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چکیده
هدف کلي اين تحقيق ارزيابي اثرات گردشگري روستايي از ديدگاه جامعه روستايي است .ابزار پژوهش ،پرسشنامهاي
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مقدمه
تنوع بخشي به اقتصاد ،بهبود شاخصهاي توسعه انساني ،مشكالت ناشي از
صنعتيشدن و آلودگي بيش از حد شهرها بهويژه شهرهاي بزرگ ،مهاجرتهاي
روستاييان ،افزايش بهرهوري و کارآمدي نيروي انساني ،اشتغالزايي ،تعامل فرهنگها
و گفتمانها ،حفظ محيطزيست ،و در مجموع ،توسعه پايدار از دغدغههايي است که
جهان امروز با آن روبهرو است .هر يک از کشورها در تالش هستند که پاسخ به
دغدغههاي مذکور را بيابند .در اين ميان ،کشورهايي که به تنوعسازي اقتصادي روي
آوردهاند و خواستار رهايي خويش از اقتصاد تکپايهاي هستند در جستجوي شناخت
راههاي آن و يا خلق راهها و روشهاي جديد هستند .يكي از اين روشها ،گردشگري
است که اغلب کشورها به ويژه کشورهايي که به لحاظ موقعيت مكاني از اين مزيت
برخوردار هستند ،آن را در برنامههاي توسعه ملي خود گنجاندهاند تا از اين طريق
بتوانند فرآيند توسعه ملي خويش را سرعت بخشند (رکنالدين افتخاري و قادري،
 .)۹۹۹۹اهميت اين صنعت تا بدان حد است که فُساتي و پانال (Fossati & Panella,
 )2000معتقد هستند که صنعت گردشگري با سهم  ۸تا  ۷درصد از توليد ناخالص ملي
بزرگترين صنعت جهان است .ريدر و براون ( )Reeder & Brown, 2005اظهار
ميدارند که کاهش صنايع سنتي روستا از قبيل کشاورزي ،معدن و جنگلداري در طول
سه دهه گذشته باعث گرديده ،جوامع روستايي به دنبال جستجوي جايگزينهايي براي
تقويت پايه و بستر اقتصادي خودشان باشند .مکجن و آندرک ( & McGehee
 )Andereck, 2004نتيجه اين امر را توجه به گردشگري روستايي بهعنوان يكي از
اصليترين صنايع کمککننده به تنوع سازي اقتصادي در جوامع محلي بيان ميکنند.
گردشگري به علت توانايي در کسب منابع مالي در حوزه تحت پوشش بهعنوان
استراتژي مناسب و پايدار توسعه اقتصاد محلي شناخته ميشود ( Lee & Chang,
 .)2008فليچر و فلسنتين ( )Fleischer & Felsenstein, 2000معتقد هستند که
گردشگري در حوزه روستايي باتوجه به کاهش بلندمدت در استخراج منابع طبيعي و
اشتغال صنعتي از اهميت شايان توجهي برخوردار است .ويلجون و تالبال (& Viljoen
 )Tlabela, 2007:1اهميت توسعه گردشگري در نواحي روستايي را در افزايش
مشارکت فقراي روستايي در توسعه گردشگري و انتقال مزايا و بهرههاي فراوان به
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نواحي روستايي بيان ميکنند .رکنالدين افتخاري و قادري ( )۹۹۹۹گردشگري
روستايي را در برگيرنده هر نوع فعاليت تفريحي و گذران اوقات فراغت با دريافت
خدماتي از قبيل غذا ،محل اقامت و محصوالت محلي از ساکنان محلي در مكاني که از
نظر قوانين و مقررات جاري کشور يا از نظر ماهيت اقتصادي و فرهنگي ،روستا
محسوب ميشود تعريف ميکنند .پتريک ( )Petric, 2003ويژگي اصلي گردشگري
روستايي را تماس بازديدکنندگان با محيط طبيعي يا فيزيكي روستا بيان ميکند و معتقد
است اين امر باعث مشارکت آنها در فعاليتها ،سنن و سبک زندگي مردم محلي
ميگردد.
جوامعي که از گردشگري براي تنوع بخشي اقتصادي استفاده ميکنند بايد
سياستهايي را براي توسعه پايدار جامعه تدوين کنند ( .)De Oloveira, 2003ويليامز
و کاپاس ( )Willams & Copus, 2005معتقد هستند که پذيرش عمومي و رشد
صنعت گردشگري زماني به سرعت روي ميدهد که گردشگري بهعنوان جزئي از
سياستهاي کالن توسعه مطرح باشد .درگيري و مشارکت ذينفعان يكي از اين
سياستهاي کليدي براي توسعه گردشگري است .بدون حمايت ذينفعان جامعه ،تقريباً
غيرممكن است که گردشگري را با روشي پايدار توسعه داد ( .)Andriotis, 2005يكي
از شاخصهاي تناسب و توسعه گردشگري ،نگرش و ديدگاه ساکنان محلي به
گردشگري است .نگرش مثبت به گردشگري ميتواند منجر به بروز رفتار
پيشگردشگري از قبيل مشارکت محلي در توسعه گردشگري و حفاظت از منابعي
شود که گردشگري به آنها بستگي دارد ( .)Lepp, 2007موفقيت صنعت گردشگري
بستگي به شناخت و درک و فهم کيفيت حمايت ساکنان محلي و ميزبان دارد .با اينكه
گردشگري يک فعاليت منابع پايه است و به خدمات ارائه شده و جاذبههاي ديدني
بستگي دارد اما توسعه موفقيتآميز آن تا حد زيادي مستلزم ميهماننوازي و استقبال از
سوي جامعه محلي و ميزبان دارد .بهطوريكه ،بيعالقگي و کجخلقيهاي جامعه محلي
و ميزبان نهايتاً به گردشگران منتقل خواهد شد که اين امر خود نيز منجر به عدم تمايل
گردشگران براي بازديدهاي بعدي و تبليغات منفي ميگردد .از اين رو ،درک و فهم
واکنش جامعه محلي و ميزبان از اثرات گردشگري براي دستيابي به حمايتهاي ايدهآل
جوامع روستايي براي توسعه پايدار گردشگري امري ضروري است (Gursoy et al.,

 651فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری شماره 32ـ سال هشتم ـ پائیز 23

 .)2002در واقع ،تحقيقات درباره نگرش ساکنان محلي به اثرات گردشگري ميتواند
بهعنوان مالکي براي مناسب بودن گردشگري براي جامعهاي خاص مورد استفاده واقع
شود .اهميت تئوريكي درک و فهم نگرش ساکنان محلي به اثرات گردشگري از رابطه
نگرش و رفتار منشاء ميگيرد (.)Ajzen & Fishbein, 1980
اهميت نقش ذينفعان در توسعه گردشگري باعث گرديده است که مطالعات متعددي
براي بررسي نگرش و ديدگاه آنها درباره اثرات مثبت و منفي گردشگري روستايي
صورت گيرد (ميرکتولي و مصدق۹۹۹۱ ،؛ ميرزايي۹۹۹۹ ،؛ شمسالديني۹۹۹۱ ،؛
عليقليزاده فيروزجايي و همكاران۹۹۹۱ ،؛& Egbali et al., 2011; Haralambopolous
Pizam, 1996; Ryan & Montgomery, 1994; Mason & Cheyne, 2000; Lepp,

