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چکیده
توسعه مجموعههای گردشگری مستلزم پذیرش گردشگر توسط جوامع میزبان ،بهویژه در مناطق روستایی است ،درك نگرش
جامعه محلی و عوامل مؤثر بر آن ،در راستای مشارکت و حمایت مطلوب جامعه روستایی از توسعه مجموعههای گردشگری
امری ضروری به شمار میآید .هدف این پژوهش ،شناخت نگرش جامعه محلی نسبت به پیامدهای توسعه مجموعه گردشگری
باغرود در میان ساکنین روستاهای اطراف ،در پیرامون شهر نیشابور است .نوع تحقیق کاربردی ،روش گردآوری اطالعات
بهصورت پرسشنامهای و بررسیهای میدانی و روش تفسیر دادهها نیز توصیفی -تحلیلی است .جامعه آماری پژوهش شامل
چهار روستای (فرخک ،دربهشت ،رود و غار) بوده که  122نفر از ساکنان روستایی بهصورت تصادفی بهعنوان حجم نمونه
انتخاب شدهاند .دادهها با استفاده از آزمون تی تک نمونهای ANOVA ،و کروسکال والیس در محیط نرمافزار SPSS

تحلیلشده است .مطابق نتایج ،توسعه مجموعه گردشگری تأثیرات مثبت کمی بر بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنین
روستا داشته است؛ پیامدهای آن در زمینههای محیطی تا حدودی در بعضی روستاها مثل روستای رود منفی و شدیدتر ارزیابی
شده است به طوری که بیشترین میزان میانگین شاخصهای اقتصادی و اجتماعی – فرهنگی مربوط به روستای دربهشت و
باالترین میانگین شاخصهای زیستمحیطی مربوط به روستای رود به دلیل نزدیک بودن به مجموعه است .همچنین نتایج
حاصل از روش ویکور بیانگر آن است که بیشترین تأثیرات این مجموعه در رتبه اول بر روستای دربهشت و در رتبه دوم بر
روی روستای رود بوده است .با توجه به اهمیت بهمراتب بیشتر این حوزهها ،بیتوجهی به این امر نهتنها پایداری گردشگری را
در مجموعه باغرود ناممکن میسازد ،بلکه به کلیت پایداری توسعه روستاها در بلندمدت هم میتواند لطمه وارد کند.

واژگان کلیدی :مجموعه گردشگری ،مناطق روستایی ،نگرش جامعه میزبان ،شهر نیشابور.
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جدید شهری امری مهم و غیرقابلانکار است .خلق

مقدمه
بسیاری از برنامهریزان و سیاستگذاران توسعه از

فضاهای توریستی -اقامتی در قالب گردشگاه با تمام

فعالیتهای گردشگری بهعنوان رکن اصلی توسعه یاد

امکانات و فضاهای دلپذیر و متنوع و عاری از آلودگیهای

میکنند .زمانی که شرایط ملی و بینالمللی اجازه گسترش

صوتی و محیطی یک کالنشهر میتواند ضمن پاسخگویی

و توسعه گردشگری بینالمللی را ندهند توسعه داخلی

به نیازهای مسافران از پتانسیلهای خاص این فضاها نیز

بهویژه در مناطق توسعهنیافته و محروم میتواند نقش

بهترین استفاده را ببرد و بهخودیخود میتواند کششی

مهمی در توسعه این مناطق داشته باشد (انوری،

قابلتوجه برای مخاطبانی باشد که بهمنظور گذراندن

 .)68:1391لذا توجه به صنعت گردشگری بهعنوان ابزار

اوقات فراغت خود و یا رسیدن به شهرهای بزرگ ناچارند

بینالمللی توسعه در دهههای اخیر ،گسترش روزافزونی

زمانی را در چنین محیطهایی بگذرانند .ولی توسعه

داشته است .ظهور کمپینهای گردشگری به نفع فقرا،

گردشگری تا حد زیادی به محیطزیست طبیعی وابسته

برنامه توریسم پایدار -حذف فقر ( )2004-2002و

هست؛ زیرا محیطزیست خود بهتنهایی میتواند جاذبههای

انتخاب سال  2017بهعنوان سال جهانی :گردشگری پایدار

منحصربهفردی برای گردشگران داشته باشد ،بنابراین حفظ

برای توسعه توسط سازمان جهانی گردشگری شواهدی از

محیطزیست و بهبود کیفیت آن ،در توسعه گردشگری

این امر است (مرید سادات و ساعینیا.)84:1396 ،

بسیار اهمیت دارد (فیروزجاه و همکاران.)126 :1394 ،

گردشگری بهعنوان فعالیت پایه بالقوهای که میتواند

ویژگیهای ساختار گردشگری هر مکان بهنوبه خود

زمینههای اصلی بهبود سطح کیفیت زندگی ساکنان بومی را

ازیکطرف متأثر از اهمیت ،اعتبار ،ماهیت ،تنوع نقش و

فراهم آورد ،اهمیت دارد و میتواند اثرات مثبتی چون رشد

کارکرد مذهبی ،فرهنگی ،تفریحی ،تجاری و بهطورکلی

اقتصادی (ایجاد اشتغال در زمینههای مرتبط با گردشگری،

جاذبههای مکانی آن است و از طرف دیگر ،از ویژگیهای

تجارت و صنایعدستی ،ایجاد یک بازار جدید برای

اجتماعی ،فرهنگی باورهای اعتقادی و اقتصادی ساکنان

تولیدات کشاورزی) ،توسعه اجتماعی – فرهنگی (افزایش

محلی و گردشگران تأثیر پذیرفته است و عالوه بر

جمعیت ساکن در مناطق روستایی ،تقویت و بهبود

گردشگران باید برای ساکنان و سایر ذینفعان مفید باشد

خدمات عمومی) و نهایتاً حفاظت و بهبود محیط طبیعی را

(علی بیگی و قاسمی .)1395:88،بدین ترتیب فراهم آوردن

به همراه داشته و همچنین درزمینه توسعه زیرساختهای

یک تجربه رضایتبخش برای ساکنان و جلب رضایت

موجود مفید و مؤثر واقع شود هرچند که درزمینه کاربری

آنها یکی از ابعاد توسعه گردشگری پایدار محسوب

اراضی با تغییراتی در توزیع و فرم همراه بوده است (امینی

میشود ،زیرا تأثیرات ناشی از گردشگری ممکن است

و همکاران .)87 :1394 ،لذا حرکت در جهت

باعث ناراحتی و نارضایتی جامعه میزبان شود که آن نیز

فرهنگسازی و توسعه گردشگری یکی از اهداف

بهنوبه خود ممکن است مشکالتی در پایداری درازمدت

کالنشهرهای ماست که این اهداف را نیز میتوان اکنون

صنعت گردشگری و منافع اقتصادی حاصل از آن به همراه

جز سیاست شاخص فضاهای بیرون شهری یافت .این

داشته باشد ( .)Wang & Xu,2015:243از طرفی مطالعه

فرهنگسازیها در ابعادی خاص و بهمنظور پیشبرد اهداف

نگرشهای گردشگری اهمیت زیادی دارد ،زیرا نگرشها

خاصی در شهرها صورت میگیرد .بحث توریسم و

میتوانند رفتار خاصی را به وجود آورند ( Leonidou & et

اقامتگاههای موردنیاز آنها با توجه به موقعیت مناطق

.)al, 2015: 637
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تجربیات زیادی در جهان نشان میدهند که هر جا

