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 چکيده

ات قابل ارزيوابی  تأثيرگذارد  بر اقتصاد و اجتما  و فرهن  روستای محل اجرا می اتی كهتأثيرطرح روستاهای هدف گردشگری عالوه بر 

سوازی   توانود در حول مشوکالت نهادينوه     بررسی در اين اثورات موی  . جوار و حتی منطقه جغرافيايی خود دارد بر محيط اطراف، روستاهای هن

. جواری نيز مثثر خواهود بوود   های اين هن ها و فرصت چالشگردشگری در روستاهای هدف كمک شايانی كند و همچنين در مديريت اثرات 

جواری روستاهای محمودی و عراقوی بوا روسوتای هودف گردشوگری       فرهنگی هن–اجتماعی  ات اقتصادی،تأثيرهدف اين پووهش بررسی 

عنووان حجون نمونوه     ران بوه نفر با اسوتفاده از فرموول كووك    311جوار روئين است كه تعداد  جامعه آماری شامل دو روستای هن .روئين است

هوا ازنظور    روايوی پرسشونامه   .شوده اسوت   كوارگيری پرسشونامه اسوتفاده    در اين راستا از روش تحقي  پيمايشی با بوه . تصادفی انتخاب شدند

 اسوتفاده  با وهشپو های داده ها، ميانگين و ها آماره توصي . متخصصان و پايايی آن با استفاده از الفای كرونباد برای ابعاد مختل  تأمين شد

جوواری روسوتاهای محموودی و     حاصل از پوووهش هون   نتايج مطاب . است شده تحليل SPSS افزار نرم محيط ای در نمونه تک تی آزمون از

 5300/0 درزمينوه اجتمواعی و فرهنگوی بوا ميوانگين      .شود را مثبت ارزيابی می 103/3ات اقتصادی با ميانگين تأثيرعراقی با روستای روئين 

گردشوگری روسوتايی در روسوتای هودف      شوده دارد؛  ی رو به نزول نسبت به ميانوه نظوری در نظور گرفتوه     وركلی روندی نسبی و ميانهط به

درنهايوت   .داشوته باشود   ات قابول ارزيوابی  توأثير  اجتما  و فرهن  روستاهای مجاور محمودی و عراقی گردشگری روئين توانسته بر اقتصاد،

برای تشکيل و تقويت منطقه گردشگری جايگزين توجه به يک روستای خاص در جهت گردشگری باشد توا  شودكه بستر سازی  پيشنهاد می

بين اهالی روستاهای درگير در مساله گردشگری با توجوه   انتفا  در زمينه درآمدهای گردشگری او، ميزان مشاركت افزايش يابد و در نهايت

 .ها تقسين شودآن تأثيربه ميزان كارايی و 
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 مقدمه

در حوال   صنعت گردشوگری پيوسوته و در سوطح گسوترده،     

 گوذاری بور ابعواد مختلو  زنودگی انسوان سوت       تأثيرپيشرفت و 

هوا و ابتکوارات محلوی درزمينوه      يوزی ر برناموه  .(0535 ،0بالنک)

 ،0هوايوود )داری رو به افزايش بوده است  در حد معنیگردشگری 

هووا بوورای تحووول در سوواختارهای    ؛ تحووو،ت و تووالش (0533

اجتماعی و اقتصادی مناط  مستعد گردشگری زمينه را  فرهنگی،

بوورای تحووو،ت علمووی عميوو  و گسووترده فووراهن كوورده اسووت 

اقتصوووادی  اجتمووواعی،-توسوووعه فرهنگوووی(. 0117 ،3موووورفی)

عنووان   ترين اهداف توسعه گردشوگری بوه   محيطی از مهن زيست

بسوياری از   (.0333 ،ميرزايوی ) يک صنعت پويا و روبه رشد است

مناط  گردشگری در نقاط مختل  عالوه بر تمركوز بور فوايود و    

بوه تحوول در سواختارهای     گری،اثرات توسعه و پايداری گردشو 

هوای   محيطوی و مشواغل و فعاليوت    زيسوت  كشواورزی،  صنعتی،

و پشووتيبانی صوونعت جوواذب گردشووگری  تووأثيرتحووت  درآموودزا؛

پردازند؛ كه اين مسئله بيانگر اهميت بالقوه و بالفعول توسوعه    می

های شهری و روسوتايی   مجموعه (.1،0110وال) گردشگری است

دشگری به دنبال پيشبرد اهداف خورد و  با توسعه ابعاد مختل  گر

هوای گونواگون هسوتند كوه طبيعتواً اسوتعداد و        بوا روش  كوالن، 

كننده نوو    ها تعيين اجتماعی آن های محيطی و فرهنگی، توانايی

(. 0350، سووجادی و احموودی) هووا اسووت فعاليووت گردشووگری آن

 طورف  ازيک دخو نوبة به مکان هر گردشگری ساختار های ويوگی

 موذهبی،  كواركرد  و نقوش  تنوو   ماهيت، اعتبار، اهميت، از متأثر

 آن مکوانی  هوای  جاذبوه  طووركلی  به و تجاری تفريحی، فرهنگی،

 فرهنگووی اجتموواعی، هووای ويوگووی از ديگوور، طوورف از و اسووت

 تأثير گردشگران و محلی ساكنان اقتصادی و (اعتقادی باورهای)

