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  اثرات گردشگري بر معيشت پايدار روستايي از ديدگاه جامعه محلي

  شهرستان سرعين - مورد مطالعه: روستاي بيله درق

  ٣،ابراھيم عليپور ٢،سھي� باختر ١اميرحسام دشتی

  کارشناسی ارشد جغرافيا و برنامه ريزی روستايی، دانشگاه علوم تحقيقات، تھران، ايران -١

  جغرافيا و برنامه ريزی روستايی، دانشگاه تبريز،تبريز، ايراندانشجوی دکتری  -٢

  دانشجوی دکتری جغرافيا و برنامه ريزی شھری، دانشگاه محقق اردبيلی،اردبيل، ايران -٣

  

  

  

  خالصه

تأثيرگذار هاي روستايي مطرح است كه عوامل متعددي بر آن  ريزي تأمين معيشت پايدار روستائيان به عنوان رويكرد غالب برنامه

تواند معيشت پايدار را در منـاطق   هاي منطقه در راستاي توسعه گردشگري مي ها و قابليت گيري از توان است. در اين راستا بهره

ديدگاه جامعه روستايي از اثـرات گردشـگري بـر معيشـت     تحقيق حاضر با هدف بررسي روستايي تحت تأثير قرار دهد. بنابراين 

تحليلي است. جامعه آماري پـژوهش،   -اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و بر  اساس ماهيت توصيفيپايدار انجام شده است. 

نفـر   216نفر است. حجم نمونه بر اساس فرمول كـوكران   497روستاي هدف گردشگري بيله درق شهرستان سرعين با جمعيت 

گويه در  50براي بررسي موضوع مورد مطالعه از برآورد گرديد كه به صورت تصادفي سيستماتيك در سطح روستا توزيع گرديد. 

دهد بين گردشگري و معيشـت   هاي پژوهش نشان مي شاخص اصلي معيشت پايدار استفاده گرديد. نتايج حاصل از يافته 5قالب 

. از گذار باشداي كه گردشگري توانسته است بر ابعاد مختلف معيشت پايدار تأثير پايدار رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، به گونه

  اي نشان داد گه كردشگري بيشترين تأثير را بر بعد انساني معيشت داشته است. تك نمونه tسوي ديگر نتايج آزمون 

  گردشگري، گردشگري روستايي، معيشت پايدار، توسعه پايدار، روستاي بيله درق، كليدي:  كلمات

  

  مقدمه.1

توجه زمان است. با توجه به گزارش سازمان جهـاني گردشـگري، تعـداد    هاي قابل  ظهور و توسعه گردشگري يكي از پديده

و  1995ميليون نفـر در سـال    527، 1980ميليون نفر در سال  278به  1950ميليون نفر در سال  25المللي از  گردشگران بين

تصـاد جهـاني و ضـوروت    افزايش يافته است. اين ارقام نشان دهنده اهميت اين صـنعت در اق  2014ميليون نفر در سال  1133

هاي اخير در اغلب كشورهاي جهان، مورد  يكي از راهبردهايي كه در دهه ).UNWTO, 2015: 1ريز در اين زمينه است( برنامه

هاي متعدد طبيعي و فرهنگـي روسـتا بـه     توجه قرار گرفته، توسعه و گسترش گردشگري در نواحي روستايي و استفاده از جاذبه
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هاي منحصر به فرد طبيعي و فرهنگي روسـتا   و جاذبه ها يشتي و در عين حال كمك به حفاظت از سرمايهعنوان منبع درآمد مع

هاي اقتصادي مزاياي بسياري دارد كه آن را به يك ابزار  است. گردشگري به عقيده بسياري از محققان، در مقايسه با ديگر بخش

زيرا با توجه بـه اينكـه فعاليـت كشـاورزي     . )100: 1396شمي امين، مؤثر براي از بين بردن فقر تبديل نموده است(اعظمي و ها

اهميت خود را به عنوان محور اصلي توسعه روستايي از دست داده است، گردشگري روستايي روند رو به توسعه دارد، زيرا رشـد  

اني جوامع روستايي را بـراي  ها و كاهش منابع طبيعي و در نتيجه تهديد محيط زيست انس برداري فزاينده جمعيت، افزايش بهره

  ).82: 1397بخت،  ادامه حيات و تداوم رشد خود به منابع درامدي ديگري واداشته است(خرم

شود و داراي مراكز روستايي فـراوان   كشور برتر دنيا محسوب مي 10هاي گردشگري جزء  از آنجا كه كشور ما از نظر جاذبه 

توانـد در توسـعه    ، شناسـايي و معرفـي آنهـا مـي    )154: 1391است(رضواني و همكاران، هاي بسيار  ها و قابليت و متنوع با جاذبه

هـا در جوامـع    ) زيرا يكي از برزگترين چـالش 166: 1395گردشگري و كسب درآمد بيشتر مفيد و مؤثر باشد(برزگر و همكاران، 

