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 ارزیابی نقش گردشگری روستایی در توانمندسازی اجتماعی روستایی

 (زیارت، شهرستان بوانات، استان فارس مورد مطالعه: روستای ده)
 

 2ملکی ابوذر و 1ساربان حیدری وکیل
 2131اسفند  21: افتیدر خیتار

 2131اردیبهشت  1: رشیپذ خیتار
 

 چکیده

ممکن خواهد  این نواحی غیر ساکنانران، رسیدن به اهداف توسعۀ پایدار روستایی بدون مشارکت آحاد نظ صاحب ةبه عقید

های اجتماعی  ، عوامل اجتماعی و فرهنگی مختلفی مانع حضور و مشارکت روستاییان در عرصۀ فعالیتوجود این بابود. 

های  تواند نقش مهمی در غلبه بر انگاره ی، می. ایجاد توانمندی اجتماعی روستاییان، از طریق توسعۀ گردشگرشود می

هدف این پژوهش،  ،. بر همین اساسداشته باشداین نواحی  ساکناننیافتگی و بهبود تعامالت و ارتباطات اجتماعی  توسعۀ

زیارت از توابع شهرستان بوانات در استان  روستای دهساکنان بررسی نقش گردشگری روستایی در توانمندسازی اجتماعی 

روستای  ساکنانپیمایشی است. آن، و نوع  ؛آن توصیفی ـ تحلیلی اجرایروش  ؛. ماهیت این تحقیق کاربردیاستارس ف

آماری این تحقیق را تشکیل  ۀفاقد فعالیت گردشگری( جامع) هیچناروزیارت )دارای فعالیت گردشگری( و روستای  ده

از نفر  253زیارت و  روستای دهاز نفر  253) نفر 133به تعداد  آماری این پژوهش از طریق فرمول کوکران و ۀدهند. نمون می

دهد گردشگری در توانمندسازی اجتماعی ساکنان روستای  نتایج این پژوهش نشان می .روستای چنارویه( تعیین شده است

لحاظ انسجام و بیانگر آن است که به  یدوگروهبین مستقل   نتایج آزمون تی که  یطور  به ،زیارت نقش بسزایی دارد ده

نفس، مشارکت و   به گرایی اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی، اعتماد همبستگی اجتماعی، دانش و مهارت اجتماعی، برون

ی اجتماعی و ریپذ تیمسئولزیارت و چنارویه تفاوت معناداری وجود دارد و تنها در  تعامل اجتماعی بین دو روستای ده

 دار نیست. معناتفاوت دو روستا  تعلق مکانی،
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و مشارة دکتر ارسطو یاری حصار در سال  ساربان حیدری ملکی است که با راهنمایی دکتر وکیل نامۀ کارشناسی ارشد ابوذر حاضر برگرفته از پایان مقالۀ

 دانشگاه محقق اردبیلی دفاع شده است.در دانشکدة علوم انسانی، 2131
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 و بیان مسئلهمقدمه 

ایجاد شهرهای بزرگ و گسترش شهرنشینی،  در زمینۀتحوالت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم ازجمله 

 شده 2گسترش گردشگری روستایی های شهری و نیز افزایش اوقات فراغت موجب آلودگی محیط

ابزاری برای توسعۀ روستایی مطرح کرد. در این  ۀمثاب های بعد، گردشگری را به است. این امر در دهه

دشگری را در توسعۀ ها و الگوهای مختلف، نقش گر دیدگاه بیاناند با  نظران سعی کرده راستا، صاحب

ند توا گردشگری در نواحی روستایی می(. توسعۀ 213: 2132یعقوبی، ) دهند روستایی ارتقا

های اجتماعی محل  توان به نقش آن در ساختار و ویژگی برای مثال می کند؛ایفا  عملکردهای مختلفی

که در آن گردشگری اند های ماعی و فرهنگی گردشگری شیوهاجت آثار. کردظهور این فعالیت اشاره 

ط خانواده، سبک زندگی جمعی، مراسم سنتی و های ارزشی، رفتار فرد، رواب تغییراتی را در نظام

گردشگری با مقصدهای کند. گردشگران در طول مدت اقامت خود در  های اجتماعی ایجاد می سازمان

در کیفیت زندگی، نظام ارزشی،  آنهاکنند و نتیجۀ روابط متقابل  ساکنان محلی ارتباط و تماس برقرار می

فتاری، آداب و سنن جامعۀ میزبان، تغییراتی را به وجود کار، روابط خانوادگی، الگوهای ر تقسیم

فرهنگی اجتماعی  آثار عملکرد و  گرفته در زمینۀ انجام(. تحقیقات 31: 2181رضوانی، ) آورد می

های متفاوتی داشته  اند جهت گرفته  اندازهای مختلفی که محققان در پیش گردشگری به دلیل چشم

ویژه از دیدگاه اقتصادی   گردشگری به آثاردهد که در مورد  می است. مروری بر ادبیات موضوع نشان

 آثارمحققان به کشف و توصیف  تازگی به اما ؛است گرفته  محیطی، تحقیقات بااهمیتی انجام و زیست

(. بر همین 218: 2132شاهکویی و همکاران،   خواجه) اند اجتماعی گردشگری نیز همت گمارده

در نواحی روستایی را  1توسعۀ گردشگری و توانمندسازی اجتماعیتوان بررسی رابطۀ  اساس، می

 . کردمطالعه 

راهکارها  طرحتواند مؤلفۀ مهمی برای شناخت رابطۀ توسعۀ گردشگری و توانمندی اجتماعی می

توانمندسازی اجتماعی در نواحی روستایی به شمار آید. این  یدر جهت توسعۀ این فعالیت و ارتقا

دل مشارکت را معا توسعۀکند که برخی پژوهشگران،  اهمیت بیشتری پیدا می جهت  آن موضوع از
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توانند در امور مختلف جامعه مشارکت داشته باشند که به لحاظ  معتقدند شهروندانی می دانند و می

امروزه توانمندسازی اجتماعی روستایی الزم را نیز دارا باشند.  و توانمندی 1، قابلیت2اجتماعی ظرفیت

شود و امید بر آن است که  یاد می توسعۀمنزلۀ راهبردی جدید در   جهت اهمیت دارد که از آن به بدین 

زیارت، (. روستای ده83: 2181پور،  حسن) کارگیری مؤثر آن، توسعۀ متعادل و پایدار حاصل آید  با به

لف طبیعی و های مخت ها و پتانسیل به سبب وجود جاذبه ات در استان فارساز توابع شهرستان بوان