                                                                                           
1- Blank 

2- Haywood 
3- Murphy 

4- Wall 

 سواير  و سواكنان  بورای  بايد گردشگران بر عالوه و است پذيرفته

 گوذاران  سياست (.0350، قاسمی و بيگی علی) باشد مفيد ذينفعان

 ابوزار  عنووان  بوه  را روسوتايی  گردشوگری  كه دارند تالش دولتی

 و محروميوت  و فقر رفع برای نوشدارو مثابه به وهمچنين قدرتمند

 از گريوز  البتوه  و روسوتايی  توسوعه  انداز چشن اف  تر مهن همه از

 بوه . (0357نيوازی،  ) كننود  اجرايوی  و معرفی برنامگی بی هرگونه

كميته راهبردی گردشوگری روسوتايی و عشوايری     منظور همين

گردشوگری در روسوتاها و تقويوت     هوای  فعاليوت  توسوعه  باهدف

 ميوورا  سووازمان توسووط 30در سووال  عمووومی هووای زيرسوواخت

 311 ارتبواط  در ايون   و ايجاد گردشگری و دستی صنايع فرهنگی،

 مطالعوات  بورای  ريال ميليارد 011 بودجه ردي  با هدف روستای

 گرديود  تعيوين  مووردنظر  هوای  سوکونتگاه  سنجی  رفيت و اوليه

ايون روسوتاهای   (. 0100 ،0؛ قوادری و هندرسوون  0350كمانی ،)

فرهنو  و   انداز طبيعی جذاب، هدف گردشگری با توجه به چشن

مسکونی منحصر بوه خوود در فراينود    اقتصادی و  رفتار اجتماعی،

وری از انووا  گردشوگری ماننود     توسعه گردشگری به دنبال بهره

 .گردشگری مزرعه هستند گردشگری سبز، های بوم گردی، خانه

عنوان يک منبع درامود مکمول    بهگردشگری در مناط  روستايی 

اجتمواعی و   ات مثبت و منفوی اقتصوادی،  تأثيرتواند عالوه بر  می

بور حووزه    محيطی و غيره بر مقصد گردشوگری،  زيست فرهنگی،

 ات مثبت و منفی داشته باشود تأثيرپيرامونی روستاهای هدف نيز 

تواند حاصل تداخل در برداشت  ات میتأثيركه اين ( 1،0351وودز)

وری منواط  پيراموونی    نو  و ميزان بهره .از منافع مشترک است

يعووی و روسووتاهای هوودف گردشووگری، اسووتعدادهای بووالقوه طب 

 ات گردشوگری در ابعواد،  توأثير  (.0107 ،7كالينوا ) فرهنگی اسوت 

فرهنگی متأثر از آگاهی و نگاه جامع برناموه ريوزان و   –اجتماعی 

                                                                                           
5- Ghaderi And Henderson 
6- Woods 

7- Calina 
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ای و محدود  نگاه نقطه .متوليان رون  گردشگری در منطقه است

