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 چکیده 

هميهت نگهر  جامعهص    ها براي توسعص روستاهاي ههدف گردشهگري، كمتهر بهه ا    با وجود توجه و صرف هزينص دولت

بر اين اساس، تحييق حاضهر بهه   . شودها از توسعص گردشگري توجه ميميزبان نسبت به تأثيرهاي گردشگري و حمايت آن

رو  تحييق در اين پشوهش از نوع توصهيفي بهوده و از   . پردازد به تأثيرهاي گردشگري ميتحليل نگر  روستائيان نسبت

شده را سه روستاي رود، دربهشت و غار در  جامعص بررسي. ها استفاده شده استدهمنظور گردآوري دا تكنيك پيمايش، به

گيري تصهادفي  ها، از رو  نمونهمنظور انتخا  نمونه خانوار تعيين و به 113حجم نمونه . اند شهرستان نيشابور تشكيل داده

هها   ها و شغل ساكنان، بها نگهر  آن  تشكلهاي سواد، عاويت دردهد كه بين متغيرها نشان مي نتيجه. متناسب استفاده شد

ههاي حاصهل از آزمهون همبسهتگي پيرسهون       نتيجه. داري وجود داردنسبت به تأثيرهاي گردشگري روستايي تفاوت معني

-نشان داد كه متغيرهاي مساحت باغ و ميزان درآمد افراد با نگر  نسبت به تأثير گردشهگري روسهتايي همبسهتگي معنهي    

گام نشان داد كه متغيرهاي ميهدار بهاغ، درآمهد و    هاي آزمون رگرسيون به رو  گام به  نين نتيجهداري داشته است، همچ

-درصد از ميزان تغييرهاي نگر  روستائيان را نسبت بهه پيامهد    41هاي تحصيل جامعص ميزبان قادرند كه حدود تعداد سال

منظور بهبود و پيشبرد  هاي پشوهش، پيشنهادهايي به جهدر پايان مياله بر مبناي نتي. بيني كنندهاي گردشگري روستايي پيش

 . گردشگري در روستاها، ارائه شده است
 

 .تأثيرهاي گردشگري روستايي، شهرستان نيشابور، گردشگري روستايي، نگر  روستائيان: هاکلیدواژه
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 مقدمه

تبهص آن، افهزايش    اقتصاد متكي به نفت در ايران، موجب ركود بخش كشاورزي، مههاجرت روسهتائيان و بهه   

هها، توجهه بهه توسهعص ديگهر صهنايص در        هاي ميابله با ايهن معاهل  از جمله راه. نشيني در شهرها شده استحاشيه

شود و حتي در برخي  تازگي در اغلب كشورهاي جهان به آن توجه مي يكي از راهبردهايي كه به. روستاهاست

همراه داشته، توسهعص گردشهگري روستاهاسهت كهه داراي      هاي مثبتي به از اين كشورها به اجرا درآمده و نتيجه

                .هاي الزم براي گستر  گردشگري هستندپتانسيل

تواند در توانمندسازي مردم محلهي و توسهعص   گردشگرى رويكرد جديدى در توسعص روستايي است كه مي

ياء اسهتانداردهاي زنهدگي از طريهق    هاي شغلي، ارتمنابص انساني، تنوع بخشي اقتصادي و رشد آن، خلق فرصت

ههاي مختلهف وكهاهش    تأمين خدمات اجتماعي و پركهردن شهكاف بهين نهواحي شههري و روسهتايي در زمينهه       

 (.1349مهدوي و همكاران ، )اي داشته باشد  شهرها، نيش عمده مهاجرت روستايي به كالن

ههايي   ها و عيب صنايص ديگر داراي مزيت البته بايد به اين نكته توجه كرد كه گردشگري روستايي نيز مانند 

زيست، تخريب محيط: باري مانند است كه اگر گستر  و توسعص آن بدون برنامه باشد، تأثيرهاي مخر  و زيان

جايي در اشهتغال مهردم بهومي و منسهوخ شهدن برخهي        هاي زندگي، جابهها، افزايش هزينهافزايش كاذ  قيمت

و غيره را به جامعص ميزبان تحميل خواهد كرد و باعث ايجهاد نگهر  منفهي    هاي مرسوم مانند كشاورزي فعاليت

