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چکيده
هدف اين پژوهش بررسی رابطه گردشگری با سلامت اجتماعی ساكنان روستايی دهستان سردابه از توابع روستتايی شهرستتان اردبيت
میباشد .اين تحقيق از لحاظ هدف ،توسعهای ،و از لحاظ ماهيت ،نيز از نوع علّی-مقايسهای است .جامعه آماری تحقيق شام كليه روستاييان
بالای  01سال سن ،ساكن در دهستان «سردابه» میباشد .جامعه آمتاری دهستتان ستردابه  01102نفتر میباشتد كته بتا استتفاده از روش
نمونهگيری تصادفی ساده و بر اساس فرمول كوكران ،تعداد نمونه مناسب برای اين تحقيق  803نفر بدست آمد؛ از ستويی ،بترای برابتری در
آزمون و نتيجه 803 ،نفر از روستاييان ساكن در دهستان فاقد گردشگری «بالغلو» به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند كه جامعته آمتاری آن
بالغ بر  00813نفر بود .روايی صوری پرسشنامه توسط پان متخصصان مورد تأييد قرار گرفت .مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری
با تعداد  81پرسشنامه صورت گرفت .و با دادههای كسب شده و استفاده از فرمول ويژه كرونباخ آلفا در نرم افزار  ،SPSSپايايی بخشهتای
مختلف پرسشنامه تحقيق 1/38الی  1/28بدست آمد .در نهايت ،نتايج آزمون  tدر ارتباط با متغير سلامت اجتماعی دو گروه نشان داد كه بته
جز يک متغير انطباق اجتماعی بين تمامی متغيرهای تحقيق تفاوت معنیداری وجود دارد و مطلوب است جهت توسعه گردشگری روستتايی
به دلي اثرات مثبت آن در ارتقای شاخصهای رفاه اجتماعی در مناطق روستايی ،بايستی زيربناهای گردشگری از جمله تتأمين آب ،نيتروی
برق ،دفع زباله و غيره به درستی توسعه يابند.
كلمات كليدی :رفاه اجتماعی ،بهزيستی اجتماعی ،گردشگری روستايی ،توسعه اجتماعی شهرستان اردبي
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مقدمه
رويکردهای انسان محور توسعه ،برای ستلامت انستان ارزش

تواند موجبات توسعه اجتماعی را فتراهو كنتد (وزارت بهداشتت،
.)0830

فراوان قائ هستند و اعتقاد دارند تا سلامت نباشد ،افراد ،خانواده،

بررسی ادبيات توسعه حاكی از آن استت كته محتور توستع

جوامع و ملتها نمیتوانند به دست يافتن به اهداف اقتصتادی و

پايدار ،انسان سالو اعلام شده و جامعت امتروزی خواستتار ايجتاد

اجتماعی اميدی داشته باشند« .سلامت ،بنيادی است كته تمتامی

بستر مناسب برای توليد و شتاب لازم در رسيدن به توستع همته

كوششهای انسان در بستر آن شک میگيرد و در صورت وجود

جانبته استت .از ايتن رو ،بتديهی استت بررستی و تبيتين اهتو

سلامت در سطحی پذيرفتنی ،افراد جوامع انسانی به طتور اعتو و

مؤلفههای اجتماعی تأثيرگذار بتر ستلامت از وظتايف محققتان و

جوامع روستايی به طور اخص قادر خواهنتد بتود از ديگتر منتابع

فعالان عرص سلامت است .بتازخورد ايتن مطالعتات بته صتورت

حيات بهره گيرند» (فتحی و همکاران .)0820 ،سازمان بهداشت

اطلاعتات علمتی و عملتی بته سياستتگذاران كلتان بترای

جهانی در تعريف خودش سلامت را به عنوان حالتی از رفاه كام

سياستگذاری در خصوص مسئل مهو توسع پايدار كشور كمک

جسمی ،روانی و اجتماعی ،نه صرفا فقدان بيماری تعريف میكند

میكند (فتحی و همکاران .)0820 ،و نيز ،آن جايی كته ستلامت

( محمدپور جتابری .)0828 ،بنتابراين مفهتوم ستلامت از جملته

اجتماعی مفهومی است كه در بستر اجتماع و روابط بين افتراد در

مفاهيمی است كه تا مدتها با اتکای به نقطه مقابت آن ،يعنتی

شبکههای اجتماعی نمتود و ظهتور پيتدا میكنتد ،و بتر استاس

بيماری تعريف میشد؛ و سازمان بهداشت جهتانی ،ستلامت را در

مطالب فوقالذكر بايد گفتت كته ،شترايط اقتصتادی ،اجتمتاعی،

نبود بيماری يا نقص و نوعی آسايش جسمی-روانتی-اجتمتاعی

فرهنگی و سياستی جامعته در شتک گيری آن میتواننتد نقتش

تعريف میكترد و تمتامی تلاشهتا را معطتوف بته جلتوگيری از

اساسی ايفا كنند و از آن جايی كه توسعه و شکوفايی گردشگری

بازگشت بيماریها مینمود .امروزه با تغيير رويکرد بيماریانگار و

میتوانتد اثتترات اجتمتتاعی بتته ويتژه از بعتتد ستتلامت در منتتاطق

پيدايش ديدگاههای سلامتنگر ،سلامت فقط روی يک محور كه

روستتتايی داشتتته باشتتد ،لتتذا بررستتی ايتتن دو متغيتتر در منتتاطق

يک سوی آن بيماری (و نهايتاً مرگ) و در ديگر سو ،سلامت افراد

روستايی اهميّت پيدا میكند و اهميّت عام اجتماعی در ميتزان

قرار داشته باشد ،در نظر گرفته نمیشتود؛ بلکته مفهتوم ستلامت

تأثيرگذاری بر ستلامت اجتمتاعی تتا آنجاستت كته برنامتهريزان

پيوستاری را شام میشود كه نخست حالتت انفعتالی نداشتته و

توسعه اجتماعی از آن با عنتوان «اجتمتاعی شتدن مجتدد» يتاد

نيازمند پرورش باشد و دوم ،افراد ،گروهها ،اجتماعتات ،محتيط و

میكنند و نيز ،يافتههای علمی نشان میدهد كه بين متغيرهتای

ك جامعه در حفظ و ايجاد آن فعال و سهيو باشتند و ستوم ،بتا

برونزا ماننتد توستعه گردشتگری و تقويتت مؤلفتههای توستعه

رويکردی كلتاننگر ،بته نقتش شتاخصها و عوامت اقتصتادی،

اجتماعی ماننند بهبود سلامتی اجتماعی رابطه وجتود دارد و از آن

فرهنگی و اجتماعی در كنتار عوامت خطتر و عوامت محافظتت

جتتايی كتته گردشتتگری روستتتايی در زمتتره متغيرهتتای بتترونزا

كننده در سلامت ،توجه خاص شود (پورافکاری .)0820 ،ستلامت

محسوب میشود ،از اين رو به بهبود ستلامت اجتمتاعی ستاكنان

اجتماعی به عنوان يکی از ابعاد سلامتی انستان نقتش مهمتی در

جوامع روستايی كمک میكند و از آن رو كه ،سلامت اجتماعی به

تعادل زندگی اجتماعی هر انسانی دارد و پوشش فراگيتر آن متی

عنوان يکی از ابعاد سلامتی جوامع روستايی نقش مهمی در تعادل
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زندگی اجتماعی آنها دارد و پوشش فراگير آن در ستط جامعته

مفهومسازی شتد .لارستن ،)0118(8ستلامت اجتمتاعی را نتوعی

روستايی میتواند موجب توسعه اجتماعی مناطق روستايی شتود،

ارزيابی فرد از كيفيت روابطش با خانواده و ديگتران و گروههتای

توجه و اهميّت توسعه و شکوفايی گردشگری روستايی در ني به

اجتماعی تعريف میكند .وی معتقد استت كته مقيتاس ستلامت

سلامت اجتماعی شهروندان روستايی ختود را بته وضتون نشتان

اجتماعی بخشی از سلامت فرد را میسنجد كه نشانگر رضايت يا

میدهد.