روز شاهد رشد و توسعۀ گردشگری است. این فعالیت در  انسانی برای گذران اوقات فراغت، روز به

مهم  ای عنوان پدیده  که با زندگی ساکنان محلی عجین شده و خود را به کردهاین روستا چنان رشد 

دوین یافته است که ت مهمنشان داده است. بر همین اساس این پژوهش در راستای پاسخ به این سؤال 

زیارت داشته  ساکنان روستای دهگردشگری روستایی چه نقشی در افزایش توانمندسازی اجتماعی 

 است؟

 

 پیشینۀ تحقیق

های اخیر و به موازات توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی، مطالعۀ اثر و عملکرد گردشگری  در سال

موضوعی ه است. در همین راستا، تاکنون دربارة بودای رشتهای پربار برای تحقیقات بین روستایی، حوزه

که صرفاً به بررسی نقش گردشگری روستایی در توانمندسازی اجتماعی روستایی پرداخته باشد، 

پایدار  ۀروستایی و توسع ۀنقش گردشگری در توسع زمینۀپژوهشی صورت نگرفته است ولی در 

الدین  کناشاره خواهد شد. ر آنهاامه به برخی از است که در اد گرفتهروستایی مطالعات مختلفی انجام 

با « روستایی ۀنقش گردشگری روستایی در توسع»در پژوهشی تحت عنوان  (2182افتخاری و قادری )

اند که گردشگری روستایی  ای، در پی پاسخ به این سؤال اساسی بوده های نظریه نقد و تحلیل چارچوب

سعۀ پایدار روستایی دارد؟ نتایج این تحقیق که بر اساس چه نقش و اثری در توسعۀ روستایی و تو

دهد که با توجه به تنوع  نشان می ،ها و نظرات موجود به انجام رسیده مطالعه و مقایسه دیدگاه

رغم مشترک بودن مسائل و مشکالت، مانند بیکاری، مهاجرت،   های روستایی کشور و به گاه زیست

                                                 
1. Capacity 
2. Ability 
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کرد.  بیان آنهاحل واحدی برای رفع  توان راه وری و ... نمی هکمبود درآمد، پایین بودن سطح بهر

همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که همۀ روستاهای کشور ظرفیت پذیرش و تحمل بازدیدکنندگانی 

شوند را ندارند و با توجه به تعصبات فرهنگی، اعتقادات مذهبی،  که از خارج به آن جامعه وارد می

های متفاوتی به پذیرش گردشگری  شهری، پاسخ -روستا رابطۀزان آموزش و یافتگی، می توسعۀسطوح 

 روستایی خواهند داد.

اجتماعی، اقتصادی و  آثارکارشناسی ارشد خود به بررسی  ۀنام در پایان (2181قهرمانی )

آمده از این  دست محیطی گردشگری بر توسعۀ روستاهای مورد مطالعه پرداخته است. نتایج به زیست

مورد  ۀزیست منطق دهد که گردشگری اثر مثبت چندانی بر اقتصاد روستاها و محیط ق نشان میتحقی

توان به  می برای مثال ؛خوبی قابل مشاهده است  آن به آثارمطالعه نداشته است، اما به لحاظ اجتماعی 

 بهبود وضعیت بهداشت، آموزش، تعامل بیشتر با نواحی همجوار و کاهش مهاجرت اشاره کرد.

اقتصادی گردشگری بر نواحی روستایی  آثار»در تحقیقی تحت عنوان  (2188بدری و همکاران )

اند که افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش کاذب قیمت زمین،  به این نتیجه رسیده «بخش مرکزی نوشهر

ربری بازی زمین و تغییر شدید کا های کشاورزی، افزایش بورس مسکن و اجاره و در نتیجه تقطیع زمین

مورد مطالعه  ۀوساز ویال از جمله پیامدهای اقتصادی گردشگری در منطق اراضی کشاورزی به ساخت

 بوده است.

نقش گردشگری در توانمندسازی »ای تحت عنوان  در مقاله (2132شاهکویی و همکاران ) خواجه

روستایی تا چه  گردشگری»اند که  به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی بوده «اقتصادی زنان روستایی

نتایج این  «اندازه توانسته است زنان روستایی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توانمند سازد؟

پژوهش بیانگر آن است که نقش گردشگری روستایی در توانمندسازی اقتصادی و فرهنگی زنان، به 

اعی توانمندسازی زنان در رتبۀ دیگر، بعد اجتم ل و دوم اهمیت قرار دارد. از طرفاو ۀترتیب در رتب

 آخر اهمیت قرار دارد.

ترین منافع صنعت گردشگری در  کند که یکی از بزرگ ( در تحقیقی بیان می2183) 2شارپلی

را افراد  آنهانواحی روستایی، ایجاد درآمد و دستمزد برای افراد شاغل در این صنعت است که اغلب 

                                                 
1. Sharply 
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اولین تأثیر اقتصادی گردشگری افزایش درآمد فردی و یا دهند؛ بنابراین،  محلی و بومی تشکیل می

های جدید شغلی و نیز افزایش  عمومی ساکنان بومی است. تأثیر مثبت دیگر گردشگری، ایجاد فرصت

( نیز در مطالعۀ تطبیقی 1331) 2های مرتبط با این صنعت است. توسان  اشتغال جوانان و زنان در فعالیت

شغلی از های  دی )فیجی( و فلوریدای مرکزی )آمریکا(، ایجاد فرصتخود در یورگاپ )ترکیه(، نا

( طی 1338) 1مثبت گردشگری ذکر کرده است. باکلی آثاریکی از   طریق گردشگری روستایی را

  های طبیعی، تعداد زیادی از افراد را به یاکاتا( که به دلیل جاذبه) ای در یکی از مناطق مکزیکو مطالعه

است، به این نتیجه رسید که حضور گردشگران بر ایجاد فرهنگ و الگوی نو در سوی خود جلب کرده 

رغم کسب درآمد، اشتغال چندانی در منطقه منطقه تأثیرگذار بوده است؛ همچنین وی نشان داد علی

 معرفی( نیز در پژوهشی تحت عنوان گردشگری روستایی در چین، به 1322) 1ایجاد نشده است. سو

 ۀکه در دو ده  گردشگری روستایی پرداخته است. وی در این تحقیق با اشاره به اینای چینی از  نسخه

شده  تبدیلمفهوم مهم گردشگری در چین و به یک یافته   توسعۀسرعت   اخیر گردشگری روستایی به

تأکید بر ی در چین پرداخته است. وتحلیل گردشگری روستای با شش مدل مختلف به تجزیهوی  .است

