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  چکیده

پژوهش . هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه گردشگري مسئوالنه با توسعه پایدار روستایی بود

جامعه آماري شامل تمام . همبستگی بود-هاازنوعتحقیقاتتوصیفیحاضرباتوجهبههدف،کاربردیوباتوجهبهنحوهگردآوریداده

 1397در سال ) یک میلیون نفر(مردم محلی روستاهاي روئین و سرچشمه از توابع شهرستان اسفراین در خراسان شمالی 

اي گیري طبقه بودند که با استفاده از روش نمونه) نفر زن 113رد، نفر م 131(نفر از مردم محلی  224کنندگان  شرکت. بود

ها با  داده. هاي گردشگري مسئوالنه و توسعه پایدار روستایی مورداستفاده قرار گرفتندنامهپرسش. تصادفی انتخاب شدند

هاي پژوهش  یافته. دندهاي آماري ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تحلیل ش و با روش SPSS19افزار  استفاده از نرم

. رابطه مثبت و معنادار وجود داردگردشگري مسئوالنه و پایداري مقصد با توسعه پایدار روستایی بین :نشان داد که

نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت توجه و .اثر مستقیم و معناداري داردتوسعه پایدار روستایی بر  گردشگري مسئوالنه

  .داردپایدار روستایی در جوامع موردمطالعه در توسعه گردشگري مسئوالنه حمایت از 

  

  گردشگري مسئوالنه، توسعه پایدار، روستا:واژگان کلیدي

  

  

  مقدمه.1

برداري صحیحو کارا از منابع پایه، طبیعی، مالی و نیروي انسانی براي دستیابی به الگوي توسعه پایدار به معنی اداره و بهره

طور مستمر و  امکانات فنی، ساختار و تشکیالت مناسب براي رفع نیاز نسل امروز و آینده بهکارگیري  مطلوب است و با به

هدف اصلی توسعه پایدار تأمین نیازهاي اساسی، بهبود، ارتقاء سطح زندگی براي همه، حفظ . کندبخش تالش میرضایت

ود متضمن تناقضی است که بسیاري آن را از این هدف خ. تر و سعادتمندتر ذکرشده استها، آینده امناداره بهتر سرزمین

تر و اي مرفهدانند؛ تأمین رشد الزم براي بهبود سطح زندگی عموم و آیندهخصوصیات اصلی واژه توسعه پایدار می

حال همراه با حفظ سرزمین، لیکن موضوع این است که با تغییراتی که بشر در محیط و بستر طبیعی خود پدید  درعین

ه چنان مرحله بحرانی از تاریخ خود رسیده است که ادامه حیات سالم در کره زمین را مستلزم تجدیدنظر در آورده است، ب

عنوان یک  توسعه پایدار به. اندها قرار گرفتهریزي و توسعه بر پایه آنهاي رایج برنامهدهد که مدلهایی قرار میفرضیه

برداري از منابع براي تأمین نیاز مردم کیفیت محیط را حفظ بهرهسیستم مطرح است که عالوه برداشتن مدیریت قوي در 

[1]نماید
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بندي نیازهایشان، فعال نمودن آن توسعه پایدار روستایی عبارت است از فرآیند کمک به مردم روستایی از طریق اولویت

هاي برابري با توجه به ظرفیتها و ارائه خدمات اجتماعی، برقراري عدالت و گذاري در زمینه ایجاد زیرساختو سرمایه

رسیدن به توسعه به عوامل و . [2]ها هاي گذشته و تضمین سالمتی و امنیت آنعدالتیمحلی و رفتارهاي به خالف همه بی

تجربه توسعه در کشورهاي جهان . شرایط مختلفی بستگی دارد که باید در کنار هم قرار گیرند تا اهداف توسعه محقق شوند

ها و راهبردهاي اتخاذ شده نقش کلیدي در دهد که نحوه نگرش به توسعه و روشبخش روستایی نشان می سوم حداقل در

نظران دلیل عدم موفقیت در بهبود وضعیت جامعه بسیاري از صاحب. هاي توسعه داردموفقیت یا عدم موفقیت برنامه

-وسعه روستایی و راهبردهاي اتخاذ شده مربوط میهاي توسعه در روستاها را به نحوه نگرش به تروستایی و شکست برنامه

ریزي، الزم و زیست و منافع قبل از هرگونه برنامه براي دستیابی به توسعه پایدار، تشریح و ارزیابی وضعیت محیط .[3]دانند 

بر  براي افزایش منافع حاصل از گردشگري پایدار روستایی و تفرج در فضاي باز طبیعی باید. [4]باشد ضروري می

بنابراین یک یاز عواملی که ، صورت پایدار متکی بود به  فرهنگی و اقتصادي-هاي طبیعی ازنظر اکولوژیکی، اجتماعی محیط

مفهوم گردشگري مسئوالنه به دنبال . تواند نقش مؤثري بر توسعه پایدار روستایی داشته باشد، گردشگري مسئوالنه استمی

 .[5]سو و توسعه محیط طبیعی و اجتماعی از سوي دیگر اجتناب نماید صادي از یکسازشی است که از تضاد بین توسعه اقت

