Tourism plays an important role in the promotion of social
welfare indices in terms of improved
housing, personal well-being, strengthening social capital, strengthening the
participation of rural residents as stakeholders in rural development projects
and strengthening social sustainability,
creating social connections, improving
productivity due to increased awareness and reducing conflicts collective
and s
trengthening the education and
health infras
tructure in rural areas.
Finally, in order to develop rural tourism due to its positive effects on the
promotion of social welfare indices in
rural areas of Meshginshahr, tourism
infras
tructures such as water supply,
electricity, waste disposal, sewage and
telecommunications have to be properly developed in this city.
Also, protecting and preserving the
environment, efficient and balanced
use of natural resources and rural assets should be taken into account and
any interference with the s
tructure
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گردشــگری روســتایی بــه عنــوان ذینفعــان اصلــی
پــروژه باشــد ،بایســتی حمایتهــای مالــی جهــت
توســعه گردشــگری روســتایی در مناطــق روســتایی
شهرســتان مشگینشــهر بــه عمــل آیــد کــه نتایــج
پژوهــش حاضــر نشــان داد توســعه و شــکوفایی
گردشــگری در ارتقــای شــاخصهای رفــاه اجتماعــی
در مناطــق روســتایی شهرســتان مشگینشــهر
تأثیرگــذار بــوده اســت
کلیدواژههــا :توســعه روســتایی ،رفــاه اجتماعــی،
گردشــگری ،گردشــگری روســتایی
تاریخ دریافت94/5/18 :
تاریخ پذیرش95/9/20 :

of the village for rural tourism planning should be carried out alongside
increasing the awareness of villagers,
participation rural and the involvement
of the villagers in the process of rural
tourism as the main beneficiaries of
the project. There should be a financial
support for the development of rural
tourism in rural areas of Meshginshahr.
The results of this study showed that
tourism development had an impact on
in the promotion of social welfare indices in rural areas of Meshginshahr.
KeyWords: rural development, rural
tourism, social welfare, Tourism

