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 چکیده
 گذذارد،بر نواحی گردشگرپذیر می یطیمح-ستیو ز یفرهنگ -یاجتماع ،یاقتصاد ادبعا اثرهای بسیاری در یگردشگر ةتوسعبا توجه به اینکه  هدف:

داشته  یگردشگر داریپا ةبر توسع یریثأدر دهستان دوهزار چه ت یرانواع گردشگ ةاست که توسع یال اساسؤس نیبه ا ییگوپاسخ قیتحق هدف از این

 است؟

 یروستاها نارا ساکن قیتحق یآمار ةجامع است. پرسشنامه لیو تکم هیو ته یدانیم شیمایبر پ دیبا تأک یلیتحل -یفیاز نوع توص قیروش تحق روش:

 است. شده پردازش  SPSS یافزار آماربا استفاده از نرم شدهیآوردهند. اطالعات جمعیم لیتشک انکوهیتراش و م-برسه، شانه

و کسذب  یموجب تنوع شذغل کهیطورهب است؛ مثبت گذاشته ریتأث داریپا ةتوسع یبر بعد اقتصاد یگردشگر ةآن است که توسع انگریب جینتا ها:یافته

 یکذاربر رییذآن اسذت کذه در تغ انگریها بیبررس ،رایز ؛اشته استرا د یمنف ریتأث نیشتریب یطیدر بعد مح ،نیساکنان شده است. همچن شتریدرآمد ب

شده  طیمح یداریدوم، موجب ناپا یهاخانه یاصولریوساز غدر اثر ساخت نیو رانش زم شیآب در فصول گرم سال، فرسا یکم وسافت محس ،یاراض

 است.شده  یابیدر سطح متوسط ارز داریپا یتیوضع زین یو نهاد یاست و در ابعاد اجتماع

هذای رفتذار تواند تمامی زوایای پنهذان موضذوعهای کمی نمیگیری از روشاین تحقیق عمدتاً مبتنی بر روش کمی است و بهرهراهکارهای عملی: 

بیشذتر هترکردن هرچذهای تحقیق کیفی نیز برای شفافشود از روشگردشگران یا جامعة میزبان را نشان دهد؛ بنابراین، به محققان دیگر پیشنهاد می

 روابط میان متغیرهای این تحقیق استفاده کنند.

سازد. بدیهی است بذا تقاضذای روزافذزون گردشذگری در سذطح نتایج تحقیق حاضر ضرورت توجه به گردشگری پایدار را مطرح میاصالت و ارزش: 

گیرنذد. بذرای بهبذود ، موردتوجه گردشذگران قذرار مذیهای گردشگری برخوردار هستندعنوان یکی از مکانهای الزم بهجامعه، مناطقی که از ظرفیت

 های آینده، الزم و ضروری است.زیست برای نسلوضعیت پایداری و توسعة گردشگری، الزامات مدیریتی و نیز محافظت از محیط

ر ساخت مساکن جدید، تکیه بر هویت ها، راهکارهایی شامل توجه به تعامالت و همبستگی اجتماعی روستاییان دبا توجه به یافته راهکارهای عملی:

 پیشنهاد شده است.ه فرهنگ بومی و قومی منطقه، کاهش وابستگی به شهرها در ساخت مساکن روستایی و غیر

توان با شناسایی آثار تغییرات ناشی از نفوذ و هجوم تکنولوژی، فرهنگ و سذیمای پژوهش حاضر از این نظر حائز اهمیت است که می اصالت/ ارزش:

 هری بر الگوی مسکن روستایی، نسبت به کنترل این فرایند و حفظ الگوی معماری سنتی متناسب با نیازهای زندگی امروزی اقدام نمود.ش

 .توسعة پایدار گردشگری، گردشگری روستایی، دهستان دوهزار، مازندرانها: کلیدواژه

 

                                                            
 :نویسندة مسؤول .Email: Zahra.heydari@ut.ac.ir 
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 . مقدمه 1
 . طرح مسئله1. 1