ات گردشوگری در روسوتاهای هودف    توأثير به ماهيت و محدوده 

جووار از ايون    وری روسوتاهای هون     عدم بهوره گردشگری موج

برهن خووردن تووازن كسو  منوافع و درنتيجوه       امکان مشترک،

اقتصادی و فرهنگی در  ناهمگونی و تضاد در رفتارهای اجتماعی،

استفاده از  رفيت روستاهای اطوراف در   .سطح منطقه خواهد شد

های همياری باع  با، رفوتن كيفيوت ارائوه     قال  تشکيل شبکه

دمات اسکان و پذيرايی توسوط روسوتاهای هودف گردشوگری     خ

روسووتای هوودف گردشووگری روئووين  (.0357، نيووازی)شووود  مووی

روسوتاهای محموودی و    اسفراين در دهستان روئوين قورار دارد،  

–المللی اسفراين  عراقی در همسايگی و راه مواصالتی جاده بين

رای حضور در روئين بايود از  بجنورد به روئين است كه گردشگر ب

روستاهای عراقی و محمودی با طبيعتوی   .اين دو روستا عبور كند

ای هستندكه منشوأ آن   مشابه روستای روئين و در مسير رودخانه

فاصوله كون شورايط اقليموی و      .هوای روئوين اسوت    از سرچشمه

توانود در جوذب بيشوتر     روستا موی  محيطی مناس  اين دو زيست

طقه كمک كند و در مواقع خاصوی كوه تعوداد    گردشگر به اين من

گردشگران با،ست بوا كواهش بوار معيشوتی و مسوکونی بورای       

گردشگران موج  با،تر رفتن كيفيوت خودمات در ايون منطقوه     

نین پژوهش فرض مر بر نین نست که بار   در .گردشگری باشد

جاونا را میایر    توجه به موقعیت قرناگیری اوسترهری ها  

نزریکی اوسترهر به یکادیگر و   وئین گررشگر ونارشده به ا

هاری مشاترو و    محیطای و جربباه   موقعیت مشربه زییات 

نت آ، بار اوساترهری   تأثیرمشربه اوسترهر بر یکدیگر شرهد 

شور که  می را همین انستر تالش .موارمطرلعه خونهی  بور

فرهنگای   هاری نقتاارری و نجتمار ی     بر براسای شارخ   

رو اوساتر حاحت نیان    نت گررشگری بر نین تأثیررازمینه 

 .فرض براسی گررر

هوا   ات آنتأثيربررسی روستاهای هدف گردشگری از ديدگاه 

بوور فضووای پيرامووون بووه طريقووی كووه در ايوون پووووهش بووه آن 

حداقل در مقا،ت فارسی در اين زمينه رؤيت نشده  شده، پرداخته

اجتمواعی و   ات اقتصوادی، توأثير در اين پوووهش كوه بوه     .است

جووار و در   وستای روئين بر روستاهای هون فرهنگی گردشگری ر

نگواهی   المللی پرداخته است، مسير اتصال اين روستا با جاده بين

ات گردشگری بر حوزه پيرامون مقصد گردشوگری  تأثيرجديد به 

 بوه  شوود  موی  مورور  كه دراداموه  هايی پووهش اما بازكرده است؛

 .است كرده كمک نظری چارچوب تدوين به ما به نحوی

 بور  روسوتايی  گردشوگری  اثرات به متعددی، های شپووه در

 مثوال  عنووان  به است شده پرداخته گردشگری منطقه و پيرامون

 نقووش ارزيووابی بووه پووهشووی در( 0357) همکوواران و عينووالی

 مطالعوه ) محلوی  اجتماعوات  پايدار توسعه در روستايی گردشگری

 پرداختنود؛ ( زنجوان  استان -گردشگری هدف روستاهای: موردی

 سووب  گردشووگری توسووعه كووه دهوود مووی نشووان تحقيوو  نتووايج

 و فرهنگی-اجتماعی اقتصادی، های شاخ  در مثبت گذاریتأثير

 گرديوده  محيطوی  زيست شاخ  در منفی گذاریتأثير و كالبدی

 اثرات ارزيابی با پووهشی در( 0353) همکاران و ياری علی. است

 مركوزی  بخوش  گردشگری هدف روستايی نواحی بر گردشگری

 بوه  توجوه  عواملی،  تحليول  مدل از استفاده با فيروزآباد نشهرستا

 منوواط  سوواكنين بوورای را گردشووگری از حاصوول دراموود اثوورات

 همکواران  و پور نوری. داند می ضرروی را پذير گردشگر روستايی

 بخوش  روسوتاهای  در گردشگری توسعه اثرات بررسی با( 0357)

 كوه  اسوت  رسويده  نتيجوه  ايون  بوه  احمد بوير شهرستان مركزی

 شوده  منطقوه  در محيطوی  زيست مثبت اثرات موج  گردشگری

 .است

 بور  روسوتايی  گردشوگری  توسوعه  توأثير  به( 0333) ميرزايی

 همکواران  و صويدالی . اسوت  پرداخته اورامانات منطقه در اشتغال

 در گردشوگری  اثورات  در پووهشی تحت عنوان بررسوی ( 0350)

 چوای  چهل دهستان روستاهای: ردیمو مطالعه) روستايی توسعه

ای گردشوگری در   به بررسی اثرات توسوعه  (مينودشت شهرستان
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هوای ديگور ادبوی     در پووهش .دهستان چهل چای پرداخته است

به ارزيابی اثرات توسوعه گردشوگری   ( 0353) ممقانی و همکاران

فرهنگی مقاصود روسوتايی   –فرهن  محور در تغييرات اجتماعی 

 در تحليوول( 0353)ابراهيمووی و ايووزد   در دهسووتان سووولقان، 

 مطالعوه ) روسوتايی  مناط  بر توسعه گردشگری توسعه پيامدهای

ات توأثير بوه بررسوی    (مازنودران  استان كسليان دهستان: موردی

توسعه گردشگری بر مناط  پيرامون مركز گردشگر پذير پرداخته 

 هوای تأثير تورين  مهون  داد نشان عاملی كه درنتيجه تحليل .است

 عواملی در توان می را روستاها به گردشگران ورود از ناشی مثبت

 اشووتغال توسووعه و اقتصووادی توسووعه زيرسوواختی، توسووعه نظيوور

 به گردشگران ورود از ناشی منفی هایتأثير ترين مهن وهمچنين

 فضووای تغييوور نظيوور عووواملی در توووان مووی را روسووتايی منواط  

 فضوای  تخريو   و اجتمواعی  هوای  ناهنجواری  توسعه وكار، كس 

های ديگری در مورد اثرات  پووهش. كرد خالصه روستا فرهنگی

فرامحلووی گردشووگری در ادبيووات تحقيقووی ديگوور كشووورها نيووز 

بوا ارزيوابی    (0107)و همکواران   0شده كه از جمله مونتربيو انجام

نگوورش سوواكنان روسووتايی از اثوورات اقتصووادی و اجتموواعی     

تووايج گردشووگری در سووه مقصوود در مکزيووک پرداختنوود كووه ن  

تووجهی در هموه    شده نشان داد گردشوگری منوافع قابول    حاصل

( 0103)و همکواران   0ايبانسوکو . سطوح به هموراه داشوته اسوت   

گردشگری بر توسعه پايدار  تأثيرتحت عنوان دررومانی پووهشی 

مناط  روستايی انجام دادند كه نتايج حاصول از پوووهش نشوان    

 يوک  از فراتور  ايیروست مناط  مثبت گردشگری در تأثيركه  داد

در پووهشووی ديگوور   .اسووت شووده تعيووين و مشووخ  قلموورو

در پووهشوی بورای شناسوايی    ( 0103) و همکواران  3ساناگوستين

گردشگری در يک منطقه اسپانيا به  تأثيراراک اجتماعی در مورد 

اين نتيجه رسيد كه عوامل اجتماعی و اقتصادی تغييريافته در اثر 

                                                                                           
1- Monterrubioa 

2- Ibănescu 
3- Sanagustin-Fons 

ای سونتی موردم نسوبت بوه     هو  گردشگری موج  تغييور ديودگاه  

 .هايی مانند گردشگری شده است فعاليت

 

