
 

 فرهنگی در پایداری گردشگری روستاهای شهرستان نور -های اجتماعی ارزیابی شاخص
 

 *1سیمین ارمغان

 035 بهمن  7 :تاریخ پذیرش  037 بهمن  2 :تاریخ دریافت

 

 چکیده

 شناستی  ز روشا استتیاده  ارزیابی پایداری توسعه گردشگری در روستاهای نمونه گردشگری شهرستان نور بتا  ه بررسیحاضر ب پژوهش

جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق را روستاهای هدف و نمونه گردشتگری شهرستتان نتور    . پیمایشی پرداخته است تحلیلی،-توصییی

خانوار می باشد که بر اسان فرمول  871 روستا  و 1 دارای ( روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور)منطقه مورد مطالعه . است

و بتا   اطالعات گردآوری شده براستان آمتار توصتییی و استتنباطی    . سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است 3 0کوکران 

 -به این پرسش کته ارزیتابی پایتداری اجتمتاعی     تحقیق پاسخگویی این هدف. اند استیاده از آزمون اسپیرمن و مدل بارومتریک بررسی شده

اهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور به چه صورت است بدین منظور پژوهش حاضر با توستعه  فرهنگی، توسعه گردشگری در روست

نتایج بدستت  . پرداخته است( 37بهار و تابستان )گردشگری و نقش هر عامل در یک محدوده زمانی  پایداری روش عملی به ارزیابی وضعیت

داری بتین  روستاهای شهرستان نور، بیانگر این مطلب است که رابط  معنتی  های مذکور در سطح آمده از تحقیقات میدانی و ارزیابی شاخص

همچنتین ابعتاد   . توسعه گردشگری و پایداری روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستتان نتور در ابعتاد اجتمتاعی فرهنگتی وجتود دارد      
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 مقدمه