هـاي بيشـتر و    ر باشـد، بـا ايجـاد فرصـت    ت زيرا هر چه اقتصاد روستا متنوع ، كسب درآمد و تأمين معيشت است.كشور روستايي

: 1396شود(ويسي و همكـاران،   هاي زندگي فراهم ميدراها زمينه دسترسي بيشتر فقراي روستايي به استاند گيري از قابليت بهره

اي  اشـيه توان ديد كه اين مناطق به طور همزمان از بار دوگانه توسعه نيافتگي و ح با نگاهي گذارا به نواحي روستايي مي  .)521

بر اين مبنا رويكرد معيشت پايدار، به اي كه مسأله اصلي در برخي از اين مناطق تالش براي بقا است.  برند، به گونه بودن رنج مي

تواند به عنوان استراتژي  گيري در مورد اينكه گردشگري در يك محدوده روستايي مي عنوان وسيله ارزيابي مناسب براي تصميم

 ).91: 1391پـور و كيـومرث،    روستا و ايجاد معيشت پايدار براي روستائيان باشد، به كار گرفته شود(جمعه مناسبي براي توسعه

معيشت پايدار روستايي بر تفكري جامع و منسجم درباره كاهش فقر و توسعه روستايي تدكيد كرده است و به سرعت محبوبيت 

هاي  ) زيرا دارايي اقشار فقير روستايي براي درك گزينه35: 1390 پور و احمدي، (جمعهزيادي در ميان محققان پيدا كرده است

باشد و از سوي ديگر استراتژي دستيابي به معيشت مطمعن و مطالبات روستائيان و  روي آنها براي اشتغال و درآمدزايي مي پيش

  ).122: 1396؛ سعدي و همكاران، Ellis, 2003: 41گردد( هايي كه با آن مواجه هستند را شامل مي آسيب

مناطق روستايي شهرستان سرعين واقع در استان اردبيل، با توجه به شرايط ويژه جغرافيايي و موقعيـت منحصـر بـه فـرد     

هاي مهم گردشگري در ايران است و هر ساله بسياري از گردشگران  هاي آب گرم و معدني، يكي از قطب طبيعي از جمله چشمه

با ورود گردشگران به اين منطقـه و تـأثيراتي كـه بـر ابعـاد مختلـف        .)97: 1396مكاران، (تواليي و هكنند به اين مكان سفر مي

  گردند. گذارند، منجر به تغييراتي در زندگي مردم روستايي مي اقتصادي، اجتماعي و محيطي مي

ايي در روستاي لذا با توجه به آنچه ذكر گرديد اين پژوهش با هدف بررسي اثرات گردشگري بر معيشت پايدار مردم روست 

  هدف گردشگري بيله درق شهرستان سرعين در ابعاد انساني، اجتماعي، ملي، طبيعي و فيزيكي انجام گرديده است.

  

 

  پيشينه.2

هاي متعددي توسط محقق در مناطق روستايي انجـام   در رابطه با گردشگري و اثرات آن بر ابعاد زندگي روستايي، پژوهش

) است كه با هدف تحليل نقش گردشگري در توسعه نواحي 1392تحقيق بلوچي و خراساني(ها،  شده است؛ از جمله اين پژوهش

كه توسعه و شكوفايي گردشگري روستايي نقش اساسي و سـازنده در توسـعه    روستايي انجام دادند و به اين نتيجه دست يافتند
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هـاي   ) در پژوهشـي كـه بـا هـدف شناسـايي قابليـت      1393مواليي هشجين و ابراهيمي( اجتماعي نواحي روستايي داشته است.

د موجبـات رونـق و   توانـ  هاي گردشگري شهرستان مـي  گردشگري شهرستان املش انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه قابليت

) در پژوهشي به قصد بررسي اثرات گردشگري بـر توسـعه روسـتاي هجـيج     1394جالليان و همكاران( توسعه آن را فراهم سازد.

كرمانشاه به اين نتيجه رسيدند كه اثرات گردشگري بر اين روستا بر اساس تحليل عاملي در شش دسته قرار دارد، كه مهمترين 

بدي است و در مرتبه بعد عوامل توسعه اجتماعي(دومين عامل)، نابودي هويت فرهنگي و منظر(سومين كال -آنها توسعه خدماتي

ها در آخرين دسته قـرار   انداز(پنجمين عامل) و اثرات افزايشي هزينه عامل)، تخريب محيط زيست(چهارمين عامل)، افزايش پس

توسعه گردشگري بـر بهبـود جوامـع روسـتايي شهرسـتان       ) در پژوهشي كه به قصد بررسي آثار1395داشت. نجفي و همكاران(

هاي ارتقاء سالمت و امنيت اجتمـاعي و بهبـود آگـاهي و     چناران انجام دادند به اين نتيجه رسيدند توسعه گردشگري در شاخص