.)2007; Dyer et al., 2007; Kunasekaran et al., 2011; Byrd et al., 2009
ميرکتولي و مصدق ( )۹۹۹۱در تحقيق خويش مهمترين اثرات مثبت گردشگري روستايي
در دهستان استرآباد جنوبي شهرستان گرگان را کوتاه شدن مسير عرضه محصوالت
کشاورزي ،رقابتيشدن از لحاظ کيفيت و قيمت ،بهبود وضعيت اقتصاد ،افزايش سطح
اشتغال ،کاهش مهاجرت ،رونق صنايع دستي ،رونق بازار محصوالت کشاورزي ،توسعه
امكانات رفاهي و غنيشدن فرهنگ روستا نشان دادند .ميرزايي ( )۹۹۹۹نيز در تحقيقي
مشابه بهمنظور بررسي اثرات گردشگري روستايي در منطقه اورامانات کرمانشاه نشان دادند
که اشتغال فصلي و پارهوقت روستاييان کشاورز و دامدار در زمان بيكاري و کمکاري،
اشتغال زنان روستايي و رونق بازار محصوالت کشاورزي مهمترين اثرات مثبت گردشگري
روستايي ميباشند .شمسالديني ( )۹۹۹۱مهمترين آثار گردشگري روستايي را آثار
اقتصادي (افزايش درآمد ،اشتغال و محرکي براي سرمايهگذاري در روستاها) ،آثار
اجتماعي ـ فرهنگي (پيوند انسانها و سرزمينها ،استحكام پيوندهاي اجتماعي ملتها،
فرصتسازي براي مبادالت اجتماعي و فرهنگي و افزايش آگاهيهاي عمومي جامعه
روستايي) و آثار زيست محيطي (محافظت از منابع طبيعي ،ترويج حساسيت و آگاهي به
نظامهاي اکولوژيكي با کمک مردم محلي ،افزايش آگاهيهاي زيست محيطي و
آگاهيهاي زيباشناسي در بين مردم محلي ،بهرهگيري ،حفاظت و استفاده بهينه از
محيط زيست طبيعي و تاريخي روستا با مشارکت مردم محلي ،استمرار منافع بلندمدت
جامعه روستايي با محافظت مستمر از منابع محلي و تخصيص اعتبار براي محافظت از
طبيعت) بيان ميکند .عليقليزاده فيروزجايي و همكاران ( )۹۹۹۱مهمترين اثرات مثبت و
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منفي گردشگري روستايي در شهرستان تنكابن را افزايش درآمد ،اشتغال ،درآمد عمومي
محلي ،هزينههاي زندگي ،ايجاد اشتغال براي ساکنين غيربومي ،عدم احساس راحتي و
آرامش بهخاطر حضور گردشگران ،کم شدن دسترسي به امكانات و فضاهاي تفريحي،
مشكالت جوانان در خريد زمين و مسكن ،افزايش درگيري و نزاع در مورد مالكيت زمين،
مشكالت در استفاده از امكانات و خدمات براي ساکنين ،افزايش آلودگيهاي صوتي،
ساخت و سازهاي بيرويه ،تخريب منابع طبيعي سواحل دريا ،تخريب مناظر و
چشماندازهاي روستا ،تخريب باغات ،اراضي زراعي و جنگل بيان ميکنند .اقبالي و
همكاران ( )Egbali et al., 2011اثرات گردشگري روستايي را افزايش مبادالت فرهنگي،
افزايش تسهيالت ،افزايش درآمد ،توسعه ،کاهش مهاجرت ،افزايش اشتغال ،تهيه
اطالعات ،محافظت از طبيعت و رشد زيرساختهاي روستايي نشان دادند.ها راالموپولوس
و پيزام ( )Haralambopolous & Pizam, 1996و رايان و مونتگومري ( & Ryan
 )Montgomery, 1994در تحقيق خويش به ارزيابي اثرات اجتماعي گردشگري از
ديدگاه ساکنان محلي پرداختند .نتايج تحقيق آنها درجه بااليي از توافق را درباره اثرات
مثبت گردشگري از قبيل ايجاد شغل ،افزايش درآمدهاي شخصي و درآمدهاي مضاعف
حاصل از ماليات نشان دادند .البته تحقيق آنها اثرات منفي گردشگري از قبيل رشد
جنايات ،مصرف مواد مخدر و آسيبهاي جنسي را نيز نشان داد .ميسون و چين ( Mason
 )& Cheyne, 2000در تحقيقي مشابه اثرات گردشگري را ايجاد شغل ،ايجاد خدمات
جديد محلي ،تشويق سرمايه اجتماعي ،تهيه تسهيالت اجتماعي ،آلودگيهاي صوتي،
ترافيک ،کاهش ميزان جرم و جنايت ،افزايش رانندگي در حين مستي و کاهش در کيفيت
روستاها را بيان کردند .ليپ ( )Lepp, 2007در تحقيق خويش نشان داد که اکثريت
کشاورزان مورد مطالعه اعتقاد راسخي به اثرات مثبت گردشگري داشتند .همچنين نتايج
تحقيق وي مهمترين اثرات گردشگري روستايي را توسعه اجتماعي ( ،)%۱۱افزايش بازار
براي محصوالت کشاورزي محلي ( ،)%۸۹افزايش فرصتها براي کسب درآمد ( )%۸۱و
روي آوردن شانس خوب ( )%۷۱نشان داد .کاي و رايان ( )Cui & Ryan, 2011مهمترين
اثرات مثبت گردشگري روستايي را افزايش درآمد ،بهبود شرايط اقتصادي ،بهبود کيفيت
زندگي ،بهبود امكانات آموزش و تقويت محيط زيست طبيعي ،و اثرات منفي آن را
آلودگي محيط زيست ،کاهش تماسهاي اجتماعي ،سروصدا و خيابانهاي کثيف نشان
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ميدهند .دِر و همكاران ( )Dyer et al., 2007نيز در تحقيق خويش اثرات گردشگري
روستايي را در  ۸عامل اثرات منفي اقتصادي ـ اجتماعي ،اثرات مثبت اجتماعي ،اثرات منفي
اجتماعي ،اثرات مثبت اقتصادي و اثرات مثبت فرهنگي مورد بررسي قرار دادند .همچنين
نتايج تحقيق آنها نشان داد که اثرات مثبت اقتصادي مهمترين عاملي است که بر حميت
ساکنان محلي براي توسعه بيشتر گردشگري تأثير ميگذارد .کاناسكاران و همكاران
( )Kunasekaran et al., 2011در تحقيقي مشابه اثرات مثبت و منفي گردشگري روستايي
را در  ۱عامل زيستمحيطي ،قابليتهاي بهتر پذيرايي ،اقتصادي ،دانش کارآفريني ،مزاياي
اجتماعي ـ فرهنگي ،ازدحام جمعيت ،آگاهي ،محدوديتها و موضعات مربوط به زمين
زراعي نشان دادند .بيرد و همكاران ( )Byrd et al., 2009آثار گردشگري روستايي را در
اثرات منفي بلندمدت بر محيط زيست ،افزايش کيفيت زندگي ،بهبود نما و ظاهر جامعه،
فرصتسازي براي ساکنان محلي ،بهبود اقتصاد محلي ،افزايش جرم و جنايت ،افزايش
مالياتها و افزايش ترافيک نشان دادند .کا و استوارت ( )Koa & Stewart, 2002اثرات
گردشگري را در قالب دو اثر منفي در دستههاي اقتصادي ،فرهنگي ـ اجتماعي و
زيستمحيطي مورد بررسي قرار دادند .همانطور که اين مطالعات نشان ميدهند گردشگري
روستايي عالوه بر اثرات مثبتي که بر توسعه محلي دارد ،اين پتانسيل را دارد که اثرات و
پيامدهاي منفي در سطح جامعه محلي داشته باشد.
خالصه کالم اينكه اثرات درک شده گردشگري يكي از مهمترين پيشبيني
کنندههاي حمايت ذينفعان براي توسعه پايدار گردشگري است که در شكل ( )۹نشان
داده شدهاست .بنابراين درک و فهم روشن و واضح نگرشها و عاليق ذينفعان پيشروي
برنامهريزي و مديريت گردشگري پايدار است .با توجه به اهميت شهرستان فومن از
منظر گردشگري روستايي ،اين تحقيق با هدف کلي ارزيابي اثرات گردشگري
روستايي شهرستان فومن از ديدگاه جامعه روستايي ميزبان به مرحله طراحي و اجرا
درآمد .نتايج اين مطالعه ميتواند به ما در ارزشيابي ،طراحي و تكميل توسعه
گردشگري روستايي در اين ناحيه کمک کند .همچنين ،اين مطالعه زمينه خيلي خوبي
را براي تحقق اهداف گردشگري در فرايند توسعه گردشگري روستايي تهيه ميکند.