اندازه در بهبود کیفیت زندگی جامعه محلی در ابعاد

گردشگری بهطور اتفاقی و بدون برنامهریزی توسعهیافته،

مختلف (اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی) تأثیرگذار

مشکالت زیستمحیطی و اجتماعی زیادی ظاهرشده و در

بوده است؟
امروز مفهوم شهرها بدون وجود تفرجگاهها در اشکال

درازمدت مشکالت گردشگری بر فواید آن پیشی گرفتهاند؛
زیرا توسعه غیرقابلکنترل و فقدان مدیریت گردشگری،

گوناگون دیگر قابلتصور نیست و پیامدهای توسعه شهری

مشکالت جدی اقتصادی و اجتماعی را برای جوامع محلی

و پیچیدگیهای معضالت زیستمحیطی ،موجودیت طیفی

پدید میآورد .برخی تجربیات در نواحی روستایی ایران با

از منابع تفرجگاهی و گسترش آنها را اجتنابناپذیر کرده

جاذبههای گردشگری از اثرات مختلف اقتصادی ،اجتماعی،

است (موحدی و همکاران .)58:1391 ،تفرجگاههای

فرهنگی ،فیزیکی و زیستمحیطی حکایت میکند که گاه

گردشگری بهعنوان مکانهایی جهت ارتقای تفکر توسعه

بار منفی حضور گردشگران همچون تهدید امنیت و

روستاها میتوانند با نقش عملکردی نسبت به کالنشهرها

سالمت جامعه ،ازدحام و شلوغی ،ترافیک سنگین ،افزایش

و شهرها مطرح شوند؛ زیرا گردشگری امروزه در رویکرد

میزان جرم ،کاهش بهداشت و غیره را نیز در پی داشته که

به فضاهای جغرافیایی اثرات مختلفی برجای مینهد که در

سبب کاهش سطح کیفیت زندگی ساکنان مناطق اطراف و

برجای نهادن آثار مثبت و منفی در مقاصد گردشگری

کیفیت درک شده از گردشگری برای آنها شده است و از

پردازش میشود و به نگرش جوامع میزبان بستگی دارد

تأثیرات مثبت آن بیشتر است و این باعث عدم رضایت و

(کدیور و سقایی.)113:1387 ،

حمایت ساکنان از گردشگری و حضور گردشگران است

گردشگران و جامعه میزبان بخش مهمی از صنعت

(احمدی و همکاران .)65 :1395،محیطهای طبیعی بکر در

گردشگری را تشکیل میدهند و رفتار این دو گروه ،تأثیر

مقاصد گردشگری همواره در معرض آسیباند و ممکن

تعیینکنندهای بر نوع پیامدهای این صنعت برای محیط

است رفتارها و فعالیتهای تفریحی نامناسب گردشگران

دارد .مطالعه درزمینه اثرات و پیامدهای گردشگری بر

تأثیر مستقیم و غیرمستقیم منفی بر محیطزیست این

محیطزیست از دیدگاه ساکنان ،بیانگر آن است که جامعه

مقاصد بگذارد ،درنتیجه ،کاهش این تأثیرات بر

میزبان ممکن است گردشگری را بهعنوان عاملی مثبت یا

محیطزیست از اولویتها و دغدغههای اصلی در این

منفی برای محیط خود در نظر بگیرد که در اکثر موارد بر

حوزه به شمار میآید (فیروز جایی .)1394:254 ،مجموعه

جنبههای مثبت اقتصادی و اجتماعی گردشگری تأکید شده

گردشگری باغرود یکی از این مناطق در اطراف شهر

است و جنبههای منفی اجتماعی و بهخصوص

نیشابور است که بهعنوان یک مجموعه گردشگری در

زیستمحیطی نادیده گرفتهشدهاند .نکته قابلتوجه ،این

دوازده کیلومتری شهر نیشابور مابین چهار روستای

است که چون تأثیرات مثبت در حوزههای کالبدی و

گردشگری غار ،رود ،فرخک و دربهشت بنیان نهاده شده

اقتصادی هم در مدت کوتاهتری حادث میشوند و هم

است و هرساله پذیرای حجم انبوهی از دانش آموزان و

قابلدرکتر و مطلوبتر هستند اما تأثیرات محیطی و

گروههای اردویی از شهرهای مختلف هست .حال با توجه

اجتماعی معموالً با تأخیر و در مدت بلندتری بروز نموده

به مطالب بیانشده در باال سؤال اصلی تحقیق این است که

و قابلدرک میشوند ،چهبسا باعث غفلتهایی ،هم از

نگرش جامعه محلی (روستاییان) پیرامون مجموعه

سوی جامعه محلی و هم از سوی مسئوالن و برنامهریزان

گردشگری باغرود چگونه است؟ و این مجموعه تا چه

میشوند که جبران آنها و زدودن پیامدهای آنها در
][ 123
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در جدول ( )1بهصورت خالصه به این مطالعات

راستای پایداری جوامع شکننده روستایی در آینده ،چندان

پرداختهشده

آسان نباشد( .فیروزجاه و همکاران .)127 :1394،نگرش
جوامع میزبان نسبت به مجموعههای گردشگری به سه
عامل مهم بستگی دارد -1 :ارزیابی شناختی -2 ،ارزیابی
عاطفی و احساسی -3 ،اعتماد جامعه میزبان به حمایت
مستقیم و غیرمستقیم دولت از آنها

(Ouyang & et al,

)2017: 428؛ ﻭ در مورد تأثیرات گردشگری در سه بعد

اقتصادی ،فرهنگی اجتماعی و زیستمحیطی صورت
میگیرد .اکثر مطالعات این اثرات را در دو جنبه امکانپذیر
میدانند:

مثبت و منفی(Sharpley,2014:139).