 .شودنسبت به گردشگري در ميان ساكنان مي

پشوهشگران معتيدند ميهان توسهعص گردشهگري و معيارههاي عينهي و ذهنهي اثرههاي اقتصهادي، اجتمهاعي و          

هههاي تحييههق  نتيجههه(. 1774، 1جانسههون و همكههاران)اي مسههتييم وجههود دارد محيطههي بههر جامعههص ميزبههان رابطههه

نسبت بهه تأثيرههاي محيطهي و اقتصهادي گردشهگري در روسهتاهاي شهرسهتان        ( 1342)فيروزجايي و همكاران 

ههاي شهغلي و   نوشهر نشان داد كه از ديدگاه ساكنان، گردشگري تأثيرهاي اقتصادي مثبتي نظير افزايش فرصت

ش قيمت كاال و خدمات، افهزايش كهاذ  قيمهت زمهين،     درآمد و تأثيرهاي منفي اقتصادي و محيطي نظير افزاي

اي كهه مههدوي و همكهاران    در مطالعهه . افزايش آلودگي صوتي و تخريب منابص طبيعي را موجهب شهده اسهت   

هها، نشهان دادنهد     با استناد به نتيجه منظور بررسي تأثيرهاي گردشگري بر توسعص روستايي انجام دادند، به( 1349)

كه موجب گران  زايي و درآمدزاييقتصادي تأثيرهاي محدودي داشته و به جز اشتغالكه گردشگري در زمينص ا

ها و سوداگري زمين شده است، در زمينص اجتماعي، تأثيرههاي مثبهت بيشهتري نظيهر افهزايش سهواد،       شدن قيمت

                                                                                                                                                         
1- Johnson  
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يطهي نيهز   محدر زمينهص زيسهت  . جوار را درپي داشته است بهداشت فردي و عمومي و افزايش تعامل با نواحي هم

زيسهت منجرشهده   هاي گياهي و جانوري، افزايش آلهودگي و تخريهب محهيط   ورودگردشگران به نابودي گونه

ههاي پهشوهش   در مطالعص تأثير توسعص گردشگري روستايي بر اشتغال در منطيص اورامانات كرمانشهاه، يافتهه  . است

شه در فصل بهار فهراهم كهرده و شهاغالن    وي نشان دادكه گردشگري روستايي زمينص اشتغال فصلي در منطيه را به

در پشوهشهي  (. 1344ميرزايهي، )ويشه كشاورزي را به سوي خودجذ  كرده اسهت  هاي اقتصادي، به ديگر بخش

منظور بررسي نگر  ساكنان مناطق گردشگري روسهتايي نسهبت بهه پيامهدهاي گردشهگري روسهتايي در        كه به

متغيرهاي سن، درآمهد، ميهزان وابسهتگي بهه گردشهگري، ميهزان       ها نشان داد كه  شهرستان ايذه انجام شد، نتيجه

ارتبا  بها گردشهگران و درك تأثيرهها بها نگهر  سهاكنان منهاطق گردشهگري روسهتايي نسهبت بهه پيامهدهاي             

در بررسهي  ( 2119)1ليهپ (. 1344سهليماني ههاروني و همكهاران،    )داري دارد گردشگري روستايي رابطص معنهي 

نسهبت بهه    اي  بينانه خو اوگاندا نسبت به توريسم، دريافت كه ساكنان نگر  نگر  ساكنان روستاي بيگودي 

دايههر و . دليههل بهبههود بازارهههاي كشههاورزي، افههزايش درآمههد و توسههعص جامعههص خههود داشههتند   گردشههگري بههه

ههاي   در بررسي نگر  ساكنان ساحل در نيا  مختلف استراليا، دريافتند كهه از جملهه عامهل   ( 2119)2همكاران

هاي فردي، درك تأثيرهاي اقتصادي گردشگري و وابستگي اقتصادي سهاكنان  نگر  ساكنان، ويشگي مؤثر بر

سن، جنسيت، مدت سهكونت در  : هاي فردي ساكنان مانندويشگي( 2112)3وينگ و ونگ. به گردشگري است

گردشهگري  هاي توسعص شغل، درآمد، سط  آگاهي آنان از برنامه: هاي اقتصادي مانند مكان گردشگري، عامل

در منطيه و موقعيت كنوني برنامص توسعص گردشگري را از جمله فاكتورهاي مؤثر بر نگر  ساكنان مناطق شمال 