 ها مواد و روش

 پژوهش قلمرو و محدوده

بر سرشماری  بنا 00301روئين با جمعيتی در حدود  دهستان

در بخوش مركوزی شهرسوتان     0330مركز آمار ايوران در سوال   

روستای هدف گردشگری روئين در اين  .اسفراين قرارگرفته است

وردتوجه ويوه گردشگران است كه با توجه به موقعيت دهستان م

دسووتی  صوونايع فرهنگووی، انوودازهای طبيعووی، جغرافيووايی و چشوون

عنوان يک روستای موف  درزمينه گردشگری مطورح گرديوده    به

هوای   چشومه  گويالس،  های گوردو،  باغ های زيبا، وجود دره .است

ای پرآب و آب هوای بسيار مطبو  باع  شده كه در بين روستاه

بوا   .ای داشته باشود  هدف گردشگری خراسان شمالی جايگاه ويوه

نگاهی به موقعيت جغرافيايی روئين و راه ارتباطی اين روسوتا بوا   

عنوان روسوتای   المللی دو روستای محمودی و عراقی به جاده بين

جواده اصولی موردتوجوه قورار      جووار و در مسوير رسويدن بوه     هن

و مسکن مركز آمار ايران در مطاب  با سرشماری نفوس  .گيرد می

 0011خوانوار جمعيوت    331روسوتای محموودی بوا     0350سال 

انودازهای   با چشن نفر جمعيت 111خانوار و  001عراقی با  نفری،

مطواب  بوا    .مشابه با روئين در اين منطقه و دهستان قورار دارنود  

حسوون همجووواری ايوون دو روسووتا بووا روسووتای هوودف  0شووکل 

ات مثبوت بورای اقتصواد و    توأثير بوه   گردشگری می تواند منجر

 .فرهن  اين دو روستا گردد

 

 روش پژوهش

توصيفی  مورداستفاده آن روش ين تحقي  از نو  كاربردی وا

 روش ميدانی ها و اطالعات از برای گردآوری داده .تحليلی است-

دهستان  تحقي ، اين مکانی قلمرو. شده است استفاده( پرسشنامه)



 111     گردشگری اجتماعی و فرهنگی گردشگری روستایی در روستاهای مجاور روستای هدف بررسی تأثیرات اقتصادی، 

 تحقيو   آمواری  جامعوه  .راين اسوت روئوين در شهرسوتان اسوف   

پيراموون   خانوارهای ساكن در دو روسوتای عراقوی و محموودی   

روستای هدف گردشوگری روئوين يعنوی روسوتاهای عراقوی بوا       

 طبو  سرشوماری   0011نفر و محمودی با جمعيت  111جمعيت 

از  نفر 311 تعداد كه 0مطاب  با جدول  است، 0350 رسمی سال

 حجون  عنووان  بوه  0357در سوال   آنان بر اساس فرمول كوكران

 بوه  منظوور دسوتيابی   به. شدند انتخاب تصادفی صورت به نمونه و

 و یاجتمواع  اقتصوادی،  اتتأثير بررسیدرزمينه ی  مطلوب نتايج

 هوودف گردشووگری روسووتاهای مجوواور روسووتاهای در فرهنگووی

 –اقتصووادی، اجتموواعی  )شوواخ   0ای در قالوو  پرسشوونامه

نقطوه   0اساس طي  ليکورت بوا    رگويه تهيه و ب 10و ( فرهنگی

 .شد طراحی

كوه   شد استفاده كرونباد آلفای آزمون پايايی از ارزيابی جهت

برای بعد  751/1برای بعد اقتصادی و مقدار حاصل  310/1مقدار 

دهد كه پرسشونامه از پايوايی ،زم   نشان می اجتماعی و فرهنگی

و در  T زموون با استفاده از آ هاداده وتحليل تجزيه. برخوردار است

 .صورت گرفته است SPSS افزار نرم

 

 آمار جمعیتی و نمونه گیری روستاهای مورد مطالعه. 1 جدول

 نام روستا تعداد جمعيت تعداد نمونه

 محمودی 0011 011
 عراقی 111 011
 جمع 0011 311

 

  يجانت
 پاسخگویان فردی های ویژگی

جنسويت   به لحواظ  موردمطالعهدر اين پووهش نمونه آماری 

مورد   (درصود  7/37)نفور   013زن و ( درصد3/00)نفر  37شامل 

بوين   در پووهش كننده شركتافراد ( نفر 051)درصد  3/13. است

 01بوا،ی   از آنوان ( نفر 001)درصد  3157و  سال سن 01 تا 01

در مشاغل  نفر 000 (درصد 71) يت آنان معادلاكثر .سال هستند

درصود آنوان در مشواغل     01كشاورزی، داموداری و باغوداری و   

يوت جامعوه   اكثر .خدماتی و فروشندگی مشغول بوه كوار هسوتند   

 و نفر دارای سواد ديوپلن و كمتور   015 معادل( درصد 33)آماری 

 نفور دارای تحصويالت دانشوگاهی    00معوادل  ( درصود  07)بقيه 

 .هستند

 