ري در ) با هدف بررسي اثـرات گردشـگ  1396آموزش روستائيان تأثير اندكي داشته است. در پژوهشي ديگر كه حيدري ساربان(

شهر انجام داد، دريافت در دو گروه مـورد مطالعـه بـين متغيرهـاي كـاهش       توسعه اجتماعي مناطق روستايي شهرستان مشكين

پذيري اجتماعي با متغير وابسـته رابطـه    تعارضات و اختالفات، عدالت اجتماعي، تعاون اجتماعي، مشاركت اجتماعي و مسئوليت

هاي آموزشي، توانمندسازي، انسجام اجتمـاعي، رضـايت از زنـدگي،     رهاي تقويت زيرساخت؛ اما بين متغيداري وجود ندارد معني

هـاي مـدني، كيفيـت زنـدگي و امنيـت       دسترسي به خدمات اجتماعي، وضعيت اشتغال، وضعيت تحصيالت،  عضويت در تشكل

ه بررسـي اثـرات گرشـدگري بـر     ) در پژوهشي بـ 1396محمدي و همكاران( داري وجود دارد. شغلي با متغير وابسته رابطه معني

و به اين نتيجه رسيد كه گردشگري بر  معيشت پايدار خانوارهاي روستايي، از ديد جامعه ميزبان  در شهرستان سروآباد پرداخت

بعد انساني، اجتماعي، فيزيكي، طبيعي و مالي روستائيان تأثير مثبـت دارد و از ديـدگاه مـردم گردشـگري بـر معيشـت پايـدار        

هـاي بـومي و سـنتي در توسـعه پايـدار       ) نيز به بررسي و تحليل نقش آين1397ايماني و همكاران(تأثير مثبت دارد.  روستائيان

هـاي بـومي و سـنتي فراوانـي در      گردشگري روستايي در منطقه سواد كوه مازندران پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه آيـين 

هـاي واقعـي توسـعه پايـدار گردشـگري       تقبال و ذهنيت مردم محلـي، زمينـه  محدوده مورد مطالعه وجود دارد كه با توجه به اس

  تواند ايجاد نمايد. روستايي را مي

) در پژوهشي كه به منظور  بررسي ميزان نفوذ گردشگري روستايي در جوامع روسـتايي رومـاني   2012(1خليل و همكاران

كننـد و روسـتائيان  بـا     گـذاري در گردشـگري حمايـت مـي     مسـئولين از سـرمايه  انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه در ايـن  

 .راحـل اوليـه قـرار دارد   مدر هنـوز گردشـگري روسـتايي   كنند، امـا   هاي گردشگري استفاده مي هاي كارآفرينانه از قابليت فعاليت

كـه گردشـگري باعـث بهبـود      ) نيز در پژوهشي به قصد بررسي گردشگري و كيفيت زندگي روستائيان دريافـت 2013(2ريچارد

كيفيت زندگي روستائيان در زمينه توسعه محلي، كاهش فقر، بهبود آموزش و سـالمتي روسـتائيان گرديـده اسـت و در مقابـل      

) در پژوهشي با هدف بررسـي  2014(3ها، آلودگي محيط و ... گرديده است. سينگالداراي تأثيرات منفي در زمينه افزايش قيمت

داراي آثار مثبت و منفي بوده اسـت و   رهنگي گردشگري بر زندگي مردم دريافت كه گردشگري از ديدگاه آنانآثار اجتماعي و ف

 آنان نسبت به آينده زندگي خود خوشبين هستند.

                                                           
1
 - Khalil et al 

2
 -Richard 

3
 -Singla 
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) در تحقيق خود كه با هدف بررسي اثـرات گردشـگري بـر امنيـت و احسـاس همبسـتگي بـين        2015(1وسنام و همكاران

كو انجام دادند دريافتند همبستگي و پيوند عاطفي داراي تأثير مثبت در احسـاس امنيـت گردشـگران    ساكنان در دو ايالت مكزي

  است.

  

  

  مباني نظري.3

از اهميت و جايگاه قابل توجهي برخوردار گرديـده   19هاي گردشگري است كه در قرن گردشگري روستايي از جمله شاخه

-اند تا با الگوهـا و روش نظران تالش نمودهجهان تبديل شده است و صاحباست و به يكي از مهمترين مباحث در جوامع علمي 

و عنابستاني  206: 1393هاي مختلف نقش گردشگري را در تجديد حيات اقتصادي و اجتماعي روستاها افزايش دهند(جالليان، 

ي جهان تبديل شد كه داراي به يكي از مهمترين مباحث در مجامع علم 21). گردشگري روستايي در قرن 131: 1395و وصال، 

 )123: 1395هاي مختلفي مانند گردشگري مبتني بر مزرعه، گردشگري خواب، صبحانه و ... است(ياري حصار و باختر،  زيرشاخه