اثرات گردشگري
روستايي روستايي
اثرات اقتصادي
اثرات مثبت







افزايش اشتغال
(زنان ،جوانان و
كشاورزان)؛
رونق صنايع
دستي؛
رونق بازار
محصوالت
كشاورزي؛
افزايش درآمد
(مردمي و دولت
محلي)؛

اثرات اجتماعي ـ فرهنگي

اثرات منفي
 افزايش هزينههاي
زندگي؛
 انحصار درآمد توسط
نيروهاي غيربومي؛
 ايجاد شكاف
اقتصادي بين جوامع
روستايي.

اثرات مثبت







غني شدن
فرهنگ روستا؛
كاهش
مهاجرت؛
افزايش مبادالت
فرهنگي؛
رشد
زيرساختهاي
روستايي؛
بهبود كيفيت
زندگي.

اثرات منفي










عدم احساس
راحتي و
آرامش؛
دسترسي كم به
امكانات
تفزيحي؛
افزايش درگيري
درباره مالكيت
زمين؛
افزايش جرم و
جنايات؛
انباشت زباله؛
افزايش ترافيك.

شكل  .۱چارچوب نظري تحقيق

اثرات زيست ـ محيطي
اثرات مثبت
 محافظت از
منابع طبيعي؛
 افزايش
آگاهيهاي
زيست محيطي.

اثرات منفي







افزايش
الودگيهاي
صوتي؛
تخريب منابع
طبيعي؛
تخريب باغات
و اراضي
زراعي؛
آلودگي خاك و
آب.
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معرفی منطقه مورد مطالعه
استان گيالن همچون عروس سبزپوش شمال ايران با طراوت از بارانها و شبنمها،
در زير آسمان صاف و آبيرنگ تكيه بر کوههاي بلند قامت و استوار البرز زده و
آبهاي نيلگون درياي خزر به پايش ميريزد .اين استان سرسبز شامل  ۹۸شهرستان
است که شهرستان فومن يكي از زيباترين ،تاريخيترين و با اهميتترين شهرستانهاي
آن بشمار ميآيد که قدمت آن به دوران تاريخ ايران باستان پيش از اسالم ميرسد .نام
فومن بيشتر از هنگامي به ميان آمد که خاندان حكومتگر «گيالن شاه» و «دابويهيان» از
اواخر دوره ساساني به بعد در اين سامان به فرمانروايي رسيدند .پس از اين ،نام فومن با
تاريخ خاندان حكومتگر اسحاقوند (اسحاقي) که ابتدا روستاي گشت و بعدها فومن و
رشت مرکزيت آنان بوده گره خوردهاست.
اين شهرستان از سمت شمال به شهرستان صومعهسرا ،از جنوب به استان زنجان ،از
شمالغرب به شهرستان ماسال و از شرق به شهرستان رشت محدود ميشود .جمعيت
اين شهرستان  ۱۸۷۹۹نفر است و مرکز آن شهر فومن است .امروزه اين شهرستان به
عنوان يكي از  ۹۸شهرستان گيالن از نظر تقسيمات کشوري شامل دو بخش مرکزي و
سردار جنگل ،سه شهر به اسامي فومن ،ماکلوان و ماسوله و شش دهستان به اسامي
آليان ،رودپيش ،سردار جنگل ،گشت ،گوراب پس ،و لولمان است که در مجموع
۹۸۹روستاي داراي سكنه ميباشد .اين شهرستان زادگاه افراد مشهوري چون مرحوم
آيتاهلل العظمي شيخ محمد تقي بهجت فومني ،مرحوم آيتاهلل حاج سيد ابوالقاسن
اريب فومني ،مرحوم شيون فومني و مرحوم کيومرث صابري فومني ميباشد .شهر فومن
از جاذبههاي تاريخي ،فرهنگي ،زيارتي ،اقتصادي و طبيعي فراواني برخوردار ميباشد.
اين شهر داراي مجسمههاي متعددي از قبيل چهار دختران (نمادي از تالش زنان
روستايي و کشاورز) ،شكاربانان (سمبل شكار حيوانات) ،آناهيتا (الهه آب) و ...ميباشد
که هر کدام از آنها نماد و سنبلي از فرهنگ و آدابورسوم گذشته اين شهر تاريخي
است که اين موضوع سبب شده اين شهر به "شهر مجسمههاي ايران" ملقب گردد .از
جاذبههاي ديدني روستاهاي آن ميتوان به غار تاريخي در روستاي فوشه ،قلعه کُل در
روستاي قلعه کُل ،قلعه تاريخي رودخان در روستاي قلعه رودخان ،بقعه امامزاده عبداهلل
از نوادگان امام هفتم (ع) در روستاي کلرم ،بقعه سبز قبا در روستاي شنبه بازار فومن،
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روستاي گسكره و روستاي پلكاني ماسوله اشاره داشت .ماسوله رودخان نيز يكي از
رودخانههاي زيباي منطقه ميباشد که از کوههاي ماسوله سرچشمه ميگيرد و به طرف
درياي خزر سرازير ميشود .شهرک ماسوله مكاني منحصر به فرد با وسعتي حدود ۹۸۱
هزار مترمربع در  ۷۸کيلومتري غرب فومن و در جوار رودخانه پر آب ماسوله رودخان
قرار دارد .در هم تپيده شدن منظر معماري شهر با مناظر طبيعي شكل پلكاني شهر در
امتداد کوه ماسوله را از شهرت جهاني برخوردار کرده است .قلعه رودخان فومن نيز
مجموعهاي عظيم و پر ابهت است که در ارتفاع  ۸۹۱متري از سطح دريا و بر روي
کوهي پوشيده از جنگل بنا شدهاست .بناي اوليه قلعه رودخان به قرون پنج و شش
هجري قمري باز ميگردد و طي سالهاي  ۱۹۹و  ۱۷۹قمري تجديد بنا گشتهاست.
گزارشها حاکي از اين موضوع است که بيش از صد هزار گردشگر داخلي و خارجي
تابستان  ۹۹۱۷شمسي از قلعه تاريخي قلعه رودخان در ارتفاعات شهرستان فومن ديدن
کردند که اين مهم بيانگر آن است که تعداد بازديدکنندگان در مقايسه با تابستان سال
 ۹۹۱۹شمسي  ۹۸درصد افزايش داشته است.