از مشکالت و  برخی و شناسایی دشگری روستایی در توسعۀ منطقه مورد مطالعهنقش مهم گر

( 1321) 1. کوریااز دیگر نتایج تحقیق مذکور استدر آینده  ای پیشروی توسعۀ پایدار و سالمه چالش

اقتصادی در دلبستگی محل کار و نیات رفتاری از طریق احساسات و  ۀای به بررسی تأثیر تجرب در مقاله

نفر از  111 کند. وی در این بررسی یپردازد و برای این کار گردشگری روستایی را انتخاب م میحافظه 

کند و  انتخاب میبه عنوان نمونه اند  سفر به مناطق روستایی در جنوب پرتغال را داشته ۀکه تجربکسانی 

نماید. در این  آوری می نیاز برای سنجش مدل خود را جمع نامه اطالعات مورد از طریق توزیع پرسش

. شودمیاستفاده  آوری شده از روش حداقل مربعات ها و اطالعات جمع وتحلیل داده تحقیق برای تجزیه

  بخش( و حافظه به یک محرک لذت عنوان   نتایج این تحقیق نشان از رابطۀ گردشگری روستایی )به

 بین تجربه و نیات رفتاری دارد. ۀعنوان واسط
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2. Buckly 
3. Su 
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 چارچوب مفهومی

، بدون 2دهد که دستیابی به توسعۀ پایدار روستایی نظران علوم اجتماعی نشان می اخیر صاحب مطالعات

پذیر  های اقتصادی و اجتماعی امکان ها اعم از عرصه این نواحی در تمامی عرصه ساکنانمشارکت آحاد 

توسعۀ »ی در جوامع روستای توسعۀهای دستیابی به پیشرفت و  ترین مؤلفه نیست. به همین جهت از مهم

یافته  توسعۀتوان منابع انسانی  (. بر این اساس می511: 1335وانگ، )است  «های نیروی انسانی مهارت

شرطی برای دستیابی به توسعۀ پایدار روستایی دانست. لذا در مباحث توسعۀ  و پیش مهمرا عامل 

تأکید  آنهاو اجرای  ها تدوین سیاست فرآینددر  ساکنانالمللی نیز بر حضور  روستایی در سطح بین

ت، قابلیت و توانمندی توانند مشارکت داشته باشند که ظرفی شود. در این زمینه مسلماً روستاییانی می می

ها برای حفظ ثبات و تحقق اهداف خود، شهروندان  دارا باشند. از همین رو امروزه اکثر دولت الزم را

مختلف دنیا، بخش عظیمی از تحقیقات و منابع  در کشورهای که  طوری  بینند، به را در رأس امور می

شود که شهروند مطلوب برای جامعه باید دارای چه خصوصیاتی باشد و چگونه  صرف این مسئله می

رو موضوع توانمندسازی  این داد، از توسعۀها را در اقشار مختلف جامعه  توان این صفات و ویژگی می

(. 11: 2182واجارگاه،  شود )فتحی ها محسوب می دولت ترین وظایف یکی از مهم  گمان شهروندان بی

یعنی  ؛مؤثر است آنهاهایی است که بر فعالیت  گیری ی مشارکت افراد در تصمیماتوانمندسازی به معن

را به عمل تبدیل کنند.  آنهاهای خوبی را بیافرینند و  که فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند ایده  این

سه به در توانمندسازی  (.251: 2131)حیدری ساربان،  ر حیاتی در دنیای نوین استزی عنصتوانمندسا

 فرآیندیدر رویکرد ارتباطی، توانمندسازی  شود.میشناختی توجه  رویکرد ارتباطی، انگیزشی و روان

یک اجتماع، مجموعه، مدیر یا رهبر سعی در تقسیم قدرت دارد. در رویکرد   ،است که از طریق آن

ه افزایش تعیین فعالیت که ب راهبردی، توانمندسازی ریشه در تمایالت انگیزشی افراد دارد. هر انگیزش

 را در پی خواهد داشت آنهاگیری( و کفایت نفس افراد منجر شود، توانمندی  تصمیمکاری )خود

یک توان بر پایۀ  چندوجهی است و نمی شناختی موضوعی (. توانمندسازی روان15: 2185محمدی، )

انگیزش درونی فرآیند عنوان   هوم خاص به بررسی آن پرداخت. به همین جهت، توانمندسازی را بهمف

                                                 
1. Sustainable Rural Development 
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از  ایمجموعهدر اند که  دهکرتعریف  وظایف واگذار شده به افراد، جامعه، اعضای یک نهاد و ...

 شود.میداری( متجلی  ایستگی، حق انتخاب، اعتماد و معناثر بودن، شؤشناختی )م های روان ویژگی

ویژه توانمندسازی اجتماعی شهروندان توجه درخور و   در کشور ما به مقولۀ توانمندسازی و به

 از شهروندان بینش و بصیرت عمیق، دانش و معرفت مورد زیادیرو درصد  این است، از نشدهمناسبی 

را  توسعۀدر  نیاز و توانایی و مهارت الزم برای مشارکت در امور اجتماعی جامعه و نیز تأثیرگذاری

توجهی از جمعیت کشور شایان عنوان بخش  نواحی روستایی نیز به ساکناندارا نیستند. در همین راستا، 

های هدف مهم در توانمندسازی اجتماعی به شمار  اکنون یکی از گروه از این قاعده مستثنا نبوده و هم

سطح اجتماعی و فرهنگی  یاروند. توانمندسازی اجتماعی جوامع روستایی، تالشی برای ارتق می

ساکنان این نواحی است، زیرا از طریق این نوع توانمندسازی، روستاییان از موقعیتی که در آن در 

طور فعال در تصمیمات سیاسی نقش   رسند که در آن به اند، به موقعیتی می تأثیر بوده ها بی گیری تصمیم

 (. 13: 2188حیمیان، پور و ر گذارند )قلی دارند و بر خروجی آن تأثیر می

های  یکی از انواع توانمندسازی، بستر کسب مهارت عنوان  توانمندسازی اجتماعی روستایی به

  ، بهسازدها و نیازهای درونی ساکنان نواحی روستایی را فراهم می دستیابی به خواسته منظور بهالزم 

نفس و اطمینان   به ن حاکی از اعتمادمورد خود فائق آیند، کردار و گفتارشا بر شرم بی آنهاکه   طوری

های  خاطر باشد، قادر به ارزیابی صحیح و شناخت واقعی خویشتن باشند، به استعدادها و محدودیت

ها را داشته باشند و در جهت رفع آن بکوشند،  درونی خویش آگاه باشند، قدرت رویارویی با دشواری