مقدمه
اگرچــه در ایــران ،ســابقه اقدامــات مربــوط بــه تأمیــن اجتماعــی ،حمایــت از فقــرا
و افــراد آســیب پذیــر روســتایی ،حداقــل چهــل ســال ســابقه دارد ،امــا دســتاوردهای
برنامههــا از حیــث کاهــش فقــر و آســیبپذیری در نواحــی روســتایی کشــور جالــب
توجــه نیســت و کیفیــت زندگــی و رفــاه اجتماعــی مــردم و مکانهــای روســتایی بــه عوامــل
زیــادی از جملــه اشــتغال ،درآمــد مناســب ،دسترســی بــه خدماتــی ماننــد آمــوزش و
بهداشــت ،ســامت ،محیــط طبیعــی ،امنیــت ،و انجمنهــای قــوی وابســته اســت (حیــدری
ســاربان .)1394 ،بــا اســتناد بــه متــون توســعه ،گردشــگری منبــع بســیار مهمــی بــرای
اشــتغال نیــروی کار غیــر ماهــر ،بهویــژه زنــان و مهاجــران فقیــر روســتایی اســت .ایــن
اشــتغال میتوانــد در بخشــهای مرتبــط بــا گردشــگری نظیــر صنعــت و کشــاورزی انجــام
شــود .بــه علــت اینکــه بخــش گردشــگری نســبت ًا کاربــر اســت ،بنابرایــن ســرمایهگذاری
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درآن میتوانــد اشــتغال گســتردهتری را فراهــم کنــد .از ســوی دیگــر ،بــا توجــه بــه اینکــه
گردشــگری میتوانــد تعــداد زیــادی شــغل بــرای زنــان و نیــروی کار غیرماهــر ایجــاد
کنــد ،در نتیجــه میتوانــد بــه توانمندســازی زنــان و کاهــش فقــر کمــک فــروان کنــد
(پــاپزن و همــکاران .)1389 ،همچنیــن گردشــگری روســتایی بــا ایجــاد اشــتغال ،افزایــش
ســطوح درآمــد ،متنوعســازی فعالیتهــای اقتصــادی ،افزایــش ســطح آگاهیهــای اجتماعــی
و ایجــاد روابــط اجتماعــی گســترده بیــن جامعــه میزبــان و میهمــان ،بــه حفاظــت از میراث
فرهنگــی و طبیعــی کمــک کــرده و بــا جلوگیــری از مهاجــرت بیرویــه و بهینهســازی
بهرهبــرداری از زمیــن ،بــه توســعه روســتایی پایــدار کمــک میکنــد (افتخــاری و قــادری،
 .)1381در ایــن ارتبــاط میتــوان گفــت گردشــگری روســتایی میتوانــد موجبــات بهبــود
فرآینــد توســعه روســتایی را بــا ایجــاد فعالیــت مکمــل بخــش کشــاورزی ،اشــتغالزایی
و افزایــش درآمدهــای خانوارهــای روســتایی در بســتر مشارکتســازی روســتایی در
فرآینــد پذیــرش گردشــگر امکانپذیــر ســازد (شــهیدی و همــکاران .)1386 ،بررســی ایــن
متــون نشــان مــی دهــد کــه توســعه و شــکوفایی گردشــگری روســتایی باعــث ارتقــای
شــاخصهای رفــاه اجتماعــی در مناطــق روســتایی از منظــر توانمندســازی اقتصــادی،
اجتماعــی ،محیطــی ،نهــادی و فرهنگــی میشــود.
لــذا مطالعــات لیندبــرگ و جانســون )1997( 1نشــان میدهــد کــه بیــن توســعه و
شــکوفایی صنعــت گردشــگری و افزایــش رفــاه اجتماعــی روســتاییان ارتبــاط معنــاداری
وجــود دارد .افــزون بــر ایــن ،در ایــن ارتبــاط ،اطــاع از میــزان رفــاه اجتماعــی روســتایی و
بهبــود کیفیــت زندگــی روســتاییان بــه دلیــل اثــرات انکارناپذیــر آن بــر ثبــات و مانــدگاری
آنــان در مناطــق روســتایی و حفــظ و کرامــات انســانی آنهــا ،تقلیــل نابرابریهــای اجتماعــی
شــهری و روســتایی ،عدالــت اجتماعــی ،بهزیســتی فــردی و گروهــی ،عدالــت مکانــی
1. Lindberg and Johnson
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و افزایــش بهــرهوری تولیــدات کشــاورزی یــا ســایر فعالیتهــای اقتصــادی در مناطــق
روســتایی (حیــدری ســاربان ،)1395 ،یکــی از مهمتریــن ابزارهــای تصمیمگیــری اســت
کــه مســئوالن و مدیــران بــه آن بایــد توجــه داشــته باشــند .بهعبارتــی جهــت بهبــود
کیفیــت زندگــی و ارتقــای شــاخصهای رفــاه اجتماعــی روســتایی ،لــزوم توجــه بــه میــزان
شــاخصهای رفــاه اجتماعــی و اثــرات متغیرهــای بیرونــی بــر ارتقــای شــاخصهای رفــاه
اجتماعــی روســتایی ازجملــه گردشــگری و برنامهریــزی در راســتای تقویــت و شــکوفایی
صنعــت گردشــگری روســتایی بــه جهــت ارتقــای رفــاه اجتماعــی روســتاییان ،ضــروری
و اجتنابناپذیــر اســت .همچنیــن ،بررســیها و مطالعــات میدانــی در نواحــی روســتایی
شهرســتان مشگینشــهر حاکــی از آن اســت کــه میــزان شــاخصهای رفــاه اجتماعــی
روســتاییان ســاکن در مناطــق روســتایی شهرســتان مشگینشــهر بــا وجــود تأکیــد بیشــتر
بــر فعالیتهــای کشــاورزی و درآمدزایــی از قبــل اینگونــه فعالیتهــا و بیتوجهــی بــه
تنوعبخشــی فعالیتهــای اقتصــادی از جملــه صنعــت گردشــگری در ســطح مطلوبــی
قــرار نــدارد (حیــدری ســاربان .)1394 ،از ایــن رو تحقیــق بــه دنبــال آن اســت کــه ایــن
پرســش را مــورد بررســی و کاوش قــرار دهــد کــه آیــا بیــن توســعه گردشــگری و ارتقــای
شــاخصهای رفــاه اجتماعــی در مناطــق روســتایی ارتبــاط معنــادار وجــود دارد؟
مبانی نظری
دیدگاههــا و نظریههــای متعــددی پیرامــون رفــاه اجتماعــی مطــرح اســت کــه از آن
بیــن بــه بــاور آدام اســمیت ،رفــاه اجتماعــی در ســایه و ســازوکارهای فرآینــد طبیعــی
اقتصــاد آزاد بــرای آحــاد ملــت بــه دســت میآیــد و دخالــت دولــت در پروســه اقتصــاد
بــه ضــرر رفــاه اجتماعــی اســت (موســوی و محمــدی .)1388 ،بــه زعــم پارتــو ،زمانــی
بایــد از رفــاه اجتماعــی بــه معنــی واقعــی کلمــه ســخن گفــت کــه بهبــود وضــع زندگــی
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افــراد (دســت کــم یــک نفــر) بــه بدترشــدن وضــع افــراد دیگــر (حتــی یــک نفــر)
نینجامــد( .باقــری .)1392 ،نظریــات کینــز را میتــوان نقطــة الحــاق ســایر نظــرات رفــاه
اجتماعــی و یــا منافــع عمومــی دانســت .زیــرا وی ضمــن حمایــت از بخــش خصوصــی و
بــازار ،از نقــش دولــت نیــز غافــل نبــوده اســت( .اصغــری .)1383 ،بــه نظــر راولــز ،1بحــث
رفــاه اجتماعــی از آگاهــی مــا تأثیــر میپذیــرد .وی معتقــد اســت اگــر بخواهیــم عدالــت
و رفــاه عمومــی را برقــرار کنیــم ،بایــد براســاس میــزان اطالعاتمــان از جامعــه دســت
بــه عمــل بزنیــم (موســوی و محمــدی )1388 ،بــه بــاور آمارتیاســن ،رفــاه اجتماعــی
در قالــب کارکردهــا و تواناییهــا ،ظاهــرا ً راهــی معقــول بــرای اجتنــاب از دو برداشــت
عینیگرایــی و ذهنیگرایــی مطلــق اســت .همچنیــن ،ایشــان یــک متغیــر مهــم در رفــاه
اجتماعــی را آزادی افــراد دانســته کــه هــرگاه بــه آزادی توجــه نشــود ،رفــاه اجتماعــی
آنهــا کاهــش مییابــد .بــه طــور کلــی ،آمارتیاســن مباحــث اقتصــادی را در زمینههــای
اجتماعــی مطــرح کــرده و اعتقــاد دارد کــه بــدون درنظرگرفتــن یکــی از ایــن دو ب ُعــد،
نمیتــوان بــه رفــاه اجتماعــی پایــدار دســت یافــت( .آمارتیاســن)1392 ،
از زاویــهای دیگــر ،رویکردهــا و نظریههــای مربــوط بــه رفــاه مطابــق تقســیمبندی
عــام در جامعهشناســی ،بیشتــر بــه دو نــوع نگــرش «عامگرایانــه» و «فردگرایانــه» قابــل
تقســیم اســت کــه بــه تبــع آن ،راهحلهایــی نیــز حــول آن شــکل گرفتــه اســت .طرفــداران
رویکــرد فردگرایانــه بــر ایــن باورنــد کــه پیشــرفتهای رفاهــی فقــط تابع نظــام بازار بــوده و
از طریــق مکانیســم تولیــد محصــوالت و کاالهــای مــورد اســتفاده عمــوم افــراد امکانپذیــر
میگــردد .طرفــداران نظریــات جمعگرایانــه ،کســانی هســتند کــه ضرورتهــای رفاهــی را
ب ُعــد جمعــی تعبیــر و تفســیر میکننــد (میجلــی .)1378 ،همچنیــن ،رویکردهــای رفاهــی
بــه دو بخــش عینــی و ذهنــی تقســیم میشــود کــه امــروزه در مطالعــات رفــاه ،هــم
1. Rawls
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شــاخصهای عینــی و هــم شــاخصهای ذهنــی در نظــر گرفتــه میشــود.
تــراوش اندیشــه توســعه در حــوزه برنامهریــزی روســتایی منجــر بــه تحــول اساســی
در ایــن عرصــه گردیــده اســت .تکامــل مفهومــی توســعه در قالــب توســعه پایــدار و
فصــل مشــترک آن بــا رفــاه اجتماعــی ،زمینــه تقویــت رویکــرد جدیــدی شــده کــه
چالشــهای فکــری خاصــی را بــه دنبــال داشــته اســت .بــا ایــن حــال ،رفــاه اجتماعــی
روســتایی را فراینــدی مســتمر ،پویــا و پایــدار میداننــد کــه منجــر بــه ایجــاد مجموعــه
شــرایط و کیفیتهــا در توانمندســازی مــردم روســتایی از طریــق دولتهــا و نهادهــای مدنــی
و ســازمانهای مســئول بــرای بهبــود مســتمر زندگــی و کیفیــت آنهــا منجــر میشــود
(اشــاراک )2013 ,1و رفــاه اجتماعــی روســتایی مفهومــی عــام و خــاص را در بــر میگیــرد
کــه در مفهــوم رفــاه اجتماعــی عناوینــی نظیــر خدمــات اجتماعــی بــرای روســتاییان و
حقــوق عمومــی روســتاییان مدنظــر اســت .بــه عبارتــی ،در ایــن جــا بــر ســاختارهای
اجتماعــی متمرکــز میگــردد و ســاختار اجتماعــی در برگیرنــده دو بعــد مــادی و معنــوی
میباشــد کــه بعــد مــادی بــر تأمیــن نیازهــای اساســی ،خــوراک ،پوشــاک ،شــغل ،مســکن،
بهداشــت و درمــان روســتاییان تأکیــد دارد (زاهــدی اصــل )1384 ،ب ُعــد معنــوی را نیــز
میتــوان شــامل مفاهیــم زیــر دانســت :تعلیــم و تربیــت ،ریش ـهکنی جهــل و بیســوادی،
حمایــت قانونــی از عمــوم ملــت و برخــورداری از حقــوق انســانی ،سیاســی ،اجتماعــی،
اقتصــادی ،التفــات بــه خانــواده بــه عنــوان مهمتریــن نهــاد اجتماعــی و تأمیــن قداســت و
فضیلــت در بســتر جلوگیــری از انحرافــات اخالقــی ،اجتماعــی و اقتصــادی (رکنالدیــن
افتخــاری و توکلــی .)1385 ،بنابرایــن ،رفــاه اجتماعــی و توســعه روســتایی اشــاره دارد
بــه انتظامدهــی اجتماعــی در روســتاها در بســتر قوانیــن و سیاســتهای اجتماعــی در
جهــت افزایــش رضایــت جمعــی (محســنی .)1382 ،همچنیــن ،تــاش در تأمیــن فرصــت
1. Shahrak
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زیســتی ،اجتماعــی ،اقتصــادی بیــن افــراد اجتمــاع و قائلشــدن همــان حقــوق بــرای
آینــدگان در تمامــی محیطهــای روســتایی (برنامــه تفضیلــی ســازمان بهزیســتی کشــور،
 )1389و در نهایــت رفــاه اجتماعــی روســتایی مجموعــه ســازمانیافتهای از قوانیــن،
مقــررات و سیاســتهایی را شــامل میشــود کــه در قالــب مؤسســات رفاهــی و نهادهــای