در بررسي نگر  سهاكنان نسهبت بهه    ( 2111) 4نيماسون و چي. شرقي چين از تأثيرهاي گردشگري بيان كردند

دند كه گردشهگري تأثيرههاي مثبتهي ماننهد     توسعص گردشگري روستايي در روستاهاي نيوزيلند به اين نتيجه رسي

در . هاي شغلي و تأثيرهاي منفي مانند ايجهاد مشهكالت ترافيكهي و ايجهاد سروصهدا داشهته اسهت       ايجاد فرصت

ها  انجام شد، نتيجه( 2112)1مطالعص ديگري كه بر روي ساكنان نواحي روستايي در تركيه توسط تاي و همكاران

هاي گردشگري نسبت به منهاطق ديگهر معتهرض    أمين نيروي كار الزم فعاليتعلت ت نشان داد كه مردم محلي به

گردشگري از ديدگاه جامعص ميزبان، به تأثيرهاي  در بررسي تأثيرهاي تأثيرهاي( 2112)2شلدون و توسان. بودند

 منفي اقتصادي نظير افزايش قيمت كاال و خدمات، افزايش كاذ  قيمت امالك و افزايش هزينص زندگي اشهاره 

                                                                                                                                                         
1- Lepp 
2- Dyer 
3- Wing and Wong 
4- Mason and Cheyne 
5- Teye  
6- Tosun 
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در پشوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه اگرچه تأثيرهاي مثبت اقتصهادي  ( 2111)1ويور و الوتون. كرده است

افزايش قيمت كاال و خدمات، : هاي اقتصادي جامعص ميزبان، نظيرگردشگري تأييد شده است ولي معموالً هزينه

ههاي شهغلي،    لي بهودن فرصهت  افزايش كاذ  قيمت زمين، افزايش هزينص زنهدگي، برگشهت كهم سهرمايه، فصه     

ههاي مرسهوم ماننهد كشهاورزي و مهاهيگيري در      جايي در اشتغال مردم بومي و منسوخ شدن برخي فعاليهت  جابه

دهندگان، افزايش  برد كه نيمي از پاسخدر بررسي نگر  ساكنان به اين نكته پي ( 1744) 2وار. شودروستاها مي

 .دهندبت ميقيمت كاال و خدمات را به توسعص گردشگري نس

ها به توسعص گردشگري روستايي و صرف رغم افزايش توجه دولتتوجه به اين نكته ضروري است كه علي

هزينه براي توسعص روستاهاي هدف گردشگري، كمتر به اهميت نگر  جامعص ميزبهان نسهبت بهه گردشهگري و     

ههاي مهؤثر بهر نگهر       ، عامهل دراين راستا، تحييق حاضهر . ها از توسعص گردشگري توجه شده استحمايت آن

ساكنان روستاهاي ميزبان نسبت به تأثيرهاي گردشگري روستايي در شهرستان نيشابور را تجزيه و تحليل كهرده  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .هايي براي بهبود نگر  ساكنان روستاهاي ميزبان ارائه كند و در پي آن بوده است تا راهكار

 روش تحقیق

شده، خانوارههاي سهاكن در    شده، شهرستان نيشابور در استان خراسان رضوي و جامعص بررسي منطيص بررسي

تهرين روسهتاها بهراي     اين سه روستا، معروف(. خانوار 421در مجموع )اند سه روستاي رود، دربهشت و غار بوده

رو  تحييق در اين پشوهش از نوع كمّي، توصيفي و ميداني بوده كه . اند ودهگردشگري در شهرستان نيشابور ب

گيري تصادفي ها، از رو  نمونهمنظور انتخا  نمونه ها استفاده و بهمنظور گردآوري داده از تكنيك پيمايش به

راي خهانوار تعيهين و به    113گيهري از جهدول كرجسهي و مورگهان      حجهم نمونهه بها بههره    . متناسب استفاده شهد 

هاي متخصصان و پس  نامه با استفاده از نظريه روايي صوري پرسش. نامه استفاده شد ها از پرسشگردآوري داده

در ايهن تحييهق، ميهزان نگهر  روسهتائيان نسهبت بهه تأثيرههاي         . دست آمهد  از چند مرحله اصالح و بازنگري به