دار باشند و بتوانند با افزایش توانمندی خویش به های خویش برخور از توانایی و قابلیت نیل به هدف

(. تأکید رویکرد توانمندسازی اجتماعی روستایی بر 11: 2111نظر دست یابند )فرخی،  های مورد هدف

اجرا گذاشته  ۀهای توسعۀ روستایی که توسط عوامل بیرونی به مرحل این است که بسیاری از برنامه

های مذکور تا زمانی که از حمایت  ت و آن این است که برنامهضعف بزرگ اس شود دارای یک نقطه می

توانند  همان عوامل بیرونی برخوردار است دارای پایداری کلی است و بسیاری از جوامع روستایی نمی

)آریفودین و همکاران،  کنندیافتگی را به دلیل پایین بودن توانمندی خود حفظ  توسعۀاین پایداری و 

عنوان تحول درونی فرد  نظران به ای از صاحب توانمندسازی اجتماعی توسط عده (. همچنین211: 1321
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تبدیل  1خود ارزشمندیسرعت به احساس  آغاز و به 2نفس  به ایجاد اعتمادشود که با  تعریف می

(. هدف این نوع توانمندسازی 12: 2331و موفقیت شخصی وی را به دنبال دارد )ویلسون، شود  می

 گفت(. با تمامی این تفاسیر باید 1: 1331شهروندان برای تغییر خود است )کیم، افزایش پتانسیل 

نمندسازی چگونگی و میزان ماهیت توا -است فرآیندهرچند توانمندسازی یک پدیده نیست بلکه یک 

نباید فراموش کرد که در سنجش توانمندسازی فقط به اما این نکته را  -ت آمده استدسقدرت به

 فرآیندشود، بلکه توجه به موارد زیر نیز مهم است:  گیرد توجه نمی زی انجام میارزیابی چه چی

که چه   اینی در ایجاد آن نقش دارند؟ د؟ و چه کساندهن انجام میو چطور چه کسانی را توانمندسازی 

کسانی قادر به توانمند ساختن جوامع روستایی هستند و ساکنان روستایی از طریق تعامل با چه کسانی 

دو نوع توانمندسازی  1در نوع خود مهم و ضروری است. از همین روست که گُربا ،باید توانمند شوند

داخلی و بیرونی را مطرح کرده است. نگرش بیرونی بر این باور است که توانمندسازی چیزی است که 

رشی است لی نیز نگتوانند اعطا کنند و یا به مردم روستایی انتقال دهند. توانمندسازی داخ ها می بیرونی

و خلق شرایط به این کار با تسهیلگری ها  خود را توانمند سازند و بیرونیتوانند  می که در آن تنها مردم

که توانمندی روستایی  آنجایی (. بر اساس این دیدگاه، از88: 2183افتخاری،  الدین )رکن کنندکمک می

تی نیستند، لذا در توانمندشدن روستاییان، هم علّ تکهای اجتماعی  اعی است و پدیدهاجتم ةیک پدید 

رو، طی سالیان اخیر گردشگری  توانند دخیل باشند. از همین عوامل درونی و هم عوامل بیرونی می

که توانسته نقش مهمی در توسعۀ است ـ اقتصادی های اجتماعی  از پویاترین فعالیت یکی روستایی 

 .کندجانبه در جوامع محلی ایفا پایدار همه

کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع   صنعت گردشگری از طریق ترکیب و به

نظران  اجتماعی ـ فرهنگی زیادی را برای جوامع روستایی به همراه داشته است و به اعتقاد صاحب

جمله تحوالتی  های روابط اجتماعی از تغییر در روابط اجتماعی جامعۀ میزبان و دگرگونی در شبکه

فر،  نیبینی است )فاضل و رمضا که همگام با ایجاد و گسترش این نوع گردشگری قابل پیشاست 

نواحی روستایی( و با رونق  ساکنانگردشگران با ورود به نواحی روستایی )تعامل با  (.221: 2132

                                                 
1. confidence 
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3. Gourba 
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های  و پروژه ها روستایی در فعالیت ساکناندادن به فعالیت گردشگری روستایی )دخیل کردن 

 ۀتغییرات اجتماعی جامع فرآیندبالقوه و کارآمد قادرند نقش مهمی در  یفعالیت ( به عنوان گردشگری

توانند در جهت ایجاد، گسترش و بهبود ارتباطات و تعامالت اجتماعی ـ میزبان ایجاد کنند. آنان می

ی و توجهی در افزایش آگاه عنوان یک عنصر بیرونی، عملکرد قابل ایفای نقش کرده و به فرهنگی

 (.113: 2331شناخت مردم محلی بازی کنند )اسلی، 

،  ، دیدگاههای گوناگون به موازات توسعۀ صنعت گردشگری در نواحی روستاییِ دارای جاذبه

و  شودمیو عادات مردم این نواحی در اثر بازدید گردشگران دستخوش تغییرات متعددی   فرهنگ

دهی شوند،  ریزی و سازمان خوبی برنامه  ستایی بههای توسعۀ گردشگری در مناطق رو چنانچه سیاست

ها و  با نحوة زندگی، آداب، عادات و خالصه، فرهنگ روستاییتواند راهی برای آشنایی مردم  می

(. جذب گردشگر در مناطق 11: 2183های گردشگران باشد )بستانی و فردوسی،  فرهنگ خرده

اصالح  همراه افزایش کیفیت محیط طبیعی،ی بهازی قواعد و رفتارهای اجتماعس روستایی، با مناسب

باشد داشته تواند اثر مثبت  یافتگی، می توسعۀهای مختلف  ساختار اجتماعی و مسائل فرهنگی در مقیاس

های  با ایجاد امکان مبادالت فرهنگی و تعامل فرآیند(. در این 128: 1331)کاوالی و همکاران، 

شود و تجارب فرهنگی  میزبان منجر می ۀکه به وسعت نظر جامعآید  هایی به وجود می اجتماعی، زمینه

اجتماعی ـ فرهنگی گردشگری در  آثار(. از دیگر 215: 2131سازد )سامیان و همکاران،  آنان را غنی می

 موارد زیر است، شودتواند منجر به توانمندسازی اجتماعی در این نواحی  نواحی روستایی که می

 (:251: 1323)لووریو و همکاران، 

های  روستایی و گروه خصوص از بین بردن جدایی ساکنان  ی بهافزایش ارتباطات اجتماع .2

 اجتماعی.