روششناسی تحقیق
در اين تحقيق از روش تحقيق توصيفي ـ همبستگي با استفاده از ابزار پرسشنامه
استفاده شدهاست .جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه روستاييان شهرستان فومن در
سال  ۹۹۱۱ -۱۹بود ( )N=۱۸۷۹۹که از اين ميان ،تعداد  ۹۱۹نفر به روش نمونهگيري
تصادفي طبقهاي بهعنوان نمونه آماري (احتساب دهستانهاي شهرستان بهعنوان طبقات
نمونهگيري) با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدند و در نهايت ۹۱۱ ،پرسشنامه
مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت ( .)n=۹۱۱روش جمعآوري اطالعات بدين صورت
بودهاست که متناسب با تعداد روستائياني که در هر دهستان وجود دارند حجم نمونه
براي آنان مشخص گرديد .بهطور مثال ،تعداد افرادي که در دهستان سردار جنگل
زندگي ميکردند از تمامي دهستانها بيشتر بود لذا افراد بيشتري از اين دهستان در
نمونه آماري جاي گرفتند و بالطبع ،تعداد پرسشنامههايي که در اين دهستان پر گرديد
از بقيه دهستانها بيشتر بود .روش جمعآوري اطالعات و تكميل پرسشنامهها در هر
دهستان بدين صورت بود که بهصورت تصادفي سه روستا از هر دهستان انتخاب و در
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هر روستا هم بهصورت تصادفي با روستائيان در دسترس مصاحبه و پرسشنامه تكميل
گرديد .شايان توجه است که ادراک افراد از اثرات گردشگري ميتواند متأثر از سن،
جنسيت ،شغل اصلي ،درآمد حاصل از گردشگري ،سطح تحصيالت ،وضعيت تأهل،
مدت سكونت در منطقه گردشگري ،ميزان وابستگي خانوار به درآمد گردشگري،
ميزان ارتباط با گردشگران ،داشتن شغل دوم مرتبط با گردشگري و  ...باشد که در اين
تحقيق موردبررسي قرار نگرفتهاند که ميتوانند موضوع تحقيقات بعدي در اين زمينه
باشند.
جهت گردآوري دادهها و اطالعات موردنظر ،پرسشنامهاي براساس مرور ادبياتي
پژوهش (ميرکتولي و مصدق۹۹۹۱ ،؛ ميرزايي۹۹۹۹ ،؛ شمسالديني۹۹۹۱ ،؛ عليقليزاده
فيروزجايي و همكاران۹۹۹۱ ،؛ & Egbali et al., 2011; Haralambopolous

;Pizam, 1996; Ryan & Montgomery, 1994; Mason & Cheyne, 2000
Lepp, 2007; Dyer et al., 2007; Kunasekaran et al., 2011; Byrd et al.,
 )2009و نظرخواهي از صاحبنظران اين حوزه تهيه شد .اين پرسشنامه براي ارزيابي

اثرات گردشگري روستايي طراحي شدهبود که شامل  ۹۸گويه در قالب طيف ليكرت
پنجقسمتي (خيليکم= ،۹کم= ،۷متوسط= ،۹زياد= ،۱خيليزياد= )۸بود .جهت تعيين
روايي پرسشنامه ،چندين نسخه از آن در اختيار گروهي از متخصصان شامل استادان
علوم اجتماعي ،توسعه روستايي و تعدادي از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي و
ميراث فرهنگي و گردشگري استان گيالن قرار دادهشد و اصالحات الزم برحسب
پيشنهادهاي آنها صورت گرفت .جهت تعيين ضريب اعتبار ،تعداد  ۹۱پرسشنامه،
خارج از پاسخگويان نمونه توزيع گرديد .پس از جمعآوري پرسشنامههاي مذکور،
دادهها وارد کامپيوتر شد و با استفاده از آزمون آلفايکرونباخ ،اعتبار پرسشنامه ۱/۹۹
بهدست آمد.
روش آماري مورد استفاده تحليل عاملي بود .تحليل عاملي زماني که هدف محقق
يافتن عاملهاي مكنون جهت تلخيص دادهها از بين مجموعهاي از آنها باشد ،روش
کارآيي است .هدف بيشتر مطالعات تحليل عاملي خالصه کردن ماتريس همبستگيها
به شيوهاي است که بتوان آنها را برحسب چند عامل زيربنايي تبيين کرد .براي پردازش
دادهها نيز از نرمافزار آماري  SPSSنسخه  ۹۱استفاده گرديد.
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تحلیل دادهها
ویژگیهای پاسخگویان برحسب جنسیت و سن
بررسي پاسخگويان برحسب جنسيت نشان ميدهد که از مجموع  ۹۱۱نفر که مورد
پرسشگري قرار گرفتهاند ،تعداد  ۹۷۸نفر را مردان و  ۸۱نفر را زنان تشكيل ميدهند.
همچنين ،ميانگين سن پاسخگويان  ۹۸سال با انحراف معيار  ۱سال است که بيشترين
آنان ( ۱۹يا  ۱۸/۱۱درصد) در گروه سني ۹۱ـ  ۷۱سال قرار دارند (جدول .)۹
جدول  .5توزیع سن و جنسیت پاسخگویان ()n=524
متغیر
جنسيت