براي تعيين پايايي . محيطي سنجيده شدتسؤال در سه بُعد اجتماعي، اقتصادي و زيس 19گردشگري روستايي با 

بخش سنجش نگر  نسبت به تأثيرهاي گردشگري، يك مطالعص راهنما انجام گرفت كه آلفاي كرونباخ بهراي  

محيطهي  و نگهر  زيسهت   97/1، نگهر  اجتمهاعي   94/1، مشاركت اجتمهاعي  93/1هاي نگر  اقتصادي متغير

 .دست آمد به 44/1

 

                                                                                                                                                         
1- Wbeaver and Lawton 

2- Sheldon andVar 
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 نتیجه و بحث

 2/12شهده، روسهتاي رود    گويان در روستاهاي بررسي يق نشان داد كه از نظر پراكندگي پاسخهاي تحييافته

طوركه همان. شدند گويان را شامل مي درصد پاسخ 1/22درصد و روستاي غار  9/21درصد، روستاي دربهشت 

ههاي تحصهيل   سال و ميهانگين تعهداد سهال    1/21گويان، حدود  نشان داده شده، ميانگين سن پاسخ( 1)در جدول

ميانگين ميدار درآمد ساالنص خانوار و . انددهد اغلب داراي سط  سواد كمي بودهسال بود كه نشان مي 3/1برابر

همچنهين اغلهب   . نفهر بهود   9/2ميليهون تومهان در سهال و     4/3گويان به ترتيب برابهر   تعداد اعااي خانواده پاسخ

ميهزان  . انهد  ها عاويت داشته درصد ايشان در تشكل 19كشاورز بودند ولي فيط ( درصد 4/41)بررسي شدگان 

 . هكتار بود 21/1و  13/2طور متوسط به ترتيب برابر،  ها به هاي زراعي و باغي آن مالكيت زمين

 های تحقیقهای جمعیت شناختي آزمودنيویژگي  -1جدول

 معیارانحراف میانگین متغیرها

 41/19 13/21 (سال)سن 

 22/1 92/2 (فرن)تعداد اعاا خانواده 

 12/4 32/1 (سال)هاي تحصيل تعداد سال

 79/1 13/2 (هكتار) ميزان مالكيت زمين زراعي

 32/1 21/1 (هكتار)ميزان مالكيت باغ 

 49/14 34/174 (مترمربص)ميزان مالكيت خانه 

 22/1 41/3 (ميليون تومان)ميزان درآمد ساالنه 

 هاي تحييقيافته: منبص

 

اجتمهاعي  تأثيرههاي  تهري نسهبت بهه    داده شهده، روسهتائيان نگهر  منفهي    نشهان ( 2)جدولطور كه در همان

دهندة تأثير منفهي گردشهگران    اقتصادي و اجتماعي داشتند كه نشانتأثيرهاي گردشگري روستايي در ميايسه با 

نيز نگر  اقتصادي گردشگري  تأثيرهايروستائيان نسبت به . هاي جامعص روستايي بوده استبر فرهنگ و سنّت

ههاي الزم بهراي توسهعص    گهذاري دولهت در زيرسهاخت   علهت كهم بهودن سهرمايه     توانهد بهه  منفي داشتند كهه مهي  

محيطي گردشگري روسهتايي منفهي بهود    زيست تأثيرهايگردشگري باشد، همچنين نگر  روستائيان نسبت به 

 .محيطي گردشگران است دهندة پايين بودن سط  فرهنگ زيستكه نشان

 =t= ،124/1 27/2)داري هاي مستيل نشان داد كه تفاوت معنهي  استيودنت بين گروه -آزمون تي هاي نتيجه

p) اجتماعي گردشگري بين كساني كه در تشكل عاويت دارند با كساني كه در  تأثيرهاي، در نگر  نسبت به

اند، نگر  اشتهديگر، كساني كه در تشكل عاويت د عبارت به(. 3جدول )تشكل عاويت ندارند، وجود دارد 
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تواند به اين دليل باشد كه اين افراد نسبت اجتماعي گردشگري داشتند كه مي تأثيرهاينسبت به  تري بينانه خو 

( 1349)ههاي حاصهل از تحييهق مههدوي و همكهاران      ها با يافتهاين يافته. تر هستندبه ديگر قشرها، جهان شهري