مطالعه نگرش ساکنان در رابطه با تأثیرات گردشگری
برای بیش از  30سال یک موضوع تحقیق و پژوهش مهم
بوده است .در دهه شصت بیشتر بر جنبههای مثبت
تأثیرات گردشگری ،در دهه هفتاد بر جنبههای منفی و در
دهه هشتاد بر تعادل دو جنبه تمرکز شده بود .بااینحال،
دهه هفتاد ،دهه بیشترین توجه با اولین مطالعات با تمرکز
بر نگرش ساکنان به تأثیرات گردشگری بود
(.)Sroypetch,2016:135
این مطالعات در مقصدهای مختلف در کشورهای
مختلف گسترشیافته است .بااینحال ،تعداد قابلتوجهی
از آنها در ایاالتمتحده آمریکا انجامشده است ،یعنی
بیشتر این تحقیقات محدود به مطالعات موردی در دنیای
توسعهیافته و بهویژه در مناطقی است که گردشگری
روستایی یا مناطق تفریحی متمرکز است

& (Gorsoy

Nunkoo, 2012:245).از اوایل دهه  70میالدی مطالعات
مربوط به آثار محیطی گردشگری گسترش روزافزونی
یافته است؛ ازجمله عواملی که موجب اهمیت بررسی این
آثار شده است ،میتوان به نقش محیط در توسعه این
صنعت اشاره کرد؛ زیرا بدون وجود محیطی جذاب،
نمیتوان به توسعه گردشگری امید داشت .لذا با توجه به
اهمیت نگرش ساکنان محلی نسبت به گردشگری
پژوهشهای زیادی در این زمینه صورت گرفته است؛ که
][ 124

است.

عنابستانی و همکاران :نگرش جامعه محلی ...

مجله توسعه فضاهای پیراشهری (سال اول ،شماره دوم ،پاییز و زمستان )1398

جدول  .1مطالعات صورت گرفته پیرامون نگرش جامعه محلی به گردشگری
یافتهها

محقق

این مطالعه به ارزیابی نگرش ساکنان از اثرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری در سه مقصد برنامهریزیشده در
Monterrubioa & et
al,2017

مکزیک پرداخته است .نتایج نشان داده که گردشگری منافع قابلتوجهی را در سطح میکرو یا شخصی به ارمغان
میآورد .مثل روابط قدرت نابرابر میان استراحتگاههای دولتی و اقامتگاههای محلی را تقویت میکند و درآمد
اجتماعی و اقتصادی مرتبط با این نوع توسعه گردشگری منجر به وابستگی اقتصادی مردم محلی به این مجموعه
میشود.
این پژوهش به بررسی نگرشهای خانوارها و ارتباط بین نگرش و رفتار افراد در پارک ملی باردیا در نپال میپردازد.

Thapa Karki & et
al,2016

بر اساس نتایج ،خانوارها نگرشهای مثبتی نسبت به پارک داشتهاند .ولی چهار نوع مشکل در روستاها شناساییشده:
 -1تداخل در حیات آنها ازجمله :محصوالت ،دامداری -2 ،آسیبهای ملکی و بیداری در طول شب برای محافظت
از محصوالت؛  -3محدودیت در استفاده از منابع و فقدان منطقه جمعآوری منابع جایگزین؛ -4کارکنان غیردولتی
غیرتعاونی؛ و عدم جبران خسارتها.
این مقاله بهطور انتقادی عناصر مختلف درگیر درروند تبادل اجتماعی بین ساکنان یک مقصد و صنعت گردشگری را

Nunkooa, 2016

تحلیل میکند .این مقاله نشان میدهد که مفاهیم قدرت و اعتماد بالقوه در توضیح نگرش جامعه در مورد گردشگری
نقش اساسی دارند.
این مقاله یک بحث در مورد محدودیتهای روشها و نظریههای توسعهیافته برای مطالعه نگرشهای ساکنان نسبت

García & et al,2015

به گردشگری را باز میکند و نشان میدهد که گردشگری بر مناطق اطراف در تمام ابعاد اقتصادی و اجتماعی و
زیستمحیطی هم دارای اثرات مثبت و هم منفی است.
این مطالعه شاخص رضایت عملکرد اروپا را برای سنجش نگرش و تعهدات ساکنان نسبت به گردشگری استان

Ghanian & et al, 2014

اورامان در استان کردستان موردبررسی قرار داده است .نتایج حاصل از دادههای تحقیق ،یک زنجیره علمی از عوامل
مؤثر بر تعهد نسبت به گردشگری در میان افرادی است که در جامعه شناختهشدهاند تا تجربه گردشگری در حال
حاضر داشته باشند و آینده توسعه گردشگری به آنها بستگی دارد.
این مطالعه باهدف شناسایی روابط میان ویژگیهای اجتماعی -اقتصادی و جمعیتشناسی ساکنان و نگرش آنها
صورت گرفته است .نتایج نشان داد که ارزیابی ساکنان از تأثیرات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بسته به

بلسیک1و همکاران2014 ،

ویژگیهای اجتماعی و دموگرافی آنها متنوع است .نتایج نشان داد که ساکنین دخیل در صنعت گردشگری ،بهطور
معناداری نگرش مثبتی به توسعه گردشگری در مقایسه با ساکنان که در این صنعت دخیل نیستند ،دارند .درعینحال
ساکنین مسنتر و یا با تحصیالت پایینتر و کسانی که با گردشگران ارتباط برقرار نمیکنند ،درک منفی از توسعه
گردشگری و اهمیت آن برای رفاه جامعه محلی دارند.
هدف این پژوهش این است که اثرات گردشگری را از دیدگاه ساکنان توضیح دهد .پنج زمینه اصلی این تأثیرات،

کریمینیا2و همکاران2014 ،

تغییر کاربری زمین ،استفاده از انرژی و مواد ،آلودگی ،تبادل زیستشناختی و تغییر ادراک نسبت به محیطزیست
است.
نتایج نشان میدهد که گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی روستای اوجیآباد

ذال و همکاران 1395

اثر یکسانی نداشته است .از میان ابعاد موردمطالعه در این روستا ،بعد اقتصادی بیشترین تأثیر را از پدیده گردشگری
پذیرفته است .همچنین تنوع فرهنگی زائران ورودی به روستا ،اثرات ملموسی بر فرهنگ مردمان روستا داشته است و
به لحاظ زیستمحیطی نیز مناطق حساس مرتبط و نزدیک به مجموعه از انباشت زباله و ازدحام تأثیر بیشتری

1- Blesic
2- Kariminia
][ 125

عنابستانی و همکاران :نگرش جامعه محلی ...