اجتماعــی بــه منظــور پاسـخگویی بــه نیازهــای مــادی و معنــوی و تأمیــن ســعادت انســان
ارائــه میشــود تــا زمینــه رشــد و تعالــی او را در نقــاط روســتایی تأمیــن کنــد .متــون
توســعه نشــان میدهــد ارتقــای شــاخصهای رفــاه اجتماعــی روســتایی ،تابعــی از عوامــل
و پدیدههــای مختلــف میباشــد کــه از جملــه ایــن پدیدههــا میتــوان بــه فعالیــت
گردشــگری اشــاره نمــود.
مطالعــات نشــان میدهــد بــا گســترش روز افــزون مهاجرتهــای روســتایی ،کاهــش
درآمــد خانوارهــای روســتایی و افــول کشــاورزی روســتایی ،نیــازی روزافــزون بــه
فعالیتــی جایگزیــن و در عیــن حــال مکمــل بــرای کشــاورزی احســاس میشــود تــا
بــه منظــور توســعه پایــدار روســتایی ،امــکان بهرهمنــدی روســتاییان از معیشــت پایــدار
فراهــم آیــد کــه ایــن خــود بهبــود کیفیــت زندگــی و ارتقــای شــاخصهای رفــاه اجتماعــی
و رضایتمنــدی روســتایی را بــه همــراه مــیآورد (شــارپلی.)2003 ،
امــروزه در زمینــه گردشــگری ،چهــار دیــدگاه غالــب حمایتــی مثبــت ،دیــدگاه
گسســت ،دیــدگاه نظارتــی و دیــدگاه ســازگاری وجــود دارد کــه در دیــدگاه حمایتــی
مثبــت ،گردشــگری بــه مثابــه یــک صنعــت مولــد کــه یاریدهنــده اقتصــاد و توســعه
کشورهاســت ،در نظــر گرفتــه مــی شــود( .الوانــی )1385 ،طرفــداران دیــدگاه گسســت ،بــر
ایــن عقیــده هســتند کــه طرحهــا و برنامههــای گردشــگری ،همــه داشــتههای فرهنگــی
جامعــه را در خدمــت پــول و درآمــد ارزی قــرار میدهــد و ایــن درآمــد بــه بهــای گزافــی
بهدســت مــی آیــد .از ایــن روســت کــه در قبــال ایدههــا و برنامههــای گردشــگری
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مقاومــت و عکسالعمــل نشــان میدهنــد (الوانــی .)1385 ،بــر پایــه دیــدگاه نظارتــی،
اگــر توســعه گردشــگری همــراه بــا نظــارت دولــت نباشــد ،بــا مبانــی توســعه پایــدار و
حفــظ منابــع طبیعــی ،تاریخــی ،فرهنگــی و انســانی کشــورها مغایــرت خواهــد داشــت
(حیــدری ســاربان .)1394 ،همچنیــن ،براســاس نظریــه ســازگاری ،دولتهــا میکوشــیدند
تــا بــا اتخــاذ سیاســتهای مناســب گردشــگری بــرای کشــور خــود ،نوعــی ســازگاری و
تطبیــق میــان مصالــح جمعــی و توســعه گردشــگری اتخــاذ کننــد و بــه جــای محــدود
ســاختن گردشــگری ،توســعه آن را بــا مصالــح و منافــع کشــور هماهنــگ ســازند .ایــن
دیــدگاه بــر توســعه پایــدار گردشــگری تأکیــد میورزیــد (افتخــاری و همــکاران.)1388 ،
در نهایــت ،در زمینــه ارتبــاط بیــن گردشــگری و توســعه روســتایی ســه دیــدگاه مطــرح
اســت .دیــدگاه اول گردشــگری را بــه مثابــه راهبــردی بــرای توســعه بـهکار میگیــرد .در
دیــدگاه دوم ،گردشــگری بــه مثابــه سیاســتی بــرای بازســازی ســکونتگاههای روســتایی
مــورد توجــه قــرار میگیــرد .در دیــدگاه ســوم ،گردشــگری روســتایی بــه مثابــه ابــزاری
بــرای توســعه پایــدار و حفاظــت از منابــع طبیعــی مطــرح اســت؛ ایــن دیــدگاه خواهــان
رشــد بلندمــدت گردشــگری بــدون اثــرات مخــرب بــر زیســت بومهــای طبیعــی اســت
(رضوانــی و صفایــی.)1384 ،
بررســی ادبیــات توســعه گردشــگری گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه توســعه و
شــکوفایی گردشــگری روســتایی باعــث ارتقــای شــاخصهای رفــاه اجتماعــی از منظــر
بهبــود الگــوی مصــرف خانوارهــای روســتایی ،رضایتمنــدی شــغلی ،تقویــت ســرمایه
روانشــناختی ،تقویــت مشــارکت اجتماعــی ،تقویــت ســرمایه اجتماعــی ،افزایــش میــزان
درآمــد و ...در مناطــق روســتایی مــی شــود و گردشــگری امتیــازات قابــل مالحظـهای بــرای
نواحــی روســتایی از طریــق توســعه درآمدهــای زیرســاختی ایجــاد مینمایــد .بــه طــوری
کــه گردشــگری در ســطح محلــی بــرای صاحبــان تجــارت بــا ســرمایه انــدک امکان رشــد را
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فراهــم میســازد .همچنیــن گردشــگری روســتایی زمینــه حضــور تجارتهــای خــرد را فراهــم
میســازد و از طرفــی در کنــار فعالیتهایــی ماننــد کشــاورزی ،تأثیــر مطلوبــی بــر میــزان
افزایــش درآمدهــای خانوارهــا دارد (اســماعیلیان .)1381 ،وابســتگی فزاینــده بــه گردشــگری
و حمایــت از آن ،براســاس امتیازاتــی اســت کــه ایــن نــوع گردشــگری بــه صــورت بالقــوه
در نواحــی روســتایی بــه همــراه داشــته اســت .بهگونـهای کــه بخــش گردشــگری روســتایی
در جایگاهــی ارزشــمند و رو بــه رشــد در بــازار گردشــگری قــرار دارد و بــرای فعالیتهــای
اقتصــادی در روســتاها ،درآمــد فراوانــی بههمــراه خواهــد داشــت .بــه بیــان دقیقتــر،
توســعه گردشــگری روســتایی ،راهحــل بالقــوهای را بــرای بســیاری از معضــات فــراروی
نواحــی روســتایی ازجملــه پاییــن بــودن رشــد اقتصــادی ،ایجــاد تنــوع درآمــدی و ارتقــای
شــاخصهای رفــاه اجتماعــی قــرار میدهــد و در کل مزایــای توســعه و شــکوفایی صنعــت
گردشــگری در نواحــی روســتایی عبارتنــد از کاهــش بیــکاری ،جــذب ســرمایه خارجــی و
زیبایــی شــهرها و روســتاها (رکنالدیــن افتخــاری و مهــدوی1386 ،؛ دیــن ،)2002 ،1افزایش
درآمــد ،هویــت بخشــی بــه صنایــع دســتی تولیــدی روســتایی ،ارتقــای خدمــات اجتماعــی
روســتاییان و ارتقــای کیفیــت و کمیــت زیرســاختهای روســتایی (رضوانی1387 ،؛ شــهیدی و
همــکاران1387 ،؛ بنــدک 2و دســزی ،)2008 ،ایجــاد چرخــه درآمــدی برای روســتاییان ،تغییر
الگــوی مصــرف روســتاییان ،افزایــش رفــاه زنــان روســتایی ،توانمندســازی زنــان روســتایی
از طریــق کارآفرینــی و کســب وکارهــای کوچکتــر و توســعه و بهبــود زندگــی روســتایی
(کوســتاس )2012 ،3جمعهپــور و احمــدی1390 ،؛ بومنــت و ســوفورونوف ،)2013 ،4تقویت
مشــارکت ســاکنان روســتاها بهعنــوان ذینفعــان در طرحهــای توســعه روســتایی ،تقویــت
پایــداری اجتماعــی ،ایجــاد ارتباطــات اجتماعــی ،تقویــت ســرمایه اجتماعــی ،رضایتمنــدی
1. Din				2. Benedek and Deszi
3. Kos
tas				4. Beaumont and Soforonoff
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شــغلی (ســقایی1383 ،؛ هــوی و بلیســل ،)2008 ،1تقویــت خالقیــت و ابتــکار روســتاییان،
ارتقــای بهــرهوری بهدلیــل افزایــش آگاهــی ،کاهــش تعارضــات دســته جمعــی ،ارتقــای
شــاخص ســامت ،مدیریــت پایــدار منابــع ،انســجام درون گروهــی ،افزایــش بهــرهوری
نیــروی کار ،بهبــود زیرســاختهای فیزیکــی و افزایش تولیــدات کشاورزی(بخشـیزاده،1387 ،
بریدنهــان و ویکنــس ،)2008 ،2بازتویــع در آمــد و اشــتغال ،ارائــه خدمــات ترویجــی ،تقویت
اعتمــاد اجتماعــی -نهــادی (خیاطــی1382 ،؛ کاندکــر ،)2009 ،3بهزیســتی اجتماعــی ،تقویــت
تشــکلهای مردمــی و بهبــود وضعیــت امکانــات زندگــی در روســتا (مهــدوی و همــکاران،
1387؛ ترنــوک ،)2004 ،4تقویــت توانمندســازی روانشــناختی ،بهبــود امیــد بــه آینــده ،بهبود
انگیــزش ،ارتقــای ســامت روحــی و روانــی ،بهبــود مهارتهــای فنــی و اجتماعــی و تقویــت
ارتباطــات اجتماعــی و تعلــق اجتماعــی (حیــدری ســاربان و ملکــی1393 ،؛ ویــور2013 ،5؛
اســتفن )2009 ،6دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی ،بهبــود گــذران اوقــات فراغت،
تقویــت رضایتمنــدی شــغلی ،تقویــت ســرمایه اجتماعــی ،اصــاح الگــوی مصــرف
خانــوار ،تقویــت امنیــت اجتماعــی و افزایــش میــزان درآمــد (اکبریــان رونیــزی1392 ،؛ ونگ
و کان.)2014 ،7
پیشینة تجربی
تاکنــون مطالعــات متعــددی پیرامــون اثــرات گردشــگری در توســعه مناطــق روســتایی
صــورت گرفتــه اســت ،ولــی درخصــوص نقــش گردشــگری در ارتقــای شــاخصهای رفــاه
اجتماعــی مطالعــات چندانــی صــورت نگرفتــه اســت کــه در زیــر بــه پــاره ای از ایــن
مطالعــات پرداختــه مــی شــود.
		1. Hoy and Belisele
		2. Briedenhann and Wickens
3. Kandker
4. Tuernock		5. Weaver			6. S
tephen
7. Wong and Kuan
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مطالعــة حســنوند و حســنوند ( )1390بــا عنــوان «امکانســنجی گردشــگری روســتایی
و آثــار آن بــر توســعه روســتایی» نشــان داد کــه گردشــگری بــه لحــاظ اجتماعــی تأثیــر
بســیار اندکــی بــر تغییــر نــوع لبــاس ،نــوع مراســم ،الگــوی مصــرف غــذا و بهبــود وضعیت
آمــوزش داشــته ،امــا تــا حــد زیــاد موجــب گســترش روابــط بیرونــی روســتا بــا نواحــی
همجــوار و افزایــش بیهنجــاری شــده اســت.
نتایــج مطالعــة حیــدری ســاربان ( )1394بــا عنــوان «تبییــن عوامــل موثــر بــر ارتقــای
رفــاه اجتماعــی در مناطــق روســتایی ،مطالعــه مــوردی :شهرســتان مشگینشــهر» نشــان
داد ک��ه مهمتریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر ارتقــای رفــاه اجتماعــی ســاکن در منطقــه مــورد
مطالعــه شــامل شــش مؤلفــه (توانمندســازی اقتصــادی و بازتوریــع درآمــد ،توانمندســازی
اجتماعــی و تقویــت ســرمایه اجتماعــی ،توانمندســازی محیطــی ،نهادســازی و ارتقــای
پذیــرش اجتماعــی ،توانمندســازی روانشــناختی ،تقویــت مشــارکت اجتماعــی و ارائــه
خدم��ات ترویجـ�ی) اســت کــه مقــدار واریانــس تجمعــی تبییــن شــده توســط ایــن شــش
عامــل  % 68/5میباشــد.
نیــج )2006( 1در تحقیــق خــود نشــان داد کــه بیــن توســعه و شــکوفایی گردشــگری
روســتایی بــا بهبــود وضعیــت الگــوی مصــرف خانــوار ،تنــوع منابــع ،کاهــش فقــر و افزایــش
میــزان درآمــد رابطــه معنــاداری وجــود دارد .از دیــدگاه فرانسیســا 2و همــکاران ( )2006رونق و
شــکوفایی گردشــگری روســتایی زمینــه عضویــت اجتماعات روســتایی را در تشــکلهای مدنی
بــه واســطه افزایــش میــزان آگاهــی ،تحــرک اجتماعی و ارتقــای دانــش ،مهارت و نگــرش مهیا
میســازد .نتایــج مطالعــات تلفــر ،)2009( 3در پژوهشــی نشــان داد کــه گردشــگری روســتایی
ارتباطــات اجتماعــی ،اعتمــاد اجتماعــی ،انســجام اجتماعــی و میــزان روابــط افقــی روســتاییان
2. Francisa
4. Iorio and Corsale