امروزه صنعت گردشگری در دنیا رونق فراوانی پیدا کترده تتا   

جایی که بسیاری از کشتورهای در حتال توستعه و دارای منتابع     

هتای  اند از این طریتق بستیاری از شتاخص   درآمدی کم توانسته

اجتماعی ت اقتصادی و فرهنگی خود را به میتزان بتاالیی ارتقتاء     

داده و برای مشکالتی همچتون بیمتاری، درآمتد سترانه پتا ین،      

کمبود درآمدهای ارزی و مسا ل فرهنگی همچون ذهنیت منیتی  

-نسبت به این مناطق و ناشناخته ماندن میراو فرهنگی آنان راه

امتا  (. 051 پنتاه،  کتریم )آینتد  هایی پیدا کنند و بر آنها فا ق حل

ای که در این راستا باید همیشه مد نظر قرار گیرد، شتناخت  نکته

ها و تنگناهای هر ناحیه از کشور است کته  دقیق و علمی قابلیت

ریتزی منستجم و متدیریت     به واسطه آن بتوان با اتختاذ برنامته  

اگرچه ایتران  (. 053 موحد، )کارآمد به هدف مورد نظر نا ل شد 

های فرهنگی و تاریخی در زمره ده کشور اول دنیتا  ز نظر کانونا

هتای  محسوب شده است؛ اما باید به ختاطر داشتت کته ویژگتی    

های فراوانی است، بته نحتوی کته    سرزمینی آن نیز دارای جاذبه

(. 055 نوجتوان،  )توان از اکوتوریسم آن به سادگی گذشتت  نمی

ستتایی و ایجتاد   به همین منظور برای کاهش فقتر در جوامتع رو  

های زیادی تهیه و به مرحله های رشد در این مناطق برنامهزمینه

 ستنتی  پتارادیم  طرفتداران  راستتا،  ایتن  در. اجرا در آمتده استت  

بته حتداکثر    را گردشتگری  توستع   هدف اصلی انبوه، گردشگری

 طرفتداران  کته حتالی  در داننتد، متی  آن اقتصتادی  منتافع  رسانی

 رشد توسع  گردشتگری  درصد باید هک پایدار معتقدند گردشگری

و  قتتتدمی)باشتتتد  ستتتازگار جامعتتته هتتتایظرفیتتتت بتتتا

 (.033 ، فیروزجتایی علیقلتیزاده

 تلقتی  پایتدار  گردشگری از نوعی باید را روستایی گردشگری

زنتدگی   تقویتت  گردشتگران در  حضتور  رودمتی  انتظار زیرا کرد؛

 نستاکنا  متالی  تتوان  افتزایش  زنتدگی،  کیییت ارتقای روستایی،

فرهنت    و محتی   حیتظ  اقتصادی آنان، اوضاع بهبود و روستاها

 ادبیتات  در(.  03 غیتاری و همکتاران،   )رستاند   روستایی یاری

 توجته  گردشتگری  ابعتاد اقتصتادی   به پایدار گردشگری، توسع 

 . است شده بسیاری

 همه حیظ موجودیت به منظور می تواند پایدار توسعه بنابراین

 بترای یکتدیگر   بتدون تهدیتد   و اهمبت  هماهن  زنده، موجودات

بته   گردشگری پایدار توسعه با توانمی را تعریف این. شود تعریف

 همتاهنگی بتا   در نهادهتا  و افتراد  همه فعالیت های حیظ عنوان

ش هتای   ارز و محتی  زیستت   و اقتصتاد  ازجملته  دیگتر  عناصتر 

رضتتایت (. 1 23، اکینستتی)داد  انطبتتاق فرهنگتتی اجتمتتاعی

 بلندمتدت  کتارایی  در راستتای  پایتدار،  ریگردشگ از گردشگران

 اهتداف توستع   . دارد زیادی اهمیت گردشگری محلی، اقتصادی

 از روستتایی  طلبد کته گردشتگری   می احتماعی و فرهنگی پایدار

بایتد   ایتن مقولته   در ای کته مستئله  باشد، برخوردار پایداری رشد

 هتای گردشتگری   ظرفیت که است گیرد این قرار توجه درکانون

 و استان  و غیتره،  یا طبیعتی  فرهنگی های جاذبه از اعم محلی،

کته تتداوم    استت  واضح و شودمی شمرده رشد گردشگری موتور

اقتصتادی   تحریتک رشتد   آن تبع به گردشگری و اقتصادی رشد

 هتای ظرفیتت  از پایتدار  بترداری بهتره  گترو  در ملتی،  یتا  محلتی 

 بیتان  به توأم است، توسع  و حیاظت از طریق گردشگری موجود

 محیطی، منابع پایدار توسع  و حیاظت پایدار، گردشگری در دیگر

هتای  فعالیتت . رود متی  بته شتمار   نیتز  وسیله هدف، بلکه نه تنها

گردشگری نقش مهمی در توسعه روستتایی منتاطق مختلتف بتا     

شهرستان نور از جمله مناطقی است کته  . قابلیت گردشگری دارد

ه در صتورت  هتای اکوتوریستمی زیتادی استت کت     دارای قابلیت

تواند رشتد  ها میریزی مناسب جهت استیاده از این قابلیتبرنامه

و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایتن منطقته را فتراهم    

                                                                                           
1-Ekinci 



 322     گیری چند شاخصه های تصمیم بندی سطوح توسعه با استفاده از تکنیک رتبه 

آورد، اما این منطقه فاقد امکانات رفاهی و نیز تبلیغات مناسب به 

ریتزی  با مدیریت مناسب و برنامه. منظور جذب گردشگران است

رستان نور را به یکی از منتاطق مهتم جتذب    توان شهمناسب می

بنابراین پژوهش پتیش رو  . توریست در شمال کشور تبدیل نمود

در نظر دارد تا با استیاده از تحقیقتات میتدانی در محتل و منتابع     

ای بتواند بته تحلیتل  اکوتوریستم در توستعه روستتایی      کتابخانه

ر مربتوط  ها و راهکارهای مورد نظت منطقه نور پرداخته و پتانسیل

هدف اصلی ایتن پتژوهش   . به این منطقه را تجزیه و تحلیل کند

بررستتی ارتبتتاط بتتین پایتتداری گردشتتگری روستتتایی و در      

های اجتماعی و فرهنگی شهرستان نور و اصالح الگتوی   شاخص

گردشگری فعلی، همچنتین بررستی رابطته و پیونتد بتین ابعتاد       

دف و پایداری و توستعه و عناصتر گردشتگری در روستتاهای هت     

ایتن امتر بتا شتناخت     . باشتد  نمونه گردشگری شهرستان نور می

شاخت عوامل محی  درونی و بیرونی مثرر بر توسعه اکوتوریستم  

های مورد نظتر  بر مبنای طرح مسئله و ضرورت. پذیر استامکان

پایداری : در این پژوهش محقق در صدد پاس  به این سوال است

 -ر در ابعتاد اجتمتاعی   روستاهای نمونه گردشگری شهرستان نو

 . باشند فرهنگی از چه سطحی برخوردار می

هتای  هتا و گونته   گردشگری روستایی عبارت است از فعالیت

های مختلتف روستتایی و پیرامتون    گری در محی مختلف گردش

آنها که در بردارنده آرار مثبت و منیی برای محی  زیست روستتا  

کالستتیک  میهتتوم( 053 ،  شتتارپلی)انستتان و طبیعتتت استتت  

گردشگری روستایی نوعی فعالیتت توریستتی استت کته درآمتد      

کند که شغل اصلیشتان بیشتتر در    اضافی برای آنهایی فراهم می

هتای اخیتر    طتی ستال  (  2338، 2سزابو)باشد  حوزه کشاورزی می

گردشگری روستایی به عنوان یکی از مهمترین صتنایعی کته از   

راستتای توستعه    پتانسیل الزم برای کمک به جوامتع محلتی در  

باشد مورد توجته قترار گرفتته     های اقتصادی برخوردار می فعالیت

                                                                                           
1- Sharpley 
2- Szabo 

توسعه توریسم روستایی به طتور ستازمان   (  233، 0یانیس)است 

رستد   بته نظتر متی   . یافته از اواخر قرن نوزدهم و از اروپا آغاز شد

گردشگری روستایی از نواحی کوهستتانی آلمتان یتا قلمروهتای     

 ( 335 ، 1یوکاتا)گرفته باشد  ساحلی فرانسه سرچشمه

گردشتتگری یکتتی از الگوهتتای توستتعه بتته ویتتژه در نتتواحی 

روستایی و کوهستانی است که از طریق شناسایی مناطق جالتب  

این نتوع از توستعه بته    . توجه برای گردشگران حاصل شده است

عنوان واکنشی در برابر بحران روستایی حاصل از تجدید ستاختار  

در برختتی ( 2332، 8دیتتتر)رش استتت کشتتاورزی در حتتال گستتت

های بازدید برای گردشتگران بته عنتوان     کشورها شناسایی محل

در نظر گرفته شده و به  ناپذیر زندگی جدید روستایی بخش اجتناب

همین دلیتل اکثتر مقصتدهای روستتایی را گردشتگری داخلتی       

 ( 3 23، 2السکوگیون)دهند  تشکیل می

 پایتدار  توستعه  هماننتد  نیز روستایی گردشگری توسعه پایدار

 توصتیف  این با. است نظام دو آسایش هر حیظ و بهکرد متضمن

 صتنعت  مهم اهداف از یکی پایدار توسعه اگر 7کو نظر با همسو و

 اندازه گیری به قادر باید صنعت این است، پس معاصر گردشگری

 (2338کو، . )باشد مناطق این در ارراتش و عملکرد

 بقتا  و توسعه که است گردشگری معنای به پایدار گردشگری

 مقیتان  و روش همان در و )محی  و جامعه(حوزه  یک در یافته

 و مختاطرات  ایجتاد  باعتث  و ماند می باقی نامحدود دوره یک در

 کترده  رشتد  آن در کته  محیطتی  برای توسعه از ممانعت و تنزل

 را فراینتدها  و هتا  فعالیتت  دیگر مناسب انجام فرصت و شود نمی

 (055 حمدی و همکاران، )د کن نمی محدود

 ستت از وحتدت میتان ابعتاد    ا توسعه پایدار روستایی عبتارت 

اجتمتتاعی، اقتصتتادی، فرهنگتتی و زیستتت محیطتتی بتته منظتتور 

در توستعه پایتدار   . باالبردن سطح معیشت و رفاه مردم روستتایی 

                                                                                           
3- Yannis  

4- Yutaka  
5- Dieter 
6- Aleskogius 
7- ko 
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روستایی توجه به عوامتل زیستت محیطتی از اهمیتت بستیاری      

 (. 021 ، ازکیا) باشد برخوردار می

1شیلین  پژوهش های
 دهتد  می نشان( 2 23)همکاران  و 

 جامعته  فرهنگتی  اجتماعی پایداری به تواند می گردشگری رشد

 .کند کمک روستایی

بته ارزیتابی تتتوان محیطتتی    ایمطالعهدر ( 050 )نوروزی 

برای توسعه توریسم در دهستان چغتتاخور پرداختتته و بته ایتن     

طح منطقتته از تتوان بتاالیی    نتیجه رسیده است که تمتامی ستت 

 .برای توسعه اکوتوریسم برخوردار است

انتد کته    در مطالعات خود به این نتیجه رستیده ( 2332) 2کیم

ای عینتی کیییتتت    توسعه گردشگری اررات مثبتتی بتر شاخصته   

زنتدگی ساکنان محلی نظیر سالمتی، تیتریح، ختدمات و میتزان    

و همکتاران   0مپردیتتو . فروش و کاهش سطح فقر داشته استتت 

هتایی عینتی    در مطالع  کیییت زندگی مقصتد، شتاخص  ( 355 )