 
 1نسبت به روئين در نقشه گوگل ارث موردمطالعهموقعيت روستاهای . 1شکل 

 0357،نگارندگان :نبعم

                                                                                                                                                                                                 
1- Google Earth 
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 ه  د  روس  تای ب  ا مج  اورت اقتص  ادی ابع  اد بررس  ی

 گردشگری

 نظور  ارزيوابی  بورای موردمطالعه  یها مثلفه نقش بررسی در 

 منواط   در گردشوگری  اتتوأثير  اقتصوادی  بعد نسبت روستاييان

 مستخرج از پرسشنامه تودوين شوده،   یها داده از كه مطالعه مورد

 نتوايج  كه طور همان. است شده  ستفادها یا نمونه تک t آزمون از

 طيفوی  دامنوه  احتسواب  بوا  دهود،  یمو  نشان 0 جدول در تحليل

 نوسان در ليکرت طي  بر اساس 0 تا 0 بين كه ها مثلفه ميانگين

 مطلوبيت از عددی ميانگين تفاوت معناداری بر اين اساس و است

 در نتوايج  اسوت، شوده    گرفتوه  نظور  در 3كه  آزمون مورد عددی

 بوا  اسوت؛  شوده  گزارش معنادار درصد 55سطح  ها در می گويهتما

 بررسوی ميوانگين افوزايش    بوا  0توجه به نتايج حاصل در جدول 

 درآمودی  منابع تنو  و ها گذاری يهسرما ،كا،ها مستقالت، قيمت

 روستای كه، نمود اذعان نکته اين به توان یم 1با ميانگين با،ی 

 روبوه  و نسوبی صوورت   هب است توانسته روئين، گردشگری هدف

 سواكنين  بوين  در اقتصوادی  شورايط  بهبوود  در مهمی نقش رشد،

 یهوا  مثلفه بين از هرچند. كند ايفا عراقی و محمودی روستاهای

 رفواه سوطح   درآمودی،  سوطح  افوزايش  گويه های ،مطالعه مورد

 ميوزان  كمتورين  دارای خودماتی  مشواغل  گسوترش  و عموومی 

ی بازارهوا شوغلی و توسوعه    یها فرصتيش افزا .اند بوده ميانگين

بيانگر روند رو به رشد  3محلی در ميانه جدول با ميانگين با،ی 

 .ات گردشگری بر روستاهای محمودی و عراقی استتأثير

 

 ای  ی اقتصادی با استفاده از آزمون تی تك نمونهها مؤلفه بررسی وضعيت معنی داری. 2جدول 

 گويه ها

3= ميانه نظری  

 t ميانگين
درجه 

یآزاد  

سطح 

 معناداری

اختالف 

 ميانگين

95% اطمينان سطح  

تر يينپا  باالتر 

 در مستغالت و امالك قيمت افزايش

 روستا
1330/1  001/30  055 111/1  133/0  300/0  150/0  

 در اجناس و كاال قيمت افزايش

 روستا
3730/1  173/07  055 111/1  3730/0  033/0  10/0  

3010/1 ستارو در گذاری سرمايه افزايش  071/07  055 111/1  3010/0  07/0  311/0  

0015/1 درآمدی منابع به بخشی تنوع  010/07  055 111/1  0015/0  003/0  010/0  

3753/3 شغلی فرصت افزايش  131/00  055 111/1  375/1  30/1  55/1  

 فروش محلی بازارهای توسعه

 توليدات
0003/3  157/01  055 111/1  0003/1  003/1  331/1  

 عمومی رفاه سطح يشافزا

 روستاييان
1001/0  053/01-  055 111/1  -0771/1  -703/0  -170/0  

3310/0 درآمد سطح افزايش  151/01-  055 111/1  -1100/1  -735/0  -037/0  

0310/0 روستا در خدماتی مشاغل گسترش  107/07-  055 111/1  -1153/0  -373/0  -031/0  

 

 روس تای  ب ا  مج اورت  فرهنگ ی  - اجتم اعی  ابعاد بررسی 

 گردشگری هد 
ای در ی توک نمونوه   tنتايج حاصل از آزمون  3طب  جدول 

رابطه با ارزيابی نظر روستائيان در مورد ابعاد اجتمواعی مجواورت   

آمده است، در شاخ  اجتماعی و  دست با روستای هدف روئين به

 منودی از كيفيوت محويط    ارتقواء رضوايت  )های  فرهنگی در گويه

بزهکواری، بهبوود كيفيوت زنودگی،     ه جورم و  ايجاد زمينزندگی، 

افزايش دسترسی به خدمات اجتمواعی،  گسترش امکانات اقامتی، 



 111     گردشگری اجتماعی و فرهنگی گردشگری روستایی در روستاهای مجاور روستای هدف بررسی تأثیرات اقتصادی، 