مجله توسعه فضاهای پیراشهری (سال اول ،شماره دوم ،پاییز و زمستان )1398

یافتهها

محقق

پذیرفتهاند.
احمدی و همکاران
1394
رحمانی فیروزجاه و همکاران
1394
امینی و همکاران
1394
عنابستانی و رجبی 1393
قنبری و همکاران 1392

نتایج آزمون همبستگی نشان داد رضایت ساکنان مناطق گردشگری با متغیرهای کیفیت درک شده ،تصویر (وجهه
استنباط شده) و تعهد رابطه آماری معنیدار دارند و متغیر حمایت ساکنان نیز با متغیرهای کیفیت درک شده ،ارزش
درک شده ،تصویر استنباط شده ،تعهد و رضایت رابطه آماری معنیداری دارند.
نتایج پژوهش نشان میدهد که توسعه انبوه گردشگری و ضعف سیستم مدیریت محلی ،پیامدهای منفی عمیقی
همچون تخریب منابع طبیعی ،تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها و افزایش آلودگیهای محیطی ،در نواحی
روستایی موردمطالعه در پی داشته است.
مطابق نتایج حاصل از ارزیابی نگرش مردم محلی ،توسعه گردشگری تأثیرات مثبت گستردهای بر کالبد و تا حدی
وضعیت اقتصادی ساکنین روستا داشته است ،اما پیامدهای آن در زمینههای محیطی و اجتماعی ،منفی و شدیدتر
ارزیابی گردیده است.
حضور گردشگران مذهبی بیشترین تأثیر و اولویت را بر توسعه سکونتگاههای روستایی ،در حوزه اجتماعی و
فرهنگی داشته است.
نتایج پژوهش نشان داد که ارزیابی روستائیان در مورد اثرات اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی گردشگری بر
روستاهای موردبررسی متفاوت است.

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

باغرود یکی از معروفترین مراکز گردشگری طبیعی در

نظامی و یک اردوگاه بینالمللی گردشگری است .این مجتمع

نیشابور به شمار میآید و در  12کیلومتری شمال شهر نیشابور

دارای امکانات فرهنگی از قبیل کتابخانه ،نمازخانه ،سالن

در بخش مرکزی در دهستان فضل در سال  1342با مساحتی

اجتماعات تابستانی ،کارگاههای مختلف مهارتی ،سینما و

بالغبر  1151هکتار بناشده است که شامل یک پادگان بزرگ

رصدخانه است .از امکانات ورزشی آن میتوان به زمین چمن،
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استخر شنا ،دریاچه قایقرانی و سایر رشتههای ورزشی اشاره

مکانی این تحقیق ،دهستان فضل ،بخش مرکزی نیشابور است.

کرد .سالنهای پذیرایی ،درمانگاه ،فروشگاه ،مهمانسرا و

جامعه آماری تحقیق خانوارهای ساکن در چهار روستای

کمپهای تابستانی از دیگر امکانات این مجموعه است .سایر

پیرامون مجموعه گردشگری باغرود است که تعداد  122نفر در

جاذبههای گردشگری این مجتمع شامل سد بزرگ خاکی،

سال  1396بهعنوان حجم نمونه بهصورت تصادفی انتخاب

دریاچه پرورش ماهی ،باند پروازی هواپیمای گالیدر ،مزارع

شدند تا اصل فرصت برابر بهمنظور انتخاب افراد رعایت شده

زعفران ،زنبورداری ،باغات میوه ،فضای سبز و پرورش گل و

باشد (جدول  .)2بهمنظور دستیابی به نتایج مطلوب درزمینه

گیاه است .ظرفیت پذیرش اردوگاه برای اردوهای یکروزه

بررسی ارزیابی نگرش محیطی روستائیان نسبت به همجواری

 5000نفر و اردوهای چندروزه  2500نفر است .در پیرامون

با مجموعه گردشگری باغرود پرسشنامهای در قالب  3شاخص

(اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی ،زیستمحیطی) و  41نماگر

این مجموعه چهار روستای گردشگری فرخک ،دربهشت؛ غار
و رود قرار دارند .این روستاها بر اساس سرشماری سال 1395

تهیه شد .جهت ارزیابی پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده

دارای  2124نفر جمعیت و  654خانوار هستند و اکثر ًا هم در

شد که مقدار حاصل ( )0/882نشان میدهد که پرسشنامه از

بخش کشاورزی و باغداری فعالیت دارند (شکل  2و .)3

پایایی الزم برخوردار است .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از
آزمونهای  Tو  ANOVAو کروسکال والیس در نرمافزارSPSS

و روش ویکور صورت گرفته است.
جدول  .2حجم نمونه در روستاهای موردمطالعه بر اساس

سرشماری سال 1395

شکل  .2محدوده منطقه موردمطالعه

نام روستا

جمعیت

خانوار

نمونه

فرخک

1469

440

48

دربهشت

196

64

24

رود

247

77

25

غار

212

73

25

جمع

2124

654

122

یافتههای تحقیق
ویژگیهای فردی پاسخگویان
در گام نخست بهمنظور بررسی نگرش محیطی روستاییان

شکل  .3موقعیت روستاهای موردمطالعه نسبت به مجموعه باغرود

پیرامون مجموعه باغرود ،مهمترین متغیرهای شخصیتی آنها با

روش تحقیق

استفاده از آمارهای توصیفی شناسایی شد .بهطور خالصه

این تحقیق از نوع کاربردی و روش مورداستفاده آن

مهمترین یافتههای بهدستآمده از افراد نمونه بدین شرح است:

توصیفی -تحلیلی است .برای گردآوری دادهها و اطالعات از

ازنظر جنسیتی  19نفر ( 15/6درصد) زن و  103نفر (84/4

روشهای کتابخانهای (فیشبرداری از کتب ،مقاالت و پایاننامه

درصد) مرد است .ازنظر سنی عمده جمعیت موردمطالعه در

و منابع اینترنتی) و میدانی (پرسشنامه)استفادهشده است .قلمرو

رده سنی  20تا  45سال ( 68درصد) قرار دارند؛ ازنظر وضعیت
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شغلی  32نفر ( 26/2درصد) کشاورز 1 ،نفر ( 8درصد) دامدار،

تحلیل در جدول شماره  3نشان میدهد ،با احتساب دامنه طیفی

 16نفر ( 13.1درصد) کارمند 18 ،نفر ( 14.8درصد) کاسب و

میانگین مؤلفهها که بین  1تا  5بر اساس طیف لیکرت در نوسان

بازاری 16 ،نفر ( 13/1درصد) محصل 7 ،نفر ( 5/7درصد)

است و معناداری تفاوت میانگین عددی از مطلوبیت عددی

بیکار و  32نفر ( )26/2سایر را در برمیگیرد .همانطور که

مورد آزمون که  3در نظر گرفتهشده است ،در همه شاخصها

میبینیم اکثر افراد گزینه سایر را که به شغلهای آزاد برمیگردد،

در سطح  99درصد معنادار گزارش نشده است .بهعبارتدیگر،

انتخاب نمودهاند .ازنظر سطح تحصیالت قریب افراد دارای

تفاوت از حد مطلوب و همچنین فاصله اطمینان در سطح 95

تحصیالت تا مقطع دیپلم هستند.

درصد در همه شاخصهای موردبررسی به شکل منفی برآورد
شده است؛ بنابراین نمیتوان به این نکته اذعان نمود که،

ارزیابی نگرش جامعه محلی به ابعاد اقتصادی مجاورت

مجموعه باغرود در روستاهای موردمطالعه ،توانسته است نقش

با مجموعه گردشگری باغرود

مهمی در بهبود شرایط اقتصادی در بین ساکنین محلی ایفا کند.