نارضايتی فرد از زندگی و محيط اجتماعی است و درواقع ،شتام
1

بررسی ادبيات مترتبط نشتان میدهتد كته از زوايتای علتوم

پاسخهای درونی فرد ،يعنی احساس و تفکر و رفتار است .شاپيرو

تجربی طبيعی و علوم تجربی انسانی به تبيين فضتای مفهتومی

( ،)0101سلامت اجتماعی را «ارزيابی رفتارهای معنیدار مثبت و

واژه سلامت اجتماعی پرداخته شده است كه از آن بين ،از ديدگاه

منفی فرد در ارتباط با ديگران» تعريف مینمايد و آن را يکتی از

روانشناسانی همچون دينر ،)0111(0بهزيستتی مستائ زيتر را

اساسیترين شاخصهای سلامت هر كشوری معرفی میكند ،كه

شام میشود -0ارزيابی مثبت از زندگی هر فترد در ارتبتاط بتا

به كارا بودن فرد در جامعه منجر میگردد.

احساسات خوب -0احساسات مثبت كنونی ماننتد لتذت ،شتادی،

نظريههای متعددی در راستای تبيين مفهوم سلامت اجتماعی

انرژی ،بشاش بودن و خوشی - 8نبتود احساستات منفتی ماننتد

از جانب بعضی از انديشمندان مطرن شده استت كته از آن بتين،

افسردگی ،عصبانيت ،ناراحتی و اضطراب يئو ،)0101(0بهزيستتی

بنابر نظريه دوركيو ،1هرچه احستاس نزديکتی و پيونتد فترد بتا

جمعی را در كنار بهزيستی فتردی بستط میدهتد كته از روابتط

گروهش (برای مثال خانواده) قتویتر باشتد ،احتمتال بته خطتر

خانواده و شبکه همسايگی ،شبکههای ارتباطی ،مالکيت مسکن،

افتادن سلامتی فرد كاهش میيابد و بر عکس حتی ممکن استت

منابع و سياستهای دولتی موجود ،زيرساختهای حم و نقت ،

در چنين شرايطی فرد سلامت خود را به خاطر ديگران بته خطتر

روابط بازار كتار ،عامليتت و قتدرت افتراد تتأثير میگيترد .البتته

اندازد .از نظر دوركيو مشک اصلی جوامع جديد رابطته فترد بتا

بهزيستی ذهنی افراد و ابعاد چندگانه بهزيستی كه بر ارزيابی افراد

جامعه است ،مشکلی كه به از هتو پاشتيدگی اجتمتاعی و ضتعف

از وضعيت كنونیشان تأثير میگذارد ،دو مقوله متفتاوت هستتند.

پيوندهايی برمیگردد كه فرد را با جامعه مربوط میكنتد (رولترو،

به زعو رولرو ،)0101(8سلامت فراتر از گتزارش علتايو بيمتاری،

 .)0101به باور تتالبوت ،0ستلامت شترط ضتروری بترای ايفتای

ميزان بيماریها و قابليت كاركردی فرد استت .تتاكنون تعتاريف

نقشهتتای اجتمتتاعی استتت و «انستتانها در صتتورتی میتواننتتد

متعددی از سلامت اجتماعی صورت گرفته است كته از آن بتين،

فعاليت كام داشته باشند كه هو خود را سالو بدانند و هو جامعه

سازمان بهداشت جهانی ( ،)0281ستلامت را ايتن گونته تعريتف

آنها را سالو بداند ،در اين حالت ستلامت در رديتف ارزشهتای

كرده است« :حالت سلامت كام جسمانی ،روانی ،اجتماعی و نته

اجتماعی قرار میگيرد و متغيرهای منحصراً زيستی برای بدستت

صرفاً نبود بيماری و يا نتاتوانی» .ايتن تعريتف مقدمتهای بترای

دادن تعريفی از آن كافی نخواهد بود» (وزارت بهداشتت)0830 ،

معرفی مدلی شد كه در آن سلامت جسمانی ،روانتی و اجتمتاعی

3

0 -Diener
0 -Yeo
8 -Rollero

و نيز ،از بتين انديشتمندان علتوم انستانی اكتر ،ستيمن و كييتز

8 -Larson
1 -Shapiro
1 -Durkheim
0 -Talbout
3 - Ker, Simen and Keys
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پيرامون سلامت اجتماعی به نظريهپردازی پرداختهاند كه در ايتن

اجتماعی و احساس تنفر از خود.