سن (سال)

سطوح

فراوانی

درصد

مرد

۵۲۱

۴۳/۳۴

زن

۴۶

۴۱/۱۵

۵۲-۲۲

۲۲

۵۲/۴۲

۲۶-۴۶

۶۵

۳۴/۶۲

۳۲-۱۲

۴۲

۴۲/۶۲

۱۵-۴۵

۲۴

۵۵/۲۲

میانگین

انحراف معیار

كمینه

بیشینه

-

-

-

-

۴۱/۱۱

۲/۶۵

۵۲

۴۵

اولویتبندی اثرات گردشگری روستایی از دید پاسخگویان
در اين تحقيق براي بررسي اثرات گردشگري روستايي از  ۹۸گويه در مقياس طيف
ليكرت پنج قسمتي استفاده شدهاست که از  =۹خيليکم =۷ ،کم =۹ ،متوسط =۱ ،زياد
و  =۸خيليزياد ،رتبهبندي شده است .جدول شماره ( ،)۷ميانگين ،انحراف معيار و
اولويتبندي اثرات گردشگري روستايي با توجه به ميانگينهاي رتبهاي (بين  ۹تا  )۸را
نشان ميدهد .همانگونه که يافتههاي جدول شماره ( )۷نشان ميدهند "انباشت زباله و
آشغال در محيطزيست روستايي" ( M=۱/۱۷و  )SD=۹/۹۹و "افزايش درآمدهاي
دستگاههاي دولتي از قبيل دهياريها ،بخشداريها ،شهرداريها و  M=۱/۱۸( "...و
 )SD=۱/۷۹اثرات منفي و مثبتي هستند که ميزان اثرات آن بهزعم پاسخگويان در طبقه
اول يعني سطح "زياد تا خيليزياد" ( )۸≥ M≥۱است .همچنين ،نظر پاسخگويان به
ميزان  ۹۷نوع اثر گردشگري روستايي ( ۹۱اثر مثبت و  ۹۹اثر منفي) در طبقه دوم يعني
سطح "متوسط تا زياد" ( )۹≥ M≥۹/۱۱است که بيشترين اثرات آن بهزعم پاسخگويان،
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"اشتغال فصلي و پارهوقت روستائيان کشاورز و دامدار در زمان بيكاري و کمکاري"
( M=۹/۷۱و " ،)SD=۹/۹۷مشكالت ترافيكي (حملونقل)" ( M=۹/۷۹و )SD=۹/۷۷
و " مهاجرپذيري منطقه" ( M=۹/۸۱و  )SD=۹/۱۷است .در نهايت اينكه "افزايش جرم
و جنايت" ( M=۷/۱۷و " ،)SD=۹/۹۱عدم احساس راحتي و آرامش بهخاطر حضور
گردشگران" ( M=۷/۱۱و  )SD=۹/۷۸و "مشكالت ساکنين محلي در استفاده از
امكانات و خدمات" (M=۷/۹۸و  )SD=۹/۷۹هستند که ميزان اثرات آنها بهزعم
پاسخگويان در طبقه سوم يعني سطوح "کم تا متوسط" ( )۷≥ M≥۷/۱۱است.
جدول  .2اولویتبندی اثرات گردشگری روستایی از دید پاسخگویان ()n=524
*

انحراف معیار

اولویت

گویهها

میانگین

۵

انباشت زباله آشغال در محيط زيست روستايی

۳/۲۵

۵/۵۲

افزايش درآمدهای دستگاههای دولتی از قبيل دهياریها ،بخشداریها ،شهرداریها و ...

۳/۲۱

۲/۵۲

۲

اشتغال فصلی و پارهوقت روستائيان کشاورز و دامدار در زمان بيكاری و کمکاری

۴/۵۶

۵/۵۵

۴

مشكالت ترافيكی (حملونقل)

۴/۵۴

۵/۲۵

۳

مهاجرپذيری منطقه با توسعه گردشگری

۴/۱۶

۵/۲۲

۱

آلودگی منابع آب و خاك

۴/۱۶

۵/۴۲

۴

آلودگیهای صوتی (سروصدای زياد)

۴/۱۲

۵/۳۲

۵

رونق بازارهای محلی صنايع دستی

۴/۱۳

۵/۲۳

۲

از بينرفتن فرهنگ سنتی و محلی (زبان ،آداب و رسوم محلی و نوع پوشاك ،معماری ،مسكن و )...

۴/۱۲

۵/۴۴

۶

افزايش درآمد مردم روستايی

۴/۱۵

۵/۵۵

۵۲

افزايش هزينههای زندگی (موادغذايی ،زمين و )...