برای بررسی نقش مؤلفههای موردمطالعه در خصوص

البته الزم به ذکر است که از بین مؤلفههای موردمطالعه ،نماگر

ارزیابی نگرش جامعه محلی به ابعاد اقتصادی در منطقه

توسعه بازارهای محلی برای فروش محصوالت تولیدی و

موردمطالعه که از دادههای پرسشنامهای بهدستآمده است ،از

تنوعبخشی به منابع درآمدی روستاییان دارای کمترین میزان

آزمون  tتک نمونهای استفادهشده است .همانطور که نتایج

میانگین عددی از دیدگاه پاسخگویان بوده است.

جدول  .3بررسی وضعیت مؤلفههای اقتصادی با استفاده از آزمون تی تک نمونهای
میانه نظری= 3
گویهها

میانگین

T

درجه

سطح

اختالف

سطح اطمینان 95%

آزادی

معناداری

میانگین

پایینتر

باالتر

افزایش فرصت و رضایت شغلی برای ساکنین روستا

1/959

-11/805

121

0/000

-1/04098

-1/2156

-0/8664

افزایش سطح درآمد روستاییان

1/3115

-33/209

121

0/000

-1/68852

-1/7892

-1/5879

تنوعبخشی به منابع درآمدی روستاییان

1/1639

-41/625

121

0/000

-1/83607

-1/9234

-1/7487

افزایش قیمت کاال و اجناس در روستا

1/3115

-27/876

121

0/000

-1/68852

-1/8084

-1/5686

افزایش سرمایهگذاری در روستا

1/3525

-29/564

121

0/000

-1/64754

-1/7579

-1/5372

افزایش سطح رفاه عمومی روستاییان

1/4016

-25/214

121

0/000

-1/59836

-1/7239

-1/4729

گسترش مشاغل خدماتی در روستا

1/5082

-17/731

121

0/000

-1/4918

-1/6584

-1/3252

افزایش قیمت امالک و مستغالت در روستا

1/418

-24/086

121

0/000

-1/58197

-1/712

-1/4519

توسعه بازارهای محلی برای فروش محصوالت تولیدی

1/1148

-44/585

121

0/000

-1/88525

-1/969

1/8015

ارزیابی جامعه محلی روستائیان به ابعاد اجتماعی -

اجتماعی و فرهنگی در تمام نماگرها (ارتقاء رضایتمندی از

فرهنگی مجاورت با مجموعه گردشگری باغرود

کیفیت محیط زندگی ،ایجاد زمینه جرم و بزهکاری ،بهبود

طبق جدول ( )4نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونهای در

کیفیت زندگی ،گسترش امکانات اقامتی ،افزایش دسترسی به

رابطه با ارزیابی جامعه محلی روستائیان به ابعاد اجتماعی

خدمات اجتماعی ،کاهش نابرابریهای اجتماعی ،افزایش

مجاورت با باغرود آمده است .طبق این جدول ،در شاخص

فرصتهای تفریحی و فراغتی ،ایجاد روحیه نشاط و
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سرزندگی در میان ساکنان ،افزایش نگهداری ،مرمت و بهبود

میان ساکنان و گردشگران ،افزایش حس تعلق مکانی در بین

راهها و سایر امکانات روستا ،افزایش میزان افتخار مردم

روستاییان ،کاهش مهاجرت افراد از روستا به شهر) مقدار

روستا نسبت به فرهنگ بومی خود ،تشویق روستاییان به

محاسبهشده با میانگین نظری ( )3اختالف دارد .تفاوت از حد

انجام فعالیتهای مختلف فرهنگی ،شهرت بیشتر روستای

مطلوب و همچنین فاصله اطمینان در سطح  95درصد در

محل سکونت ،زنده نگهداشتن و نگهداری از فرهنگ و

همه شاخصهای موردبررسی به شکل منفی برآورد شده

هویت قومی روستا ،تجاری شدن و رونق هنر و صنایعدستی

است و این نشاندهنده آن است که از دیدگاه ساکنین

روستا ،افزایش تقلید از رفتار گردشگران در میان ساکنان

روستاهای پیرامون این مجموعه هیچ تأثیری در بهبود

روستایی ،ازهمگسیختگی الگوهای رفتار فرهنگی ساکنان

ال
وضعیت اجتماعی آنها نداشته است و بهصورت کام ً

روستا ،افزایش آگاهی ساکنان به ارزشهای محیطی روستا،

مستقل عمل میکند.

برهم زدن آرامش زندگی در روستا ،تبادل فرهنگی ارزشمند
جدول  .4بررسی وضعیت مؤلفههای اجتماعی -فرهنگی با استفاده از آزمون تی تک نمونهای
میانه نظری=3
گویههای اجتماعی – فرهنگی