راستا ،به باور اكر ،زمانی كه پيوند اجتماعی فرد با جامعه گسسته

دينر ،0مفهوم سلامت اجتماعی را بته معنتی ارزيتابی فترد از

میشود ،مستعد كجرفتاری خواهد بود .ايتن كته فترد كتج رفتتار

عملکردش در برابر اجتمتاع بيتان میكنتد .كييتز ابعتاد ستلامت

بشود يا نه ،بستگی به پاداشهای اجتمتاعی يتا متادی دارد كته

اجتماعی را با در نظر گرفتن الگوی ستلامت مطترن میكنتد .در

دريافت میكند .ايشتان ،نظريته اجتمتاعی را بتا نظريته نظتارت

واقع مدل چند درك فرد از خصوصيات و صفات افراد جامعته بته

اجتماعی تلفيق میكند .و معتقتد استت كته مهوتترين اصت در

عنوان يک وجهی كييتز از ستلامت اجتمتاعی شتام پتنج جنبته

يادگيری اجتماعی اين است كه كجرفتاری در اثر جريان شترطی

میشود كه ميزان كاركرد بهينه افراد را در عملکرد اجتماعیشان

شدن از طريق پاداش و تنبيه شک میگيترد .اشتکال گونتاگون

معلوم میكند .اين پنج عنصتر عبارتنتد از؛ يکاتارچگی اجتمتاعی

رفتار از طريتق پتاداش و تنبيته كته بته شتک ضتعيف و قتوی

(ارزيابی فرد از كيفيت روابطش در جامعه)؛ انستجام اجتمتاعی در

میتوانند وجود داشته باشد ،تشديد شده يتا كتاهش میيابنتد .از

لغت به معنای يکی كردن و به هتو پيوستتن ،ائتلتاف ،انضتمام،

نظر وی اگر دو راه ح وجود داشته باشتد ،رفتتاری تتداوم پيتدا

يکاارچگی و اتحاد عناصر مختلف است اين اصطلان نسبتاً جديتد

خواهد كرد كه بيشترين پاداش يا كوترين تنبيته را بته همتراه

است .در حقيقت انسجام يا يکاارچگی اجتماعی سنجشتی بترای

داشته باشد .افراد تحت تتأثير تنبيته و پتاداش رفتتار را ارزيتابی

كيفيت روابط افراد در رابطه با جامعه و اجتماع است .افتراد بايتد

میكنند و اين ارزيابی میتواند بر تداوم رفتار (كته ممکتن استت

سعی كنند حس تعلّق به ك دنيا را در خودشان به وجتود آورنتد،

مطلوب و يا بر عکس غير مطلوب ارزيتابی شتود) ،تتأثير گتذارد

نه در تمام طول زندگی فقتط وابستته بته دوستت داشتتن غيتر

(ممتتاز )0803 ،از نظتر وی تنهتا نظتتارت اجتمتاعی باعت كتتج

مشروط خانواده و دوستان باشند .افراد سالو احساس میكنند كه

رفتاری نمیشود؛ بلکه مستئله ايتن استت كته افتراد در شترايط

قسمتی از جامعه هستند (دينر .)0111 ،پذيرش اجتماعی مصداق

متفاوتی قرار میگيرند كه ممکتن استت پاداشهتای گونتاگونی

اجتماعی از پذيرش خود به عنتوان يکتی از ابعتاد ستلامت روان

دريافت نمايند .ملوين سيمن ،تلاش كرده است مفهتوم بيگتانگی

است .در پذيرش خود ،فرد نگرش مثبت و احساس خوبی در مورد

روانی را در قالبی منظو و منسجو تدوين و تعريف نمايد .از نظتر

خود و زندگی گذشته دارد و با وجود ضعفها و ناتوانیهتايی كته

وی ساختار بوروكراسی جامعه متدرن ،شترايطی را ايجتاد كترده

دارد ،همه جنبههای خود را می پذيرد ،در پذيرش اجتماعی فترد،

است كه در آن انستانها قتادر بته فراگيتری نحتوه و چگتونگی

اجتماع و مردم آن را با همه نقصها و جنبههای مثبتت و منفتی

كنترل عواقب و نتايج اعمتال و رفتارهتای ختود نيستتند .نحتوه

باور دارد و میپذيرد .مشاركت اجتماعی (بيتانگر كليتت استت)؛

كنترل و مديريت جامعه بر سيستو پاداش جامعه به گونهای است

درحقيقت مشاركت اجتماعی باوری است كه طبق آن فرد خود را

فرد ارتباطی را بين رفتار خود و پاداش مأخوذه از جامعه نمیتواند

عضو حياتی اجتماع میداند چيز ارزشمندی برای عرضه بته دنيتا

برقرار كند و در چنين وضعيتی است كه احساس بيگانگی بر فرد

دارد .اين افراد تلاش میكنند كه احساس دوستت داشتته شتدن

مستولی گرديده و او را به كنشی ناسازگارانه در قبال جامعه سوق

كنند و در دنيايی كه صرفاً به دلي انسان بودن برای آنها ارزش

میدهد (محسنیتبريزی .)0838 ،ايشان پنج نوع از بيگانگی را از

قائ است سهيو باشند ،مشاركت اجتماعی موازی با بعد هدف در

هو متمايز میكند كه عبارتند از :احساس بتی قتدرتی ،احستاس
بیمعنايی يا احساس بیمحتوايی ،بیهنجاری ،احستاس انتزوای

0 -Diener
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زنتتدگی (داشتتتن باورهتتايی كتته بتته زنتتدگی هتتدف میدهتتد) از

مطالعات نشان متیدهتد كته صتنعت گردشتگری از طريتق

مقياسهای ستلامت روان نيتز هستت .مشتاركت اجتمتاعی بته

تركيب و به كارگيری همزمتان منتابع داخلتی و ختارجی ،منتافع

مفاهيو مسئوليتپذيری وكارآمتدی شتبيه استت .كارآمتدی بته

فرهنگی-اجتماعی زيادی را بترای جوامتع روستتايی بته همتراه

معنای اين است كه فرد میتواند رفتارهای معينی را انجام داده و

داشته است و به اعتقاد صاحبنظران تغييتر در روابتط اجتمتاعی

مقاصتتد خاصتتی را بتته اتمتتام رستتاند( .دينتتر .)0111 ،شتتکوفايی

جامعه ميزبان و دگرگونی در شبکههای روابط اجتماعی از جملته

اجتمتاعی (بيتانگر ارزيتابی فترد از مستير حركتت جامعته و

تحولاتی است كه همگام با ايجاد و گسترش اين نوع گردشگری

پتانسي های آن است)؛ شکوفايی اجتماعی معتادل مفهتوم ختود

قاب پيشبينی است (حيدریساربان و ملکتی .)0828 ،متفکتران

تعيينگری و رشد شخصی در سلامتی روانی است .فتردی كته از

حوزه گردشگری روستايی بر ايتن بتاور هستتند كته گردشتگری

رشد شخصی برخوردار است ،باور دارد كه خود سازنده سرنوشتت

روستايی میتواند نقتش بستيار مهمتی در متنوعستازی اقتصتاد

خويش است و خود را در حال تحتول مستتمر و دارای نيروهتای

روستايی (بومنت و دريتج ،)0100 ،0بهبتود زيرستاختها (هتال،0

بالقوه میداند كته تلتاش میكنتد ايتن نيروهتا را شتکوفا كنتد.

 ،)0108اشتغالزايی ،فرصتهايی برای پيشرفت اجتماع محلی و

شکوفايی اجتماعی يعنی باور به اين كه اجتماع سرنوشت خويش

بقتتای فرهنتتگ (پتتارك و يتتون ،)0101 ،8روشتتی بتترای توستتعه

را در دست دارد و به مدد توان بالقوهاش مستير تکتاملی ختود را

روستاها (اليس و شريدان ،)0101 ،8كاهش مهاجرتهای داخلتی

كنترل میكنند( .فارسینژاد )0838 ،و انطباق اجتماعی ( بيانگر

و امکان جمعيتپذيری (مبايوا و استرونزا ،)0108 ،1توانمندستازی

فهو فرد از كيفيت ،سازمانبندی و طرز كار جهان اجتماعی است)