			1. Neidig
			3. Telfr
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بــر پایــه همــکاری افقــی را بهبــود میبخشــد .اوریــو و کورســال )2010( 4در مطالعــة خــود به
ایــن نکتــه پــی بردنــد کــه بــا گســترش و رونــق گردشــگری روســتایی فرآینــد دسترســی بــه
خدمــات آموزشــی ،بهداشــتی ،تســهیالت اعتبــاری و نهادههــای کشــاورزی تســهیل میگــردد.
کــو )2010( 1دریافــت کــه بیــن افزایــش میــزان درآمــد ،بهبــود الگــوی مصــرف خانــوار ،بهبود
کارآیــی ،بهبــود وضعیــت گــذران اوقــات فراغــت ،بهبــود کیفیــت مســکن بــا گســترش و
شــکوفایی گردشــگری روســتایی رابطــه معنــاداری وجــود دارد .بــه بــاور بورمــن و ســولبرگ

2

( ،)2010تحقــق مشــارکت در طرحهــای مربــوط بــه توســعه روســتایی و یــا در ســایر امــور
مربــوط بــه روســتا تــا حــدود بســیار زیــادی بــه میــزان تقویــت ســرمایه اجتماعــی بــه دلیــل
کاهــش تعارضــات و اختالفــات ،تقویــت انســجام و همبســتگی درون گروهــی ،افزایــش
ارتباطــات اجتماعــی و مســئولیتپذیری و تقویــت زیرســاختهای آموزشــی ناشــی از توســعه
گردشــگری روســتایی بســتگی دارد .نتایــج مطالعــة ســبل )2011( 3نشــان داد کــه گردشــگری
روســتایی بــا ارتقــای دانــش و مهــارت ،اســتفاده مطلــوب از منابــع اطالعاتــی ،بازاریابــی و
بازاررســانی محصــوالت کشــاورزی ،افزایــش میــزان بهــرهوری ،تقویــت خالقیــت و ابتــکار
کشــاورزان ،دسترســی بــه خدمــات و اقدامــات ترویجــی و فراهم کــردن تأمینهــای اجتماعی و
متنوعســازی مشــاغل ،میــزان رضایتمنــدی شــغلی جوامــع روســتایی را ارتقــای میبخشــد
کــه ایــن امــر در افزایــش میــزان رفــاه اجتماعــی روســتایی تأثیــر انکارناپذیــری دارد .کاپلنــد
( )2012در تحقیقــی بــا عنــوان «گردشــگری و رفــاه اجتماعــی بــا رویکــرد افزایــش صــادرات»
بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه توســعه گردشــگری و از آن جملــه گردشــگری روســتایی
در مناطقــی کــه امــکان صــادرات انــواع محصــوالت تولیــدی وجــود دارد ،از قابلیتهــای زیادی
بــرای دسـتیابی بــه پایــداری اجتماعــی و اقتصــادی برخــوردار اســت.
1. Ko
2. Burman and Solerberg
3. Sebele
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در نهایــت متغیرهــای تحقیــق حاضــر در خصــوص نقــش گردشــگری روســتایی در ارتقای
شــاخصهای رفــاه اجتماعــی روســتایی و چارچــوب نظــری تحقیــق بــا توجــه بــه مــرور ادبیات
و پیــش نگاشــتههای موضــوع و بــر اســاس اهــداف پژوهــش ،در جــدول ( )1ارائه شــده اســت.
جدول ( )1معرفی متغیرهای تحقیق در خصوص نقش گردشگری روستایی در ارتقای شاخصهای رفاه
اجتماعی روستاییان
ردیف