هاي اجتماعي و ايجاد روابط  هاي اقتصادي و افزايش سطح آگاهي سازي فعاليت كه با ايجاد اشتغال، افزايش سطوح درآمدي، تنوع

گسترده بين جامعه ميزبان و ميهمان به حفاظت از ميراث فرهنگي و محيط زيست طبيعي كمك كرده و با جلوگيري  اجتماعي

، برزگـر و همكـاران،   39: 1389زاده،  كند(كريم برداري از زمين به توسعه پايدار كمك مي سازي بهره رويه، با بهينه از مهاجرت بي

گيـرد. در واقـع    ات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و محيطي مورد توجه قـرار مـي  اثرات گردشگري تحت عنوان اثر ).173: 1395

: 1396باشد(رحماني و شفيعي،  محيطي مياي چند وجهي است كه اغلب تركيبي از ابعاد اقتصادي، اجتماعي و  گردشگري مقوله

در  -1گيرنـد كـه    روستايي جاي مـي ) اشكال گوناگون گردشگري زماني در چارچوب مفهوم گردشگري 1994(2. به باور لن)72

گـاهي   در مقياس مكاني و سـكونت  -3هاي كاركردي نواحي روستايي باشد،  بيانگر ويژگي -2سطح نواحي روستايي واقع گردند، 

هـاي گونـاگون نـواحي روسـتايي از      بر ويژگي -5و  با مردم و كسب و كارهاي روستايي پيوند يابد  -4نواحي روستايي رخ دهد، 

 ).169: 1397هاي محيط، تاريخ، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و موقعيت مكاني آنها داللت داشته باشد(بيات و بـدري،   يژگيقبيل و

ها، تأمين تجارب كيفي بـراي جامعـه   لذا گردشگري روستايي سبب توسعه اقتصادي جامعه محلي، تأمين رفاه، بهبود زيرساخت

در گردشگري روستايي سه ديدگاه مهم وجود دارد ). djekic, 2007: 129ود(شميزبان و در كل بهبود كيفيت زندگي آنان مي

گردشگري روستايي به عنوان راهبردي براي توسعه روستايي است، اين رهيافت گردشـگري روسـتايي را   ، ديدگاه اول: كه شامل

خريب روستاها و افول كشاورزي سعي گيرد كه با توجه به روند روزافزون ت به عنوان يك راهبرد براي نواحي روستايي در نظر مي

گردشـگري روسـتايي بـه عنـوان يـك سياسـت بازسـاخت         ديـدگاه دوم: در ارائه راهبردهاي جديد بـرا نـواحي روسـتايي دارد؛    

از افول كشاورزي  هاي روستايي: در اين راهبرد گردشگري به عنوان يك بخش اصلي براي بازسازي مجدد روستاها پس سكونتگاه

هاي گردشگري در آنها رونـق چنـداني نيافتـه، بـه كـار       ، بازساخت روستايي حتي در نواحي كه از گذشته فعاليتشود تأكيد مي

دانـد، در ايـن    شود و ديدگاه سوم كه گردشگري روستايي را ابزاري براي توسعه پايدار و حفاظت از منابع طبيعـي مـي   گرفته مي

                                                           
1
 - Woosnam et al 

2
 - Lane 
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ت، نيازهـا و ضـروريات جامعـه و محـيط زيسـت نيـز مـورد توجـه قـرار          رويكرد عالوه بر آنكه نيازهـاي بـازار مـورد توجـه اسـ     

  .)105-106: 1397تقيلو و همكاران، ؛ 1385گيرد(افتخاري و مهدوي،  مي

ثبات اقتصادي و جمعيتي را براي ، صنعت كتواند به عنوان ي گردشگري به عنوان عنصر اوليه توسعه پايدار روستايي كه مي

تـوان مشـاهده كـرد و راهبردهـاي معيشـتي را بـراي        ، آثار آن را در همه جوامع محلي ميداشته باشدجوامع روستايي به دنبال 

توسـعه گردشـگري بـه عنـوان يكـي از       ).89: 1389(صـالحي اصـفهاني،   اتخـاذ نمود كه همان امرار معـاش اسـت،   كاهش فقر 

ايـدار در بافـت گردشـگري نيازمنـد بررسـي      هاي معيشتي روستايي مزاياي بسـياري دارد. كـاربرد رويكـرد معيشـت پ     استراتژي

: 1390پـور و احمـدي،    هاي ميان مباحث آنهاسـت(جمعه  تر و شناخت رابطه و شكاف گردشگري و معيشت پايدار در بستر وسيع

 هاي مادي و غير مادي است كه شامل سه اصل، پايـداري، توانـايي و برابـري    ، توانايي و دارايي معيشت پايدار شامل قابليت. )39