اجتماعی روستتاييان (حيتدریستاربان و ملکتی ،)0828،تقويتت

در مقاب بیمعنتايی در زنتدگی ،قابت مقايسته استت و شتام

سرمايه روان شناختی و ارتقای توانمندیهای اجتمتاعی و تتأثير

ارزيابی فرد از اجتماع به صورتی قابت فهتو ،قابت پيشبينتی و

بر هويّت اجتماعی جوانتان روستتايی (حيتدریستاربان 0821 ،و

محسوس است .انطباق اجتماعی در مجموع دنيتا را بته صتورت

شتتارپلی )0110 ،1داشتتته باشتتد و نيتتز ،بررستتی ادبيتتات توستتعه

منطقی ،هوشتمند ،قابت درك و قابت پيشبينتی ديتدن استت

اجتماعی نشان میدهد كه بتين توستعه گردشتگری روستتايی و

(پورافکاری )0820 ،در نهايت ،بررسی متون برنامهريزی توستعه

سلامت اجتماعی با تقويت انسجام اجتماعی ،مشاركت اجتمتاعی،

پايدار روستايی نشان میدهد ،در مناطق روستايی بايد علتاوه بتر

انطباق اجتماعی و شکوفايی اجتماعی رابطه وجود دارد .سرانجام،

جنبههای اقتصادی به جنبههای اجتماعی نيز توجه شود ،به ايتن

مطالعات چندی در خصوص ارتباط بتين دو متغيتر گردشتگری و

دلي كه اين امر به بهبود جنبههای اجتماعی برنامهريزی توسعه

سلامت اجتماعی در جدول ،0گردآوری شده است.

منجر میگردد .از اين منظر ،اقدامات و تلاشهتای معطتوف بته

در اين خصوص ،مک و ماهان و استس ،بر اين باور هستتند

جنبههای اجتماعی بايد به صورت هماهنگ و فراگيری در فضای

كه بين توسعه گردشگری و خودشتکوفايی ،انطبتاق اجتمتاعی و

ك كشور انتشار يابد .اين مايه تأسف استت كته تقريبتاً تمتامی
تلاشهای صورت گرفته در حوزه جنبههای اجتماعی توستعه بته
مناطق شهری محدود بوده و بيشتر از نوعی است كه به دنبتال
سازگار كردن افراد با جامعته شتهری ،صتنعتی و نخبتهگرا بتوده
است.

0 - Beaumont and Dredge
0 - Hall
8 - Park and Yoon
8 - Ellis and Sheridan
1 - Mbaiwa and Stronza
1 - Sharpley
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مشاركت اجتماعی در مناطق روستايی رابطه مستقيو وجتود دارد

دارد (نونکتتتو و همکتتتاران .)0101 ،مطتتتابق مطالعتتتات دری و

(مک و ماهان و استس .)0108 ،به باور گودوين ،0گردشگری در

همکاران ،0توسعه و شکوفايی گردشگری روستايی اثرات زيتادی

مناطق روستايی میتواند فقر را كاهش داده و بته رضتايتمندی و

از منظر بهزيستی فردی ،تسهي يتادگيری ،تقويتت فهتو ميتان

بهزيستی مردم روستايی كمک كند (گودوين .)0108 ،هال ،0بتر

فرهنگی ،مساعدت به حفظ فرهنگ ،ايفای نقش مکم توستعه،

اين باور است كه بين بستط و توستعه گردشتگری روستتايی بتا

تقويت حفاظت محيطی ،ارتقای صل و تقويت تسام و كتاهش

سلامت اجتماعی از منظر رشد شخصيتی و فردی رابطه مستتقيو

اختلافات و درگيری در مناطق روستتايی دارد (دری و همکتاران،

وجود دارد (هال .)0108 ،گودوين ،در مطالعات خود دريافتت كته

 .)0101به باور مينارت ،3بين توستعه گردشتگری و جلتوگيری از

توسعه و شکوفايی گردشگری در مناطق روستتايی اثترت مثبتت

مطروديت اجتماعی ،بهبود بهزيستی ،تقويت فعاليتت شتهروندی

فراوانی از منظر رشد فردی ،پيوندهای اجتماعی ،تقويتت اعتمتاد

افراد در جامعه ،توسعه فردی ذینفعها و جامعته ميزبتان ،بهبتود

به نفس و رشد روحی و روانی جوامتع روستتايی دارد (گتودوين،

خدمات بهداشتی و ارتقای فرصتهای شغلی در مناطق روستايی

 .)0108به باور سيو ،8توسعه گردشتگری در منتاطق روستتايی از

رابطه وجود دارد هتو چنتين بته بتاور ايشتان ،بتين گردشتگری

طريق تقويت خلاقيت ،يادگيری ،اتکای بته ختود و خوديتابی بته

روستايی و سرمايه اجتماعی رابطه وجود دارد و سرمايه اجتمتاعی

بهبود ستلامت اجتمتاعی روستتاييان مستاعدت میكنتد (ستيو و

نيز به بهبتود ستلامت اجتمتاعی منجتر میشتود از ايتن رو كته،

همکاران .)0100 ،لوچتی ،8در مطالعات ميدانی خود دريافتت كته

سرمايه اجتماعی توانايی روستاييان را از منتافع ناشتی از ستهيو

با شکوفايی گردشگری روستايی زمينه رشتد و تعتالی اجتمتاعی،

شدن در شتبکههای اجتمتاعی يتا ستاير ستاختارهای اجتمتاعی

سلامت روانتی -اجتمتاعی روستتاييان فتراهو میشتود (لتوچتی،

ارتقای بخشيده و به بهبود بهزيستتی اجتمتاعی متدد میرستاند

 .)0101مکگی و همکاران ،1در يافتههای ميدانی خود دريافتنتد

(مينارت .)0100 ،و نيز به باور هيگنز ،2گردشتگری جديتد يتک

كه توسعه گردشگری روستايی به تقويت اقدامات جمعی ،تعاونی،

قدرت اجتماعی هست كه عليه زندگی مدرن يکنواخت به مبارزه

شبکهها ،مناسبات ،هنجارها و ارزشهتای تستهيمی ،تعاملتات و

برخاسته است و ممکن است گردشگری كشف به غايت سودمند،

اعتماد اجتماعی كه ابزار و لوازم سلامت اجتماعی جوامع روستايی

جايگاه تجارب و يادگيری ،ابزار توسعه انسانی ،محترك واقعيتت

محسوب میشوند منجر میشود (مکگی و همکاران .)0101 ،به

بهتر و جامعه بهتر باشد و نيز گردشگری اين توانايی را دارد كته

باور نونکو و همکاران ،1بتين شتکوفايی گردشتگری روستتايی و

آرزوهای انسانی را برای مطلع شدن ديگران تستهيو بکنتد و در

تقويت پايداری اجتماعی ،توسعه دانش متقاب بين جامعه محلتی

خاتمه اين كه ،گردشگری در مناطق روستتايی اثترات اجتمتاعی

و گردشگران ،تقويت فهو و درك جامعه محلی ،رشد معنويتات و

زيادی دارد از جمله اين كه گردشتگری شتيوه زنتدگی ،تفکتر و

توسعه فرهنگی ،عدالت اجتماعی و رفاه اجتمتاعی رابطته وجتود

عملکرد متردم روستتايی ،ارزشهتای زنتدگی را تغييتر میدهتد
گردشگری اين امکان را به وجود متی آورد كته جامعته ميزبتان