نظیر جمعیت، ستطح درآمتد، آمتوزش، ستالمت، رفتاه و میتزان 

دهتد   هتای آنهتا نشتان متی     یافته. جرم و جنایت را اندازه گرفتند

توسعه گردشگری باعتث افتزایش میتزان مهتتاجرت جمعیتتت،      

ح کلی آموزش و میتزان  تنتوع شتغلی، هزینه آموزش، بهبود سط

و  لطیتی  .تسهیالت مربوط بته ستالمت در مقصتد شتده استت     

ارر گردشگری پایدار شهری بر ساکنان شهر ( 030 )زاده  باباخان

هتا نشتان   نتایج مطالعه آن. اندرا بررسی نموده جوانرود کرمانشاه

وستتعه اقتصتتادی هرچنتتد باعتتث رونتتق اقتصتتادی و ایجتتاد داد ت

مشکالت محیطی را هم بهمراه داشتته   فرصتهای شغلی شده اما

رزیتابی توستعه   ا(  03 )فیروزجتتایی   و علیقلتتیزاده  قدمی. است

گردشگری مقصتد در چتارچوب پایتداری در دهستتان تمشتکل      

هتا نشتان   نتایج مطالعه آن. اندرا بررسی نموده شهرستان تنکابن

فرآیند توسعه گردشگری با تخریب منتابع، نارضتایتی جامعته    داد 

                                                                                           
1- shiling 

2-  Kim 
3- Perduem 

ران و نگرش منیی ساکنان محلی از اصتول و معیارهتای   گردشگ

توسعه پایدار گردشگری فاصله زیادی دارد و از الگتویی ناپایتدار   

 اهکارهتای توستعه  ر(  03 ) ویسی و همکتاران . کند استیاده می

نتتایج  . را مورد ارزیابی قترار دادنتد   پایدار گردشگری در شهر نور

ابعتتاد متتدیریتی،  هتتا و تهدیتتدها درشناستتایی قتتوتنشتتان داد 

 امکان دسترسی به توسعه دتواناقتصادی، اجتماعی و کالبدی می

 4جانت  هستیه و فارکانت    . نمایتد پایدار گردشتگری را فتراهم   

محیطتی صتنعت   تجزیه و تحلیل ارتبتاط ارترات زیستت   ( 0 23)

صنعت گردشتگری  نتایج نشان داد . را بررسی نمودند گردشگری

های خدماتی  از سایر بخش محیطی بیشتری اررات مخرب زیست

همچنین اررات مخرب . های صنعتی خطرناک داردغیر از زباله به

هتای ختدماتی    آلودگی هوای بخش گردشگری بتاالتر از بختش  

در مطالعته ختود بتا    ( 053 )زاده و همکتاران   اشراف. دیگر است

های گردشگری ساحلی در  عنوان ارزیاب آرار محی  زیستی پروژه

زیابی پایتداری و آرتار و نتتایج مثبتت و منیتی      خلیج فارن به ار

های گردشگری ساحلی خلیج فارن پرداخته  گردشگری در پروژه

 .است

 

 هامواد و روش

این تحقیتق از لحتاظ هتدف کتاربردی و از لحتاظ ماهیتت       

در ایتتن روش اطالعتات مربتتوط بتته  . تحلیلتتی استت  -توصتییی 

ارزیتتابی پایتتداری توستتعه  و بتته آوری موضتتوع تحقیتتق جمتتع

گردشتتگری در روستتتاهای نمونتته گردشتتگری شهرستتتان نتتور  

 آمتاری  هتای  روش از تحلیل اطالعات و تجزیه برای. نداپرداخته

 SPSS افزارهتای  نترم  بتا استتیاده از   واریانس و میانگین همانند

بته    GISو   Auto Cadافزارهتای  استیاده شده و نهایتاز بتا نترم  

 .است ها پرداخته شده تدوین و ترسیم  نقشه

 جامعه آماری، نمونه و حجم آن

                                                                                           
4- Jung Hsieh and Far Kung 
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جامعتته آمتتاری متتورد مطالعتته در ایتتن تحقیتتق روستتتاهای  

روستتاهای هتدف و   )شهرستان نور است منطقته متورد مطالعته    

ختانوار   871 روستا و  1 دارای( نمونه گردشگری شهرستان نور

سرپرستت ختانوار بته     3 0باشد که بر اسان فرمول کوکران  می

فرمول کوکران بته شترح   . شده استعنوان حجم نمونه انتخاب 

 :باشدذیل می

( )                                   

جامعتته آمتتاری متتورد مطالعتته روستتتاهای هتتدف و نمونتته   

 .ارا ه شده است  گردشگری شهرستان نور در جدول 

 

 جامعه آماری مورد مطالعه روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور. 1جدول 

حجم نمونه 

 انتخاب شده
 نام شهرستان بخش دهستان نام روستا خانوار درصد

 یالرود 13   81/2 5
 بلده شی  فضل اله نورئ

 نور   

 

 

 

 یوش 73 11/1 1 

 ناتل رستاق جوربند 835 33/07 5  

 
 چمستان   

 اغوزکتی 8 /. 0  

 
 الویج

 خطیب کال 07 08/2 7

 دیزنکال 22  3 /23 02

 سادات محله 21  /82 8

 کیاکال 222 1 /08 11

 مالمحله  0  /32 2

 مالکال 23 0/ 5 2 

 به بنک 72 52/1 8 

 خورتاب رودبار 21  /82 8

 ر یس کال  8  83/3 03

 کرچی 73 11/1 0 

 مجموع 871  33  3 0

 037 مرکز آمار ایران : منبع 
 

 متغیرها و شاخص تحقیق 

نظور عملیاتی نمتودن میهتوم نظتری متغیتر تحقیتق از      به م

فرهنگتی استتیاده    -گویه برای پایداری  اجتماعی 10مولیه و 3 

شده که مناسب با ساختار روستاهای هدف و نمونته گردشتگری   

های حاضر از طریق پرسشنامه و  شاخص. باشد شهرستان نور می

ناستان  و کارش( متردم  )سوال از دو گروه شامل سرپرست خانوار 

 .آوری شده است طییی جمع 8های  امر گردشگری در قالب گزینه

 

 اؤتماعی فرهنگی  ارزیابی پایداری

یافته میهوم ناپایداری بیشتر معطوف بته   در کشورهای توسعه

هتای   محیطی در پی رشد فعالیتت  رویه از منابع زیست استیاده بی

در پتی  اقتصادی روستاها در کشورهای در حال توسعه، ناپایداری 

های شتهر و روستتا،    های مکانی  فضایی بین سکونتگاه نابرابری

محیطتی، مهتاجرت از نتواحی     توزیع ناعادالنه رروت، مختاطرات 

ستعیدی و  )باشتد   روستایی به شهر و تخریب منتابع طبیعتی متی   

ارزیابی اجتماعی بته بررستی آرتار و پیامتدهای     (. 050 طالشی، 

و خصوصتی بتر جوامتع    های عمومی  اجتماعی و فرهنگی فعالیت

ها روش زنتدگی، کتار، برخوردهتا و     این فعالیت. پردازد بشری می

تعامالت سازماندهی، نیازها و سرانجام مشارکت افراد و اعضتای  
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آرار فرهنگی شامل تغییرات در هنجارهتا،  . دهد جامعه را تغییر می

ی  کننده گر و عقالیی ها و اعتقادات افرادی است که هدایت ارزش

شتتتایان و )آن از ختتتود و جامعتتته شناستتتان استتتت شتتتناخت 

 کمتتر  ختود  ماهیتت  دلیل به اجتماعی پایداری(. 033 همکاران،

 از ای گسترده دامنه تاکنون .است گرفته قرار محققان توجه مورد

 اجتماعی، سرمایه همچون اجتماعی پایداری در خصو  میاهیم

 و رفتاه  و اجتمتاعی  ظرفیتت  اجتمتاعی،  توسعه پایدار، اجتماعات

 بته  نگترش  تغییتر  حاصل که گرفته، صورت اجتماعی محرومیت

 ختا   معنتای  به روستایی توسعه و عام معنای به توسعه میهوم

بترای ارزیتابی و   (. 053 پورطاهری و همکتاران،  ) است بوده آن

سنجش پایداری اجتماعی در مناطق روستتایی برحستب شترای     

اری اجتماعی، های پاید هر منطقه و توجه خا  به برخی از جنبه

هایی متنوع و گسترده در کانون توجه بتوده و   ها و شاخص معرف

گیتری   های اندازه ها و روش از این رو، تدوین نوع نگاه به شاخص

های مراحتل ارزیتابی پایتداری    ها از ضروت بندی گزینه و اولویت

هتای   شتاخص  2در جدول (. 053 پورطاهری و همکاران، )است 

مطالعه در پایداری روستتاهای هتدف و    اجتماعی فرهنگی  مورد

 .نمونه گردشگری شهرستان نور ارا ه شده است
 

 های اجتماعی فرهنگی  مورد مطالعه در پایداری روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور شاخص. 2جدول 