درجه

سطح

اختالف

سطح اطمینان 95%

آزادی

معناداری

میانگین

پایینتر

باالتر

0/000

-1/63934

-1/8295

-1/4492

-1/44262

-1/6341

-1/2511

-1/6689

-1/3803
-1/6378

میانگین

T

ارتقاء رضایتمندی از کیفیت محیط زندگی در روستا

1/3607

-17/071

121

ایجاد زمینه جرم و بزهکاری در روستا

1/5574

-14/915

121

0/000

بهبود کیفیت زندگی روستاییان

1/4754

-20/917

121

0/000

-1/52459

گسترش امکانات اقامتی در روستا

1/2623

-34/428

121

0/000

-1/7377

-1/8376

افزایش دسترسی به خدمات اجتماعی

1/2377

-28/089

121

0/000

-1/7623

-1/8865

-1/6381

کاهش نابرابریهای اجتماعی در روستا

1/6721

-6/706

121

0/000

-1/32787

-1/7199

-0/9358

ایجاد دگرگونی فرهنگی در بین ساکنان روستایی

1/4262

-20/174

121

0/000

-1/57377

-1/7282

-1/4193

افزایش فرصتهای تفریحی و فراغتی ساکنان

1/8361

-12/369

121

0/000

-1/16393

-1/3502

-0/9776

ایجاد روحیه نشاط و سرزندگی در میان ساکنان

1/9426

-13/209

121

0/000

-1/05738

-1/2159

-0/8989

افزایش نگهداری ،مرمت و بهبود راهها و سایر امکانات روستا

1/7131

-14/711

121

0/000

-1/28689

-1/4601

-1/1137

افزایش میزان افتخار مردم روستا نسبت به فرهنگ بومی خود

2/5984

-3/941

121

0/000

-0/40164

-0/6034

-0/1999

تشویق روستاییان به انجام فعالیتهای مختلف فرهنگی

1/7295

-13/432

121

0/000

-1/27049

-1/4578

-1/0832

شهرت بیشتر روستای محل سکونت

2/5574

-4/867

121

0/000

-0/44262

-0/6227

-0/2626

زنده نگهداشتن و نگهداری از فرهنگ و هویت قومی روستا

2/1148

-6/743

121

0/000

-0/88525

-1/1451

-0/6254

تجاری شدن و رونق هنر و صنایعدستی روستا

1/377

-19/654

121

0/000

-1/62295

-1/7864

-1/4595

افزایش تقلید از رفتار گردشگران در میان ساکنان روستایی

1/4754

-20/917

121

0/000

-1/52459

-1/6689

-1/3803

ازهمگسیختگی الگوهای رفتار فرهنگی ساکنان روستا

1/2459

-44/808

121

0/000

-1/7541

-1/8316

-1/6766

افزایش آگاهی ساکنان به ارزشهای محیطی روستا

2/1557

-7/402

121

0/000

-0/84426

-1/0701

-0/6185

برهم زدن آرامش زندگی در روستا

1/9508

-8/035

121

0/000

-1/04918

-1/3077

-0/7907

تبادل فرهنگی ارزشمند میان ساکنان و گردشگران

1/5492

-17/105

121

0/000

-1/45082

-1/6187

-1/2829

افزایش حس تعلق مکانی در بین روستاییان

2/5164

-3/613

121

0/000

-0/48361

-0/7486

-0/2186

کاهش مهاجرت افراد از روستا به شهر

1/5492

-16/495

121

0/000

-1/45082

-1/625

-1/2767
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ارزیابی نگرش جامعه محلی به ابعاد زیستمحیطی

آزمون میانگین طیف لیکرت ( (3در نظر گرفتهشده است،

مجاورت با مجموعه گردشگری باغرود

تفاوت از حد مطلوب و همچنین فاصله اطمینان در سطح

نتایج حاصل از آزمون  tتک نمونهای در بررسی نقش

 95درصد در همه شاخصهای موردبررسی به شکل منفی

مؤلفههای موردمطالعه در خصوص ارزیابی جامعه محلی به

برآورد شده است؛ بنابراین میتوان به این نکته اذعان نمود

ابعاد زیستمحیطی در منطقه موردمطالعه در جدول شماره

که ،مجموعه باغرود در روستاهای موردمطالعه ،نقش مهمی

 5نشان میدهد ،با احتساب دامنه طیفی میانگین مؤلفهها که

در ایجاد مشکالت زیستمحیطی در روستاهای

بین  1تا  5بر اساس طیف لیکرت در نوسان است و

موردمطالعه ندارد.

معناداری تفاوت میانگین عددی از مطلوبیت عددی مورد
جدول  .5بررسی وضعیت مؤلفههای زیستمحیطی با استفاده از آزمون تی تک نمونهای
میانه نظری=3
گویههای زیستمحیطی

درجه

سطح

اختالف

سطح اطمینان 95%

آزادی

معناداری

میانگین

پایینتر

باالتر

0/000

-1/42623

-1/5907

-1/2618

0/7459

-1/0433

-0/4485

-0/9961

-0/4137
-1/2143

میانگین

T

افزایش ساختوسازهای بیرویه در روستا

1/5738

-17/172

121

گسترش شلوغی و کثیفی در شبکه معابر روستا

2/2541

-4/965

121

0/000

افزایش آلودگی صوتی در محیط روستا

2/2951

-4/792

121

0/000

-0/70492

افزایش آلودگی هوا در محیط روستا

1/6475

-19/387

121

0/000

-1/35246

-1/4906

تخریب پوشش گیاهی محدوده روستا

1/877

-11/566

121

0/000

-1/12295

-1/3152

-0/9307

افزایش تولید زباله ،افزایش فاضالب و آلودگی آبها در روستا

1/4672

-28/611

121

0/000

-1/53279

-1/6388

-1/4267

تخریب چشماندازهای زیبا در روستا و اطراف آن

2/1967

-5/738

121

0/000

-0/80328

-1/0804

-0/5261

تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی

2/3689

-6/093

121

0/000

-0/63115

-0/8362

-0/4261

تخریب محیطزیست روستا و مناطق اطراف آن

2/2295

-6/872

121

0/000

-0/77049

-0/9925

-0/5485

تغییر در نگرش نسبت به کاربری زمین در مناطق روستایی

2/3197

-6/782

121

0/000

-0/68033

-0/8789

-0/4817

ارزیابی نگرش جامعه محلی به ابعاد اقتصادی،

با حصاری جداشده از روستاها بهصورت مجموعهای

اجتماعی -فرهنگی و زیستمحیطی مجاورت با باغرود

کامالً مستقل عمل میکند (جدول .)6

نتایج آزمون تی تک نمونهای بهمنظور بررسی نگرش
جامعه محلی پیرامون مجموعه گردشگری باغرود نشان
میدهد که ازنظر اقتصادی ( )1/3934و اجتماعی
( )1/7411و زیستمحیطی ( )0/0230نگرش روستاییان
در رابطه با مجموعه باغرود پایینتر از میانگین نظری ()3
ارزیابیشده است و این مجموعه تأثیری بر فراهم کردن
شرایط مناسب و ارتقای وضعیت روستاها نداشته است و
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جدول  .6بررسی وضعیت ابعاد اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و زیستمحیطی با استفاده از آزمون تی تک نمونهای
میانه نظری=3
درجه

میانگین

T

1/3934

-38/388

اجتماعی

1/7411

-34/27

121

زیستمحیطی

2/023

-12/836

121

اقتصادی

آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین

سطح اطمینان 95%
پایینتر

باالتر

121

0/000

-1/60656

-1/6894

-1/5237

0/000

-1/25894

-1/3501

-1/1678

0/000

-0/97705

-1/1277

-0/8263

بهمنظور تعیین میزان بهرهمندی از شاخصههای

روستاهای مختلف متفاوت است .لذا درمجموع نتیجه

اقتصادی و اجتماعی و زیستمحیطی در روستاهای

میگیریم تفاوت معناداری در میزان اثرگذاری مجموعه

از آزمون تحلیل واریانس فیشر ()Anova

باغرود بر وضعیت شاخصهای اقتصادی و اجتماعی و

استفادهشده است .همانطور که جدول  7نشان میدهد

زیستمحیطی روستاهای مختلف در منطقه موردمطالعه

ازآنجاییکه مقدار  Sigکمتر از  0.05است میتوان گفت

وجود دارد (جدول .)7

مختلف

میزان

تأثیرگذاری

باغرود

مجموعه

بر

وضعیت

شاخصهای اقتصادی و اجتماعی و زیستمحیطی
جدول  .7نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس فیشر
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

Sig.