0 -Goodwin
0 -Hall
8-Siow et al
8 -Lucchetti
1 -McGehee et al
1 -Nunkoo et al

عليرغو زندگی محلی جهانی فکر كنند (هيگنز )0101 ،بته بتاور
0-Derry et al
3 -Minnaret
2 -Higgins
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زئو ،0گردشگری بستر را فراهو میسازد تا مردم فرهنگ ،شتادی

آرامش و شادی و رضتايت ختاطر و معنتیداری زنتدگی آنتان را

و تجارب ويژه و خاص خود را تسهيو كرده و به ارتقای ستلامت

مستحکو میسازد -البته طبق مطالعات انجام شده فزونی دارايی

اجتماعی ياری رسانند (زئو.)0108 ،

و ثروت و ميزان برخوداری به وارونه شدن اين مؤلفهها در نهايت

جمعبندی مطالعات انجام شده گويای اين واقعيت استت كته

منجر میشود -و مضاف بتر ايتن ،گردشتگری ميتزان خلاقيتت

بسط و توسعه گردشگری به تقويتت ستلامت اجتمتاعی ستاكنان

روستاييان را بالا میبرد و سبب میشود كه روستتاييان از ذخيتره

مناطق روستايی مساعدت میكند به اين مفهوم كه ،گردشتگری

دانايی گردشگران بهره بگيرند و به خودشناسی ناي آيند كه بته

به رشد فردی ،شخصيتی ،معرفتی ،فرهنگی ،شتناختی ،روحتی و

بهبود سلامت اجتماعی منجر میشتود و علتاوه بتر ايتن ،رشتد و

روانی جامعه ميزبان كه همان روستاييان باشد معاضدت میكنتد

توسعه گردشگری ميزان برخورداری روستاييان را ارتقا میبخشد،

و نيتتز ،گردشتتگری بتته تقويتتت همبستتتگی اجتمتتاعی ،تحکتتيو

ميزان نابرابریها را تقلي داده و به حاكميتت عتدالت اجتمتاعی

پيوندهای اجتماعی و انسجام اجتماعی در مناطق روستايی ختتو

حتی به طور نسبی هو شده در مناطق روستايی كمک میكنتد و

میشود .افزون بر اين ،توسعه گردشگری روستتايی قابليتهتای

نيز ،گردشگری به كاهش مطروديت اجتمتاعی روستتاييان ختتو

روانشناختی روستاييان را بالا میبرد به اين مفهوم كه ،اعتماد به

میشود .ميزان وفاق اجتماعی آنان را ارتقای میبخشتد و ستبب

نفس روستتاييان را فزونتی میبخشتد ،ميتزان ريستکپذيری و

میشود كه شهروندان روستايی ازحاشيه بته درآمتده و وارد متتن

خطرپذيری روستاييان را در كسبوكار و فعاليتت اقتصتادی و در

اجتماع گسترده و وسيع شوند و همه ايتن متوارد در نهايتت ،بته

امورات روزمره زندگی ارتقا میبخشد ،عزّت نفتس روستتاييان را

تقويت سلامت اجتماعی ساكنان مناطق روستايی ختتو میشتود.

ترميو میبخشد و سبب میشود روستاييان در مقاب شتهروندان

در نهايت ،مدل مفهومی تحقيق با توجته بته ادبيتات تحقيتق و

شهری احساس خودكوبينی نداشته باشند و بلکه در پارهای موارد

پيش نگاشتههای موضوع در شک  ،0به نمايش در آمده است.

احساس كنند كه برتریهايی هو نسبت بته شتهروندان شتهری

ستترانجام بايتتد گفتتت كتته ،برختتی از صتتاحبنظران توستتعه،

دارند ،البته اين پارهای موارد بالطبع ارزشهای جوامع سنتی است

دريافتند كه گردشگری نه تنها به صتورت مستتقيو بتر ستلامتی

كه هنوز از مناطق روستايی رخت برنبسته استت ،ولتی نته تنهتا

اجتماعی تأثير میگذارد بلکه به صورت غيتر مستتقيو بتا تحتت

ارزشها از مناطق شهری رخت بربسته استت بلکته ارزشهتای

تتتأثير قتترار دادن اقتصتتاد روستتتا از منظتتر كتتاهش بيکتتاری و

مدرن هو جايگزين آنها نشده است و شهروندان در يک برزخ به

اشتغالزايی ،توسعه كسبوكار ،رشد پايدار ،افزايش درآمد ،رونتق

سر میبرند .مثلاً نه مدرن هستند و نته ستنتی ،نته ايتن جهتانی

كسبوكارهای محلی و توستعه اقتصتادی و اجتمتاعی و تقويتت

هستند و نه آن جهانی ،نه لتاهوتی هستتند و نته ناستوتی و نته

شاخصهای اقتصادی مناطق روستايی ستلامت اجتمتاعی افتراد

خداباور هستند و نه خداناباور و نه لائيک هستند و نه سکولار و نه

روستايی را بهبود میبخشد (دلويت .)0108 ،0با توجه بته متوارد

متشرع هستند و غيره .همچنين از قابليتهای روانشتناختی كته

فوق ،فرضيه اين تحقيق بر اين مبنا كه بين توستعه گردشتگری

گردشگری به تقويت آن دامن میزند اين است كه ميزان دارايی

روستايی و سلامت اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،پذيرش اجتماعی،

آنها را فزونی میبخشد و افزايش دارايتی بتالطبع ميتزان نشتاط،

مشتتاركت اجتمتتاعی ،انطبتتاق اجتمتتاعی و شتتکوفايی اجتمتتاعی

0 -Zou

0- Deloitte
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روستاييان ساكن در دهستان فاقد گردشگری «بالغلو» به عنتوان

روستاييان تفاوت وجود دارد طرن شده است.

گروه شاهد انتخاب شدند كه جامعه آماری آن بالغ بر  00813نفر
بود .با استفاده از روش نمونهگيری تصادفی طبقهای و بر استاس

مواد و روشها
پتتژوهش حاضتتر بتتا هتتدف كلتتی مطالعتته و تحلي ت اثتترات
گردشگری در بهبود سلامت اجتماعی روستاييان ،در ستال 0821

فرمول كوكران ،تعداد نمونه مناسب برای اين تحقيق  803نفر به
شرن زير بدست آمد؛

انجام شده است اين تحقيق از لحاظ هدف ،توسعهای ،و از لحاظ
ماهيت ،از نوع علّی -مقايسهای است .جامعه آماری تحقيق شام

()0

كليه روستاييان بالای  01سال سن ،ساكن در دهستان «سردابه»

=

میباشد .جامعه آماری دهستان سردابه  01102نفر میباشد كه با
استفاده از روش نمونهگيری تصادفی ساده و بتر استاس فرمتول
كوكران ،تعداد نمونه مناسب برای اين تحقيق  803نفتر بدستت
آمد؛ از ستويی ،بترای برابتری در آزمتون و نتيجته 803 ،نفتر از