. اين مفهوم از ابعاد كليدي توسعه پايدار روستايي است كه در آن، توجه جدي بـه معيشـت و   )Wei et al, 2016: 2باشد( مي

ترين ابعاد كاهش فقر روستايي و توسـعه روسـتايي بـه شـمار      هاي آن از ضروري برطرف كردن چالش هاي تحول آن  و نيز شيوه

هاي  المللي توسعه، سرمايه معيشتي شامل سرمايه بر اساس الگلوي سازمان بين ).86: 1392رود(سجاسي قيداري و همكاران،  مي

هـا را كامـل    تواند ديگر دارايي طبيعي، فيزيكي، اجتماعي، انساني و مالي است كه به همديگر وابسته هستند و هر يك از آنها مي

الـف:  شاخص معيشـت پايـدار روسـتايي در برگيرنـده      1)2010به زعم سينگ و هايرمات(). 159: 1397كند(اميني و همكاران، 

هاي زيرزميني و ...؛ ب:  هاي زيست محيطي شامل پوشش جنگل، خاك و پارامترهاي كيفيت آب، آلودگي هوا، تخليه آب شاخص

ورودي به وري نيروي كار، مازاد عرضه در بازار، نسبت  وري زمين، بهره وري اقتصادي شامل متغيرهايي از قبيل بهره شاخص بهره

بـاالي خـط    خروجي و ... و ج: شاخص عدالت اجتماعي شامل متغيرهايي مانند توزيع عادالنه زمين، دارايي و درآمد، تعداد افراد

معيشت زماني پايدار است كه در مقابل شوك و تنش مقاوم باشد  ).128: 1394باشد(نوروزي و حياتي،  فقرف سواد زنان و ... مي

DFIDن حال و آينده حفظ گردد ودر سطوح محلي و ملي منابع خالص براي گذران معيشت ايجاد گردد(ها براي زما داراييو 
٢
, 

كند كه امكانات الزم را بـراي تـأمين غـذا، سـرپناه و      هاي انساني، طبيعي و اقتصادي فراهم مي و شرايطي را در سيستم) 2008

  .)Balgis, 2004زندگي مقبول فراهم آورد(

  

  

  روش.4

پژوهش حاضر از لحاظ هدف در زمره تحقيقـات كـاربردي و از لحـاظ ماهيـت و روش جـزء تحقيقـات پيمايشـي از نـوع         

اسـت. حجـم   نفر  497بيله درق شهرستان با جمعيت تحليلي است. جامعه آماري پژوهش روستايي هدف گردشگري  -توصيفي

. ب نمونه روستا به صورت تصادفي سيسـتماتيك بـوده اسـت   روش انتخا نفر برآورد گرديد.  216نمونه بر اساس فرمول كوكران 

 سازي متغيرهاي پـژوهش از  اي و ميداني بهره گرفته شد. جهت عملياتي جهت گردآوري اطالعات مورد نياز از دو شيوه كتابخانه

                                                           
1
 -Singh& Hiremath 

2
 -Department for International Development 
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بهـره گرفتـه   بـر اسـاس مطالعـات سـاير پژوهشـگران       گويه 50انساني، اجتماعي، ملي، طبيعي و فيزيكي در قالب  پنچ شاخص

  ).2(جدولشد

هاي بسته در قالب طيف ليكرت است كه روايي صوري آن بر اساس  ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه با پرسش

برآورد گرديد كه  84/0نظر كارشناسان مورد بررسي و تغيير و در نهايت مورد تأييد قرار گرفت. ميزان پايايي آن بر اساس آلفاي 

در اين پژوهش جهت بررسي ارتباط بين  امر است كه پرسشنامه مذكور توانايي بررسي متغيرهاي پژوهش را داراست.بيانگر اين 

نظر روستائيان در ارتباط با ابعاد معيشت پايدار از  متغيرهاي تحقيق از ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديد. جهت بررسي 

  استفاده  گرديد.  اي نمونه tآزمون 

  

 

  منطقه معرفي.5

كيلومتري  28هكتار، در  400درجه عرض شمالي با مساحتي در حدود  38,5درجه طول شرقي و  48،5 شهر سرعين در

روستاي ييالقي بيله درق يا ويال دره، دومين . باشد متر مي 1650غرب شهر اردبيل قرار دارد. ارتفاع متوسط شهر از سطح دريا 

كيلومتري شمال سرعين قرار گرفته  3متر يك دره در  100متر پهنا در عمق  200جاذبه گردشگري سرعين است كه با حدود 

هاي آب معدني  چشمه داراي آن معروف است. اين روستا هاي طبيعي و آب و هواي لطيف و خنك است. روستايي كه با جاذبه

نين داراي غارهاي بزرگ و اين روستا همچ است.هاي طبيعي، آبشار و كندوهاي عسل  ، گل، چشمهان متنوعدرخت، طبيعي