افهزايش تعامهل بها    : شگري در زمينص اجتماعي تأثيرهاي مثبتي نظيرها دريافتند كه گردمطابيت دارد، چرا كه آن

داري، در نگر  نسبت به تأثيرهاي هاي آزمون نشان داد كه تفاوت معني جوار داشته است، اما نتيجه نواحي هم

انهد بها كسهاني كهه در تشهكل عاهو        محيطي گردشگري بين كساني كه در تشكل عاو بودهاقتصادي و زيست

و شايد دليل آن، اين باشد كه عاويت در تشكل يك متغير اجتماعي است و ( 3جدول )وجود ندارد اند،  نبوده

 .محيطي تأثيرگذار باشدتوقعي نيست كه بر نگر  اقتصادي و زيست

 گردشگری روستایي تأثیرهایبه  بُعدهای نگرشي روستائیان نسبت  -2جدول

 انحراف معیار *میانگین رتبه ای نوع نگرش

 11/1 14/2 ياجتماع

 12/1 23/2 اقتصادي

 12/1 49/2 محيطيزيست

 44/1 **12/37 نگر  كل

 .مي باشد 41 -19دامنه از .**مي باشد 1-1دامنه از *      هاي تحييقيافته: منبص

 

مقایسة میانگین نگرش روستائیان نسبت به تأثیرهای گردشگری روستایي در بین دو گروه با عضویت  -3جدول 

 و بدون عضویت در تشکلدر تشکل 

 داریسطح معني tآماره انحراف معیار میانگین تعداد عضویت در تشکل ویژگي

 نگر  اقتصادي
 911/1 21/3 11/1 21/11 31 عاويت داشتن
   93/1 11/11 43 عاويت نداشتن

 نگر  اجتماعي
 124/1 27/2 21/1 21/11 31 عاويت داشتن

   94/1 12/11 43 عاويت نداشتن

 محيطير  زيستنگ
 141/1 42/1 13/2 44/19 31 عاويت داشتن

   21/2 14/19 43 عاويت نداشتن

 هاي تحييقيافته: منبص

 

گردشهگري روسهتايي در بهين دو گهروه كشهاورز و       بهه تأثيرههاي   ميايسص ميانگين نگر  روستائيان نسهبت 

در نگهر   ( t= ،111/1= p 47/3)ري دااستيودنت نشان داد كهه تفهاوت معنهي     - غيركشاورز براساس آزمون تي

هها بها   ، اين يافتهه (4جدول )اقتصادي گردشگري بين كشاورزان و غيركشاورزان وجود دارد تأثيرهاي  نسبت به
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هها دريافتنهد كهه شهغل از جملهه      مطابيت دارد، چرا كهه آن ( 2112) 1هاي حاصل از تحييق وينگ و ونگيافته

هاي آزمون نشان داد  گردشگري مؤثر است، اما نتيجه تأثيرهايت به فاكتورهايي است كه بر نگر  ساكنان نسب

محيطهي گردشهگري بهين كشهاورزان و     اجتماعي و زيسهت  تأثيرهايداري، در نگر  نسبت به كه تفاوت معني

اقتصهادي   تأثيرههاي نسهبت بهه    تهري  بينانهه  خو ديگر، كشاورزان نگر  عبارت به. غيركشاورزان، وجود ندارد

ههاي اقتصهادي   انهد از پتانسهيل  تواند اين باشد كه كشاورزان بيشتر توانستهاند كه دليل آن، ميهگردشگري داشت

 .گردشگري مانند فرو  محصوالت خود به گردشگران بهره ببرند

گردشگری روستایي در بین دو گروه کشاورز و  مقایسة میانگین نگرش روستائیان نسبت به تأثیرهای -4جدول 

 غیرکشاورز

 داریسطح معني tآماره  انحراف معیار میانگین تعداد غل اصليش خصیصه

 نگر  اقتصادي
 *111/1 47/3 22/1 34/11 72 كشاورز

   12/1 33/11 21 غيركشاورز

 نگر  اجتماعي
 121/1 14/1 27/1 12/11 72 كشاورز

   42/1 34/11 21 غيركشاورز

 محيطي نگر  زيست
 199/1 94/1 13/2 91/19 72 كشاورز

   43/2 21/12 21 غيركشاورز

 هاي تحييقيافته: منبص

 