های تفريحی و فراغتوی، ايجواد روحيوه نشواط و      افزايش فرصت

سرزندگی در ميان ساكنان، افزايش نگهوداری، مرموت و بهبوود    

 روسوتا  موردم  افتخوار  ميزان ها و ساير امکانات روستا، افزايش راه

ی محول  روسوتا  بيشوتر  شوهرت خوود،   بوومی  فرهن  به سبتن

سکونت، افزايش تقليود از رفتوار گردشوگران در ميوان سواكنان      

گسيختگی الگوهای رفتار فرهنگی ساكنان روستا،  روستايی، ازهن

 زدن محيطی روستا، بورهن  های ارزش به ساكنان آگاهی افزايش

ساكنان و  تبادل فرهنگی ارزشمند ميانآرامش زندگی در روستا، 

ميانگين نظری  شده با،تر از مقدار ميانگين محاسبه ،(گردشگران

 معنوادار  درصود  55سوطح   هوا در  تمامی گويوه  در نتايج. است 3

وهمچنوين فاصوله    مطلووب  حود  از تفواوت  .اسوت  شوده   گزارش

 بوه  موردبررسوی  هوای  گويه همه در درصد 50 سطح اطمينان در

دهنوده آن   اين نشوان  و ؛است شده برآورد دار مثبت و معنی شکل

است كه از ديدگاه ساكنين روستاهای پيرامون اين روستا در ايون  

وقوو    بهبوود وضوعيت اجتمواعی بوه     موارد فرهنگی و اجتماعی

هوا برقورار    پيوسته است و وابستگی متأثر و مثبتی در ايون زمينوه  

 و فرهنو   از نگهداری و داشتن نگه زنده) های اما در گويه است؛

تشووي    ،هوای اجتمواعی   كواهش نوابرابری   روسوتا،  قومی هويت

 و شدن تجاری ،های مختل  فرهنگی روستاييان به انجام فعاليت

 بوين  در مکوانی  تعلو   حوس  روسوتا،  دسوتی  صونايع  و هنر رون 

كمتور از  ( كاهش مهاجرت افوراد از روسوتا بوه شوهر     روستاييان،

ين مثثر ا تأثيرشده است كه بيانگر عدم  گزارش 3ميانگين نظری 

 .ها است جواری در اين گويه هن

 

 ای  ی اقتصادی با استفاده از آزمون تی تك نمونهها مؤلفهبررسی وضعيت . 3جدول 

 فرهنگی-گويه های اجتماعی 

3=ميانه نظری  

 t ميانگين
درجه 

یآزاد  

سطح 

 معناداری

اختالف 

 ميانگين

95% اطمينان سطح  

تر يينپا  باالتر 
3150/1 امکانات ساير و ها راه بهبود و تمرم نگهداری، افزايش  310/01  055 111/1  3150/0  0301/0  3350/0  
0031/1 گردشگران و ساكنان ميان ارزشمند فرهنگی تبادل  031/00  055 111/1  0031/0  1300/0  3100/0  

1301/1 ساكنان ميان در گردشگران رفتار از تقليد افزايش  001/01  055 111/1  1301/0  3111/1  0117/0  
1000/1 سکونت محل یروستا بيشتر شهرت  011/01  055 111/1  1000/0  5010/1  0500/0  

0100/3 روستا ساكنان فرهنگی رفتار الگوهای گسيختگی ازهن  0/3  055 111/1  0100/1  1331/1  3000/1  
0110/3 بومی فرهن  به نسبت روستا مردم افتخار افزايش  001/3  055 111/1  0110/1  1300/1  7113/1  

0035/3 روستا در زندگی آرامش زدن برهن  030/3  055 111/1  0035/1  0310/1  3753/1  
0030/3 روستايی ساكنان بين در فرهنگی دگرگونی ايجاد  003/3  055 100/1  0030/1  0053/1  3010/1  
0011/3 روستا محيطی های ارزش به ساكنان آگاهی افزايش  003/3  055 111/1  0011/1  0301/1  3700/1  
0310/3 ساكنان فراغتی و تفريحی های فرصت ايشافز  101/0  055 111/1  0310/1  0013/1  3150/1  

0100/3 اجتماعی خدمات به دسترسی افزايش  01/0  055 111/1  0100/1  000/1  3310/1  
0105/3 روستا در بزهکاری و جرم زمينه ايجاد  100/0  055 111/1  0105/1  3007/1  7331/1  

0110/3 اقامتی امکانات گسترش  110/0  055 111/1  0110/1  100/1  3001/1  
0131/3 ساكنان ميان در سرزندگی و نشاط روحيه ايجاد  351/0  055 111/1  0131/1  0101/1  3013/1  

0031/3 روستاييان زندگی كيفيت افزايش  010/0  055 111/1  0031/1  13/1  3100/1  

5330/0 روستا دستی صنايع و هنر رون  و شدن تجاری  -310/1  055 111/1  1010/1-  -000/1  0013/1  
0131/0 روستاييان بين در مکانی تعل  حس افزايش  -350/3  055 111/1  -1301/1  -700/0  -100/0  

0037/0 فرهنگی های فعاليت انجام به روستاييان تشوي   -100/3  055 117/1  -3103/1  -501/1  -700/0  

1750/0 شهر به روستا از افراد مهاجرت كاهش  -130/00  055 111/1  -3010/0  -100/0  -071/0  

1110/0 روستا در اجتماعی های نابرابری كاهش  -310/00  055 111/1  -3305/0  -705/0  -530/1  

0110/0 قومی هويت و فرهن  از نگهداری و داشتن نگه زنده  -010/01  055 111/1  -7000/0  -010/0  -100/1  
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موودی و  روسوتاهای مح  منودی  بهوره ميوزان   منظور تعيين به

فرهنگوی برآينود    و اجتمواعی  ،اقتصوادی  هوای  عراقی از شاخ 

 0وضعيت گويه ها مورد مقايسه قرار گرفت كه با توجه به جدول 

–بيشوتری نسوبت بوه بعود اجتمواعی       پذيریتأثيربعد اقتصادی 

 .است جواری با روستای هدف گردشگری داشته فرهنگی از هن

 

 tفرهنگی با استفاده از آزمون – اجتماعی و اقتصادی ابعاد بر گردشگری تأثير یبررس. 4جدول