باشد، از ميان اين غارها، غار با دهانه  ها هست كه هر كدام از آنها داراي جاذبه هاي خاص مي كوچك در دل كوهها و صخره

بزرگ و عريض كه از فراز تپه بيله درق نمايان مي باشد، مكاني طبيعي و مناسب جهت استراحت گردشگران است. همچنين 

اي از  ها و همچنين غاري بزرگ در ادامه مسير دره كه چشمه ر امتداد رودخانه بيله درق در دل صخرهچندين غار كوچك د

 .)1(شكل  .داخل آن جاري است
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  : موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه1شكل شماره

  

  

  ي پژوهشها يافته.6

  هاي توصيفي يافته-6-1

روستايي پاسخگو به پرسشنامه، از لحاظ رده سني،  216است از بين هاي توصيفي پژوهش بيانگر اين نتايج حاصل از يافته

درصد  9/32سال قرار داشتند كه حدود  40-49نفر در رده سني  117از بين پنج گروه در نظر گرفته شده، بيشترين فراواني با 

يپلم، ديـپلم، فـوق ديـپلم،    سـواد، زيـرد  گرديد. از لحاظ ميزان تحصيالت از بين شش مقطع سني بيكل كشاورزان را شامل مي

  درصد قرار داشت. 7/49نفر معادل  164ليسانس و فوق ليسانس، بيشترين فراواني پاسخگويان در مقطع تحصيلي ديپلم با 

  

  

  هاي استنباطي يافته-6-2

در پژوهش حاضر جهت بررسي ارتباط بين متغيرهاي تحقيق از ضريب همبستگي پيرسون بهره گرفته شد. همانگونـه كـه   

 بعد مالي و ، 434/0اجتماعي بعد، 796/0داراي ميزان همبستگي گردشگري با بعد انساني معيشت پايدار دهد  نشان مي 1جدول

بودند و سـطح   736/0و بعد فيزيكي نيز داراي ميزان همبستگي   624/0داراي ميزان همبستگي  بعد طبيعي ،428/0اقتصادي 



 اولين كنفرانس بين المللي گردشگري

(مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوريت استان 

 اردبيل)
 

 

8 

www.tourism2019.ir   
 

رابطـه   99/0با سطح اطمينـان   و معيشت پايدارو  آثار گردشگرييد. بنابراين بين برآورد گرد 000/0ها  داري تمام شاخص معني

  .گردشگري و بعد انساني معيشت پايدار برقرار بوددار وجود دارد. بيشترين ميزان همبستگي نيز  بين  مثبت و معني

  

  : نتايج ضريب همبستگي پيرسون3جدول

  داري معنيسطح   ميزان همبستگي  معيشتمتغير   گردشگريمتغير 

  گردشگري روستايي

  000/0  796/0  انساني

  000/0  434/0  اجتماعي

  000/0  428/0  مالي

  000/0  624/0  طبيعي

  000/0  736/0  فيزيكي

 1397هاي پژوهش،  منبع: يافته

در ايـن   اي بهـره گرفتـه شـد.   تك نمونه tاز آزمون  پايدار در ادامه پژوهش جهت بررسي ديدگاه روستائيان درباره معيشت

و بعـد   84/5، بعـد طبيعـي   68/4، بعـد مـالي   32/5، بعد اجتمـاعي  82/6ميانگين بعد انساني  2هاي جدول آزمون مطابق يافته

  t% كمتر است، از سوي ديگر مقدار 5داري تمام ابعاد مورد مطالعه از سطح خطاي آزمون بدست آمد. سطح معني 64/4فيزيكي 

 ميـانگين است و كرانه باال و پايين در سطح مثبت قرار دارنـد، همچنـين    96/1بيشتر از مقدار بحراني تمام ابعاد معيشت پايدار 

از  متغير معيشـت پايـدار  توان گفت درصد پاسخگويان) بيشتر است. بنابراين مي 60از عدد سه حد مطلوب(عدد سه معادل  ابعاد

   .قرار دارد مطلوبنظر روستائيان در وضعيت 

  

  ايتك نمونه tنتايج آزمون  - 2جدول

  داريسطح معني  ميانگين  tمقدار   متغيرهاي پژوهش
  سطح اطمينان

  حد باال  حد پايين

  1351/5  4558/1  000/0  82/6  596/15 انساني

  6826/3  7938/2  000/0  32/5  952/13 اجتماعي

  5328/2  6517/2  000/0  68/4  638/12 مالي

  9471/3  5122/2  000/0  84/5  482/14 طبيعي

  4237/2  8139/1  000/0  64/4  671/12 فيزيكي

  1397هاي پژوهش، منبع: يافته
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  گيري نتيجه.7

پژوهش حاضر با هدف بررسي اثرات گردشگري بر معيشت پايدار روسـتائيان انجـام شـده اسـت. محـدوده مـورد مطالعـه        