 مولفه گویه

محلّی  ساکنان طبیعی ،مشارکت از منابع هدارینگ و حیاظت امر در گردشگران میزبان، مشارکت ی جامعه و گردشگران تعامل بین
 همبستگی شهری، افزایش عمران توسعه و در محلّی ساکنان مشارکت گردشگری، افزایش بخش با مرتب  های ریزی برنامه در

 نرسانی پیرامو اطالع غیره، افزایش(  حمایتی های ها، صندوق تشکّل)جدید  محلّی نهادهای محلّی، ایجاد ساکنان اجتماعی
 حساسیت و آگاهی سطح گردشگران، افزایش عرفی نیازهای و ها خواسته به نسبت محلّی مدیران آگاهی گردشگری، افزایش سطح

گردشگری،   منابع اهمیت به نسبت گردشگران آگاهی سطح فرهنگی، افزایش منابع اهمیت به نسبت محلّی مدیران و مسئوالن
 گردشگری همیتا به نسبت ساکنان محلّی آگاهی سطح افزایش

ی  آگاهی جامعه افزایش
 گردشگران و محلّی

 مندی فرهن  گردشگرپذیری، رضایت از گردشگران مندی شده، رضایت عرضه تسهیالت و امکانات از گردشگران مندی رضایت

خدمات و محلّی، افزایش گردشگرانی که از  ی جامعه برخورد از مندی گردشگران گردشگری، رضایت محی  از کیییت گردشگران
 تولیدات گردشگری راضی هستند، افزایش سطح رضایت گردشگران از مقصد و محل بازدید شده

 رضایت گردشگران

 توجه با خدمات و امکانات به از دسترسی میزبان ی جامعه مندی گردشگری، رضایت ی توسعه از میزبان ی جامعه رضایت و خشنودی

 گردشگران برخورد ی شیوه و از حضور میزبان ی جامعه رضایت و گردشگران، خشنودی حضور به

 
 میزبان ی رضایت جامعه

 محلّی رضایت مدیران محلّی ساکنان و گردشگران برخورد از محلّی مدیران مندی حضور گردشگران، رضایت از محلّی مدیران مندی رضایت

 بین فرهنگی گردشگران، تعارض و منش تاررف از محلّی ساکنان فرهنگی، الگوبرداری الگوهای و ها ارزش از حیاظت و حمایت

محلّی،  ی جامعه سنّتی رسوم و آداب احیای و محلّی، حیظ جامعه در سنّتی مراسم احیای و حیظ ی میزبان، جامعه و گردشگران
 و گردشگران محلّی مردم بین فرهنگی تبادل فرصت ایجاد

 
 سنن و فرهن 

 های جنایت مزاحمت و حضور گردشگران، جرم دلیل به محلّی ی جامعه برای آسایش زنان، سلب حقوق کار، رعایت حقوق رعایت

 روزانه
 رفاه اجتماعی و امنیت

رضایت جامعه محلی از میزان درآمد حاصله از گردشگری، رضایت شاغلین ماهر و صالحیت دار در گردشگری ،رضایت شرای  و 
ضایت در زمینه وجود فرصت برابر در استخدام و ارتقاءبرای حقوق کار در بخش گردشگری به نسبت سایر بخش های اقتصادی ،ر

 زنان جامعه ،درصد رضایت شغلی افراد شاغل در مشاغل گردشگری 

حقوق )حقوق انسانی 
زنان و حقوق کار، کیییت 

 (اشتغال و درآمد

ین باورند که گردشگری بر های ایجاد شده توس  صنعت گردشگری در مقصد ،درصد افراد محلی که برا تعداد خانوار و زیر ساخت
های مربوط به  ورود خدمات و زیر ساخت جدید به منطقه کمک کرده است، استیاده افراد محلی استیاده کننده از زیرساخت

 گردشگری

( مشارکت و همبستگی)
توسعه خدمات اجتماعی و 

 های محلی زیر ساخت

تیریحی،  خدمات و امکانات گردشگری، افزایش با مرتب  تخدما کیییت میزبان، بهبود ی جامعه برای رفاهی امکانات گسترش
 و امکانات ورزشی، بهبود خدمات و امکانات ارتباطی، بهبود های ی شبکه توسعه و درمانی، بهبود بهداشتی خدمات و امکانات بهبود

 آموزشی  خدمات

 امکانات ی توسعه)

 (وخدمات

 توسعه گردشگری رضایت درصد افراد محلی که از)سطح رضایت محلی از گردشگری 
احسان رضایت جامعه 
 محلی از گردشگری
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 منطقه مورد مطالعه

   /0کیلتومتر مربتع وستعت حتدود      2278شهرستان نور با 

و در . درصد کل مساحت استان را به خود اختصتا  داده استت  

غرب استان قرار گرفته و از شمال به دریتای ختزر، از شترق بته     

های البرز کوه اد، از جنوب به رشتههای آمل و محمودآبشهرستان

هتای  تهران و از مغرب بته شهرستتان   و شهرستان آمل و استان

شتهر   8ایتن شهرستتان دارای   . شودنوشهر و چالون محدود می

چمستان، بلتده  )بخش  0، (نور، بلده، رویان، ایزدشهر و چمستان)

 51 آبادی است که از این تعتداد،   222دهستان و  3، (و مرکزی

ایتن  . باشتد آبادی ختالی از ستکنه متی    12ادی دارای سکنه و آب

دقیقته   02درجته و   02دقیقته تتا    2درجته و   02شهرستان بین 

دقیقته   5 درجته و   82دقیقه تتا   23درجه و   8عرض شمالی و 

مرکتز آمتار   )طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است 

 78/3النه جمعیت شهرستان نور با نترخ رشتد ستا   ( 058 ایران، 

نیتر رستیده    33518 بته   052 جمعیت این شهرستان در ستال  

   3325 و جمعیتتت /. 20ایتتن نترخ رشتتد بته    031 ودر  استت 

  .رسید

روستتا بته عنتوان روستتای      1 برای تحقیق پیش رو تعتداد  

این روستتاها بتر    هدف و نمونه گردشگری انتخاب شده است که

. باشد نیر می 13 8 خانوار و 871 دارای  031 اسان آمار سال 

عامل اساسی  برای انتخاب ایتن روستتاها بته عنتوان روستتای      

هدف، توان باالی منطقه جهت جذب توریستت و بته کتارگیری    

ریزی جهت توسعه گردشگری در روستاهای هدف و نمونه  برنامه

گردشگری است، بنتابراین بتا رشتد ستریع صتنعت توریستم در       

رستان نور بایستی فشار روستاهای هدف و نمونه گردشگری، شه

بیشتری را حداقل در دهه آتی تحمل نماید، این امتر هوشتیاری   

بیشتری را در دستیابی به محیطی که بنیتاد صتنعت توریستم را    

نماید، رشتد توریستم منتتج بته منتافع       دهد طلب می تشکیل می

بسیاری برای روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور 

دون برنامه آن هم بهتای ستنگینی بته     شده است، اما گسترش ب

 در محترک و  عامل به عنوان گردشگری بطوری که. همراه دارد

استت،   ای ناحیه توسعه روند در مخرب عامل به شدن تبدیل حال

 عنتوان  بته  گردشتگری،  پایتدار  توسعه اصول با تضاد در امر این

 نامطلوب روند مطالعه، مورد حوزه ناپایدار توسعه روند بر شاهدی

 گوشتزد  را آن بازارهتای آتتی   اُفت و مقصد کیییت افول و توسعه

  .کند می

 