متغیرهای تحقیق

1

بهبود وضعیت الگوی مصرف خانوار ،تنوع منابع ،کاهش فقر و
افزایش میزان درآمد

نیج ()2006

2

بهبود ارتباطات اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی و
میزان روابط افقی روستاییان بر پایه همکاری

تلفر ()2009

3

خودکارآمدی ،امیدواری ،تابآوری ،خوشبینی ،اعتماد به نفس

برد ()2009

4

دسترسی به خدمات آموزشی ،بهداشتی ،فرصتهای جدید،
تسهیالت اعتباری و نهادههای کشاورزی

اوریو و کورسال ()2010

5

تشکلهای مدنی به واسطه افزایش میزان آگاهی ،تحرک اجتماعی،
بهزیستی فردی و گروهی به دلیل افزایش تولید متنوع و با
کیفیت ،افزایش میزان نرخ اشتغال و نسبت تأمین نیاز از مراکز
خود روستا

فرانسیسا و همکاران
()2006

6

افزایش میزان درآمد ،بهبود الگوی مصرف خانوار ،بهبود کارآیی،
بهبود وضعیت گذران اوقات فراغت ،کیفیت مسکن

کو ()2010

7

تقویت سرمایه اجتماعی بهدلیل کاهش تعارضات و اختالفات،
انسجام و همبستگی درونگروهی ،افزایش ارتباطات اجتماعی و
مسئولیتپذیری تقویت زیرساختهای آموزشی

بورمن و سولبرگ ()2010

8

ارتقای دانش و مهارت ،استفاده مطلوب از منابع اطالعاتی،
بازاریابی و بازاررسانی محصوالت کشاورزی ،افزایش میزان
بهرهوری ،تقویت خالقیت و ابتکار کشاورزان ،دسترسی به
خدمات و اقدامات ترویجی و وجود تأمین اجتماعی و متنوع
سازی مشاغل میزان رضایتمندی شغلی جوامع روستایی

سبل ()2011

منبع
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شکل ( )1مدل نظری تحقیق مبنی بر تأثیر گردشگری روستایی بر رفاه اجتماعی
دسترسي به خدمات بهداشتي
دسترسي به خدمات آموزشي
عضویت در تشكلهاي مدني

گردشگري

رفاه اجتماعﯽ

روستایﯽ

روستایﯽ

گذران اوقات فراغت
وضعیت مسكن
سرمایه اجتماعي
بهزیستي فردي
تنوع منایع
مشاركت اجتماعي

روش
 -1ماهیت و روش تحقیق
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی نقــش گردشــگری در ارتقــای شــاخصهای رفــاه
اجتماعــی روســتاییان ،در ســال  1394انجــام شــده اســت ایــن تحقیــق از لحــاظ هــدف،
توســعهای و از لحــاظ ماهیــت ،توصیفــی و پیمایشــی و نیــز از نــوع علــی -مقایس ـهای و
تحلیلـ�ی اسـ�ت.
 -2جامعه آماری ،حجم نمونه و شیوه نمونهگیری
جامعــه آمــاری تحقیــق شــامل کلیــه روســتاییان ســاکن در روســتای نمونه گردشــگری
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اونــار میباشــد .بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری تصادفــی ســاده و براســاس فرمــول
کوکــران ،تعــداد نمونــه مناســب بــرای ایــن تحقیــق  331نفــر بهدســت آمــد؛ از ســویی،
بــرای برابــری در آزمــون و نتیجــه 331 ،نفرــ از روس��تاییان س�اـکن در روســتای فاقــد
گردشــگری کوجن��ق بــه عنــوان گــروه شــاهد انتخــاب شــدند.
 -3اعتبار و پایایی ابزار اندازهگیری
ایــن تحقیــق بــه روش پیمایشــی بــا اســتفاده از پرسشــنامه محققســاخته انجــام شــده
اســت .همچنیــن از طریــق ابــزار پرسشــنامه ،متغیرهــای تحقیــق حاضــر بــه کمــک 75
ســؤال بســته مــورد ســنجش قــرار گرفــت و بــرای امتیازدهــی آن از طیــف پنــج قســمتی
لیکــرت اســتفاده گردیــد .در مرحلــه امتیازدهــی ،از آن جــا کــه دســتهای از ســؤاالت در
جهــت منفــی مطــرح شــدهاند ،بــا اســتفاده از نــرم افــزار  ،SPSSکدگــذاری مجــدد بــرای
ایــن دســته از ســؤاالت انجــام شــد .بنابرایــن ،امتیــاز پاســخها در ســؤاالت بــا جهــت
مثبــت بــه صــورت =5 :کامــا موافقــم =4 ،موافقــم =3 ،نظــری نــدارم =2 ،مخالفــم و =1
کامــا مخالفــم و در مــورد ســؤاالت منفــی عکــس ایــن حالــت میباشــد.
اعتبــار صــوری 1پرس ـشنامه توســط پانــل متخصصــان 2مــورد تأییــد قــرار گرفــت.
مرحلــة پیشآزمــون در منطقــه مشــابه جامعــه آمــاری بــا تعــداد  30پرسشــنامه صــورت
گرفــت و بــا دادههــای کســب شــده و اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ ،پایایــی
پرسشــنامه تحقیــق  0/79بهدســت آمــد .همچنیــن ،ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــرای
مقیاســهای تحقیــق شــامل رضایتمنــدی شــغلی ( ،)0/81ســرمایه روانشــناختی (،)0/67
الگــوی مصــرف خانــوار ( ،)0/81دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی ( ،)0/62میــزان درآمــد
( ،)0/91عضویــت در تشــکلهای مدنــی ( ،)0/59مشــارکت اجتماعــی ( ،)0/91ســرمایه
1. face validity
2. panel of expert

143

فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي ،سال شانزدهم ،زمستان  ،95شماره 63