نفر آن را زنان شامل  240نفر را مرد و  257است كه نفر  497روستاي هدف گردشگري بيله درق شهرستان سرعين با جمعيت 

نفر برآورد گرديد كه بـه صـورت تصـادفي سيسـتماتيك در روسـتا توزيـع        216شدند. حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران  مي

يان را دهد بيشترين تعداد پاسخگو گويه بهره گرفته شد. نتايج نشان مي 50گرديد. جهت تحليل موضوع از پنج شاخص در قالب 

دهـد بـين    ديپلم قرار داشتند. نتايج ضريب هبستگي پيرسون نشان مي دادند كه بيشتر آنها در مقطع تحصيلي مردان تشكي مي

اي نيز نشـان داد   تك نمونه  tگردشگري و تمام ابعاد معيشت پايدار رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. از سوي ديگر نتايج آزمون

تـوان   عليـت ان امـر را مـي    ئيان ساكن در اين روستا، ابعاد معيشت پايدار در سطح مطلوب قـرار دارد. كه بر اساس ديدگاه روستا

هـاي ارتبـاطي از    تأثير مثبت گردشگري بر رونق روستا دانست، زيرا با رفت و آمد گرشگران به اين روستا، توجـه بـه زيرسـاخت   

ايـن امـر   افزايش آگاهي و سطح اطالعات مردم گرديده است.  سوي مسئولين بهبود يافته است. ورود گردشگران به روستا سبب

هاي مختلف روسـتا و همبسـتگي بيشـتر روسـتائيان گريـده اسـت.        باعث بهبود تعامالت فرهنگي، افزايش نقش زنان در فعاليت

نـابع مـالي روسـتا    هاي متعدد كه در اين روستا وجود دارد سبب تقويت م گردشگران با استقبال از صنايع بومي روستا و فروارده

افـزايش   هاي كارآفرينانه و توسعه صنايع دستي تشويق و تقويت نموده است. گرديده و همين امر روستائيان را به تقويت فعاليت

، هاي آب گرم هاي تفريحي و مجتمع سازي، استفاده از مصالح مرغوب براي ساخت و ساز مسكن، ساخت مكان وسايل نقليه، جاده

  كه بر بعد فيزيكي معيشت پايدار تأثيرگذار بوده است.از مواردي هستند 

تواند بر معيشت پايدار روستا در راستاي تقويت و بهبود آن داشته  در ادامه جهت بهبود خدمات گردشگري و اثراتي كه مي

  گردد: باشد، پيشنهاداتي ارائه مي

 روستائيان؛هاي محلي جهت فروش توليدات دامي و صنايع دستي  گسترش بازارچه •

 هاي متولي توسعه گردشگري در جهت بهبود خدمات به گردشگران؛ همكاري سازمان •

  هاي محيطي و طبيعي؛توجه به منابع طبيعي و نگهداري و تقويت قابليت •

 هاي مختلف؛ هاي مرتبط با گردشگري در مقياس ايجاد زمينه براي اشتغال زنان از طريق فعاليت •

هاي مدرن ارتباطي و اطالعـاتي در زمينـه اسـكان،     جهت استفاده از روش طراحي و مديريت تورهاي محلي •

 ها و ارائه اطالعات به گردشگران؛  معرفي جاذبه

 ثبت و ضبط و معرفي آداب و رسوم محلي و بومي در جهت توسعه گردشگري •

 درماني، و –افزايش خدمات و امكانات بهداشتي  •

 هاي ارتباطي داخل روستا هاي زباله در مسير نصب سطليابي مناسب دفن فاضالب در روستا و  مكاني •
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  منابع.8

)، اثرات گردشگري بر معيشت پايدار روستايي، مطالعه موردي: روسـتاهاي  1396اعظمي، موسي؛ هاشمي امين، ناهيد( .1

 .97-112، صص23آباد همدان، فضاي گردشگري، سال ششم، شماره  دره و ترخين ملهم

)، تحليل و تبيين اثرهاي احداث سدها بر معيشت پايدار نـواحي  1397كورش؛ ويسي، فرزاد؛ محمدي، سعدي(اميني،  .2

، صـص  27، شـماره  8گـذاري عمـومي، دوره   داريان هورامان، مطالعات راهبردي سياسـت  روستايي، نمونه موردي: سد

176-155. 