۴/۱۵

۵/۵۳

۵۵

رونق بازارهای محلی محصوالت کشاورزی

۴/۳۴

۵/۲۱

۵۲

تغيير در الگوی سنتی تربيتی کودکان

۴/۳۱

۵/۲۳

۵۴

توزيع عادالنه ثروت بين مناطق روستايی و شهری

۴/۳۳

۵/۲۱

۵۳

تعامل روستاييان با مردم خارج از روستا

۴/۳۴

۵/۵۲

۵۱

کاهش مهاجرت روستاييان به شهرها

۴/۳۵

۵/۵۱

۵۴

کاهش اراضی زيرکشت

۴/۳۵

۵/۲۴

۵۵

تخريب جنگلها

۴/۴۴

۵/۴۵

۵۲

تقليد جوانان روستايی از گردشگران

۴/۴۱

۵/۲۵

۵۶

ساختوسازهای بیرويه

۴/۴۵

۵/۲۴

۲۲

احساس نگرانی از وضعيت ظاهری ،پوشاك و رفتار نادرست گردشگران

۴/۲۲

۵/۴۲

۲۵

توسعه امكانات رفاهی و تفريحی منطقه

۴/۲۵

۵/۵۴

۲۲

افزايش کيفيت زندگی جوامع روستايی

۴/۲۱

۵/۵۲

۲۴

تخريب باغات و اراضی زراعی

۴/۲۲

۵/۴۵

۲۳

افزايش تمايل جوانان روستايی برای ماندن در روستا

۴/۵۲

۵/۲۱

۲۱

اشتغال جوانان روستايی

۴/۵۲

۵/۵۵

۲۴
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گویهها

*

انحراف معیار

اولویت

تخريب مناظر و چشماندازهای روستا

۴/۵۵

۵/۴۴

۲۵

افزايش درگيری و نزاع در مورد مالكيت زمين

۴/۵۲

۵/۲۱

۲۲

اشتغال زنان روستايی

۴/۲۶

۵/۵۳

۲۶

انحصار درآمدهای حاصل توسط نيروهای غيربومی و روستايی

۴/۲۲

۵/۲۴

۴۲

ايجاد شكاف بين جوامع روستايی براثر توزيع درآمد حاصل از آن

۴/۲۳

۵/۵۲

۴۵

سرمايهگذاریها و توسعه زيرساختها در جوامع روستايی

۴/۲۴

۵/۲۴

۴۲

افزايش استفاده از کاالهای تجمالتی شهری

۴

۵/۲۶

۴۴

افزايش جرم و جنايت

۲/۶۵

۵/۴۲

۴۳

عدم احساس راحتی و آرامش بهخاطر حضور گردشگران

۲/۶۲

۵/۲۱

۴۱

مشكالت ساکنين محلی در استفاده از امكانات و خدمات

۲/۲۱

۵/۲۴

۴۴

۴/۴۱

۲/۱۲

-

ارزيابی کلی

میانگین

*  =۵خيلیکم =۲ ،کم =۴ ،متوسط =۳ ،زياد =۱ ،خيلیزياد

تحلیل عاملی اثرات گردشگری روستایی
تحليل عمومي نامي عمومي است براي برخي از روشهاي آماري چندمتغيره که
هدف اصلي آن خالصه کردن دادهها است .اين روش به بررسي همبستگي دروني
تعداد زيادي از متغيرها ميپردازد و در نهايت آنها را در قالب عاملهاي عمومي
محدودي دستهبندي کرده و تبيين ميکند .از اينرو ،در تحقيق حاضر از تحليل عاملي
اکتشافي با رويكرد تلخيص دادهها استفاده شدهاست .بدين منظور ،متغيرهاي مرتبط با
اثرات گردشگري روستايي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
5ـ بررسی آزمون KMO5و بارتلت :2در اين تحقيق مقدار  KMOبرابر با  ۱/۷۱۸به دست
آمد و چون باالتر از  ۱/۷۸است ،نشان ميدهد که وضعيت دادهها (همبستگيهاي موجود
بين دادهها) براي تحليل عاملي در حد خوب است .از طرفي ،آماره بارتلت نيز در سطح ۱۱
درصد اطمينان معنيدار است ( χ2=۱۱۹۸/۷۱۱و  )p= ۱/۱۱۱که حاکي از اين موضوع
است که ماتريس همبستگيهايي که پايه تحليل عاملي قرار ميگيرند در جامعه برابر با صفر
نيست.
2ـ تعیین میزان اشتراک متغیرها با عوامل :ميزان اشتراک نمايانگر نسبتي از واريانس
هر يک از متغيرها است که با ساير متغيرها مشترک است .اين ميزان در مرحله بعد از
1- Kaiser-Meyer-Olkin
2- Bartlett Test
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چرخش نمايانگر نسبتي از واريانس هر متغير است که توسط عوامل استخراجشده تبيين
ميگردد .از اينرو ،در اين تحقيق ،مبناي معنيداري بار عاملي  ۱/۸۱تعيين شد.
3ـ تعیین تعداد عوامل :يكي از ضوابط پرکاربرد در تعيين تعداد عاملها ،مقدار ويژه
است که آن را معيار ريشه راکد ۹نيز ميگويند .از اينرو ،براي تعيين تعداد عوامل با
توجه به مالک کيسر( ۷قراردادن مقدار ويژه يک براي تعيين تعداد عاملها) نُه عامل
داراي مقدار ويژه باالتر از يک استخراج شدند .در جدول ( )۹تعداد عوامل استخراج
شده همراه با مقدار ويژه هر يک از آنها ،درصد واريانس هر يک از عوامل و فراواني
تجمعي درصد واريانس عوامل بيان شدهاست.
جدول  .3عوامل استخراجشده همراه با مقادیر ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس
تجمعی
شماره عامل

نام عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار ویژه

درصد واریانس تجمعی

۵

اشتغال زنان و جوانان روستايی

۱/۲۱۲

۵۳/۱۲۳

۵۳/۱۲۳

۲

تخريب محيط زيست

۱/۲۲۴

۵۳/۳۴۵

۲۶/۲۳۱

۴

آلودگیهای زيست -محيطی

۳/۳۲۲

۵۲/۳۴۱

۳۵/۱۵۲

۳

تخريب فرهنگی

۲/۵۲۲

۵/۵۳۴

۳۶/۲۱۴

۱

تجملگرايی

۲/۵۴۵

۴/۲۲۳

۱۱/۲۱۵

۴

شكاف اقتصادی

۵/۶۳۴

۱/۴۶۲

۴۲/۴۱۱

۵

اشتغال در زمانهای بيكاری و کمکاری

۵/۳۴۴

۳/۲۴۳

۴۳/۵۵۶

۲

افزايش درآمد

۵/۳۲۳

۴/۶۱۴

۴۲/۴۵۳

۶

توسعه زيرساختها

۵/۴۴۵

۴/۵۵۳

۵۲/۴۲۶

مشخصه ويژه که در واقع مجموع مجذورات بارهاي عاملي هر عامل است،
واريانس تبيين شده بوسيله آن عامل را تبيين ميکند .اين مقدار کل واريانس ،ريشه
مشخصه يا ارزش ويژه عامل است که هر چقدر ارزش ويژه عاملي زياد باشد آن عامل
واريانس بيشتري را تبيين ميکند .بر مبناي اين مقدار ،در تحقيق حاضر نه عامل با مقدار
ويژه باالتر از يک استخراج شدند که به ترتيب گزارش حداکثر واريانس مرتب
شدهاند .پس از چرخش عاملي به روش وريماکس ،اين عاملها با توجه به ماهيت
اثرات گردشگري روستايي در شهرستان فومن نامگذاري شدند.
عامل اول بهنام عامل "اشتغال زنان و جوانان روستايي" نامگذاري شد .اين عامل با
1- Latent Root Criteria
2- Kaiser Criteria

ارزیابي اثرات گردشگری روستایي شهرستان612 ...