 نتایج و بحث

جهت  بررسی اررات توسعه گردشگری در پایداری اجتمتاعی  

و فرهنگی روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نتور از  

همانطوری که از جدول . گویه استیاده شده است 10مولیه و  3 

توجته بته میتزان احتمتال محاستبه شتده        شود بتا  استنباط می 0

می باشد و این بدان معناستت کته    38/3کوچکتر از رد در سطح 

بین توسعه گردشگری و پایداری اجتماعی و فرهنگی روستتاهای  

 هتای ایجتاد   در گویته  هدف و نمونه گردشگری شهرستتان نتور  

 ،( ..حمتایتی  هتای  هتا، صتندوق   تشتکّل )جدیتد   محلّی نهادهای

 با خدمات و امکانات به از دسترسی میزبان ی معهجا مندی رضایت

 و متنش  رفتتار  از محلّتی  ستاکنان  حضور، الگتوبرداری  به توجه

 و متنش  از رفتتار  محلّتی  ستاکنان  الگتوبرداری  گردشتگران،  

و  محلّتی  متردم  بتین  فرهنگتی  تبتادل  فرصت ایجاد گردشگران،

رضتایت جامعته محلتی از میتزان درآمتد حاصتله از        گردشگران،

امتتا توستتعه گردشتتگری در . را فتتراهم نستاخته استتت  گردشتگر 

روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور زمینه را برای 

 مشتارکت  میزبتان،  ی جامعته  و گردشتگران  ایجتاد تعامتل بتین   

 مشتارکت  طبیعی، از منابع نگهداری و حیاظت امر در گردشگران

 گردشتگری،  بختش  بتا  مرتب  های ریزی برنامه محلّی در ساکنان

 اطتالع  افتزایش  محلّتی،  ستاکنان  اجتمتاعی  همبستگی افزایش

 محلّتی  مدیران آگاهی گردشگری، افزایش سطح رسانی پیرامون
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 ستطح  افزایش گردشگران، عرفی نیازهای و ها خواسته به نسبت

 اهمیتت  بته  نسبت محلّی مدیران و مسئوالن حساسیت و آگاهی

 همیتت ا بته  نستبت  ساکنان محلّتی  آگاهی سطح افزایش منابع،

 اهمیتت  بته  نسبت گردشگران آگاهی سطح افزایش گردشگری،

 و امکانتات  از گردشتگران  منتدی  رضتایت  گردشتگری،  منتابع 

فرهنت    منتدی گردشتگران از   رضتایت  شتده،  عرضته  تسهیالت

 جامعته  برختورد  از منتدی گردشتگران  رضتایت  گردشتگرپذیری، 

گردشتگری،   توستعه  از میزبان جامعه رضایت و خشنودی محلّی،

 برختورد  ی شیوه و از حضور میزبان ی جامعه رضایت و یخشنود

گردشتگری،   توستعه  از محلّتی  مدیران مندی رضایت گردشگران،

 و حضتور گردشتگران، حمایتت    از محلّتی  مدیران مندی رضایت

 متدیران  منتدی رضایت فرهنگی، الگوهای و هاارزش از حیاظت

 یفرهنگت  تعتارض  محلّی، ساکنان و گردشگران برخورد از محلّی

رستوم   و آداب احیتای  و حیظ ی میزبان، جامعه و گردشگران بین

 زنتان،  حقتوق  رعایتت  کار، حقوق رعایت محلّی، ی جامعه سنّتی

 حضتور گردشتگران،   دلیل به محلّی ی جامعه برای آسایش سلب

روزانه، رضایت شاغلین ماهر  های جنایت مزاحمت و افزایش جرم

و حقتوق کتار در   دار در گردشگری، رضتایت شترای     و صالحیت

رضتایت   های اقتصتادی،  بخش گردشگری به نسبت سایر بخش

در زمینه وجود فرصتت برابتر در استتخدام و ارتقتاء بترای زنتان       

 درصد رضایت شغلی افراد شاغل در مشاغل گردشتگری،  جامعه،

های ایجاد شده توس  صنعت گردشتگری در   افزایش زیر ساخت

نتد کته گردشتگری بتر     مقصد، درصد افراد محلی که بر این باور

ورود خدمات و زیر ساخت، استیاده افراد محلی استیاده کننتده از  

 امکانتات رفتاهی   گسترش های مربوط به گردشگری،زیرساخت

 بهبود تیریحی، خدمات و امکانات افزایش میزبان، ی جامعه برای

 ختدمات  و امکانتات  گردشگری، بهبتود  با مرتب  خدمات کیییت

 بهبتود  ارتبتاطی،  هتای  ی شبکه توسعه و دبهبو درمانی، بهداشتی

 .سطح رضایت محلی از گردشگری ورزشی، خدمات و امکانات

 مورد محدوده در گردشگری توسعه پایداری ارزیابی منظور به

 در. شتد  استیاده آلن پرسکات پایداری مدل بارومتری از مطالعه،

 بته  مقصتد،  پایدارگردشتگری  توسعه ارزیابی نتایج کل مدل این

 میتزان . شتود  می تقسیم خنثی فاصل  با ناپایدار تا پایدار از طییی

 دستت  بته  تغییرات دامنه و معین شد معرف هر حداکثر و حداقل

 بر حاصل و معرف کم هر عددی مقدار از حداقل مقدار سپس آمد

 بتین  مقیتان  بتی  نسبی های داده تا گردید نوسانات تقسیم دامنه

 شده حاصل نسبی های ادهد از نهایت آید در دست به یک صیر تا

 گیری میانگین گانه سه ابعاد از یک هر در ها تک معرف تک برای

 پایتداری  شتاخص  عنتوان  شتده بته   حاصتل  عدد و آمد عمل به

تبتدیل   بترای . گردیتد  منظتور  از ابعتاد  یتک  هتر  در گردشتگری 

 پرستکات  گانه پنج طبقات از نیز کییی مقادیر به کمی محاسبات

 . است شده استیاده گردیده، ارایه 1جدول  در که آلن

پایداری گردشتگری   2با توجه به نتایج بدست آمده از جدول 

فرهنگی روستاهای هدف و نمونته گردشتگری   -در بعد اجتماعی

ای استت کته از نظتر سرپرستت ختانوار       شهرستان نور به گونته 

قترار دارد و از  ( ضعیف)در وضعیت ناپایدار بالقوه 035/3میانگین 

در سطح متوس  پایداری قترار  873/3با میانگین نظر کارشناسان 

سطح متوس  پایتداری قترار   155/3دارد و در مجموع با میانگین 

 .دارد

 دهگانته  اررگذاری گرفتن نظر در با سیستم بنابراین وضعیت

 یعنتی  فرهنگی گردشگری؛-پایدار اجتماعی توسعه کلیدی مثلیه

. دارد قترار  متوست  پایتدار   میزبان و کارشناسان در شرای  جامعه

 مقصتد  فرهنگی-منابع اجتماعی بر گذاری گردشگریتمریر نحوه

و  گرفتته  قترار  ناپایتدار  طبقته  در رابطته  تترین  ضتعیف  عنوان به

 حتوزة  در گردشتگری  تخریبتی  و نتامطلوب  عملکرد دهندة نشان

 .است مقصد
 

 