 برآيند گويه ها

 3=ميانه نظری 

 اختالف ميانگين سطح معناداری درجه آزادی t ميانگين
 95%سطح اطمينان 

 باالتر تر پايين

 1031/1 1001/1 103/1 15111 055 311/7 103/3 اقتصادی بعد

 0301/1 -000/1 1175/1 15111 055 351/1 5300/0 فرهنگی– اجتماعی بعد

 

 گيری يجهنتبحث و 

تورين و   عنوان يکوی از مهون   روستاهای هدف گردشگری به 

ای بورای رونو  اقتصوادی     هوای توسوعه   ترين طورح  شده  شناخته

 تونناد  مای عنوان يک اقتصاد مکمول   مناط  روستايی و حضور به

 محيطوی  فرهنگوی و زيسوت  –اجتماعی  خدمات اقتصادی، منشأ

پيراموون داشوته    يادی بر روستاهای هدف وهمچنين روستاهایز

نيووازی و همکوواران در پووهشووی تحووت عنوووان الزامووات . باشوود

گردشگری روستايی در روستاهای هدف خراسان شومالی وجوود   

همکواری روسوتاهای هون     بازارهای محلوی،  شبکه های محلی،

پايوداری زيسوت    جوار گردشگری را موجو  رونو  گردشوگری،   

كوه در   دانود،  در نهايت نهادينه شدن گردشوگری موی   محيطی و

مقايسه به نتايج حاصل از اين پووهش صوحت فورض مسواله را    

كند، با اين شرح كه روستای هدف گردشگری با ايجواد   تأييد می

های گردشگری و تقسين منافع مقطعوی در جهوت تثبيوت     شبکه

م در وحله اول فشار هجوو  مدت با همسايگان خود، منافع طو،نی

گردشگر در فصول خاص گردشگر پذيری را با تقسوين اقاموت و   

در وحله دوم با توجه به منافع آبی و خاكی و  .خدمات كنترل كند

جوار و در مسير يک رودخانوه وجوود    كه بين روستاهای هن غيره

دارد توسعه متوازن مواه  گردشگری موج  كنتورل اختالفوات   

ودی و عراقوی  روسوتای روئوين در مجواورت محمو     .خواهد شود 

جواری ارتباط مناسبی بوا روسوتاهای    اساس حسن هن بر توانسته

موردمطالعه برقرار كند هرچند عدم وجود امکانات كوافی در ايون   

 .وجوود آورده اسوت   ها به هايی را نيز برای آن دو روستا نارضايتی

ات نسبی بور  تأثيراقتصادی  بر اساس نتايج اين پووهش درزمينه

 روسوتای  بوا  جوواری  هون  ايون . ستا داشته استاقتصاد اين دو رو

 قيموت  افوزايش  بوا  غالبواً  كوه  اقتصادی بعد در گردشگری هدف

 ميانگين با اجناس و كا، ،133/1 ميانگين با مستغالت و امالک

 و 3010/1 ميوووانگين بوووا گوووذاری سووورمايه افووزايش  ،3730/1

 روسوتاهای  در 001/1 ميوانگين  بوا  درآمدی منابع به بخشی تنو 

 بور  مثبتوی  اثرگذاری موج  است شده همراه عراقی و یمحمود

 عمومی رفاه سطح افزايش درزمينه البته. است بوده ها آن اقتصاد

 و 3310/0 ميوانگين  بوا  درامد سطح افزايش 1001/0 ميانگين با

 اثرپوذيری  كمترين 0310/0 ميانگين با خدماتی مشاغل گسترش

 تمركوز  عودم  را آن دليول  توان می كه اند داشته جواری هن اين از

 .كورد  تحليول  مورد مطالعوه  روستاهای بر گردشگری های فعاليت

آمده در مواردی مانند توليد شغل  دست با توجه به نتايج به هرچند

شود اموا   و افزايش درامد و رفاه نياز به توجه بيشتری احساس می

مثبتووی را در فراينوود  ات اقتصووادیتووأثيرتوووان  درمجمووو  مووی
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ات اقتصادی كه در ايون پوووهش   تأثير .نمود جواری مشاهده هن