اجتماعــی ( ،)0/87گــذران اوقــات فراغــت ( ،)0/82تنــوع منابــع ( ،)0/88رضایتمنــدی
شــغلی ( ،)0/71وضعیــت مســکن ( ،)0/84بهزیســتی فــردی ( )0/89و امنیــت اجتماعــی
( )0/79میباشــد.
 -4سنجهها
 مشــارکت اجتماعــی :عبارتســت از حضــور و دخالــت آگاهانــه ،داوطلبانــه ،متعهدانــهو خــاق افــراد و اقشــار مختلــف جامعــه در در تصمیمگیــری ،برنامهریــزی ،تأمیــن
منابــع ،اجــرای فعالیتهــا و نظــارت بــر فعالیتهــا بــه منظــور بهرهمنــد شــدن از منافــع مــادی
و معنــوی آن .در ایــن معنــا مشــارکت بــا مؤلفههــای مهــارت برقــراری روابــط انســانی،
کمــک بــه افــراد روســتایی در ســاخت مســکن ،اســتقبال از مشــارکت در فرآینــد بازســازی
زیرس��اختها ،تمایــل بــه مشــارکت در دورههــای آموزشــی ،میــزان مشــارکت در طرحهــای
عمرانــی در گذشــته ،میــزان شــرکت در انتخابــات شــوراهای اســامی روســتا ،تمایــل بــه
عضویــت در پایــگاه بســیج ،تمایــل بــه عضویــت در تعاونیهــای تولیــد روســتایی و تمایــل
بـ�ه همــکاری بـ�ا دهی�اـر روســتا مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت.
 رضایتمنــدی شــغلی :احساســی اســت کــه در نتیجــه تعامــل فــرد نســبت بــه جوانــبشــغلی آنــان و ســایر امــورات روزمــره کــه بــا آنــان در تعامــل اســت بهوجــود میآیــد
اگــر احســاس مطبــوع باشــد رضایتمنــدی فــرد بــاال م ـیرود و در غیــر ایــن صــورت
رضایتمنــدی فــرد پاییــن میآیــد .مؤلفــه رضایتمنــدی بــا معرفهــای داشــتن ســامت
روحــی و روانــی ،الگــوی مصــرف خانــوار ،وضعیــت مســکن ،بازاریابــی و بازاررســانی بــه
موقــع محصــوالت ،ســهولت دسترســی بــه منابــع اعتبــاری ،درآمــد کافــی ،میــزان اســتفاده
از منابــع اطالعاتــی ،میــزان بهــرهوری ،توجــه بــه بهداشــت عمومــی و آمــوزش روســتاییان،
وجــود تأمینهــای اجتماعــی ،رضایــت از خدمــات دهیــاری ،رضایــت از خدمــات مرکــز
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بهداشــت روســتایی ،رضایــت از پوشــش بیمــه کشــاورزی ،رضایــت از بیمــه تأمیــن
اجتماعــی ،رضایــت از جم ـعآوری و دفــن زبالههــا ،رضایــت از مراکــز تجمــع عمومــی
روســتایی ،رضایــت از دسترســی بــه خدمــات عمومــی نهادهــای دولتــی ،رضایــت از
ســرویسدهی وســایط نقلیــه عمومــی تعریــف و ســنجش شــده اســت.
 اوقــات فراغــت :ســرگرمیها ،تفریحــات و فعالیتهایــی کــه بــه هنــگام آســودگی ازکارعــادی بــا شــوق و رغبــت بــه آن میپردازنــد و بــا معرفهــای فعالیتهــای ورزشــی ،شــرکت
در کالســهای ذوقــی و هنــری ،میــزان مــراوده بــا دوســتان و خویشــاوندان و میــزان
مســافرت تعریــف و ســنجش شــده اســت.
ا ویــژهای اشــاره دارد کــه از
 ســرمایه اجتماعــی :بــه طیــف وســیعی از منفعتهــای کامـ ًاعتمــاد ،رابطــه متقابــل ،اطالعــات ،همــکاری متقابــل و همــکاری مرتبــط بــا شــبکههای
اجتماعــی جــاری مــی شــود و بــا شــاخصهای رضایــت از همــکاری اهالــی روســتا ،میــزان
درگیــری در روســتا ،اختــاف درآمــد بــا ســایر اهالــی ،میــزان صمیمیــت در بیــن اهالــی،
میــزان مراجعــه بــه ریشســفیدان روســتا بــه هنــگام بــروز مشــکل ،اختــاف عقایــد در
بیــن اهالــی ،تمایــل بــه حضــور مکانهــای عمومــی ،میــزان اعتمــاد بــه دیگــر اهالــی روســتا
تعریــف و ســنجش شــده اســت.
 ســرمایه روانشــناختی :عبارتســت از مجموعــهای از صفــات و توانمندیهــای مثبــتافــراد کــه میتواننــد ماننــد یــک منبــع قــوی در رشــد و ارتقــای فــرد نقــش داشــته باشــد
و بــا مؤلفههــای خودکارآمــدی ،خوشبینــی ،تــابآوری و امیــدواری تعریــف و ســنجش
شــده اســت.
 امنیــت :بــه معنــی در امــان و آســایش بــودن ،مصونیــت از خطــر و تــرس و آرامــشخاطــر اســت و در تعریــف دیگــر ،امنیــت بــه معنــی حراســت از یــک فــرد ،جامعــه ،ملــت
و یــک کشــور در برابــر تهدیدهــای خارجــی اســت و بــا دو مؤلفــه عمــده امنیــت فیزیکــی
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و اقتصــادی تعریــف و ســنجش شــده اســت.
 تشــکلهای مدنــی :تشــکلهایی بــا شــخصیت حقوقــی مســتقل ،غیردولتــی ،غیرانتفاعی وغیرسیاســی اســت کــه بــرای انجــام فعالیتهــای داوطلبانــه بــا گرایــش فرهنگــی ،اجتماعــی،
مذهبــی ،بشردوســتانه و بــر اســاس قانونمنــدی و اســاسنامه مــدون ،رعایــت چارچــوب
قوانیــن موضوعــه کشــور و مفــاد آییننامههــای اجرایــی آن فعالیــت میکنــد .ایــن
مقیــاس بــا معرفهــای میــزان همــکاری در شــرکت تعاونــی روســتایی ،باشــگاه جوانــان،
شــورای اســامی روســتا ،مســجد ،انجمــن اولیــا و مربیــان مدرســه ،کتابخانــه ،پایــگاه
بســیج و دهیــار و..ســنجش شــده اســت.
 خدمــات بهداشــتی :بــا مؤلفههــای دسترســی بــه مرکــز بهداشــت ،خانــه بهداشــت،داروخانــه ،پزشــک ،بهیــار و مامــا و دامپزشــک و...ســنجش شــده اســت.
 الگــوی مصــرف خانــوار :ایــن مقیــاس بــا طــرح گویههایــی در خصــوص میــزاناســتفاده از گوشــت قرمــز ،مــرغ ،تخــم مــرغ ،برنــج ،میــوه ،ســبزیجات ،قنــد و شــکر،
روغــن و چربیهــا و کاالهــای مصرفــی بــا دوام اعــم از رادیــو ،تلویزیــون و...ســنجش
شــده اســت.
 -5تحلیل دادهها
در مطالعــه حاضــر بــا عنایــت بــه مبانــی نظــری تحقیــق و نیــز اطالعــات جمـعآوری
شــده از طریــق پرسشــنامه و بررســی نقــش گردشــگری در ارتقــای شــاخصهای رفــاه
اجتماعــی در مناطــق روســتایی ،بــه تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از آزمــون آمــاری  tبــا
دو گــروه مســتقل بــا هــدف آزمــون وجــود یــا عــدم تفــاوت معنــادار میــان روســتاییان
سـ�اکن در مناط��ق روس��تایی دارای گردشـ�گر و روس�تـاییان سـ�اکن در مناطــق روســتایی
فاق��د گردشــگر پرداختــه شــد.
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 -6معرفی منطقه مورد مطالعه
روســتای اونــار در  ۲۴کیلومتــری مشــگین شــهر واقــع شــده اســت .مــردم آن بــه زبــان
ترکــی ســخن میگوینــد و پیــرو مذهــب اثنــی عشــری هســتند .قدمــت ایــن روســتا بــه
دورههــای بســیار دیرینــه میرســد و از روســتاهای تاریخــی ایــران بــه شــمار مــیرود
کــه اخیــرا ً بــه عنــوان یکــی از روســتاهای نمونــه گردشــگری در اســتان اردبیــل تعییــن
شــده اســت .روســتای اونــار بــر روی تپـهای ســاخته شــده کــه در دو ســوی آن رودخانــه
«اونارچــای» جــاری اســت و بــر اثــر آبیــاری ایــن رودخانــه ،باغهــای سرســبز و مراتــع
دل انگیــزی در خــود روســتا و اطــراف آن بهوجــود آمــده اســت .رودخانــه اونارچــای
از دامنــه کــوه ســبالن سرچشــمه میگیــرد و غیــر از باغــات و مراتــع روســتای اونــار
زمینهــای چنــد روســتای اطــراف را هــم ســیراب میکنــد .در مقابــل ،کوجنــق روســتایی
اســت کــه در اســتان اردبیــل ،شهرســتان مشگینشــهر ،بخــش مرکــزی ،دهســتان دشــت
قــرار دارد .کوجنــق از دهســتان دشــت  -بخــش مرکــزی در هیجــده کیلومتــری شــمال
غربــی شهرســتان مشــگین شــهر در مجــاورت پیونــد رودخانههــای اهــر چایــی و مشــگین
چایــی واقــع شــده اســت.
یافتهها
الف) یافتههای توصیفی
نتایــج حاصــل از یافتههــای توصیفــی در جــدول ( )2نشــان میدهــد کــه میانگیــن
و انحــراف معیــار تمامــی متغیرهــای رفــاه اجتماعــی روســتای اونــار (دارای گردشــگر)
بیشتــر از میانگیــن و انحــراف معیــار متغیرهــای رفــاه اجتماعــی روســتای کوجنــق (فاقــد
گردشــگر) اســت.
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جدول ( )2درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار متغیرهای رفاه اجتماعی روستای دارای گردشگر و
فاقد گردشگر
متغیر