 فراهم کردن شرایط برای بازسازی میراث، نمادها و هویت موجود در روستا. .1

بین توسعۀ گردشگری روستایی و افزایش ارتقای کیفیت  دهد نشان می( 1338) 2مطالعات ریچارد

( 1331) 1آشلی داری وجود دارد؛ رکت اجتماعی روستاییان رابطۀ معناانسجام اجتماعی و مشا زندگی،

                                                 
1. Richard 
2. Ashly 
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تواند تأثیرات عمیقی در تقویت  و گسترش گردشگری روستایی می توسعۀبر این اعتقاد است که 

پذیری در  های شناختی، تقویت تعامل اجتماعی و مسئولیت نفس روستاییان، ارتقای ظرفیت  به اعتماد

 بگذارد. برجای مناطق روستایی

به باور برخی از صاحبنظران و اندیشمندان مزایای گسترش و توسعۀ گردشگری در نواحی  

ویژه از منظر توانمندسازی اجتماعی عبارتند از: بهبود زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه   روستایی به

ی، ارتقای سطح دانش و آگاهی گیری روستاییان، تقویت تعامل اجتماع محلی، افزایش قدرت تصمیم

عمومی، تقویت انسجام و همبستگی جوامع روستایی، تغییر در الگوهای رفتاری، آداب و سنن، 

ارتباطات فرهنگی  ۀبهزیستی اجتماعی، توانمندسازی فقرای روستایی، تقویت مشارکت اجتماعی، توسع

، تقویت و توسعۀ روحیۀ نفس  به رضایتمندی روستایی، تقویت اعتماد های جامعه، با توجه به ارزش

های سالمت، تجدید حیات اجتماعی و اقتصادی نواحی  روستاییان، ارتقای شاخص کارآفرینی

های اجتماعی، بهبود  روستایی، تقویت زیرساخت آموزشی در نواحی روستایی، تقویت زیرساخت

و  2ع روستایی )بردهای ارتباطی، توسعۀ اجتماعی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی جوام زیرساخت

 (.1331 ،و همکاران 1و گامس 1322، 1؛ بریدنهن2338؛ ویلیامس 1333همکاران 

های شناختی که در چارچوب رویکرد توسعۀ انسانی پایدار  در نهایت باید گفت توسعۀ ظرفیت

و گسترش  توسعۀمتجلی است بر سایر وجوه اولویت دارد. لذا توانمندسازی اجتماعات روستایی با 

آفرینی  روستایی است و نقش توسعۀهای ضروری برای دستیابی به  دشگری روستایی از پیش شرطگر

پذیری و  غلبه بر احساس ناتوانی و درماندگی خویش، ارتقای مسئولیت ۀواسط  مردم روستایی را به

 مادها و نیازهای درونی خود، افزایش اعت های الزم جهت دستیابی به خواسته گویی، کسب مهارتپاسخ

ارزشمندی، ها در نیل به اهداف، تقویت خود تنفس، افزایش آگاهی، برخورداری از توانایی و قابلی  به

تغییرپذیری، رضایت از زندگی، افزایش مشارکت اجتماعی، بهبود وضعیت تحصیالت، افزایش 

مان به أووکار، توجه ت های رفاه اجتماعی، تقویت سرمایۀ اجتماعی، ابتکار و خالقیت در کسب شاخص

زایی، داشتن قابلیت انطباق و انعطاف با  کیفیت همراه با کمیت، ارتقای اطالعات اقتصادی، اشتغال

                                                 
1. Byrd  
2. Bridenhanenn 
3. Gumus  
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های محلی، داشتن مهارت و قدرت استفاده  ها و سازمان شرایط متغیر محیطی، وفاداری نسبت به تشکل

 کشد. تایی به رخ میپایدار مناطق روس در نیل به توسعۀپذیر بودن و...  عات فنی، ریسکاز اطال
 

 روش تحقیق

پیمایشی از نوع نوع آن و  ؛توصیفی ـ تحلیلیاجرای آن روش ؛ تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی

زیارت )دارای گردشگری( و  ای دهروست ۀ آماری این پژوهش، ساکنانای است. جامع علّی ـ مقایسه

 2118برابر با است که تعداد آنها ستان فارس فاقد گردشگری( از توابع شهرستان بوانات در اچنارویه )

اند. با نفر ساکن روستای چنارویه 122زیارت و  ساکن روستای دهنفر  111است. از این تعداد  نفر

نه برای هر عنوان حجم نمو نفر به 253ده و بر اساس فرمول کوکران گیری تصادفی سا نمونهاستفاده از 

با استفاده از روش اسنادی  های مورد نیاز ت. گردآوری دادهده اساز این دو روستا در نظر گرفته ش یک

نامه با استفاده از ضریب  نامه است. پایایی پرسش مبتنی بر ابزار پرسشنیز روش میدانی بوده، و میدانی 

برای سنجش مفهوم  تأیید شد. محاسبه شده است که در حد مطلوبی 35/3آلفای کرونباخ برابر با 

ای گردشگری( و چنارویه دارزیارت ) دو روستای دهی توانمندسازی اجتماعی در اصلی تحقیق، یعن

بعد جزئی تقسیم گردید و سپس برای سنجش هر بعد، سؤاالتی  8فاقد گردشگری(، این مفهوم به )

 صوری( و اطمینان از پایایی آنهابا رجوع به متخصصان )اعتبار  س از تأیید اعتبار محتوایی،طراحی و پ

های  برخی گویه 2اصلی تحقیق اجرا شد. در جدول های  ده از ضریب آلفای کرونباخ، در نمونهبا استفا

 در نظر گرفته شده برای هر یک از ابعاد مورد مطالعه ذکر شده است.
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 های به کار رفته در تحقیق ها و برخی گویه شاخص .2 جدول

 ها گویه ها مؤلفه 

 ارتقای کیفیت زندگی
نی خود، مطابقت درآمد با مخارج، رضایت از وضعیت مسکن، رضایت از بهداشت محیط رضایت از وضعیت جسما

 بودن در زندگی دار امعنروستا، رضایت از سطح درآمد خود، لذت بردن از زندگی و کار در روستا و احساس 
 بودن در امور مربوط به گردشگری روستا و منتظر دولت ساکنانیت در قبال دیگر مسئول، احساس احساس وظیفه پذیری اجتماعی مسئولیت

 تعامل اجتماعی
تعامل با دیگر اهالی روستا، میزان تعامل با شورا و  جمعی، های دسته وآمد با مردم روستا، عالقه به مسافرت رفت

عضویت در رتباط با بسیج، میزان تعامل و دهیاری، تعامل با نهادهای دولتی، میزان حضور در مسجد، میزان ا
 تعامل با مراکز حمایتیتعاونی و 