سلامت

گردشگری

اجتماعی

انسجام

پذیرش

مشارکت

انطباق

شکوفایی

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

اجتماعی

شکل .0چارچوب نظری پژوهشی؛ منبع :نگارندگان(.)0591

از ستتويی ،بتترای برابتتری در آزمتتون و نتيجتته 803 ،نفتتر از

جغرافيا و برنامهريزی روستايی و توسعه روستايی دانشگاه محقق

روستاييان ساكن در دهستان فاقد گردشگری «بالغلو» به عنتوان

اردبيلی روايی سئوالات پرسشنامه را تأييد نمودند .مطالعه راهنما

گروه شاهد انتخاب شدند .ابزار اندازهگيری پرستشنامته محقتق

در منطقه مشابه جامعه آماری با تعتداد  81پرستشنامه صتورت

ساخته میباشد .برای اطمينان از روايی پرسشنامه توسط اساتيد

گرفت و با دادههای كسب شده و استفاده از فرمول ويژه كرونباخ

بررسی رابطه گردشگری با سلامت اجتماعی روستاییان

00

آلفا در نرم افزار  ،SPSSپايايی بخشهای مختلف پرستش نامته

پذيرش اجتماعی يک رفتار اجتماعی استت كته وقتتی بتين

تحقيق 1/38الی  1/28بدست آمد .ميزان پايايی پرستشنامه بتر

اهداف و امکانات يا نيازهای توليد شتده در فرهنتگ و جامعته و

اساس آلفتای كرونبتاخ بتين  1/38التی  1/28محاستبه گرديتد.

ارضای آن نيازها ،هماهنگی و تعادل وجود داشته باشد ،به وجتود

ضريب اصلی آلفای كرونباخ برای تک تک متغيرهای تحقيتق از

میآيد .در اين معنا پذيرش اجتماعی با مؤلفههای اثرگذار دانستن

جملتته :انستتجام اجتمتتاعی ( ،)1/30پتتذيرش اجتمتتاعی (،)1/10

رفتار فرد روستايی بر روی ستاير افتراد جامعته روستتايی ،قابت

مشاركت اجتماعی ( ،)1/30انطباق اجتماعی ( ،)1/10و شکوفايی

اعتماد دانستن افراد ديگر ،مهربان دانستن مردم روستايی ،اعتقاد

اجتماعی ( )1/20میباشد .هوچنين از طريتق ابتزار پرستشنامه،

فرد روستايی به اهميت داشتن افراد روستايی بترای ختود متورد

متغيرهای تحقيق حاضر به كمک  10سئوال بسته مورد سنجش

سنجش قرار گرفته است.

قرار گرفت و برای امتيازدهی آن از طيف پتنج قستمتی ليکترت

مشاركت اجتمتاعی ،مشتاركت كتو و پتيش آشتکار جوامتع

استفاده گرديد .در مرحله امتيتازدهی ،از آن جتا كته دستتهای از

روستايی در حيات اقتصادی ،گذران اوقتات و فراغتت ،فرهنتگ،

سئوالات در جهت منفی مطرن شدهاند ،بتا استتفاده از نترم افتزار

تقب مسئوليتهای سياسی و مدنی و غيره در منتاطق روستتايی

 ،SPSSكدگذاری مجدد برای اين دسته از ستئوالات انجتام شتد.

میباشد .در اين معنا مشاركت اجتماعی با مؤلفههای اعتقاد فترد

بنابر اين ،امتياز پاسخها در سئوالات با جهت مثبت به صورت=1 :

روستايی به داشتتن محصتول ارزشتمند بترای ستهيو شتدن در

كاملاً موافقو=8 ،موافقو =8 ،نظری ندارم =0 ،مخالفو و  =0كاملاً

اجتماع ،اعتقاد فرد روستايی به نتيجهدار بودن كتارش در جامعته

مخالفو و در مورد سئوالات منفتی عکتس ايتن حالتت میباشتد.

روستايی ،اعتقاد فرد روستايی به مشاركت متردم متورد ستنجش

متغيرهای تحقيق حاضر عبارتند از :انستجام اجتمتاعی ،پتذيرش

قرار گرفته است.

اجتمتتاعی ،مشتتاركت اجتمتتاعی ،انطبتتاق اجتمتتاعی و شتتکوفايی

انطباق اجتماعی در حقيقت دركی استت كته فترد روستتايی

اجتماعی .در تعيين سلامت اجتمتاعی جوامتع روستتايی ،فضتای

نسبت به كيفيت ،ستازماندهی و اداره دنيتای اجتمتاعی اطتراف

مفهومی تبيينكننده به شرحی كه در ادامته میآيتد تعريتف و از

خود دارد در اين معنا انطباق اجتماعی با مؤلفههای فهو صتحي

طريق گويههای مناسب عملياتی شدهاند:

فرد روستايی به حتواد پتيشرو ،درك صتحي فترد روستتايی

انسجام اجتماعی نوعی ترتيبات اجتماعی است كته تضتمين

نسبت به اغلب فرهنگها ،اعتقاد فرد روستايی به ارزشمند بتودن

میكند جوامع روستايی در سطون مختلتف ،بته اشتتراك ذهنتی

دنيا و اعتقاد فرد روستايی به پيچيده بودن دنيا مورد سنجش قرار

(مدلهای ذهنی مشترك) ،برسند ،قابليت همکتاری بتا يکتديگر

گرفته است.

داشته باشند و به قوانين موجتود احتترام بگذارنتد .در ايتن معنتا

شکوفايی اجتماعی به معنای دانستن و اعتقاد داشتن به ايتن

انسجام اجتماعی با مؤلفههای ميزان تعلق بته جامعته روستتايی،

است كه جامعه به شک مثبتی در حال رشد است .فکر كردن به

مورد توجه دانستن خواسته و ايده فرد توسط ساير افراد روستايی

اين كه جامعه قابليت رشد به شک مثبت را دارد و میتواند ايتن

در صورت مطرن شدن ،جدی گرفتن خواسته يا ايده فترد ،ارزش

قابليت را به شک بالفع در آورد .در اين معنا شکوفايی اجتماعی

قائ شدن ساير افراد جامعه برای فرد به عنتوان يتک شتخص،

با مؤلفههای اعتقاد فرد روستايی به اجتماع به عنوان عاملی برای

احساس نزديکی كردن به ساير افتراد روستتايی متورد ستنجش

پيشرفت ،اعتقاد فرد روستايی بته قابت تغييتر بتودن اجتمتاع در

قرار گرفته است.

جهت تحقق خواستتهها ،اعتقتاد فترد روستتايی بته تأثيرداشتتن
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تشکيلات اجتماعی مانند قانون و دولتت در زنتدگی ،اعتقتاد فترد

 83درجه و  88دقيقه عرض شمالی و  83درجه و  80دقيقه تا 83

روستايی به مفيد و پربار بودن جامعه روستايی برای افتراد متورد

درجه و  11دقيقه طول شرقی در  00كيلومتری غرب شهرستتان

سنجش قرار گرفته است.