 =F=،112/1 34/2)داري نشان داد كه تفاوت معني( LSD)هايآزمون تحليل واريانس و آزمون تعييبي  نتيجه

p) امها  (1جهدول  )اقتصادي گردشگري وجود دارد  تأثيرهايسواد، از نظرميانگين نگر  نسبت به   ، بين سط ،

-داري، بين سط  سواد از نظهر نگهر  اجتمهاعي و نگهر  زيسهت     نشان داد كه تفاوت معنيهاي آزمون  نتيجه

ديگر، نگر  افراد باسهوادتر  به عبارت(. 1جدول )گردشگري روستايي وجود ندارد  تأثيرهايمحيطي نسبت به 

ودن نگهر   مثبهت به  . بوده اسهت  تر بينانه خو اقتصادي گردشگري،  تأثيرهايسوادان نسبت به  در ميايسه با بي

گيري تواند به اين دليل باشد كه با افزايش سواد، بهرهاقتصادي گردشگري مي تأثيرهايافراد باسوادتر نسبت به 

( 1342)و همكهاران   فيروزجاييهاي حاصل از تحييق ها با يافتهاين يافته. شودهاي درآمدي بيشتر مياز فرصت

افهزايش درآمهد و   : مثبتي نظير تأثيرهايي در زمينص اقتصادي ها دريافتند كه گردشگرمطابيت دارد، چرا كه آن

 .هاي شغلي داشته استفرصت

 

                                                                                                                                                         
1- Wing and Wong 
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 گردشگری روستایي در بین سطح سواد مقایسة میانگین نگرش روستائیان نسبت به تأثیرهای -5جدول 

 میانگین تعداد سطح سواد خصیصه
-انحراف

 معیار
F 

-معنيسطح

 داری

 نگر  اقتصادي

   a05/10* 23/1 14 سواد بي

 b63/11 44/1 34/2 112/1 32 سواد خواندن و نوشتن

   b90/11 14/1 17 باسواد

   a16/10 21/1 14 بيسواد نگر  اجتماعي

 a36/11 91/1 14/3 112/1 32 سواد خواندن و نوشتن 

   a84/11 42/1 17 باسواد 

-نگر  زيست

 محيطي
   a88/16 13/1 14 سواد بي

 a27/17 24/2 11/1 317/1 32 شتنسواد خواندن و نو 

   a83/17 71/2 17 باسواد 

 .است LSDدار در آزمون  نبود تفاوت معني هاي يكسان بيانگر حرف*هاي تحييقيافته: منبص

 

بین متغیرهای مستقل با نگرش روستائیان نسبت بهه تأثیرههای گردشهگری    ( پیرسون)ضریب همبستگي 

 روستایي

داري بهين متغيرههاي ميهزان    مبستگي پيرسهون نشهان داد كهه همبسهتگي معنهي     هاي حاصل از آزمون ه نتيجه

طهوري كهه بها افهزايش      گردشگري روستايي وجود دارد، بهه  تأثيرهايمالكيت باغ و درآمد، با نگر  نسبت به 

. شهود گردشهگري روسهتايي ايجهاد مهي     تأثيرههاي نسبت به  تري بينانه خو ميزان مالكيت باغ و درآمد، نگر  

تواند به اين دليل باشهد كهه گردشهگري روسهتايي     گردشگري مي تأثيرهايساكنان نسبت به  بينانص  خونگر  

ههاي حاصهل از تحييهق    اين نتيجهه بها يافتهه   . تبص آن، افزايش ميدار باغ آنان شده است باعث افزايش درآمد و به

هاي سهن افهراد، تعهداد    غيرداري بين متهمچنين همبستگي معني. همسوست( 1349)هاروني و همكاران سليماني

هاي تحصيل، ميزان مالكيت زمين زراعي، ميزان مالكيت خانه و ميزان مشاركت افهراد  افراد خانواده، تعداد سال

 (.2جدول )گردشگري روستايي وجود نداشت  تأثيرهايبا متغير نگر  نسبت به 

 گردشگری روستایيتحلیل رگرسیون متغیرهای مستقل بر نگرش روستائیان نسبت به تأثیرهای 

گردشهگري روسهتايي از    بيني نگهر  نسهبت بهه تأثيرههاي     منظور تعيين توانايي متغيرهاي مستيل در پيش به