 



 322     گیری چند شاخصه های تصمیم بندی سطوح توسعه با استفاده از تکنیک رتبه 

 و نمونه گردشگری شهرستان نورهایی اجتماعی و فرهنگی روستاهای هدف  در مؤلفه اثرات توسعه گردشگری. 3جدول

 اسپیرمن
خیلی . 1:طیف لیکرت

 خیلی کم. 5کم.4متوسط.3زیاد.2زیاد

 مولفه گویه
نتیجه 
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 82 15 53 77 13 -/. 37 /.3 2 3 0 معنا بی
 ایه ها، صندوق تشکّل)جدید  محلّی نهادهای ایجاد

  (   ..حمایتی

ش
زای
اف

 
عه
جام

ی 
اه
آگ

 
ی
حلّ
ی م

 و 
ان
گر

دش
گر

 

  گردشگری   رسانی پیرامون اطالع افزایش 02  2 22  85 23 /.382 /.028 3 0 معنا دار

 83 23  33 05 2  /.323 /.227 3 0 معنا دار
 های خواسته به نسبت محلّی مدیران آگاهی افزایش سطح

  گردشگران 

  محلّی مدیران و مسئوالن حساسیت و آگاهی سطح افزایش 25 18 52 85 87 /.322 /.212 3 0 معنا دار

  میزبان ی جامعه و گردشگران تعامل بین 02 25 72 53 13 /.72  /.332 3 0 معنا دار

 13 82 31  53 01 /.3 1 /.333 3 0 معنا دار
 از منابع نگهداری و حیاظت امر در گردشگران مشارکت

  طبیعی 

 53 11 31  88 27 /.317 /.135 3 0 نا دار مع
 بخش با مرتب  های ریزی برنامه محلّی در ساکنان مشارکت

 گردشگری 

  محلّی    ساکنان اجتماعی همبستگی افزایش 27 53  3 12 22 /.333 /. 57 3 0 معنا دار

 25 7   71 21 27 -/.337 /.332 3 0 معنا دار
منابع  اهمیت به تنسب گردشگران آگاهی سطح افزایش

  گردشگری  

 01  03 2   5  0 -/.03  /.1 3 3 0 معنا دار
 اهمیت به نسبت ساکنان محلّی آگاهی سطح افزایش

  گردشگری     

 23 70 83   2 07 /.5 2 /.333 3 0 معنا دار
شده   عرضه تسهیالت و امکانات از گردشگران مندی رضایت

ت  
ضای

ر
 

ان
گر

دش
گر

 

  فرهن  گردشگرپذیری  از گردشگران مندی رضایت 08 82 00   1 13 /.338 /.308 3 0 معنا دار

  محلّی ی جامعه برخورد از ندی گردشگران  12 12 87  20 12 /.332 /.35  3 0 معنا دار

  گردشگری ی توسعه از میزبان ی جامعه رضایت و خشنودی 82 82 21  21 5  /.352 /.23  3 0 معنا دار

عه
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ر
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 10 32  00  5  1  /.327 /.203 3 0 بی معنا 
 و امکانات به از دسترسی میزبان ی جامعه مندی رضایت

  خدمات

 13 08 13  88 13 /.323 /.725 3 0 معنا دار
 برخورد  و از حضور میزبان ی جامعه رضایت و خشنودی

  گردشگران

  گردشگری ی توسعه از محلّی مدیران مندی یترضا 22 83 08   0 25 /.227 /.333 3 0 معنا دار

ت
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  حضور گردشگران  از محلّی مدیران مندی رضایت 27 23 32  10 23 /.275 /.333 3 0 معنا دار

 87 77 03  20 20 -/.317 /.1 1 3 0 معنا دار
 ساکنان و گردشگران برخورد از محلّی مدیران مندی رضایت

  محلّی

  فرهنگی الگوهای و ها ارزش از حیاظت و حمایت 25 85 03  13 18 /.10  /.2 3 3 0 ارمعنا د

 
هن
فر

 و 
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س
 

  گردشگران  و منش رفتار از محلّی ساکنان الگوبرداری  1 28 3   32  28 /.372 /.238 3 0 بی معنا  

  ی میزبان جامعه و گردشگران بین فرهنگی تعارض 20 21 11  13 03 -/.0 3 /.3 5 3 0 معنا دار

  محلّی ی جامعه سنّتی رسوم و آداب احیای و حیظ 20  7 33  03 25 -/372 /.52  3 0 معنا دار

  و گردشگران محلّی مردم بین فرهنگی تبادل فرصت ایجاد  8 21 12  25  2 /.355 /.23  3 0 بی معنا 

  کار حقوق رعایت 81 08  3 22 21 /.322 /.213 3 0 معنا دار

ت
منی

ا
ی و 

اع
تم
 اج

فاه
ر

 

  زنان حقوق رعایت 27 78 52 21 21 -/30  /. 37 3 0 معنا دار

 02  8 5   17 85 /. 5  /. 33 3 0 معنا دار
حضور  دلیل به محلّی ی جامعه برای آسایش سلب

  گردشگران  

  روزانه  های جنایت مزاحمت و افزایش جرم 03 83 20  07  2 /.23  /.308 3 0 معنا دار
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  رضایت جامعه محلی از میزان درآمد حاصله از گردشگری  10 55 33 20 7  /.330 /.382 3 0 بی معنا 

وق
حق
ت 

عای
ر

 

نی
سا
ان

 

  دار در گردشگری رضایت شاغلین ماهر و صالحیت 7  35  2   88 5  /.13  /.333 3 0 معنا دار

 حقوق کار در بخش گردشگری رضایت شرای  و  80 25 3   52 23 /.378 /.53  3 0 معنا دار

  رضایت در زمینه وجود فرصت برابر ارتقاء برای زنان جامعه  03 25 3   50 3  -/.300 /.872 3 0 معنا دار

  درصد رضایت شغلی افراد شاغل در مشاغل گردشگری 20 01 3   51 83 /.332 3/.322 3 0 معنا دار

 13  5 38 27 5  /.50  3/. 33 3 0 معنا دار
های ایجاد شده توس  صنعت گردشگری  افزایش زیر ساخت

 در مقصد  

 و 
ی
اع
تم
 اج

ت
دما

 خ
عه
وس

ت

ت
اخ
 س
زیر

 
ی
حل
ی م

ها
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 نقش گردشگری بر ورود خدمات و زیر ساخت  85 85  7  5 10 /.387 3/.7 0 3 0 معنا دار

 73 75 82 58 28 /.332 3/.332 3 0 معنا دار
های مربوط  از زیر ساختاستیاده افراد محلی استیاده کننده 

  به گردشگری

  میزبان  ی جامعه برای رفاهی امکانات گسترش 17 25 8   13  0 /. 8  /.335 3 0 معنا دار

عه
وس

ت
 

 ی
ت
انا
مک
ا

 

ت
دما

 خ
و

 