اردبي واقع شده است منطقه گردشگری سردابه نيز به علت قرار

سرانجام ،در مطالعه حاضر با عنايت به مبانی نظری تحقيتق

گرفتن در دامنه شرقی كوه سبلان و برخوداری از محتيط طبيعتی

و نيز اطلاعات جمعآوری شده از طريق پرستشنامه و مطالعته و

بکر و كوهستانی ،داشتن مراتع سرسبز ،آبگرمهای متعدد ،آبشتار

تحلي اثرات گردشگری در بهبود ستلامت اجتمتاعی در منتاطق

معروف سردابه و به خصوص هوای پرنشاط و خنک در تابستان و

روستايی شهرستان اردبي  ،به تجزيه و تحلي متغيرها با استفاده

سرد و برفتی در زمستتان ،نقتش در ختور تتوجهی را در جتذب

از آزمون آمتاری  tمیپتردازد .در ايتن ميتان ،از آزمتون  tبترای

گردشگری دارد.

بررسی وجود و عدم وجود تفاوت معنیدار ميان روستاييان ساكن
در مناطق روستايی دارای گردشگر و روستاييان ساكن در مناطق

نتايج

روستايی فاقد گردشگر استفاده میشود.

نتايج حاص از يافتههای توصيفی در جدول  0نشان میدهد

شهرستان اردبي يکی از شهرستتانهای استتان اردبيت در

كه به جز متغير انطبتاق اجتمتاعی ميتانگين تمتامی متغيرهتای

كشور ايران است .مركز اين شهرستان شهر اردبيت استت .ايتن

سلامت اجتماعی (انسجام اجتماعی ،پذيرش اجتماعی ،مشتاركت

شهرستان از  8بخش و  01دهستان و  21آبتادی تشتکي شتده

اجتماعی و شکوفايی اجتماعی) تمامی روستاهای دارای گردشگر

استت .شهرستتان اردبيت بتا داشتتن فاكتورهتای مختلتف از

بيشتر از روستاهای فاقد گردشگر است.

شهرستتانهای مهتو در جتذب گردشتگری استت بته عبتارتی
شهرستان اردبي از مناطق مستعد برای گردشگری است منطقه
گردشگری سردابه با مختصات جغرافيايی  83درجه و  01دقيقه تا
جدول .6درصد فراوانی ،ميانگين و انحراف معيار متغيرهای سلامت اجتمای دهستان دارای گردشگر و فاقد گردشگر
متغير

انسجام اجتماعی
پذيرش اجتماعی
مشاركت اجتماعی
انطباق اجتماعی
شکوفايی اجتماعی

روستا
دارای گردشگر
فاقد گردشکر
دارای گردشگر
فاقد گردشگر
دارای گردشگر
فاقد گردشگر
دارای گردشگر
فاقد گردشکر
دارای گردشگر
فاقد گردشکر

خيلی كم

01/12
81/01
2/81
88/10
1/02
03/08
88/20
0/11
2/13
81/88

كم

متوسط

زياد

درصد پاسخ گويان (درصد)
08/81
00/0
08/30
08/00
01/32
01/80
01/12
00/00
01/88
00/08
01/38
08/82
08/01
02/10
08/08
08/8
01/30
01/80
00/31
02/80
01/08
08/80
00/20
08/32
00/81
01/10
00/88
00/38
00/81
01/00
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خيلی
زياد
02/18
3/31
00/01
0/20
81/00
1/38
1/13
81/00
81/81
8/00

ميانگين
8/22
8/00
8/81
8/00
8/88
8/01
8/13
8/80
8/88
0/03

انحرااف

دامنه

معيار

امتياز

1/11
0/81
0/11
0/10
0/11
8/11
0/81
8/22
0/10
0/08

1-02
1-00
1-00
1-01
1-08
1-01
1-00
1-02
1-80
1-01

مطابق جدول  ،8نتايج آزمتون  tدر ارتبتاط بتا شتاخصهای

انطباق اجتماعی ،در تمام موارد ذكر شتده ستلامت اجتمتاعی (از

سلامت اجتماعی دهستان دارای گردشگر و فاقد گردشگر نشتان

نظر شاخصهای انسجام اجتماعی ،پذيرش اجتمتاعی ،مشتاركت

میدهتتد كتته بجتتز يتتک متغيتتر انطبتتاق اجتمتتاعی بتتين تمتتامی

اجتماعی و شکوفايی اجتماعی) ساكنان دهستان دارای گردشتگر

متغيرهتتای انستتجام اجتمتتاعی ،پتتذيرش اجتمتتاعی ،مشتتاركت

بيشتر از ساكنان دهستان فاقد گردشگر بوده است .بدين معنتی

اجتمتتاعی و شتتکوفايی اجتمتتاعی بتتا متغيتتر مستتتق (توستتعه

هر چدر گردشگری در مناطق روستايی توسعه پيدا كند به همتان

گردشگری) تفاوت معنیداری وجود دارد .با توجه به ميانگينهای

ميزان سلامت اجتماعی روستاييان ارتقای میيابد.

بدست آمده از دو گروه میتوان اظهار نمتود كته بته جتز متغيتر
جدول .5نتايج آزمون  tدر مورد ميزان سلامت اجتماعی دهستانهای دارای گردشگر و فاقد گردشگر
رديف

خصوصيات

0
0
8
8
1

انسجام اجتماعی
پذيرش اجتماعی
مشاركت اجتماعی
انطباق اجتماعی
شکوفايی اجتماعی

دهستان دارای گردشگر
ميانگين
1/00
1/13
0/08
8/83
8/21

دهستان فاقد گردشگر

ميانگين
SD
8/81
1/11
8/00
0/11
1/01
0/11
1/11
0/81
0/22
0/10
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نتيجهگيری وپيشنهاد

SD

0/81
0/10
8/11
8/22
0/08

مقدار t

Sig

8/81
8/00
0/22
0/301
8/08

1/113
1/110
1/111
1/023
1/111

حاص از مطالعه حيتدریستاربان ( ،)0821ويجترس )0100( 0و

نتايج نشان داد گردشگری نقش مهمتی در ارتقتای ارتقتای

كاموس 0و همکاران ( )0108مطابقت دارد .هوچنين اين آزمتون

شاخصهای ستلامت اجتمتاعی ازمنظتر خودشتکوفايی ،پتذيرش

نشتتان داد كتته بتتين روستتتای دارای گردشتتگر و روستتتای فاقتتد

اجتمتتاعی ،انستتجام اجتمتتاعی ،مشتتاركت اجتمتتاعی و انطبتتاق

گردشگر از نظر متغير انطباق اجتماعی اختلاف معنتیداری وجتود

اجتماعی دارد تحلي های آماری نشتان داد توستعه و شتکوفايی

ندارد .اين يافته با نتايج حاص از مطالعات اسچيونس،)0101( 8

گردشگری در ارتقای شاخصهای ستلامت اجتمتاعی در منتاطق

دری 8و همکاران ( )0101و هيگنز )0101( 1هوختوانی دارد .بته

روستايی شهرستان اردبي تأثيرگذار بتوده استت .بته طوریكته

عبتتارت ديگتتر شتتاخصهای ستتلامت اجتمتتاعی روستتتای دارای

همبستتتگی توستتعه گردشتتگری در تمتتامی مؤلفتتههای ارتقتتای

گردشگر و فاقد گردشگر در مورد متغير انطباق اجتماعی يکستان

شاخصهای سلامت اجتماعی به جز يک متغير انطباق اجتمتاعی

بوده است .همانطوری كه گفته شد بتين توستعه گردشتگری و

در قالتتب فرضتتيه تحقيتتق بتته اثبتتات رستتيد و در ايتتن ارتبتتاط،

شکوفايی اجتماعی رابطه وجود دارد در تبيتين ايتن ارتبتاط بايتد

معنتیداری بتتين مؤلفتههای خودشتتکوفايی ،پتذيرش اجتمتتاعی،

گفت شکوفايی اجتماعی دربرگيرنده اين درك استت كته جامعته

انسجام اجتماعی و مشاركت اجتماعی با متغير توسعه گردشگری
سط معناداری كمتر از  1/10را نشان داد .ايتن يافتته بتا نتتايج