شهود، از بهين    مالحظه مهي ( 9)گونه كه در جدول همان. اي استفاده شد آزمون آماري رگرسيون به رو  مرحله

هاي تحصيل بهه ترتيهب وارد معادلهه رگرسهيون     الهمص متغيرهاي تحييق، سه متغير ميدار باغ، درآمد و تعداد س
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معيهار در  انحهراف   192/1براساس ميدار بتا، افزايش يك انحهراف معيهار در ميهدار بهاغ باعهث افهزايش                                                                               . شدند

همچنين افزايش يهك انحهراف معيهار در متغيهر ميهزان                       شود،  گردشگري روستايي مي نگر  نسبت به تأثيرهاي

در نگهر  نسهبت بهه     انحراف معيهار  197/1و   237/1افزايش به ترتيب باعث  هاي تحصيلو تعداد سال درآمد

2بر اسهاس ميهزان    شود، ديده مي( 4) گونه كه در جدول همان                               . شود گردشگري روستايي مي  تأثيرهاي
R   تعهديل

درصد از تغييرها را در متغير وابسهته نگهر  نسهبت بهه اثرههاي       4/1شده، اين متغيرها در مجموع قادرند حدود 

                                                                                                                                                                                                                                                                   .بيني كنند گردشگري روستايي پيش

بین متغیرهای مستقل با نگرش روستائیان نسبت به تأثیرهای گردشگری ( پیرسون)ضریب همبستگي  -6جدول 

 روستایي

  نگرش کل غیرمت

 (p)داری سطح معني (r)ضریب همبستگي  

 292/1 -11/1 سن

 431/1 19/1 تعداد افراد خانواده

 114/1 11/1 هاي تحصيليتعداد سال

 172/1 -11/1 (هكتار) ميزان مالكيت زمين زراعي

 111/1 14/1 (هكتار)ميزان مالكيت باغ 

 241/1 14/1 (مترمربص)ميزان مالكيت خانه 

 119/1 22/1 زان درآمدمي

 213/1 14/1 مشاركت اجتماعي

 هاي تحييقيافته: منبص

 

 تحلیل رگرسیون متغیرهای مستقل بر نگرش روستائیان نسبت به تأثیرهای گردشگری روستایي -3جدول 

 داریسطح معني Tآماره  (β)آماره بتا  ضریب متغیر

    711/34 ضريب ثابت

 111/1 911/9 192/1 113/1 ميدار باغ

 112/1 192/3 237/1 127/1 ميزان درآمد

 117/1 397/2 197/1 19/1 هاي تحصيل تعداد سال

   F414/21= 111/1=P 

 هاي تحييقيافته: منبص
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                   های مستقل بر نگرش نسبت به تأثیرهای گردشگری روستایي های تعیین متغیر ضریب -8جدول 

 تعدیل شده  R2 R2 (R)ضریب تعیین متغیر

 331/1 341/1 144/1 ميدار باغ

 391/1 341/1 219/1 ميزان درآمد

 371/1 412/1 242/1 هاي تحصيلتعداد سال

 هاي تحييقيافته: منبص

 

                                                              گیری و پیشنهادها نتیجه

ورى انهدك در بخهش كشهاورزى، توجهه بهه       نظير بيكارى و بهره با توجه به مشكالت موجود در روستاها،

هاي مختلف، تاميني در  تواند ازجنبه عنوان مكمل اين بخش، مي اي نظيرگردشگري به هاي توسعه ديگر فعاليت

توجه كرد كه گردشگري روستايي نيز مانند صهنايص ديگهر،    البته بايد به اين نكته                                                        بهبود زندگي روستائيان باشد، 

: هايي است كه اگر گستر  و توسعص آن بدون برنامه باشد، آثار مخر  و زيانباري مانند ها و عيب داراي مزيت

جايي در اشهتغال افهراد بهومي و     هاي زندگي، جابهها، افزايش هزينهزيست، افزايش كاذ  قيمتتخريب محيط

هاي مرسوم مانند كشاورزي را به جامعص ميزبان تحميل خواههد كهرد و باعهث ايجهاد     رخي فعاليتمنسوخ شدن ب

اي  شود؛ بنابراين بايد توسعه و ادارة گردشهگري بهه شهيوه   نگر  منفي نسبت به گردشگري در ميان ساكنان مي