تواند متأثر از عوامل ديگری نيز باشود   موردبررسی قرار گرفت می

اما به اين دليل كه مردم روستا بر اين باورند كوه عبوور و توقو     

ها مثثر باشد ما نيز اين  گردشگر نيز توانسته در رون  اين شاخ 

ر بعد اجتماعی و فرهنگی د .دانين نتايج را با اين مسئله مرتبط می

 .اتی مثبوت و بعضواً برخوی مووارد منفوی هسوتين      تأثيرنيز شاهد 

هوا و امکانوات    مرمت و بهبوود راه  افزايش توجهات به نگهداری،

تبوادل فرهنگوی ميوان سواكنان و      3150/1موجود بوا ميوانگين   

گردشگران  افزايش تقليد از رفتار ،0031/1گردشگران با ميانگين 

و افوزايش شوهرت روسوتاهای محموودی و      1301/1با ميانگين 

پوذيری از ايون   تأثيردارای بيشوترين   1000/1عراقی با ميانگين 

دليول اينکوه روسوتاهای محموودی و      بوه  .اند جواری را داشته هن

عراقی در مسير عبور گردشگران به مقصد روستای روئين هستند 

ز هووا و امکانووات موردنيووا طبيعتوواً توجووه بووه افووزايش كيفيووت راه

گردشگران بيشوتر خواهود شود كوه ايون امور در گويوه مربووط         

طبيعتاً عبور گردشگر از اين دو روستا موجو    .مشاهده است قابل

توق  و حتی اسکان مازاد گردشگر روسوتای روئوين در ايون دو    

روستا خواهد شد كه اين موج  ايجاد روابط كالمی و فرهنگی و 

هوا   ان از رفتوار آن افوزايش تقليود سواكن    بالطبع انتقال فرهنو ، 

مشووهور شوودن روسووتاهای عراقووی و   وهمچنووين شناسوواندن و

 .محمودی برای گردشگران و جامعه آنوان را سوب  خواهود شود    

 هوای روسوتا بوه شوهر بوا ميوانگين       عدم جلووگيری از مهواجرت  

هووای اجتموواعی بووا  عوودم كوواهش محسوووس نووابرابری 1750/0

رهنو  و  پاسوداری از ف  گوذاری بور  تأثيرعودم   1110/0 ميانگين

بيوانگر ايون مسوئله اسوت كوه       0110/0 هويت بومی با ميانگين

تووجهی بور    ات قابول توأثير جواری توانسته موجو    گرچه اين هن

روستاهای محمودی و عراقی داشته باشود اموا بورای اثرگوذاری     

های مذكور در وحله اول نيازمند تمركوز و در مرتبوه دوم    درزمينه

 .فراينود گردشوگری اسوت    ها بوا  درگيری مستقين و تنگاتن  آن

 برهن ،0105/3روستا با ميانگين  در بزهکاری و جرم زمينه ايجاد

 ،0035/3 ميوووانگين بوووا روسوووتا در زنووودگی آراموووش زدن

 ميانگين با روستا ساكنان فرهنگی رفتار الگوهای گسيختگی ازهن

جواری  ات اجتماعی و فرهنگی منفی اين هنتأثيربيانگر  0100/3

گردشگری يوک فرصوت    .مطالعه داشته استبر روستاهای مورد 

ريوزی در   سوازی و برناموه   است و درنتيجه ناديده گرفتن ساختار

فرايند اجرايی گردشگری تبديل به يک تهديد خواهد شد كوه در  

بخصووص سوه شاخصوه ذكرشوده در      بعد اجتماعی و فرهنگی و

در نتووايج  .صووورت جوودی در حووال رد دادن اسووت بووه 1جوودول 

ها در بعد اجتماعی و فرهنگی مشواهده   بررسی شده از اين حاصل

شود كه يک توازن نسبی بر اثرات منفی و مثبت گردشوگری   می

در اين دو روستا حاكن است كه طبيعتاً با تفکيک اثرات فرهنگی 

 مثبوت  تعوادل  يک به بود خواهد های ديگر نيز كه حاصل فعاليت

 ايون  هبو  تووان  موی  درنهايوت . رسيد خواهين زمينه اين تحليل در

 پوووهش،  اين ابتدای در مسئله فرض به توجه با كه رسيد نتيجه

 توأثير  و اقتصوادی  هوای  زمينوه  افزايش موج  روئين گردشگری

. اسوت  داشوته  اجتمواعی  و فرهنگوی  هایدرزمينه مرزی و نسبی

 هوای  پوووهش  از حاصول  نتوايج  بوا  پووهش اين از حاصل نتايج

آبوادی و   فيوروز  نود مان روستايی گردشگری درزمينه اثرات مشابه

 ،(0333) ، ميرزايوی (0350) همکاران و صيدالی ،(0353) حسنوند

 ،(0107) همکواران  و  مونتروبيوو  ،(0103) همکواران  و  ايبانسکو

 تأييود  را آنهوا  و دارد مطابقوت ( 0103)و همکواران   ساناگوستين

 .كند می
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    Abstract 

The plans of villages that are the destination of tourism have a measurable impact on the 

environment, adjacent villages, and even the surrounding geographical area in addition to impact 

on local community economy and culture. Examining and exploring these effects can help us solve 

the problems of tourism institutionalization in target villages, as well as manage the impacts of 

challenges and opportunities of this adjacency. The purpose of this study was to investigate the 

economic and socio-cultural effects of adjacent villages of Mahmudi and Iraqi villages on Roayn 

Tourism Village. The statistical population consisted of two neighboring villages of Roayn. 300 of 

them were selected as random sample by using Cochran’s formula. In this regard, the survey 

method was used by using a questionnaire. The questionnaires were provided by specialists and 

their reliability was obtained using Cronbach's alpha for various dimensions, descriptive statistics 

and averages. Data were analyzed using one-sample t-test in the SPSS software package. 

According to the results of the study of adjacent villages of Mahmudi and Iraqi with the village of 

Roayn, the economic impacts with the average (3.418) are positively evaluated. In the social and 

cultural context with the mean (2.9321), the overall and relative moderate trend towards the 

theoretical median, it has been considered that rural tourism in the village of Roayn has been able 

to influence the economy, community and culture of adjacent Mahmudi and Iraqi villages. Finally, 

it is suggested that in such areas which are  widespread tourist attractions, participation of all 

villages in these areas in tourism should be set as an objective. 

Keywords: Neighboring villages, Rural tourism, Tourism goal villages, Economic effects, 

Social and cultural effects. 
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