توجه به مقدار ويژه آن ( )۸/۷۸۱ـ که از ساير عوامل بيشتر است ـ ۹۱/۸۹درصد از کل
واريانس متغيرها را تبيين ميکند .عامل دوم بهنام عامل "تخريب محيط زيست"
نامگذاري شد .اين عامل با توجه به مقدار ويژه ( ،)۸/۷۱۸مقدار  ۹۱/۱۸درصد از کل
واريانس متغيرها را تبيين ميکند .عامل سوم بهنام عامل "آلودگيهاي زيستمحيطي"
نامگذاري شد .اين عامل با توجه به مقدار ويژه ( ،)۱/۱۹مقدار  ۹۷/۱۸درصد از کل
واريانس متغيرها را تبيين ميکند .عامل چهارم بهنام عامل "تخريب فرهنگي" شد .اين
عامل با توجه به مقدار ويژه ( ،)۷/۷۹مقدار  ۷/۷۱درصد از کل واريانس متغيرها را تبيين
ميکند .عامل پنجم بهنام عامل "تجملگرايي" نامگذاري شد .اين عامل با توجه به
مقدار ويژه ( ،)۷/۹۸مقدار  ۸درصد از کل واريانس متغيرها را تبيين ميکند .عامل ششم
بهنام عامل "شكاف اقتصادي" نامگذاري شد .اين عامل با توجه به مقدار ويژه (،)۹/۱۱
مقدار  ۸/۹۱درصد از کل واريانس متغيرها را تبيين ميکند .عامل هفتم بهنام عامل
"اشتغال در زمانهاي بيكاري و کمکاري" نامگذاري شد .اين عامل با توجه به مقدار
ويژه ( ،)۹/۱۸مقدار  ۱/۱۸درصد از کل واريانس متغيرها را تبيين ميکند .عامل هشتم
بهنام عامل "افزايش درآمد" نامگذاري شد .اين عامل با توجه به مقدار ويژه (،)۹/۱۷
مقدار  ۹/۱۸درصد از کل واريانس متغيرها را تبيين ميکند .عامل نهم بهنام عامل
"توسعه زيرساختها" نامگذاري شد .اين عامل با توجه به مقدار ويژه ( ،)۹/۹۹مقدار
 ۹/۷۹درصد از کل واريانس متغيرها را تبيين ميکند.
جدول  .4عاملها و متغیرهای مربوط به اثرات گردشگری روستایی به همراه بار عاملی
نام عامل

اشتغال زنان و جوانان
روستايی

تخريب محيط زيست

متغیر

بار عاملی

کاهش مهاجرت روستاييان به شهرها

۲/۵۵۵

اشتغال زنان روستايی

۲/۵۲۱

اشتغال جوانان روستايی

۲/۱۵۵

افزايش تمايل جوانان روستايی برای ماندن در روستا

۲/۵۴۲

رونق بازارهای محلی صنايع دستی

۲/۱۴۶

تخريب مناظر و چشماندازهای روستا

۲/۲۲۵

تخريب باغات و اراضی زراعی

۲/۲۲۱

تخريب جنگل

۲/۱۵۳

کاهش اراضی زيرکشت گرديدهاست.

۲/۴۳۴

افزايش درگيری و نزاع در مورد مالكيت زمين

۲/۵۲۵
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متغیر

بار عاملی

نام عامل

آلودگیهای صوتی (سروصدای زياد)

۲/۲۵۲

آلودگیهای

افزايش زباله و انباشت آشغال در محيط زيست روستايی

۲/۲۲۵

زيست ـ محيطی

مشكالت ترافيكی (حملونقل)

۲/۵۳۴

آلودگی منابع آب و خاك

۲/۴۲۶

تقليد جوانان روستايی از گردشگران

۲/۵۲۴

تغيير در الگوی سنتی تربيتی کودکان

۲/۵۴۶

مهاجرپذيری منطقه با توسعه گردشگری

۲/۱۵۵

افزايش کاالهای تجمالتی شهری

۲/۵۲۲

انحصار درآمدهای حاصل توسط نيروهای غيربومی و روستايی

۲/۵۲۵

ايجاد شكاف بين جوامع روستايی براثر توزيع درآمد حاصل از آن

۲/۴۵۴

اشتغال فصلی و پارهوقت روستائيان کشاورز و دامدار در زمان بيكاری و کمکاری

۲/۵۳۱

تخريب فرهنگی
تجملگرايی
شكاف اقتصادی
اشتغال در زمانهای
بيكاری و کمکاری

افزايش درآمدهای دستگاههای دولتی از قبيل دهياریها ،بخشداریها  ،شهرداریها
افزايش درآمد
توسعه زيرساختها

و ...

۲/۵۶۶

افزايش درآمد مردم روستايی

۲/۵۲۶

سرمايهگذاریها و توسعه زيرساختها در جوامع روستايی

۲/۵۶۳

بحث و نتیجهگیری
گردشگري روستايي فعاليتي بسيار پيچيده است که با بخشهاي ديگر جامعه و
اقتصاد وجوه مشترکي دارد ،لذا داراي نتايج و آثار مختلفي ميباشد که ميبايد در
فرايند برنامهريزي تمامي جوانب آن مورد توجه قرار بگيرد تا از آثار منفي آن
جلوگيري و آثار مثبت آن نيز تقويت گردند .بنابراين اين تحقيق با اين نگاه و با هدف
کلي ارزيابي آثار گردشگري روستايي در شهرستان فومن (با توجه به اهميت اين شهر
در صنعت گردشگري) از ديد اهالي روستايي آن به مرحله طراحي و اجرا درآمد.
نتايج اين تحقيق نشان ميدهند که پاسخگويان ،اثرات گردشگري روستايي در
شهرستان فومن (خواه مثبت و خواه منفي) را در سطح "متوسط تا زياد" ارزيابي کردند.
همچنين ،اين نتايج نشان دادند که "انباشت زباله و آشغال در محيطزيست روستايي" و
"افزايش درآمدهاي دستگاههاي دولتي از قبيل دهياريها ،بخشداريها ،شهرداريها
و "...مهمترين اثرات منفي و مثبت گردشگري روستايي در اين شهرستان بودند.

ارزیابي اثرات گردشگری روستایي شهرستان616 ...