روستا

خیلی
کم

کم

متوسط

زیاد

گذران اوقات

انحراف
خیلی
میانگین
معیار
زیاد

دامنه

دارای گردشگر

15/07

20/7

23/8

23/5

16/7

5/21

1/99

0-22

فراغت

فاقد گردشکر

20/7

23/8

22/8

19/09

13/4

4/98

2/32

0-28

دسترسی به خدمات

دارای گردشگر

12/05

19/8

22/9

25/4

19/7

5/12

2/89

0-30

آموزشی

فاقد گردشگر

20/2

24/1

24/8

19/7

12/5

4/86

1/97

0-19

دسترسی به خدمات

دارای گردشگر

13/7

18/1

24/8

24/6

18/7

5/35

2/54

0-20

بهداشتی

فاقد گردشگر

21/8

20/7

23/7

17/4

16/2

4/87

1/88

19-0

عضویت در
تشکلهای مدنی

دارای گردشگر

5/18

16/6

22/6

22/6

19/3

5/21

3/12

0-42

فاقد گردشکر

20/4

22/8

22/2

19/3

15/2

4/84

2/68

19-0

دارای گردشگر

9/18

15/1

22/8

19/5

23/6

5/63

3/66

0-18

فاقد گردشکر

16/7

25

18/7

18/4

20/9

5/01

2/98

28-0

دارای گردشگر

1/14

21/6

19/1

23/4

17/06

5/54

3/33

0-19

فاقد گردشکر

22/4

21/4

16/7

22/2

17/06

5/12

4/54

0-20

دارای گردشگر

13/7

21/1

21/3

24/3

19/4

5/85

3/29

0-16

فاقد گردشکر

19/8

22/8

22/4

15/3

19/5

5/14

3/65

0-18

دارای گردشگر

19/9

16/1

22/1

21/1

20/6

5/12

4/55

0-22

فاقد گردشکر

12/7

24/2

20/8

20/9

21/2

4/32

3/22

0-25

دارای گردشگر

21/6

17/4

16/8

21/8

22/1

5/65

1/99

0-17

فاقد گردشکر

19/8

21/8

20/9

19/3

17/9

4/99

2/95

0-23

بهزیستی فردی
تنوع منابع
مشارکت اجتماعی

سرمایه اجتماعی

وضعیت مسکن
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ب) یافتههای استنباطی

مطابــق جــدول ( ،)3نتایــج آزمــون  tمبنــی بــر مقایســة شــاخصهای رفــاه اجتماعــی

روســتای دارای گردشــگر و فاقــد گردشــگر نشــان داد کــه بیــن توســعه گردشــگری بــا
متغیــر عضویــت در تشــکلهای مدنــی ،رابطــه وجــود نــدارد .امــا بیــن توســعه گردشــگری
بــا متغیرهــای گــذران اوقــات فراغــت ،دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی ،دسترســی بــه
خدمــات آموزشــی ،بهزیســتی فــردی ،تنــوع منابــع ،میــزان مشــارکت اجتماعــی ،ســرمایه
اجتماعــی و وضعیــت مســکن رابطــه وجــود دارد.
جدول ( )3نتایج آزمون  tدرمورد میزان رفاه اجتماعی روستای دارای گردشگری و روستای فاقد گردشگری