واریانس بین گروهی

3/956

3

1/319

7/104

0/000

واریانس درونگروهی

21/9

118

0/186

کل

25/855

121

واریانس بین گروهی

58/885

3

19/628

واریانس درونگروهی

26/651

118

0/226

کل

85/536

121

واریانس بین گروهی

58/885

3

19/628

واریانس درونگروهی

26/651

118

0/226

کل

85/536

121

شرح
شاخصهای
اقتصادی
شاخصهای
اجتماعی
شاخصهای
زیستمحیطی

86/905

86/905

0/000

0/000

اجتمــاعی – فرهنگــی ( )103.75مربــوط بــه روســتای

بهمنظور مقایسه میزان نگرش جامعه محلی در روسـتاهای

دربهشت و باالترین میانگین شـاخصهای زیسـتمحیطی

اطراف مجموعه باغرود ،از آزمون ناپارامتریـک کروسـکال

( )107.84مربوط به روستای رود است .دراینبین روستای

والیس استفادهشده است .نتایج نشـان میدهـد روسـتاها از

غار کمترین تأثیرپذیری اقتصادی ،اجتمـاعی – فرهنگـی و

این مجموعه تأثیر میپذیرند ولی اخـتالف معنـاداری بـین

زیستمحیطی را از مجموعه باغرود داشته است (جدول 8

میانگین سطح نگرش روسـتاییان موردمطالعـه روسـتاهای

و .)9

مختلــف وجــود دارد .بهطوریکــه نتــایج نشــان میدهــد،
بیشترین میزان میانگین شاخصهای اقتصادی ( )80مربوط
به روستای دربهشت ،بیشترین میزان میانگین شـاخصهای
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جدول  .8نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس مربوط به تفاوت بین روستاها ازنظر سطح نگرش
شاخص

اقتصادی

نام روستا

تعداد

میانگین رتبه

میانگین رتبه

شاخص

شاخص

میانگین رتبه

فرخک

48

73/53

42/46

45/27

دربهشت

24

80

103/75

71/5

رود

25

50/88

غار

25

31/26

کل

122

اجتماعی

زیستمحیطی

88/16
30/84

107/84
36/72

جدول  :9نتایج استنباطی حاصل از آزمون کروسکال والیس
شرح

اقتصادی

اجتماعی

زیستمحیطی

کای اسکوئر

35/825

82/735

68/022

درجه آزادی

3

3

3

سطح معناداری

0/000

0/000

0/000

شکل  .3وزن هرکدام از شاخصها بر اساس مدل AHP

جهت وزندار کردن ،مقادیر ماتریس نرمال هر یک از
گزینهها بر وزن معیارها (که قبالً از روشهای دیگر

تحلیل فضایی ارزیابی نگرش جامعه محلی نسبت به

بهدستآمده بود) ضرب میگردد (جدول  11و .)12

مجموعه گردشگاهی باغرود در سکونتگاههای پیراشهری
نیشابور

جدول  .11وزن هرکدام از شاخصها بر اساس مدل AHP

در مرحله اول هر یک از روستاها بر اساس معیارهای

مختلف اقتصادی ،اجتماعی – فرهنگی و زیستمحیطی
ارزیابی میشوند (جدول .)10

شاخص اقتصادی

شاخص اجتماعی

0/570

0/241

شاخص
زیستمحیطی

0/189

جدول  .12ماتریس نرمال شده در وزن هر شاخص

جدول  .10ماتریس خام بر اساس شاخصهای پژوهش

شاخص

شاخص

شاخص

اقتصادی

اجتماعی

زیستمحیطی

0/83929

1/00840
1/32719

نام روستا

شاخص اقتصادی

شاخص اجتماعی

شاخص زیستمحیطی

نام روستا

فرخک

1/4236

1/4650

1/6146

دربهشت

1/6389

2/3523

2/1250

فرخک

0/44954

دربهشت

0/51752

1/34763

رود

1/4133

2/0655

3/3120

رود

0/44629

1/18331

2/06854

غار

1/0800

1/3600

1/4200

غار

0/34104

0/77915

0/88687

جمع

5/5558

7/2427

8/4716

و ایدئال مثبت ( )+fiو منفی ( )-fiبه دست میآید.

سپس شاخصها را به توان  2میرسانیم و جذر مجموع

مقادیر باالترین و پایینترین ارزش ماتریس نرمال وزنی

هر ستون و تقسیم هر یک از مقادیر توان شده بر جذر مجموع

تعیین میگردد .در اینجا منظور از بزرگترین عدد ،یعنی

انجام میشود و وزندار کردن ماتریس نرمال صورت میگیرد.

عددی بیشترین ارزش مثبت رادار است و کوچکترین

در این مرحله باید وزن شاخصها را مشخص کرد که از

یعنی بیشترین ارزش منفی .پس اگر معیار ما از نوع منفی

روش  AHPدر این پژوهش استفادهشده است (شکل .)3

باشد ،بزرگترین عدد برعکس میشود یعنی میشود
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درنهایت کوچکترین مقدار  Qاز طریق فرمول زیر

کمترین مقدار و کوچکترین میشود بیشترین مقدار و

بهعنوان بهترین گزینه انتخاب میشود (جدول .)15

بالعکس (جدول .)13
رابطه 1

رابطه 3
R j − R−
R* − R −

⋅ ) + (1 − v

Sj − S−
−

S −S
*

⋅ Qj = v

جدول  .13مرحله چهارم باالترین و پایینترین هر شاخص
باالترین و پایینترین

جدول  .15مرحله ششم :مقدار  Qرتبه نهایی

X1

X2

X3

f+

0/51752

1/34763

2/06854

f-

0/34104

0/77915

0/88687

هر شاخص

حال دیگر برای به دست آوردن  Sj, Rjوزنها را در
شاخصها ضرب و درنهایت با جمع هر سطر مطلوبیت و

فرخک

0/387569

3

دربهشت

0

2

رود

0/226206

1

غار

1

4

با توجه به اینکه کمترین مقدار  Qبهعنوان رتبه اول

نارضایتی به دست میآید؛ و فاصله از ایدئال و حداقل (  S iو

انتخاب میشود نتایج بهدستآمده از مدل ویکور نشان

 ) Riمحاسبه میشود.