 مشارکت اجتماعی
اندرکاران  های عمرانی روستا، همکاری با دست همفکری و مشورت در امور روستا، مشارکت در فعالیت

 های گردشگری و کمک به حل مشکالت مردم روستا فعالیت

 
 انسجام اجتماعی

دم روستا، حل اختالفات روستا به صورت همدلی و یکرنگی با اهالی روستا، کنار گذاشتن بگومگوهای جزئی با مر
روستا به هنگام بروز مشکل، اختالف عقاید   دانیسف شیرمیزان صمیمیت  اهالی، میزان مراجعه به  کدخدامنشانه،

 ی عمومی، میزان اعتماد به دیگر اهالی روستاها مکاناهالی، تمایل به حضور 
مهارت و دانش 

 اجتماعی
های  های گردشگری، شناخت و معرفی جاذبه گری روستا، مهارت در انجام فعالیتشناخت و آگاهی از مسائل گردش
 های آموزشی های گردشگری و شرکت در دوره های الزم جهت انجام فعالیت گردشگری روستا، کسب مهارت

 نفس  به تقویت اعتماد
ر جمع، توانایی پذیرش و نظرات در جمع، نگرانی از قبول نشدن نظرات د ها دهیاتوانایی کار گروهی، بیان 

 های فردییریگ میتصمی جدید، داشتن قاطعیت در کارها و اطمینان در ها تیمسئول
 عالقه به زندگی در روستا، زندگی در کنار اقوام و خویشاوندان و عدم تمایل به مهاجرت از روستا مکانی  احساس تعلق

 منبع: مطالعات نگارندگان

های آماری )توصیفی و  ها از روش تحلیل داده و  تجزیههمچنین در این تحقیق به منظور 

 استفاده شده است. SPSSافزار  استنباطی( در محیط نرم

ن است. این روستا بر اساس آخریزیارت  العۀ این تحقیق، روستای دهمورد مط ةمحدود

آن  نفر 118که از این تعداد  دارد نفر جمعیت 111، 2133در سال  سرشماری عمومی نفوس و مسکن

هاست که به دلیل وجود امامزاده  دهند. این روستا سال نفر آن را زنان تشکیل می 133را مردان و 

های طبیعی فراوان، پذیرای گردشگران زیادی از نقاط مختلف است که با  خاقان و داشتن جاذبه شاه

ا گردشگری را های مرتبط ب الیترونق فع ۀمحلی، زمین ساکنانورود خود به این روستا و تعامل با 

که در فاصله چهار کیلومتری روستای ع تحقیق حاضر، روستای چنارویه با توجه به نو. اند فراهم نموده

 عنوان روستای مورد مقایسه، مطالعه شده است. ارد به زیارت قرار د ده
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 های تحقیق یافته

 های توصیفی  الف( یافته

اند. در بین  لعه در چهار گروه سنی توزیع شدهدهد، افراد مورد مطا نشان می 1طور که جدول  همان

 سال است. 13ـ  13گویان دو روستا بیشترین فراوانی مربوط به رده سنی  پاسخ
 زیارت و چنارویه گویان روستاهای ده های سنی پاسخ توزیع فراوانی گروه .2 جدول

 گروه سنی
 روستای چنارویه زیارت روستای ده

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/1 22 1/25 11 سال 13کمتر از 

 1/51 13 1/11 11 سال 13تا  13بین 

 1/12 11 11 18 سال 13تا  12بین 

 1/8 21 8 21 سال به باالتر 12

 233 253 233 253 مجموع

 های تحقیق منبع: یافته

گویان دو روستای مورد مطالعه بیشترین  ، در بین پاسخ(1به لحاظ سطح تحصیالت )جدول 

 ی مربوط به افراد دارای سواد متوسطه است. فراوان
 زیارت و چنارویه گویان روستاهای ده توزیع فراوانی میزان تحصیالت پاسخ .1 جدول

 میزان تحصیالت
 روستای چنارویه زیارت روستای ده

 درصد فراوانی درصد فراوانی

 1/21 15 1/21 23 سواد بی

 11 52 11 52 ابتدایی

 1/11 55 1/11 51 متوسطه

 1/21 23 21 11 دانشگاهی

 233 253 233 253 مجموع

 های تحقیق منبع: یافته

 1/13دهد وضعیت انسجام اجتماعی  می نشان 1های توصیفی در جدول  نتایج حاصل از یافته

درصد در سطح کم،  1/11گویان ساکن در روستاهای دارای گردشگر در سطح خیلی کم،  پاسخدرصد 

در سطح خیلی زیاد برآورد درصد  1/11در سطح زیاد و درصد  5/18ط، در سطح متوسدرصد  5/15

گویان ساکن در روستاهای فاقد گردشگر  پاسخدرصد  5/13. در مقابل، وضعیت انسجام اجتماعی شد
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در سطح درصد  2/11در سطح متوسط، درصد  1/13در سطح کم، درصد  1/12در سطح خیلی کم، 

. میانگین و انحراف معیار متغیر دانش و مهارت اجتماعی شدورد در سطح خیلی زیاد برآ 1/11زیاد و 

و  85/1و برای روستاهای فاقد گردشگر به ترتیب  55/1و  11/1روستاهای دارای گردشگر به ترتیب 

گویان روستاهای دارای گردشگر در سطح خیلی  پاسخدرصد  5/18است. وضعیت کیفیت زندگی  55/2

 2/13در سطح زیاد و درصد  1/11در سطح متوسط، درصد  5/15در سطح کم، درصد  5/11کم، 

گویان روستاهای فاقد  پاسخدرصد  5/11. این شاخص در شددرصد در سطح خیلی زیاد برآورد 

در درصد  8/11در سطح متوسط، درصد  8/13در سطح کم، درصد  1/13گردشگر در سطح خیلی کم، 

آمد. در مورد متغیر مشارکت اجتماعی دست هدر سطح خیلی زیاد بدرصد  5/11سطح زیاد و 

در سطح خیلی زیاد و کمترین فراوانی با درصد  1/11روستاهای دارای گردشگر بیشترین فراوانی با 

 5/11در سطح زیاد ارزیابی شدند. ولی در روستاهای فاقد گردشگر بیشترین فراوانی با درصد  1/12

 در سطح خیلی زیاد ارزیابی شدند.رصد د 5/11درصد در سطح خیلی کم و کمترین فراوانی با 

گویان ساکن در روستاهای دارای گردشگر در سطح خیلی  پاسخدرصد  2/11وضعیت تعامل اجتماعی 