شاخصها

ردیف

روستای دارای
گردشگر
میانگین

روستای فاقد
گردشگر

انحراف
انحراف
میانگین
معیار
معیار

p

t

1

گذران اوقات فراغت

5/21

1/99

4/98

2/32

2/23

0/001

2

دسترسی به خدمات آموزشی

5/12

2/89

4/86

1/97

2/23

0/000

3

دسترسی به خدمات بهداشتی

5/35

2/54

4/87

1/88

2/54

0/000

4

عضویت در تشکلهای مدنی

5/21

3/12

4/84

2/68

1/65

0/123

5

بهزیستی فردی

5/63

3/66

5/01

2/98

2/64

0/008

6

تنوع منابع

5/54

3/33

5/12

4/54

2/87

0/003

7

میزان مشارکت اجتماعی

5/85

3/29

5/14

3/65

2/67

0/000

8

سرمایه اجتماعی

5/12

4/55

4/32

3/22

2/08

0/004

9

وضعیت مسکن

5/65

1/99

4/99

2/95

2/22

0/002
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بحث
نتایــج نشــان داد تقویــت مشــارکت ســاکنان روســتاها بــه عنــوان ذینفعــان در
طرحهــای توســعه روســتایی و تقویــت پایــداری اجتماعــی ،ایجــاد ارتباطــات اجتماعــی،
تقویــت خالقیــت و ابتــکار روســتاییان ،ارتقــای بهــرهوری بــه دلیــل افزایــش آگاهــی و
کاهــش تعارضــات دســته جمعــی ،از اثــرات تقویــت و توســعه گردشــگری در راســتای
رفــاه اجتماعــی مناطــق روســتایی میباشــد .عــاوه بــر ایــن ،گردشــگری نقــش مهمــی
در ارتقــای ارتقــای شــاخصهای ســامت ،مدیریــت پایــدار منابــع ،انســجام درون
گروهــی ،افزایــش بهــرهوری نیــروی کار ،بهبــود زیرســاختهای فیزیکــی و افزایــش
تولیــدات کشــاورزی دارد و افــزون بــر ایــن ،بازتوزیــع درآمــد و اشــتغال ،ارائــه خدمــات
ترویجــی ،تقویــت اعتمــاد اجتماعــی -نهــادی ،بهزیســتی اجتماعــی ،تقویــت تشــکلهای
مردمــی ،بهبــود وضعیــت امکانــات زندگــی در روســتا تــا حــدود زیــادی بــه تقویــت و
توســعه گردشــگری بســتگی دارد .در ضمــن ،بــا توســعه و تقویــت گردشــگری روســتایی
میتــوان گام اساســی در تقویــت توانمندســازی روانشــناختی ،بهبــود امیــد بــه آینــده،
بهبــود انگیــزش ،ارتقــای ســامت روحــی و روانــی ،دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی
و درمانــی ،بهبــود گــذران اوقــات فراغــت ،تقویــت رضایتمنــدی شــغلی ،تقویــت
ســرمایه اجتماعــی ،اصــاح الگــوی مصــرف خانــوار و تقویــت امنیــت مناطــق روســتایی
برداشــت .و همانطــور ک��ه مط��رح گردی�دـ نوش��تار حاضـ�ر نقــش گردشــگری در ارتقــای
شــاخصهای رفــاه اجتماعـ�ی در مناط��ق روس��تایی را مــورد بررســی و تحلیــل قــرار داده
اســت.
تحلیلهــای آمــاری نشــان داد توســعه و شــکوفایی گردشــگری در ارتقــای شــاخصهای
رفــاه اجتماعــی در مناطــق روســتایی شهرســتان مشگینشــهر تأثیرگــذار بــوده اســت .بــه
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طوریکــه همبســتگی توســعه گردشــگری در تمامــی مؤلفههــای ارتقــای شــاخصهای
رفــاه اجتماعــی بــه جــز متغیــر عضویــت در تشــکلهای مدنــی در قالــب فرضیــه تحقیــق
بــه اثبــات رســید و در ایــن ارتبــاط ،میــزان pمحاســبه شــده بیــن توســعه گردشــگری
ب��ا مؤلفههاــی گــذران اوقــات فراغــت ،دسترســی بــه خدمــات آموزشــی ،دسترســی بــه
خدمــات بهداشــتی ،بهزیســتی فــردی ،تنــوع منابــع ،میــزان مشــارکت اجتماعــی ،ســرمایه
اجتماع��ی و وضعی��ت مس��کن ســطح معنــاداری کمتــر از  0/01را نشــان داد .ایــن یافتــه
بــا نتایــج مطالعــات حیــدری ســاربان ( ،)1394بومنــت و ســوفورونوف ( ،)2013بنــدک و
دســزی ( )2008مطابق��ت دارد .همچنیــن ،بیــن روســتای دارای گردشــگر و روســتای فاقــد
گردش�گـر از نظــر عضویتــ در تش��کلهای مدنـ�ی اختــاف معن�اـداری وج��ود ن�دـارد .ایــن
یافتــه بــا نتایــج حاصــل از مطالعــات تانــوک ( ،)2004اســتفان ( ،)2009کوســتاس (،)2010
کاســتالنی ( ،)2012کومینــز ( ،)2014لیــم ( ،)2012مــول ( )2008و نیکــوال ()2013
همخوان��ی دارد .بهعبــارت دیگــر ،شــاخصهای رفــاه اجتماعــی روســتای دارای گردشــگر
و فاقــد گردشــگر در مــورد مؤلفــه عضویــت در تشــکلهای مدنــی یکســان بــوده اســت.
همانطــوری کــه گفتــه شــد بیــن توســعه گردشــگری و دسترســی بــه خدمــات
بهداشــتی رابطــه وجــود دارد در تبییــن ارتبــاط معنــادار بیــن متغیــر گردشــگری و
دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی بایــد گفــت کــه دسترســی بــه خدمــات بهداشــتی
نقــش مهمــی در ارتقــای ســامت ،امنیــت و آرامــش خاطــر جوامــع روســتایی داشــته
و از ســویی شــاخص مهــم در راســتای تحقــق عدالــت اجتماعــی بهشــمار میآیــد.
درخصــوص ارتبــاط معنــادار بیــن متغیــر گردشــگری و مشــارکت اجتماعــی بایــد گفــت
کــه مشــارکت اجتماعــی فرآینــد ســازمانیافتهای اســت کــه از ســوی افــراد روســتایی بــه
صــورت آگاهانــه ،داوطلبانــه و جمعــی بــا در نظــر داشــتن هدفهــای معیــن و مشــخص
بــه منظــور ســهیم شــدن در قــدرت انجــام مــی گیــرد و هــدف آن درگیرســاختن فعــال
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جامعــه روســتایی در برنامههــای توســعه و ســازماندهی طبقــات پاییــن مــردم روســتایی
اســت کــه تحقــق آن بــه رفــاه اجتماعــی جوامــع روســتایی میانجامــد .در تبییــن رابطــه
بیــن گردشــگری و ســرمایه اجتماعــی بایــد گفــت کــه ســرمایه اجتماعــی نقــش مهمــی
در توســعه روســتایی از طریــق نشــر اطالعــات و نوآوریهــا ،کاهــش هزینههــای داد
وســتد ،بهبــود مدیریــت منابــع جمعــی و مشــارکت در مدیریــت منابــع عمومــی ،ایجــاد
شــبکههای اجتماعــی غیررســمی و کاهــش تعارضــات و اختالفــات دارد .در خصــوص
ارتب��اط معنـ�ادار بی��ن متغی��ر گردش��گری و بهزیس��تی فـ�ردی بایدــ گف��ت کـ�ه بهزیســتی
فــردی ،شــامل پذیــرش خــود ،رابطــه مثبــت بــا دیگــران ،خودمختــاری ،زندگــی هدفمنــد،
رش�دـ ش��خصی و تس��لط ب��ر محیــط اس�تـ .در خصــوص ارتبــاط معنــادار بیــن متغیــر
گردشــگری و الگــوی مصــرف خانــوار بایــد گفــت مدیریــت مصــرف و تــاش بــرای
اصــاح الگــوی مصــرف و بــه تبــع آن افزایــش پسانــداز و ســرمایهگذاری یکــی از
مهمتریــن زمینههــای توســعه اقتصــادی مناطــق روســتایی اســت .برانســون ()1383
معتقــد اســت کاهــش مصــرف و بــه تبــع آن افزایــش نــرخ پسانــداز ،در اقتصــاد ســبب
انتقــال مســیر رشــد اقتصــادی پایــه بــه ســطحی باالتــر میشــود .بــه عبارتــی ،افزایــش
نــرخ پسانــداز انــدازه متغیرهــای کلیــدی اقتصــاد را افزایــش داده و رفــاه اقتصــادی را
توســعه میدهــد؛ بنابرایــن ،اصــاح الگــوی مصــرف از پیــش زمینههــای توســعه و رشــد
اقتصــادی مناطــق روســتایی اســت.
در نهای��ت ،پیش��نهاد میش��ود جهــت توســعه گردشــگری روســتایی بهدلیــل اثــرات
مثبــت آن در ارتقــای شــاخصهای رفــاه اجتماعــی در مناطــق روســتایی شهرســتان مشــگین
شــهر ،بایســتی زیربناهــای گردشــگری از جملــه تأمیــن آب ،نیــروی بــرق ،دفــع زبالــه،
فاضــاب و مخابــرات بــه درســتی در ایــن شهرســتان توســعه یابنــد .همچنیــن ،حفاظــت
و نگهداشــت محیــط زیســت ،اســتفاده بهینــه و متعــادل از منابــع طبیعــی و داراییهــای
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روســتایی مــورد توجــه باشــد و هرگونــه مداخلــه در ســاختار روســتا بــرای برنامهریــزی و
طرحریــزی گردشــگری روســتایی بایــد بــا افزایــش آگاهــی روســتاییان ،مشارکتســازی
روســتایی و دخیــل کــردن روســتاییان در فرآینــد گردشــگری روســتایی بــه عنــوان
ذینفعــان اصلــی پــروژه باشــد ،بایســتی حمایتهــای مالــی جهــت توســعه گردشــگری
روســتایی در مناطــق روســتایی شهرســتان مشگینشــهر بهعمــل آیــد و بــا جــذاب کــردن
مناطــق روســتایی شهرســتان مشگینشــهر (از طریــق کاهــش فاصلههــای درآمــدی و
اشــتغال روســتایی ،توســعه هدفمنــد فضاهــای فرهنگــی و آموزشــی روســتاها ،ایجــاد
مراکــز تفریحــی ،اقامتــی و ســیاحتی در روســتاها ،تأکیــد بــر ویژگیهــای بومــی ،منطقـهای
و تدویــن طرحهــای مبتنــی بــر اجتمــاع محلــی ،اســتفاده از افــراد بومــی در طراحــی،
برنامهریــزی ،اجــرای و نظــارت بــر طرحهــای توســعه محلــی ،توجــه بــه ســطوح
مختلــف توانمندســازی ،ظرفیتســازی ،طرحهــای توانمندســازی بــرای فقــرای روســتایی
بــا اســتفاده از منابــع مشــارکتی موجــود در روســتاها ،تعریــف ســازوکارهای ارتقــای
ســرمایه اجتمــاع محلــی ،بــر حســب ویژگیهــای بومــی مناطــق و تقویــت گردشــگری
روســتایی) ،میتــوان بــه ارتقــای رفــاه اجتماعــی روســتایی و پایــداری روســتایی یــاری
رســاند و مطلــوب اســت کــه در منطقــه مــورد مطالعــه ،بحــث ارتقــای رفــاه اجتماعــی
بهعنــوان غایــت برنامهریــزی توســعه مطــرح شــود و «افــراد ســاکن در مناطــق روســتایی
شهرســتان مشگینشــهر» بــه عنــوان عامــل اصلــی ،کانــون توجــه برنامهریــزی قــرار
گیــرد .ضمناینکــه در ایــن برنامهریــزی ،بایــد بــه اقشــار محــروم ،بهویــژه در نواحــی
روســتایی شهرســتان مشگینشــهر توجــه خــاص شــود.
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