گردشهگري توجهه    يرههاي ريزي مؤثرصورت گيرد و به ديدگاه جامعص ميزبان دربارة تأثمنسجم و برمبناي برنامه

ههاي   نظر، منفعهت محيطي براي ناحيهص مهد   شود تا از اين رهگذر، بدون ايجاد مشكالت جدي اجتماعي و زيست

بنهدي كلهي انجهام شهده و      دسهت آمهده، جمهص    ههاي بهه   نتيجهبه  با توجه. چشمگير اقتصادي را درپي داشته باشد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .شود پيشنهادهاي مرتبط ارائه مي

نسهبت بهه تأثيرههاي اقتصهادي      تهري  بينانهه  اورزان نگهر  خهو   دههد كهه كشه    هاي تحييق نشهان مهي   نتيجه

هاي آموزشي  خصوص، غيركشاورزان برنامه شود، براي ساكنان روستا به گردشگري داشتند، بنابراين پيشنهاد مي

نيهل، فهرو     و مختلهف از جملهه حمهل   هاى شغلى  فرصتهاي گردشگري در زمينص ايجاد  برگزار شود تا مزيت

سازي  عنوان متولي آموز  و فرهنگ تواند بهدر اين راستا، ترويج مي. ها روشن شود براي آن ...صنايص دستي و 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            .در روستا با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايص دستي و گردشگري نيش بارزي داشته باشد

تهري نسهبت بهه     بينانهه  هها عاهو بودنهد، نگهر  خهو       هاي تحييق نشان داد كه افرادي كه در تشهكل  نتيجه

روستاها ين هاي تعاوني گردشگري در اشود شركت تأثيرهاي اجتماعي گردشگري داشتند، بنابراين پيشنهاد مي

اي نيز هاي اقتصادي، توجه ويشه هاي تعاوني گردشگري بايد دركنار فعاليتشركتتأسيس شود؛ در اين راستا، 



 020     تحلیل نگرش روستائیان نسبت به تأثیرهای گردشگری روستایی

 

                                                                                                         .هاي فرهنگي و اجتماعي داشته باشند به فعاليت

تري نسبت به تأثيرهاي اقتصادي گردشگري داشتند،  بينانه ها نشان داد كه افراد باسوادتر، نگر  خو  نتيجه

هاي توجيهي برگزار شود تا به اين آگاهي سواد، كالسسواد و بيشود، براي افراد كم در اين راستا، پيشنهاد مي

هايي براي فرو  براي مسافران، ايجاد بازارچهمحل اسكان : هاي گردشگري مانندبرسند كه باتوسعص زيرساخت

هاي موادغذايي زمينص توسعص اين منهاطق فهراهم   محصوالت كشاورزي وصنايص دستي، ايجاد رستوران، فروشگاه

 .خواهد شد

شهود،   باتوجه به اينكه ميزان مشاركت روستائيان در كارهاي جمعي در روستا بسيار عالي است، پيشنهاد مهي 

شاركت يكديگر و كمك سازمان ميراث فرهنگي، صنايص دستي و گردشگري، اقدام به برگزاري روستائيان با م

                                                                                                                           .هاي منطيص خود را به گردشگران معرفي كنندجشنوارة محلي كنند تا از اين طريق، پتانسيل
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Abstract 
In desspit of governments attention for improving rural areas which have potential for rural 

tourism development, there is less attended to their residents' attitudes in this regard. Therefore, 

this study aims to analyze rural residents' attitude toward rural tourism impacts. Research 

method is descriptive by using survey technique for data collection. Those local households 

who live in three villages (Rood, Darbehesht and Ghar) were the research population. Thus, 

113 households were selected as sample group by using proportional random sampling method. 

Finding revealed there is meaningful statistical difference between attitude toward rural 

tourism impacts and level of education; membership in local associations and residents' job. 

Besides, results of using correlation coefficient test revealed there is meaningful relationship 

between attitude toward rural tourism impacts and local people income and their orchard area. 

Finding of stepwise multiple regression analysis revealed that orchard area; annual income; 

and level of education as three independent variable can predict about 40 percent of attitude 

toward rural tourism impacts as dependent variable. Some recommendation have presented 

according to research results at the end of article. 
 
Keywords:Rural Tourism Impacts, Neyshabour County,  Rural Tourism, Rural People 

Attitude  
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