 1/11در سطح زیاد و درصد  1/11در سطح متوسط، درصد  8/11درصد در سطح کم،  2/15کم، 

گویان  پاسخدرصد  5/13عی . در مقابل، وضعیت تعامل اجتماشددر سطح خیلی زیاد برآورد درصد 

در  درصد 2/11در سطح کم،  درصد 2/15ساکن در روستاهای فاقد گردشگر در سطح خیلی کم، 

در سطح خیلی زیاد حاصل شد. میانگین و  درصد 1/11در سطح زیاد و  درصد 3/12سطح متوسط، 

و  درصد 11/1تیب گویان روستاهای دارای گردشگر به تر نفس پاسخ  به انحراف معیار متغیر اعتماد

برآورد گردید. همچنین  درصد 11/1و  11/1و برای روستاهای فاقد گردشگر به ترتیب  درصد 11/1

گویان روستاهای  پذیری اجتماعی در پاسخ ها نشان داد میانگین و انحراف معیار متغیر مسئولیتیافته

و  11/1گردشگر به ترتیب  گویان روستاهای فاقد و در پاسخ 11/1و  15/1دارای گردشگر به ترتیب 

در سطح خیلی  درصد 5/11است. بیشترین فراوانی تعلق مکانی در روستاهای دارای گردشگر  11/1

در سطح زیاد ارزیابی شد. در روستاهای فاقد گردشگر بیشترین  درصد 5/15کم و کمترین فراوانی 

در سطح خیلی  درصد 1/11با درصد در سطح کم و کمترین فراوانی  5/18فراوانی متغیر تعلق مکانی 

 زیاد ارزیابی شد.
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 درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار روستای دارای گردشگر و فاقد گردشگر. 4 جدول

 روستا متغیر

کم
ی 

خیل
 

ط کم
وس

مت
 

یاد
ز

یاد 
ی ز

خیل
ین 

نگ
میا

ار 
معی

ف 
حرا

ان
 

امن
د

 ۀ
از

متی
ا

 گویان )درصد( درصد پاسخ 
انسجام 
 اجتماعی

 0-32 22/3 54/4 4/14 5/22 5/15 1/22 1/23 ردارای گردشگ
 0-23 22/2 34/1 4/22 3/27 4/23 6/43 5/23 فاقد گردشگر

دانش و مهارت 
 اجتماعی

 0-25 55/2 22/4 5/15 5/42 2/25 2/25 5/23 دارای گردشگر
 0-27 55/3 25/1 3/13 5/20 1/24 6/12 5/43 فاقد گردشگر

ارتقای کیفیت 
 زندگی

 0-33 22/1 03/4 3/23 4/22 5/25 5/14 5/12 ردارای گردشگ
 0-20 22/2 77/1 5/21 2/24 2/23 4/13 5/12 فاقد گردشگر

مشارکت 
 اجتماعی

 0-24 54/2 12/4 2/42 7/23 2/26 5/23 3/23 دارای گردشگر
 0-36 12/4 02/1 5/24 3/23 3/22 5/12 5/14 فاقد گردشگر

 0-25 33/1 43/4 2/12 7/12 2/27 2/25 3/12 دارای گردشگر تعامل اجتماعی
 0-32 36/4 65/1 4/26 3/13 3/27 3/15 5/23 فاقد گردشگر

 0-33 22/2 22/4 2/12 7/12 2/27 2/25 3/12 دارای گردشگر نفس  به اعتماد

 3-37 12/2 12/1 6/24 5/25 5/22 2/17 2/14 فاقد گردشگر
پذیری  مسئولیت

 اجتماعی

 0-21 24/2 65/4 5/13 6/21 3/24 5/27 5/14 دارای گردشگر
 0-24 27/2 41/1 5/22 5/21 3/25 3/14 6/12 فاقد گردشگر

 0-33 25/3 32/4 7/13 6/10 5/25 7/27 5/14 دارای گردشگر تعلق مکانی
 0-27 65/3 12/1 6/24 2/25 7/23 5/12 5/13 فاقد گردشگر

 های تحقیق منبع: یافته

 

 های استنباطی یافته( ب

های تحقیق از آزمون تی مستقل بین دوگروهی  مت به منظور مقایسۀ اختالف  میانگیندر این قس

 شود: می بیاناستفاده شده است که نتایج آن در زیر 

گویان  دهد که بین پاسخ دوگروهی نشان می ، نتایج آزمون تی مستقل بین5با توجه به جدول 

تای چنارویه )روستای فاقد فعالیت زیارت )روستای دارای فعالیت گردشگری( و روس روستای ده

گردشگری( از نظر ارتقای کیفیت زندگی، انسجام و همبستگی اجتماعی، دانش و مهارت اجتماعی، 

داری وجود دارد. با توجه به نفس تفاوت معنا  تماعی و اعتماد بهمشارکت اجتماعی، تعامل اج

توانمندسازی اجتماعی  ،موارد ذکرشدهدر تمامی گفت توان  آمده از دو گروه می دست های به میانگین

در بعد انسجام و همبستگی اجتماعی، دانش و مهارت اجتماعی، کیفیت زندگی، مشارکت اجتماعی، )
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زیارت بیشتر از اهالی روستای چنارویه بوده است.  نفس( اهالی روستای ده  به تعامل اجتماعی و اعتماد

گویان روستای  زیارت و پاسخ گویان روستای ده بین پاسخ دهد ن نتایج این آزمون نشان میهمچنی

به عبارت  داری وجود ندارد؛ معنا پذیری اجتماعی و تعلق مکانی، اختالف  چنارویه از نظر مسئولیت

زیارت و روستای چنارویه در موارد ذکرشده یکسان بوده  دیگر توانمندسازی اجتماعی روستای ده

 است.
 زیارت و چنارویه ده دهندگان روستاهای سازی اجتماعی پاسخهای توانمند فهدر مورد مؤل tنتایج آزمون . 5 جدول

 خصوصیات
 روستای فاقد گردشگر روستای دارای گردشگر

 t df Sigمقدار 
 SD میانگین SD میانگین

 333/3 11/113 512/1 31/1 11/21 11/1 13/11 انسجام اجتماعی
 333/3 13/113 52/11 51/1 12/11 15/5 18/15 دانش و مهارت اجتماعی

 333/3 51/111 35/18 13/1 31/21 83/1 12/18 ارتقای کیفیت زندگی
 333/3 33/153 33/12 11/1 11/21 55/1 33/11 مشارکت اجتماعی
 333/3 51/113 58/13 51/1 38/28 31/1 35/11 تعامل اجتماعی

 333/3 12/155 35/21 51/1 21/13 11/5 21/18 نفس  به اعتماد
 312/3 138 13/1 11/1 13/15 35/1 31/11 پذیری اجتماعی ولیتمسئ