اي به تواند کمک شایان توجهبر این اساس، حمایت از گردشگري مسئوالنه و آموزش دادن به گردشگران در این راستا می

ستاییان به شهر شود که هرکدام تبع آن توسعه اقتصادي و پیشگیري از مهاجرت رو توسعه گردشگري پایدار روستایی و به

  .ناپذیري به همراه داشته باشد تواند، پیامدهاي منفی جبراناین موارد می

عنوان عاملی مهمی در توسعه  با توجه به اوصاف ذکرشده، پژوهش حاضر به بررسی اثرات گردشگري مسئوالنه به

نه بر توسعه پایدار روستایی را موردبررسی قرار داده هایی اثر گردشگري مسئوالشده است و با مطرح نمودن فرضیه پرداخته

  .است

  

  مبانینظري و پژوهشی.2

هاي و سایر اشکال مرتبط با طبیعت و شیوه "اکوتوریسم"، "گردشگري پایدار"گردشگري مسئول با مفاهیمی همچون

گردشگري . لی استالمل مفهوم گردشگري مسئول موضوعی بین.[6]شده است گردشگري اجتماعی، بسیار مشترك شناخته

آید پایدار است که در مقصد به وجود می زیستمسئوالنه، اقدامی براي رسیدگی به مسائل اجتماعی، اقتصادي و محیط

شده است که به محیط طبیعی، ساختمانی و فرهنگی میزبان و  عنوان تمام انواع گردشگري تعریف گردشگري مسئول به.[7]

پذیري طور واضح گردشگري مسئوالنه، مسئولیت به[7]) 2011(گودوین .[6]گذارد می هاي ذینفع احتراممنافع همه طرف

همچنین بر اساس تعریفی که از گردشگري مسئول توسط وزارت . دهدسازي گردشگري پیوند می را در راستاي ایجاد پاك

گردشگري مسئول، گردشگري است که براي جوامع محلی امکان ). 2002(شده است  ارائه 1محیطی و گردشگري امور زیست

همچنین . لذتبردن از کیفیت زندگی بهتر را، از طریق افزایش مزایاي اجتماعی ـ اقتصادي و محیطی بهبودیافته، تأکید دارد

-ریزي میهاي گردشگري برنامهي شرکتهاي تجاري خوب برادر مورد ارائه تجارب تعطیالت بهتر براي مهمانان و فرصت

 .[8]شوداستفاده می تا حدي بیشترین جمله صنعت است که توسط اپراتورهاي تور "گردشگري مسئول"اصطالح  .کند

هاي تجاري تر براي تأثیرات اجتماعی و محیطی فعالیتروند گسترده چنین توجیهی از گردشگري مسئوالنه بخشی از یک

مشخص کرد ) 1990( 2مثال، ویلر عنوان به. شودشرکتی در نظر گرفته میبرچسب مسئولیت اجتماعی است که معموالً تحت

» جایگزین«هاي ها در مورد تأثیرات توسعه گردشگري انبوه و تمایز شکلکه مفهوم گردشگري مسئول در پاسخ به نگرانی

                                                            
1Department of Environmental Affairs and Tourism
2Wheeller



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

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

  )اردبیل

٣

www.tourism2019.ir  

گردشگري پایدار بدون منتقدان است و برخی  این بدان معنا نیست که ایده گردشگري مسئول مانند. گردشگري ظاهر شد

فرض تأییدشده است و  امروزه این پیش.[8]دانندعنوان خود توجیهی براي رشد مداوم بازارهاي گردشگري می آن را صرفاً به

هاي حال، تأکید بر نگرانی بااین. صورت دوستانه تغییر کرده است زیست بههاي صنعت گردشگري نسبت به محیطنگرش

ها، ازجمله تمایل به دهنده تعدادي از اولویتکننده است، زیرا در حقیقت گردشگران مسئول نشان محیطی گمراهتزیس

طور مستقیم و کاهش  گذاري مزایاي اقتصادي گردشگري با مردم محلی به نشان دادن احترام به جوامع محلی، به اشتراك

  .[9]ها در تعطیالت هستند تأثیرات محیطی آن

  

  پایدار روستاییتوسعه 

هاي حیات انسانی است، یعنی توسعه همه اقشار جامعه را در همه ابعاد توسعه به مفهوم عامل، بهبود در همه ابعاد و جنبه

اي در جامعه روستایی چنین توسعه. کندحال از منابع در اختیار به شکل عقالیی استفاده می کند و درعینزندگی متأثر می

ها بر پایه بازگشت و  ها و مشارکت آن اجتماعی و اقتصادي براي همه اقشار مردم و احترام به حقوق آن از طریق ایجاد تعادل

زمان یک پدیده  طور هم گردشگري روستایی، به. [10]پذیر است شده محیطی امکان اتکاي منطقی بر منابع فراموش

عنوان پاسخی به استرس ایجادشده با  به 19قرن عالقه به بهبود سالمتی در محیط روستایی در . باستانی و نمونه است