 یعام و در صذنعت گردشذگر طورهب یداریپا میامروزه پارادا

شذده و در  لیتبذد یجهذانای و دغدغذه ینگران طور خاص بههب

 یبذه کذانون اصذل یداریذمفهذوم پا ی،گردشذگر ةتوسذع اتیادب

. درواقذع، اسذت گردیده لیجهان تبد کیو آکادام یمباحث علم

هذا در نفذراوان آ ضررهایها و یداریشدن ناپابا مشخص امروزه

 یمهم و ضرور ایعنوان مسئلهبه یداریپا میر توسعه، پارادایمس

-را بذه یتوجه مجامع جهذان ،ریاخ ةو درطول دو ده افتهینمود 

-بحذث ،یجهذان یهذاچالش نیدنبال اکرده است. بهجلب خود 

گذشذته  ةدر دهذ داریپا ةو توسع یارتباط گردشگر بارةدر ییها

 ،سامانیی، مهدوی، و اکبری)افتخار افتیمطرح شد و گسترش 

 ی،داریذمباحذث پا یطذورکلو بذه داریپا ةتوسع .(2، ص. 3333

 نیذاز ا یکذکذه ی انذدوارد شذده یمختلفذ یهذانهیامروزه در زم

مختلذ   یدر فضذاها یمباحذث گردشذگر ،یمطالعات یهانهیزم

 ایذسذه  ةرندیدربرگ یگردشگر داریپا ةتوسع .هستند ییایجغراف

 یطذیمحستیو ز یفرهنگ -یاجتماع ،یاقتصاد ةچهار بعد عمد

، ص. 3333، ی، اکبریان رونیزی، افتخاری، و بذدری)رضواناست 

خصذوص در بذه ر،یذاخ یهاکه در سال ییاز راهبردها یکی .(22

 نیذاز ا یو در برخذ شذدهتوجذه  بذه آن افتذهیتوسعه یکشورها

همذراه داشذته اسذت، بذه یمثبت جیاجرا در آمده و نتاکشورها به

و اسذتفاده از  ییروسذتا یدر نواح یتوسعه و گسترش گردشگر

عنوان منبع درآمد روستا به یو فرهنگ یعیمتعدد طب یهاجاذبه

حذال کمذک بذه حفاظذت از نیمذردم روسذتا و درعذ شتیو مع

روسذتا  یو فرهنگذ یعذیفرد طبمنحصربه یهاها و جاذبههیسرما

در چند سال اخیر،  (.35، ص. 3338، احمدیپور و )جمعهاست 

از  یبخشذمثابذة مازنذدران بذه ییاروسذتمهذم  ینذواحبرخی از 

انذد؛ شدهمطرح  یردشگرگ عنوان مقاصدبهیی، ایجغراف یفضاها

به  (شهرستان تنکابن) دهستان دوهزار ییروستا ینواحازجمله، 

 راثیذتوسذط سذازمان م یگردشگر ةاز مناطق نمون یکنوان یع

شذده  یاستان تهران معرفذ یو گردشگر یدست عیصنا ی،فرهنگ

مناسذب،  یوهذواخذاص، آب یعذیطب یهذابذهجاذوجذود  .است

گردشذگران موجذب  ازیذامکانات موردن ریمطلوب و سا یدسترس

از  یادیذمنطقذه تعذداد ز نیذدر ا لیذتعط امیذدر اتا شده است 

کذه بذه  ینوع گردشذگر نیاما درکنار ا ؛ابندیگردشگران حضور 

از  گذرید ینذوع ،دوم یهذاخانذه ،روزانه معروف است یگردشگر

-شکل گرفته ریاخ یهاکه در دهه هستندمنطقه در  یگردشگر

نذذوع  نیذذا دهسذذتان نیذذا یکوهسذذتان ی. امذذروزه در نذذواحانذذد

کذه توانسذته  اسذتغالب مطرح  یعنوان گردشگربه یگردشگر

درآمذد،  جذادی. اآوردوجذود هرا در منطقه بذ یاگسترده راتییتغ

 جذادیوکذار و ابهبذود کسذب ان،ییروسذتا یزندگ تیبهبود وضع

 یامذدهایپ نیتذراز مهذم ،انییروسذتا ازیذموردن یهذاساختریز