0 - Weijers
0 - Camus
8 - Scheyvens
8 - Deery
1 - Higgins
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روستايی كنترل آينده خود را در دستت دارد كته توستعه و رونتق

كسانی كه ديگران را میپذيرند به اين درك رسيدهاند كه افراد به

گردشتتگری میتوانتتد بتتا ارتقتتای دانتتش ،مهتتارت و نگتترش و

طوركلی سازنده هستند .همانطور كه سلامت روان شام پذيرش

ظرفيتهتتای شتتناختی روستتتاييان پيرامتتون مستتائ اجتمتتاعی،

خود میشود ،پذيرش ديگران در جوامع اعو از جوامع شهری و

اقتصادی ،سياسی و فرهنگی به اين ختود كنترلتی كمتک و بته

جوامع روستايی هو میتواند بته ستلامت اجتمتاعی بينجامتد .در

بهبود سلامت اجتماعی مساعدت نمايد .در تبيين پيرامون ارتبتاط

نهايت بايد گفت كه ارتباطات بين فتردی مثبتت بترای ستلامت

معنادار بين متغيتر گردشتگری و انستجام اجتمتاعی بايتد گفتت

روستاييان ضروری است .هيگنز و همکاران مهارتهای ارتباطی

انسجام اجتماعی در واقع شاخصی برای شناخت ميزان وحتدت و

را به عنوان وسيله ارتباط ميان فرد و محتيط تعريتف میكننتد و

انسجام گتروه و جامعته روستتايی استت و بته عبتارتی كشتش

معتقدند كه اين وسيله برای شروع و ادامه ارتباط سازنده و ستالو

(احساس تعلق و هتو سرنوشتتی) بتين اعضتای گتروه و جامعته

با همسالان به عنوان بخش مهمی از سلامت روانی مورد استفاده

روستايی را نشان میدهد .ويجرس بر اين باور است كه احساس

واقع میشود .بنابر اين فترد دارای مهارتهتای ارتبتاطی بالتا بتا

انسجام در وجود افراد روستايی میتواند نشانه ستلامتی او باشتد.

ايجاد رابطه سازنده و سالو با سايرين به سلامت اجتماعی بالاتری

افرادی كه از انسجام برخوردارند تلاش میكنند هنگام مواجهه با

دست میيابد .لذا جهت دستيابی به سلامت اجتماعی بيشتتر و

رويدادهای غيرقاب پيش بينی ،انسجام خود را حفتظ كننتد كته

امنيت روانی بايد توسعه گردشتگری روستتايی در اولويتت قترار

علاوه بر ساير متغيرهتای بترونزا ،متغيتر گردشتگری روستتايی

گيرد .سرانجام ،در ذي به پارهای از پيشنهادهای كاربردی منتتج

میتواند نقش مهمی در بهبود انسجام اجتماعی جوامع روستتايی

از نتيجه تحقيق اشاره میشود:

بازی كند .در خصوص ارتباط معنیدار بتين متغيتر گردشتگری و

 تقويت زير ساختهای گردشگری جهت جلتب گردشتگر و

مشاركت اجتماعی بايتد گفتت كته مشتاركت اجتمتاعی فرآينتد

متعاقب آن تقويت سلامت اجتماعی روستاييان

سازمان يافتهای است كه از ستوی افتراد روستتايی بته صتورت

 تلاش برای جذب گردشگر از كشورهای با فرهنتگ غنتی و

آگاهانه ،داوطلبانه و جمعی با در نظر داشتن هتدفهای معتين و

پيشرفته جهت تأثيرگذاری مثبت بر شهروندان روستتايی در

مشخص به منظور سهيو شدن در قدرت انجام می گيرد و هدف

ني به سلامت اجتماعی

آن درگير ساختن فعال جامعه روستتايی در برنامتههای توستعه و

 تلاش جهت زدودن ايرانهراسی با مکانيسو ديالماسی فعال

سازماندهی طبقات پايين مردم روستايی است كه تحقق آن بته

و سازنده و ورود گردشتگران و كمتک بته تعتاطی افکتار و

بهبود سلامت اجتمتاعی جوامتع روستتايی میانجامتد .در تبيتين

تلاطو انديشه جهت بالابردن ظرفيتهای فردی و شناختی و

رابطه بين گردشگری و پذيرش اجتماعی بايد گفت كه پتذيرش

روانشتتناختی روستتتاييان در كمتتک بتته ستتلامت اجتمتتاعی

اجتماعی شام پذيرش تکثر با ديگران ،اعتماد بته ختوب بتودن

خودشان

ذاتی ديگران و نگاه مثبت به ماهيت انسانها است كته همگتی

 همکاری با سازمانهای مدنی و غيردولتتی در ستط بتين

آنها باع میشوند فرد روستايی در كنتار ستاير جوامتع اعتو از

المل جهت مساعدت بته جتذب گردشتگری تأثيرگتذار در

روستايی و غير روستايی ،احساس راحتی كند به ايتن دليت كته،

سلامت اجتماعی شهروندان
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Abstract
This paper aims to survey the relationship of tourism with social well-being of villagers in the
Ardabil County. This study is descriptive - analytical in terms of research methods, practical in terms
of nature and it is a library and field kind of research in terms of type of data collection. The tool
used in measuring the questionnaire was made by the researcher. It can be said that the population
studied in this study consists of all villagers living in the Sardabhe Dehestan of the Ardabil County
in 2018 (N= 20579), among which 378 persons were selected as statistical sample using Cochran’s
formula. Sample size was determined based on the Cochran’s formula and the required data were
collected through questionnaires. Content validity of the questionnaire was confirmed by professors
and experts and its reliability was determined based on Cronbach's alpha (0.84-0.93). For data
analysis, SPSS software was used. The results of research showed that there was a statistically
significant positive relationship between social actualization, social acceptance, social contribution,
and social cohesion and development of rural tourism. Finally, based on the analysis of results, some
applied recommendations have been provided That are suitable for increasing rural tourism due to
its positive effects on promoting social welfare in rural areas. We must also take essential steps
toward development of tourism infrastructures such as supply of water, electricity, trash disposal
etc., correctly.
Keywords: Rural conductor plan, Quality of life, Rural households, Ardabil city.
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