یک محدوده بزرگ : عنوان یک کل، گردشگري روستایی شامل به. گسترش شهرنشینی و صنعتی سازي شروع به رشد کرد

-ها، ورزش، تفریح و همه هر آنچه در یک محیط نمونه روستایی اتفاق میها، رویدادها، جشنوارهاز امکانات اقامتی، فعالیت

اي آن را بخشی از بازار هاي فرعی صنعت گردشگري است که عدهگردشگري روستایی یکی از شاخه.باشدد، میافت

که روستاییان ما با مشکالتی همچون  اکنون. کننداي دیگر سیاستی براي توسعه روستایی قلمداد می گردشگري وعده

- اند، توسعه گردشگري روستایی مینشینی مواجهحاشیهوري پایین کشاورزي، مهاجرت روزافزون به شهرها و بیکاري، بهره

  . [11]تواند در جهت رفع این معضالت مؤثر باشد و چون نوش دارویی باعث تجدید حیات روستاها شود 

  

  شناسی روش.3

گري پایداري که پژوهش حاضر به بررسی رابطه گردشگري مسئوالنه با توسعه پایدار روستایی با میانجی با توجه به این

پردازد، روش پژوهش مورداستفاده ازنظر هدف  می 1397مقصد در شهرستان اسفراین از توابع خراسان شمالی در سال 

جامعه آماري پژوهش شامل . باشد همبستگی می-ها از نوع تحقیقات توصیفی کاربردي و با توجه به نحوه گردآوري داده

در سال ) یک میلیون نفر(ستان اسفراین در خراسان شمالی تمام مردم محلی روستاهاي روئین و سرچشمه از توابع شهر

اي تصادفی گیري طبقهبر این اساس، با استفاده از روش نمونه. عنوان نمونه انتخاب شدند نفر به 224 باشند که می 1397

حاضر از  در پژوهش.نفر در نظر گرفته شد 244اي به حجم  ، نمونه)کارشناسی و کارشناسی ارشد(برحسب مقطع تحصیلی 

مشخصات . آوري شد ها بین نمونه پژوهش توزیع و پس از تکمیل جمع ي آن شده است که همه دو فرم پرسشنامه استفاده

.باشد ها به شرح زیر می این پرسشنامه

در این پژوهش براي سنجش ادراك جوامع میزبان در مورد گردشگري مسئوالنه : پرسشنامه گردشگري مسئوالنه) الف

گویه  12استفاده شد که مشتمل بر ) 2008(و گودوین  3یافته ونو هاي توسعهشده از دستورالعمل مقیاس پذیرفتهاز طریق 

پرسشنامه ) ب. شده است بندي درجه) 5(تا بسیار زیاد ) 1(اي از بسیار کم  صورت طیف لیکرت پنج گزینه باشد و بهمی

 26مشتمل بر ) 1395(نامه بندر آبادي یدار روستایی از پرسشمنظور سنجش میزان توسعه پا به: توسعه پایدار روستایی
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محیطی،  اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، زیست(هاي نامه توسعه پایدار روستایی شامل زیر مقیاسپرسش.گویه استفاده شد

  .ه استشد بندي درجه) 5(تا کامالً موافقم ) 1(تایی لیکرت از کامالً مخالفم  5باشد که با طیف می) زیربنایی

  

  هاي پژوهش یافته.4

آیا بین گردشگري مسئوالنه با توسعه پایدار روستایی رابطه معناداري وجود دارد؟.1

 = r(دار اسـت   معنـی  05/0اسـت و در سـطح    569/0ضریب همبستگی توسعه پایدار روسـتایی بـا گردشـگري مسـئوالنه     

0.569, p≤.05( توان گفـت کـه بـین توسـعه     درصد می 95احتمال  گردد و با رد می 05/0بنابراین فرضیه صفر در سطح ؛

گـردد و بـا    رد مـی  001/0بنابراین فرضیه صفر در سطح . ي معنادار وجود دارد پایدار روستایی با گردشگري مسئوالنه رابطه

  .ي معنادار وجود دارد توان گفت که بین گردشگري مسئوالنه با توسعه پایدار روستایی رابطهدرصد می 99احتمال 

  

  نتایج ضریب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش) 1جدول

  گردشگري مسئوالنه  متغیرها

  توسعه پایدار روستایی

  569/0**  ضریب همبستگی

  001/0  سطح معناداري

  224  تعداد

  

  

  گیري بحث و نتیجه.5

این . معناداري داردنتیجه به دست آمده از این فرضیه نشان داد که گردشگري مسئوالنه با توسعه پایدار روستایی رابطه 

این یافته با . تواند، موجبات توسعه پایدار روستایی را فراهم آوردیافته بدان معناست که تمرکز بر گردشگري مسئوالنه می

و کاریونا و ) 2014(دبیکا و جاسترزبک ؛ )2013(قمبرعلی و همکاران ؛ )2012(هاي میلی هاي پژوهشنتایج برخی از یافته

تواند، تأثیرات منفی توان اذعان داشت که گردشگري مسئوالنه میدر تبیین این یافته می. مراستا استه)2014(همکاران 
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