  گردشگری با مرتب  خدمات کیییت بهبود 27 13 32  33  02 /.38  3/.328 3 0 معنا دار

  تیریحی  خدمات و امکانات افزایش 83 25 70 53 03 /.335 /.352 3 0 معنا دار

  درمانی  بهداشتی خدمات و امکانات بهبود 13 13 03  28 08 /.23  3/.330 3 0 معنا دار

          ارتباطی های ی شبکه توسعه و بهبود 28 53 32 52  0 /.223 3/.333 3 0 معنا دار

  ورزشی  خدمات و امکانات دبهبو 02 22 52 58 07 /.223 3/.333 3 0 معنا دار

سا سطح رضایت محلی از گردشگری 05 12 32 27 27 /.035 3/.333 3 0 معنا دار
اح

ن  ضا
ر

ت
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جا ه  حل
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گ

گر
ش ی

 

 031 اطالعات استخراز شده از پرسشنامه:منبع 
 

 آلن پرسکات گانه پنج بقاتط .4 جدول
 پایداری سطوح بندی طبقه جهت 

 هرتب ارزش معادل وضعیت 

   33 - 5 33 - 5 پایدار 
 ) بالقوه پایداری 

 (خوب
2 -5  2 -5  2 

 0  2- 1  2- 1 متوس 
 ) بالقوه ناپایداری

 (ضعیف
13-2  13-2  1 

 8 3-23 3-23 ناپایدار

 033 :افتخاری و همکاران : منبع 
 

 
 گردشگری پایداری (فشارسنج)2 بارومتر . 1 شکل

 عالی=3,3  -  ,5، خوب= 5,3- ,2 ، متوس  = 2,3 -  ,1،   ضعیف =  1,3 -  ,2بد ،  =2,3-3,3از 
 

 

                                                                                                                                                                                                 
1 Alan Prescott 

2 Barometer 



 322     گیری چند شاخصه های تصمیم بندی سطوح توسعه با استفاده از تکنیک رتبه 

 فرهنگی روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور-های پایداری گردشگری درابعاد اجتماعیوضعیت شاخص. 5جدول

های پایداری شاخص

 گردشگری

سرپرس

 ت خانوار
 اریوضعیت پاید مجموع وضعیت پایداری کارشناسان وضعیت پایداری

 متوس  /.3  (خوب ) بالقوه پایداری /.1 2 متوس  /.128 توسعه امکانات و خدمات

 متوس  /.25 (خوب ) بالقوه پایداری /.215 متوس  /.153 افزایش آگاهی جامعه محلی

 (خوب ) بالقوه پایداری /.80 (خوب ) بالقوه پایداری /.228 (خوب ) بالقوه پایداری /. 25 ها توسعه خدمات و زیرساخت

 متوس  /.82 (خوب ) بالقوه پایداری /.228 (ضعیف )ناپایدار بالقوه  /.273 رضایت گردشگران

 متوس  /.12 متوس  /.872 (ضعیف )ناپایدار بالقوه  /.2 0 رضایت جامعه میزبان

 متوس  /.02 متوس  /.803 (ضعیف )ناپایدار بالقوه  /.000 رضایت مدیران محلی
 متوس  /.32 (خوب ) بالقوه پایداری /.8 2 (ضعیف )ناپایدار بالقوه  /.081 فرهن  و سنن

 متوس  /.30 (خوب ) بالقوه پایداری /.200 (ضعیف )ناپایدار بالقوه  /.080 امنیت و رفاه اجتماعی

 متوس  /.7 متوس  /.125 متوس  /.117 رعایت حقوق انسانی

 متوس  /. 0 متوس  /.133 متوس  /.0 1 احسان رضایت جامعه محلی 

 032 اطالعات استخراز شده از پرسشنامه، : منبع
 

 پاسخگویان دیدگاه فرهنگی از -اجتماعی  پایداری وضعیت. 6جدول 

 پایداری کل فرهنگی-پایداری اجتماعی 

 /.880 873/3 کارشناسان
سرپرست 
 خانوار

035/3 128./ 

 /.153 155/3 کل

وضعیت 
 پایداری

 - متوس 

  032 میدانی واطالعات استخراز شده از پرسشنامهمطالعات : ممخذ 

 

 
 فرهنگی توسعه گردشگری روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور-های اجتماعی وضعیت پایداری شاخص.  2شکل 
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 رشناسانفرهنگی توسعه گردشگری روستاهای هدف گردشگری شهرستان نور از دیدگاه کا -های اجتماعی وضعیت پایداری شاخص.  3شکل

 

 
 دیدگاه سرپرست خانوار از فرهنگی توسعه گردشگری  روستاهای هدف گردشگری شهرستان نور-های اجتماعی وضعیت پایداری شاخص. 4شکل 

 

 فرهنگی -های اؤتماعی شاخص

هتا در پایتداری گردشتگری بتر      لیهثتعیین سهم شاخص و م

 بیانگر آن است که در روستاهای هدف 2های جدول  اسان داده

فرهنگتی از  -و نمونه گردشگری شهرستان نور در ابعاد اجتمتاعی 

رضتایت   نظر سرپرست خانوار بیانگر این مطلب است که شاخص

در رتبه اول و در اولویت پایتداری   273/3گردشگران با میانگین 

قرار گرفته و شاخص رضایت جامعه میزبان در رتبه دوم پایداری 

و شاخص توستعه ختدمات و   قرار گرفته است  2/3 0با میانگین 

از کمتترین  اولویتت پایتداری     3/ 25ها بتا میتانگین   زیرساخت

رعایت حقوق انسانی  برخوردار است و از نظر کارشناسان شاخص

در رتبه اول اولویتت پایتداری قترار گرفتته و      125/3با میانگین 

از  123/3شاخص احسان رضتایت جامعته محلتی بتا میتانگین      

 ی قرار گرفته است و در مجمتوع شتاخص  کمترین اولویت پایدار

در رتبتته اول و در  112/3رضتتایت جامعتته میزبتتان بتتا میتتانگین 

احستان رضتایت جامعته     اولویت پایداری قرار گرفته و شتاخص 

در رتبه دوم و در اولویت پایداری قترار   3/ 10محلی با میانگین 

بتا میتانگین   ها  گرفته است و شاخص توسعه خدمات و زیرساخت

 .از کمترین  اولویت پایداری قرار گرفته است 3/ 20

 

 گیری  و پیشنهادها نتیجه

 پایتدار  توستعه  جدیتد  پتارادایم  شده، انجام مطالعات براسان

 ایتن  بتا . استت  فرهنگتی -اجتمتاعی  بعد جدید دارای گردشگری
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گردشگری در روستاهای  پایدار توسعه ارزیابی به منظور توصیف،

 سیستتم  تا دارد نور ضرورت هدف و نمونه گردشگری شهرستان

 از مورد تحقیق قترار گیترد و   از پارامترها ای همه جانبه و فراگیر

 هدف و نمونه گردشگری در گردشگری پایدار توسعه طریق این

 .بگیرد قرار تحلیل و مورد تجزیه تری  عمیق سطح

 

ستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور از دیدگاه فرهنگی پایداری رو -ها در ابعاد اجتماعی نتایج و سهم و نسبت شاخص. 7جدول 

 پاسخگویان

 ابعاد پایداری
های پایداری شاخص

  گردشگری  
سرپرست  

 خانوار 
 رتبه    کل  رتبه         کارشناسان         رتبه      

 
 

-اجتماعی
 فرهنگی

 8 1/3 2 2 /.128 توسعه امکانات و خدمات
 3/
. 

5 

                215/3 5 /.153 حلیافزایش آگاهی جامعه م
                

 3 
25/
. 