 215/3 138 11/3 11/1 58/25 13/1 31/28 تعلق مکانی

 های تحقیق منبع: یافته

 

 گیری بحث و نتیجه

و عملکرد  در نواحی روستایی، مطالعۀ تأثیرهای اخیر و همزمان با توسعۀ گردشگری  در سال

ای را فراهم آورده است که غالباً در مقام رشتهاز تحقیقات بین ای غنی گردشگری روستایی، حوزه

های اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی، آن را تأیید و یا به چالش  نوشدارویی برای حل تمام بیماری

جمله  که از کندتواند عملکردهای مختلفی ایفا  اند. توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی می کشیده

آثار های اجتماعی محل ظهور این فعالیت اشاره نمود.  آن در ساختار و ویژگیتوان به نقش  می

های ارزشی،  که در آن، گردشگری تغییراتی را در نظام اندهایی اجتماعی و فرهنگی گردشگری شیوه

های اجتماعی ایجاد  زندگی جمعی، مراسم سنتی و سازمان ةرفتار فرد، روابط گروهی، سبک و شیو

. تحقیق حاضر با شود منجر تواند به توانمندی اجتماعی روستاییان  امر در نهایت می کند که این می

زیارت را  روستای ده ساکناننقش گردشگری روستایی در توانمندسازی اجتماعی  ،الهام از این رویکرد
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که رونق فعالیت گردشگری در این  هو به طور مشخص در پی پاسخ به این سؤال بود مطالعه کرده

، فعالیت بیان شدهآن داشته است؟ بر اساس ادبیات  ساکنانا چه نقشی در توانمندی اجتماعی روست

رجی، توانسته است منافع اکارگیری همزمان منابع داخلی و خ  گردشگری از طریق ترکیب و به

 نظران فرهنگی زیادی را برای جوامع روستایی به همراه داشته باشد. چنانچه به اعتقاد صاحب-اجتماعی

جمله تحوالتی  های روابط اجتماعی از تغییر در روابط اجتماعی جامعۀ میزبان و دگرگونی در شبکه

بینی است که در نهایت نیل به  است که همگام با ایجاد و گسترش این نوع گردشگری قابل پیش

أیید روستایی را در نیز در پی دارد. این دیدگاه نظری در این تحقیق ت ساکنانتوانمندی اجتماعی 

و شکوفایی  توسعۀکه  آماری به کار رفته در این پژوهش نشان داد های شود چرا که تحلیل می

که   طوری  است. به داشتهزیارت نقش بسزایی  گردشگری در توانمندسازی اجتماعی ساکنان روستای ده

انسجام و نتایج حاصل از آزمون تی مستقل بین دوگروهی در این پژوهش بیانگر آن است که به لحاظ 

همبستگی اجتماعی، دانش و مهارت اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی، مشارکت اجتماعی و تعامل 

زیارت )دارای گردشگری( و روستای چنارویه )فاقد  اجتماعی و اعتماد به نفس بین دو روستای ده

مکانی پذیری اجتماعی و تعلق  گردشگری( اختالف معناداری وجود دارد و تنها به لحاظ مسئولیت

زیارت توانسته است  دار نیست. این نتیجه بیانگر آن است که گردشگری در روستای دهمعنااختالف 

و تعامل با یکدیگر، شرکت در های گروهی، همکاری  مردم این روستا را نسبت به انجام فعالیت

ازدید تا، بدر قبال سایر اهالی روسه حل مسائل روستا، انجام وظایف عمومی روستا، کمک ب هایجلسه

وآمد با اهالی روستا، همفکری و مشورت در امور مربوط به روستا،  ، رفتاز اقوام و خویشاوندان

های گردشگری روستا، ایجاد همدلی و یکرنگی، حل اختالفات به صورت  صیانت از جاذبه

های  جاذبهکدخدامنشانه، مدیریت امور مربوط به خود، شناخت مسائل گردشگری روستا، معرفی 

های گردشگری ترغیب نماید و آنان را به  های الزم برای فعالیت به دیگران و کسب مهارتروستا 

دار بین  حقیق ریچارد، مبنی بر ارتباط معناهای ت لحاظ اجتماعی توانمند سازد. نتایج این پژوهش یافته

یت زندگی توسعۀ گردشگری روستایی و افزایش انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی و ارتقای کیف

های تحقیق آشلی را تأیید و برخی  همچنین نتایج این تحقیق برخی یافته کند.میروستاییان را تأیید 

و گسترش گردشگری  توسعۀکند که  برای مثال این یافته آشلی را تأیید نمی ؛کند دیگر را رد می
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. اما این داشته باشدی پذیری اجتماعی در مناطق روستای تواند تأثیر عمیقی در مسئولیت روستایی می

وی  که رونق فعالیت گردشگری روستایی نقش بسزایی در افزایش اعتماد به نفس و تقویت  ۀیافت

 کند.میتأیید  ساکنان روستایی دارد را تعامل اجتماعی 

 :شودبیان میآمده در این پژوهش، پیشنهادهایی به شرح زیر  دست با عنایت به نتایج به

های گردشگری به مردم روستا و  اختیارات و مدیریت مربوط به فعالیت واگذاری هرچه بیشتر -

 تر کردن نقش دولت در این زمینه. کمرنگ

ای  های مربوط به اجرای پروژه گیری ها و تصمیم ریزی دخالت دادن مستقیم مردم روستا در برنامه -

 گردشگری.

تا و نحوة برخورد و تعامل بخشی به مردم روستا نسبت به اهمیت ورود گردشگران به روسآگاهی -

 مردم با آنان.

 های گردشگری. تشویق مردم روستا به تشریک مساعی با سایر اهالی روستا در فعالیت -

تشویق مردم روستا نسبت به اقدام خودجوش در زمینۀ تبلیغ گردشگری روستای خود و معرفی  -

توانند نقش  ی اجرایی میها دستگاهکه  پایان سخن این  های گردشگری روستا به دیگران. جاذبه

رسانی بازی کنند.  واسطۀ آموزش و اطالع های اجتماعی به  مهمی در راستای ارتقای توانمندی

دولت نیز با نقش تسهیلگری خود ازجمله ایجاد تسهیالت خدماتی و بهداشتی، توسعۀ تسهیالت 

های  ردم با برنامهرسانی در زمینۀ امور زیربنایی و افزایش آگاهی م اقامتی و رفاهی، خدمات

 های اجتماعی جوامع روستایی کمک کند. تواند به ارتقای توانمندی آموزشی می
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