میدهد که ازنظر تأثیرات مجموعه باغرود روستای
دربهشت با ضریب ( )0در رتبه اول ،روستای رود با

تعیین شاخص مطلوبیت ( )Sو شاخص نارضایتی ()R

ضریب ( )0/22در رتبه دوم ،روستای فرخک با ضریب

رابطه 2

( )0/38در رتبه سوم و روستای غار با ضریب ( )1در رتبه


f i * − f ij 
* ⋅ R j = max  wi

i
fi − fi − 




;

f i * − f ij
−

fi − fi
*

⋅

n

∑w

i

i =1

= Sj

مطلوبیت به دست میآید که مجموع آنها شاخص نهایی

Sj

نتیجهگیری

گزینه را مشخص میکند .بزرگترین  Sjهر گزینه به ازای هر

گردشگری فعالیت اقتصادی پیچیدهای است که به همه

معیار ،شاخص نارضایتی ( )Rآن گزینه است (جدول .)14

منافذ زندگی بشر نفوذ کرده ( )Milenkovska, 2011:49و
بهمثابه پدیده پویای جهانی و اجتماعی دارای

جدول Error! No text of specified style in
 .14document.محاسبه مقدار

Qj

پیچیدگیهای خاص خود است ( )Elliot,1997:4لذا ایجاد

و اولویتبندی گزینهها

شاخص

شاخص

شاخص

روستا

اقتصادی

اجتماعی

زیستمحیطی

فرخک

0/220

0/216

0/170

دربهشت

0/000

0/000

0/119

0/119

رود

0/230

0/070

0/000

0/230

غار

0/570

0/241

0/189

0/570

آخر قرار دارد .پس بیشترین تأثیرات مجموعه باغرود بر
روستای دربهشت بوده است.

طبیعت ًا برای هر گزینه به ازای هر معیار یک شاخص

نام

روستا

Qمقدار

رتبه

Rj

Sj

0/220

0/605
0/119
0/300
1/000

مجموعههای گردشگری مزیتهای فراوانی دارد و
میتواند مآخذ مهمی برای ایجاد فرصتهای شغلی و
درآمدی و درنتیجه عاملی در راستای توسعه بهویژه در
مناطق روستایی باشد .فضاهای گردشگری به میزان
جذابیت خود میتوانند گردشگران را بهسوی خود جذب
کنند و این جذابیت ساختارند جاذبهها درزمینه جذب
گردشگری دارای اهمیت است (افراخته و خدائی،
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 .)1390:76از سوی دیگر ،چنانچه این فعالیت و گسترش

شکلگیری و توسعه مجموعه گردشگری باغرود اقدام

آن در مناطق روستایی بدون برنامه و مدیریت صحیح و

مفیدی در راستای گردشگری بهحساب میآید ،اما باید به

اصولی صورت بگیرد ،در بلندمدت آسیبها و مخاطراتی را

تأثیراتی هم که در روستاهای اطراف دارد و فرصتهایی

برای مناطق روستایی در ابعاد مختلف محیطی و انسانی در

که میتواند ایجاد کند توجه نمود .با توجه به اهمیت

پی خواهد داشت و بهاینترتیب باهدف و فلسفه اولیه خود

بهمراتب بیشتر این حوزهها ،بیتوجهی به این امر نهتنها

یعنی کمک به توسعه مناطق روستایی ،در تقابل و تضاد

پایداری گردشگری را در این مجموعه باغرود ناممکن

قرار خواهد گرفت .شناسایی و آیندهنگری در رابطه با انواع

میکند ،بلکه به کلیت پایداری توسعه روستاها در بلندمدت

مختلف و جوانب مثبت و منفی اینگونه تغییر و تبدیلها،

هم میتواند لطمه وارد میکند لذا با توجه به نرخ باالی

در راستای جلوگیری از بروز و پیامدهای آثار منفی و نیز

بیکاری روستاهای حومه مجموعه که ناشی از ضعف

تقویت آثار مثبت آن برای جوامع میزبان ،بهویژه در مناطق

اقتصادی منطقه و نیز ساختار سنی جوان آن است،

روستایی ،از اهمیت و ضرورتی غیرقابلانکار برخوردار

مجموعه باغرود بهعنوان یک کارکرد جدید جهت توسعه

بوده و هرگونه اهمال و کوتاهی در این زمینه ،چهبسا

گردشگری با توجه به وجود جاذبههای فرهنگی و طبیعی

غیرقابلجبران خواهد بود .لذا با توجه به اهمیت این

میتواند در صورت سرمایهگذاری ،موجب ایجاد

مسائل در این پژوهش به ارزیابی نگرش جامعه محلی

فرصتهای شغلی ،تعادل نسبی در توزیع درآمد و

پیرامون مجموعه باغرود پرداختهشده است .مجموعه

بهکارگیری مردم محلی ،جذب بیشتر گردشگران ،افزایش

باغرود بهعنوان یک مجموعه گردشگری سابقه نسبتاً

درآمد روستاییان و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه

طوالنی در جذب گردشگران دارد .بنابراین ،سنجش و

موردمطالعه گردد .لذا اصالح شیوههای مدیریتی،

ارزیابی نگرش جامعه محلی به اثرات و پیامدهای این

برنامهریزی صحیح در راستای اصول توسعه پایدار

مجموعه ،با توجه به تجربهای که طی این سالیان اندوختهاند

گردشگری ،برنامهریزی مشارکتی و توجه به استفاده و

تا اندازه زیادی بازنمایانده واقعیتها خواهد بود .نتایج

مشارکت مردم محلی ،زمینهسازی بـرای ایجـاد بـازار

مطالعه حاضر ،مبتنی بر پیمایش میدانی و حضور در محل،

مناسـب بـرای تولیدات باغی ،گیاهان دارویی فراوان و

نشان داد از نگاه جامعه محلی ،این مجموعه تأثیر کمی در

گسترش خدمات رفاهی و زیربنایی مجموعه از راه

عرصههای اقتصادی و اجتماعی و زیست محیط زیستی بر

توسـعه گردشگری ،میتواند نقش مهمی در کاهش عدم

تعادل شاخصهای توسعه در هریک از ابعاد اقتصادی –

روستاها داشته است و روستاها در حوزههای مختلف
محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،از مجموعه باغرود

اجتماعی و زیستمحیطی در روستاهای پیرامون داشته

به گونهها و شدتهای متفاوتی تأثیر پذیرفتهاند .تأثیرات

باشد .پس میتوان گفت ،نتایج حاصل از این پژوهش با

مثبتی که این مجموعه در روستاهای پیرامون در ابعاد و

نتایج پژوهشهای تاپاکارکی ( ،)2016گارسیا و همکاران

زمینههای مختلف میتواند داشته باشد بسیار محدود است

( ،)2015بلسیک و همکاران ( ،)2014ذال و همکاران

و این مجموعه بهصورت کامالً مستقل از روستاهای

( )1395و رحمانی فیروزجاه و همکاران ( )1394مطابقت

اطراف اداره میشود .همچنین نتایج روش ویکور بیانگر

دارد و آنها را تأیید میکند.

آن است که بیشترین تأثیرات مجموعه باغرود بر روی
روستاهای دربهشت و رود است .بهاینترتیب ،اگرچه
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عنابستانی ،زهرا ،عنابستانی ،علیاکبر و آزیتا رجبی.
 ".1393تحلیل نقش گردشگری مذهبی در توسعه
سکونتگاههای روستایی؛ مطالعه موردی :روستای
نوده انقالب از شهرستان خوشاب" .اولین همایش
بینالمللی علمی راهبردی توسعه گردشگری
جمهوری اسالمی ایران ،چالشها و چشماندازها.
پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد،
ایران.
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