3 

 5 228/3 3 /. 25 ها توسعه خدمات و زیرساخت
80/
. 

 3 

 7 228/3   /.273 رضایت گردشگران
82/
. 

8 

 1 872/3 2 /.2 0 رضایت جامعه میزبان
12/
. 

  

 0 803/3 0 /.000 رضایت مدیران محلی
02/
. 

0 

 2 8/3 2 8 /.081 فرهن  و سنن
32/
. 

7 

 3 200/3 1 /.080 امنیت و رفاه اجتماعی
30/
. 

2 

   125/3 7 /.117 رعایت حقوق انسانی
07/
. 

1 

 2 133/3 2 /.0 1 احسان رضایت جامعه محلی 
0 /
. 

2 

                 031 مطالعات میدانی واطالعات استخراز شده از پرسشنامه: ممخذ 
 

 
 فرهنگی-ها در پایداری روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نور از دیدگاه پاسخگویان در ابعاد اجتماعی بندی شاخص رتبه. 5شکل 
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روستاهای هتدف   از آمده عمل به میدانی مطالعات توجه به با

 گرفتت  چنین نتیجته  توان و نمونه گردشگری شهرستان نور می

... و برنامته  سیاست، لحاظ به گردشگری پایدار توسعه که پارادایم

 از در روستاهای هدف و نمونه گردشگری شهرستان نتور هنتوز  

 سیستتم  در پتارادایم هنتوز   ایتن  و نیست برخوردار مهمی جایگاه

در ایتن  . استت  نشتده  حتاکم  شتهری  گردشگری اجرایی و علمی

 همچتون  پایتداری  هتای  متدل  از گیری بهره مقاله تالش شده با

 مبتنی که انتخابی چارچوب به توجه و با پایداری راداری و بارومتر

 روشتی  عنتوان  استت بته   پایتداری یعنتی اجتمتاعی    مهم بعد بر

 برای بیان نقش گردشگری در  هایی از تکنیک کارامد و ارزشمند

 .  پایداری استیاده شود های شاخص

 طرف از محور اجتماع گردشگری توسعه های مشی خ  اتخاذ

توستعه   فراینتد در فعاالنه مشارکت دولتی و خصوصی برای بخش

روستتتاهای هتتدف و نمونتته گردشتتگری  در پایتتدار گردشتتگری

 شهرستان نور

تالش  تعهد و التتزام عملتی متدیران گردشتگری روستتایی      

جهت پیگیری در تممین منابع مالی مورد نیاز، ترغیب و تشویق و 

هتای عمتومی و خصوصتی در     گتذاران بختش   حمایت از سرمایه

هتای   جترای دقیتق پتروژه   گردشگری و نظارت بتر مطالعتات و ا  

های جامع  ها و مستندات طرح گردشگری، تحقق اهداف، سیاست

گردشگری روستایی مصوب در حوزه گردشگری با نظارت عتالی  

 سازمان میراو فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

جهتتت بکتتارگیری (گردشتتگری)توستتعه امکانتتات آموزشتتی 

 نیروهتتای آمتتوزش دیتتده بتتومی بتترای فعالیتتت و متتدیریت در  

هتتای مختلتتف روستتتاهای هتتدف و نمونتته گردشتتگری   بختتش

شهرستان نور جهت رسیدن به پایداری در ابعاد مختلف طبیعتی،  

 .اجتماعی فرهنگی واقتصادی

توسعه پایتدار و لحتاظ نمتودن    محیطی های  رعایت شاخص

روستتاهای هتدف و نمونته     ارزش منابع طبیعی و محی  زیستت 

هتا و   و مطالعتات طترح   هتا  سیاست ها، ریزی در برنامهگردشگری 

با تعریتف ظرفیتت تحمتل محیطتی جهتت ستاماندهی        ها پروژه

 .کاربری منابع در حد نیاز

ایجاد آگتاهی در بتین مستئولین دولتتی، بختش عمتومی و       

هتای گردشتگری در روستتاهای     خصوصی در رابطه بتا ظرفیتت  

هتای طبیعتی و    هدف و نمونه گردشگری برای حیاظت از جاذبته 

یتتابی بتته توستتعه   ریخی جهتتت دستتتمیتتراو فرهنگتتی و تتتا 

 .پایدارگردشگری

هایی چون توسعه اقتصاد پایدار، بهبود بخشیدن  برداشتن گام

به کیییت خدمات و باال بردن استاندارهای زندگی همراه با حیظ 

هویت فرهنگی، تتاریخی و طبیعتی روستتاهای هتدف و نمونته      

اده ها، آم گیری گردشگری، افزایش حضور جوامع بومی در تصمیم

کردن شهروندان برای زنتدگی در جامعته دانتش محتور، جهتت      

 دستیابی به گردشگری پایدار روستایی

 

 منابع 

شناستی توستعه روستتایی،     ای بتر جامعته   مقدمه .021 . ازکیا، م

 .تهران ،اطالعات

ارزیابی آرار محی  زیستی پروژه .  053 . اشراف زاده و همکاران

(:  )  محی  زیست، های گردشگری ساحلی، پژوهش های 

50-32 

اولویتت بنتدی ظرفیتت    . 033 . افتخاری رکن الدین و همکاران
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گردشگری مناطق روستایی شهرستان نیر، فصلنامه جغرافیا و 

 .05-20(: 21)3توسعه، 

 سنجش. 053 . قیداری، ح، صادقلو، ط پورطاهری، م و سجاسی

 روستتایی بتا   منتاطق  در اجتمتاعی  پایتداری  بنتدی  اولویت و

 آل ایتده  حتل  به تشابه بر اسان بندی تکنیک رتبه از تیادهاس
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های کوچک  ناپایداری سکونتگاه. 050 . و طالشی، م. سعیدی، ع

شمال خراسان ، مجلته جغرافیتا و    کوهستانی ناحیه االداغ در
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بررستی ارتتر گردشتتتگری   . 030  .، ازاده و باباختان  .طیتی،   ل

شتهر  : پایتدار شتهری بتر ستاکنان شتهر، مطالعتته متوردی  

ریتتتزی و توستتعه   جتتوانرود کرمانشتتتاه، مجلتتته برنامتتته  
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    Abstract 

This paper has taken the tourism development evaluation of Nour Township sample villages 

using cross-sectional survey methodology under consideration. Moreover, it studies the 

dimensions and effective characteristics in tourism stability. The study collected information using 

document and library methods. The target population of this study is target villages and tourism 

sample of Noor city. The study area (target villages and tourism sample of Noor city) has 14 

villages and 1574 households. Based on Cochran's formula, 310 household heads were selected as 

the sample size. The collected data were analyzed by descriptive and inferential statistics using 

Spearman test and the barometric model. The goal of this paper is to answer the question: “how is 

the stability evaluation in socio-cultural tourism development in target villages, and tourism 

sample in the Nour township. For this purpose, the present study evaluates sustainability of 

tourism and the role of each factor in a time period (Spring Summer 97) by developing a practical 

method. The results of field research and evaluation of these indicators in rural areas of the Noor 

city  indicate that there is a significant relationship between tourism development and 

sustainability of target villages and tourism sample of Noor city in socio-cultural dimensions of 

existence and socio-cultural dimensions of  0/488. It has a medium stability level. 

 

Keywords: Sustainability Indicators, Sustainable Tourism, Rural Social and Cultural Development, 

Noor County 
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