نتايج تحليل عاملي نشان داد که اثرات گردشگري روستايي در شهرستان فومن در
نُه عامل "اشتغال زنان و جوانان روستايي بهواسطه توليد محصوالت محلي و صنايع
دستي و فروش آنان به گردشگران در بازارهاي محلي (موافق يافتههاي مصدق۹۹۹۱ ،؛
ميرزايي ۹۹۹۹ ،و شمسالديني ،)۹۹۹۱ ،تخريب محيطزيست بهواسطه تخريب مناظر
طبيعي (خواه باغ و خواه زمين زيرکشت نزديک به محل تردد گردشگران) براي
ساخت مغازه و يا محلي براي اسكان گردشگران و در مجموع محلي براي ارائه
خدمات به گردشگران (مخالف يافتههاي شمسالديني۹۹۹۱ ،و موافق يافتههاي
عليقليزاده فيروزجايي و همكاران ،)۹۹۹۱ ،آلودگيهاي زيستمحيطي بهواسطه
مشكالت ترافيكي و نقلي گردشگران و افرادي که به گردشگران خدمات ارائه
ميدهند ،تجمع زباله و مواد دور ريختني گردشگران در طبيعت که منجر به آلودگي
آبوخاک ميگردد (موافق يافتههاي  ،)Cui & Ryan, 2011تخريب فرهنگي
بهواسطه تردد زياد شهرنشينان متمول با هر آداب و رسومي و الگوپذيري جوانان
روستايي از آنان ،تجملگرايي بهواسطه افزايش درآمد روستائيان و الگوپذيري آنان از
گردشگران شهري ،شكاف اقتصادي بهواسطه حضور افراد غيربومي سرمايهگذار در
کنار افراد بومي که منجر به توزيع نابرابر درآمد در ميان اين دو گروه و حتي خود
روستائيان بومي ميگردد (مخالف يافتههاي مصدق ۹۹۹۱ ،و ،)Cui & Ryan, 2011
اشتغال در زمانهاي بيكاري و کمکاري بهواسطه فعاليت در بازارهاي محصوالت محلي
و صنايع دستي (موافق يافتههاي ميرزايي ۹۹۹۹ ،و ،)Mason & Cheyne, 2000
افزايش درآمد بهواسطه عوارض پرداختي به نهادهاي دولتي و يا سرمايهگذاري
نهادهاي دولتي در فعاليتهاي گردشگري و هم افزايش درآمد مردم محلي بهواسطه
خدماترساني به گردشگران (موافق يافتههاي عليقليزاده فيروزجايي و همكاران،
 )Ryan & Montgomery, 1994; Haralambopolous & Pizam, 1996 ۹۹۹۱و
توسعه زيرساختها بهواسطه حضور گردشگران و توجه دولتمردان و سرمايهگذاران به
اين مهم (موافق يافتههاي مصدق ۹۹۹۱ ،و  )Egbali et al., 2011خالصه شدند .اين
عوامل توانستند  ۷۷درصد از واريانس اثرات گردشگري روستايي در شهرستان فومن را
تبيين کنند .همچنين اين نتايج نشان دادند که اشتغال زنان روستايي ،تخريب باغات و
اراضي زراعي ،آلودگيهاي صوتي (سروصداي زياد) ،تقليد جوانان روستايي از
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گردشگران ،افزايش کاالهاي تجمالتي شهري ،انحصار درآمدهاي حاصل توسط
نيروهاي غيربومي و روستايي ،اشتغال فصلي و پارهوقت روستائيان کشاورز و دامدار در
زمانهاي بيكاري و کمکاري ،افزايش درآمدهاي دستگاههاي دولتي از قبيل
دهياريها ،بخشداريها ،شهرداريها و ،...و سرمايهگذاري و توسعه زيرساختها در
جوامع روستايي" ،به ترتيب ،مهمترين متغيرها در هر يک از عوامل مذکور بودند.
در يک نتيجهگيري کلي ميتوان اظهار داشت که گردشگري روستايي ميتواند
راهبردي براي توسعه همه جانبه دولت از نظر اقتصادي ،اجتماعي و زيستمحيطي باشد.
از نظر اقتصادي ،گردشگري روستايي ميتواند اثرات اقتصادي مهمي را براي نواحي
روستايي دربرداشته باشد .گردشگران روستايي براي اقامت ،خريد کاالهاي محلي و
خدمات ،پول پرداخت ميکنند .اين پولها در فعاليتهاي محلي جريان مييابد و
موجب تحرک مناطق روستايي در برآوردهکردن هر چه بهتر و بيشتر نيازهاي
بازديدکنندگان ميشود و اثرات مهم اقتصادي آن به کندشدن روند تخليه
سكونتگاههاي روستايي ،کاهش مهاجرت به شهرها ،منتهي ميشود .در ابعاد اجتماعي
نيز ورود گردشگران به مناطق روستايي باعث ارتباطات مردم بومي با اين افراد و
تأثيرات قابل مالحظه در تغيير فرهنگ مردم بومي ،۵افزايش مصرف کاالهاي لوکس
شهري بهواسطه افزايش درآمد و ارتباط مستمر با شهرنشينان و الگوپذيري از آنان
ميشود .همچنين ،گردشگري روستايي بهعنوان يک ابزار براي توليد اشتغال تماموقت
يا پارهوقت زنان و جوانان روستايي و توسعهاقتصادي در سطح منطقه ميتواند اميدهايي
را براي کاهش فقر بهواسطه افزايش درآمدهاي مردم و نهادهاي محلي فراهم آورد .از
لحاظ زيستمحيطي ،با توجه به ارتباط مستقيم گردشگران روستايي با محيط طبيعي،
گردشگري منجر به تخريب مناظر طبيعي ،باغات ،اراضي زراعي و جنگل شدهاست.
البته بايد به آلودگيهاي صوتي و افزايش زباله گردشگران در محيط طبيعي نيز اشاره
داشت.
در نهايت ميتوان اظهار داشت که با ادامه روند کنوني (تخريب و آلودگي
محيطزيست ،ايجاد شكاف اقتصادي ،تخريب فرهنگي ،تجملگرايي ،افزايش اشتغال و
۵ـ در بررسی فرهنگ يک جامعه خاص بايد توجه داشت که هيچ فرهنگی به صورت خودبخودی به وجود نمیآيد بلكه هر
فرهنگی در روندی تاريخی و در خالل ارتباطات با ساير فرهنگها ترکيبی عقالنی از عناصر فرهنگی را به خود می گيرد و در
بحث گردشگری ،فرهنگها همواره به ارزيابی و گزينش فرهنگهای ديگر می پردازند.
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درآمد) احتمال افزايش فعاليتهاي اقتصادي نسبت به ظرفيت معمولي محيطزيست
منطقه وجود دارد و اگر چنين اتفاقي روي دهد ،قطعاً صنعت گردشگري در منطقه با
رکود مواجهشده که طبيعتاً سودآوري اقتصادي آن نيز متوقف ميگردد .اين وضعيت
لزوم توجه بيشتر به برنامههاي گردشگري در اين منطقه و حتي باالتر از آن لزوم
بازنگري آن را براي حفظ محيطزيست منطقه و کاهش و در نهايت رفع اثرات منفي
آن در منطقه را دو چندان ميکند .اين امر ميتواند بهواسطه اطالعرساني ،آگاهسازي و
فرهنگسازي اهالي روستايي و گردشگران از طريق رسانههاي ارتبط جمعي
(شبكههاي صدا و سيماي استاني ،توزيع بروشور و خبرنامهها در ورودي شهر و،)...
بازنگري قوانين و بخشنامههاي مرتبط با گردشگري روستايي در منطقه و حتي تصويب
قوانين و بخشنامههاي جديد (بهعنوان مثال ،سختگيري در اجراي قوانين مربوط به
کاربري اراضي) ،توزيع عادالنه درآمد و منافع حاصل از گردشگري در بين اهالي
روستايي و ...محقق گردد.

سپاسگزاری
بدينوسيله از اهالي روستايي و مهماننواز شهرستان فومن به سبب همكاري در
اجراي تحقيق ،کمال تشكر و قدرداني را داريم.
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