هاي بومي و سـنتي در   تحليلي بر نقش و جايگاه آئين)، بررسي و 1397منش، علي؛ مهدي، علي( ايماني، بهرام؛ ناصري .3

هـاي نـو در جغرافيـاي     توسعه پايدار گردشگري روستايي، مورد مطالعه: منطقه سوادكوه در اسـتان مازنـدران، نگـرش   

 .87-105انساني، سال دهم، شماره دوم، صص 

حلـي در توسـعه پايـدار روسـتايي،     )، اثرات گردشگري م1395برزگر، صادق؛ رضايي، طيبه؛ جانبابانژاد، محمدحسين( .4

  .165-187دوره يك، شماره سه، صص مورد مطالعه: روستاي فارسيان، ميراث و گردشگري، 



 اولين كنفرانس بين المللي گردشگري

(مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوريت استان 

 اردبيل)
 

 

11 

www.tourism2019.ir   
 

)، تحليل نقش گردشگري در توسعه نـواحي روسـتايي، مطالعـه مـوردي:     1392بلوچي، عثمان؛ خراساني، محمدامين( .5

 .91-112ال پنجم، شماره سوم، صص هاي نو در جغرافياي انساني، س شهر، نگرش ناحيه گرگان، نيك

بندي بازار گردشگري رد نواحي روستايي با تدكيد بر عوامل انگيزشي، مورد  )، بخش1397بيات، ناصر؛ بدري، سيدعلي( .6

 .167-186، صص 49، شماره 18مطالعه: حوضه آبريز رودخانه كالن مالير، تحقيقات كابردي علوم جغرافيايي، سال 

محيطـي   )، بررسـي و تحليـل اثـرات اقتصـادي و زيسـت     1397سادات( ي، مصطفي، كهكي، فاطمهاكبر؛ كيان تقيلو، علي .7

-114، صـص  31اي، سال هشتم، شـماره   ريزي منطقه هاي روستايي شهرستان سامان، برنامه گردشگري در سكونتگاه

103 . 

)، نقـش مشـاركت   1396اسـماعيل( تواليي، سيمين؛ سليماني، محمد؛ جهاني دولت آباد، رحمان؛ جهاني دولت آبـاد،   .8

، شماره يك، 49هاي جغرافياي انساني، دوره  جوامع محلي در صنعت گردشگري پايدار، مورد مطالعه: سرعين، پژوهش

 .95-113صص 

)، اثـرات گردشـگري روسـتايي بـر توسـعه روسـتاي هجـيج        1394جالليان، حميد؛ نامداري، فريوش؛ پاشازاده، اصغر( .9

 .205-228، صص 36، شماره 15كاربردي علوم جغرافيايي، سال كرمانشاه، تحقيقات 

)، تأثيرگردشگري بر معيشت پايدار روسـتايي، مطالعـه مـوردي: شهرسـتان     1390پور، محمود؛ احمدي، شكوفه( جمعه .10

 .33-63هاي روستايي، سال دوم، شماره يكم، صص  ساوجبالغ، پژوهش

هـاي معيشـتي مـردم در     ها و فعاليـت  ات گردشگري بر دارايي)، بررسي اثر1390محمود؛ كيومرث، نرجس( ،پور جمعه .11

مطالعات مديريت گردشگري، سال  هفـتم، شـماره   چارچوب معيشت پايدار گردشگري، مورد مطالعه: روستاي زيارت، 

  .87-119، صص 17

شهرسـتان  )، بررسي اثرات گردشگري در توسعه اجتماعي مناطق روستايي، مورد مطالعه: 1396ساربان، وكيل( حيدري .12

 .171-186، صص 25شهر، آمايش جغرافيايي فضا، سال هفتم، شماره  مشگين

بندي اثرات اقلـيم در توسـعه گردشـگري روسـتايي شهرسـتان جهـرم بـا         )، تحليل و پهنه1397بخت، احمدعلي( خرم .13

 .81-98، صص 39، شماره 11، فصلنامه جغرافياي طبيعي، سال TCIاستفاده از شاخص 

اقتصادي و فرهنگي گردشگري روسـتاي از ديـدگاه    -محيطي )، تحليل آثار زيست1396يعي، زهرا(رحماني، بيژن؛ شف .14

روستائيان، مورد مطالعه: روستاي فش، شهرستان كنگاور، فصلنامه جغرافيايي فضاي گردشـگري، دوره شـش، شـماره    

 .69-84، صص 23

هاي كارآفرينانه  گردشگري بر تقويت نگرش، تأثير )1391رضواني، محمدرضا؛ جعفري مقدم، سعيد؛ رحيم اف، حميد( .15

 .153-174، صص 10هاي روستايي، سال سوم، شماره  در مناطق روستايي، پژوهش

بنـدي راهبردهـاي توسـعه معيشـت پايـدار       )، الويـت 1392سجاسي قيداري، حمداله؛ صادقلو، طاهره؛ پالوچ، مجتبـي(  .16

 .85-110، صص 2، شماره16شهرستان خدابنده، دوره تاپسيس فازي، مورد مطالعه: -روستايي با مدل تركيبي سوات

)، گردشگري كشاورزي با محوريت توسعه پايدار روستايي، نمونه موردي: انـار دهكـده   1389صالحي اصفهاني، گيتي( .17

  .87-97، صص 27ساوه، فضاي گردشگري،  سال هفتم، شماره  -قردين
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