 راتییذذتغ ،درمقابذذل. ن منطقذذه اسذذتیذذدر ا یگردشذذگر ةتوسذذع

کذاهش  ی وهرشذ -روستا یهامهاجرت ،یاراض یکاربر ةگسترد

-یشذمار مذبذه یمنف یامدهایپ نیترمهمی، محصوالت کشاورز

با طرح مبانی نظری، ابتدا  تاشود یتالش مبررسی  نیدر ا .دنرو

سپس، درقالذب سذؤاالت  د وناستخراج شو ازیموردن یهاشاخص

بررسذی تجربذی نمونذه  ةمعجاو با مصاحبه با اعضای پرسشنامه 

ال ؤسذ نیذبذه ا ییگذودنبال پاسذخبه قیتحق نیا ،درواقع شوند.

در دهستان دوهزار چه  یانواع گردشگر ةاست که توسع یاساس

 داشته است؟ یگردشگر داریپا ةبر توسع یریثأت

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

منطقذذة موردمطالعذذه در ایذذن پذذژوهش، نذذواحی روسذذتایی 

دهسذذتان دوهذذزار واقذذع در بخذذش مرکذذزی شهرسذذتان تنکذذابن 

هستند که از شذمال بذه دهسذتان گلیجذان و دریذای خذزر و از 

شوند. طبق آمار جنوب به پوشش جنگلی و ارتفاعات محدود می

  136، روسذذتایی ةنقطذذ 36 ن دهسذذتان دارای، ایذذ3335سذذال 

(. 3335نفر جمعیت است )مرکذز آمذار ایذران،   3126و خانوار 

 صذورت ردیفذیهای روستایی ایذن ناحیذه بذهاستقرار سکونتگاه

در حد فاصذل ارتفاعذات جنگلذی و کوهستانی و  ةدرامتداد جاد

شناسی گردشگری این حذوزه، گردشذگری کوهستان است. گونه

و به دو شکل عمدة گردشگری روزانة عبذوری  طبیعتمبتنی بر 

های دوم های دوم است. تمرکز خانه)بدون اقامت شبانه( و خانه

های گردشگری( که در حذد فاصذل بذین از نوع مجتمع )شهرک

های دوم در روستاها درکنار جمعیت روستاها هستند و نیز خانه

روسذتاهای  باشذد.اند، مذیبومی که بیشتر از اهالی سابق منطقه

طور این حوزه برحسب میزان و نحوة عرضة منابع گردشگری، به

کذه طذوریانذد؛ بذهمتفاوت از بازارهای گردشذگری متذأثر شذده

تذر منذابع، عسل محله با عرضة قویو  روستاهای برسه، میانکوه

 اند.تر این پدیده قرار گرفتهتأثیر عمیقتحت
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 نقشة منطقه موردمطالعه .1شکل

 3332های پژوهش، یافتهمأخذ: 

 . روش تحقیق2. 2
روش تحقیق در این مقاله توصیفی و تحلیلذی اسذت. بذرای 

ها و اطالعات، ابتدا مجموعه متغیرهایی با عنوان آوری دادهجمع

عنوان متغیر مسذتقل و اثذرات مثبذت و به« توسعة گردشگری»

 منفی آن در توسعة پایدار )ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیطذی و

عنوان متغیذر وابسذتة تحقیذق براسذاس نتذایج سذایر نهادی(، به

اند. این تحقیق بذا هذدف محققان استخراج  و مدنظر قرار گرفته

آیا میذان سذطح گویی به این سؤال اصلی انجام شده است: پاسخ

توسعة گردشگری و ابعاد توسعة پایذدار )ابعذاد اقتصذادی، اجتمذاعی، 

 طالعه رابطة معناداری وجود دارد؟محیطی و نهادی( در ناحیة موردم

براساس هدف تحقیق و بررسی اولیة میدانی، روسذتاهایی از 

دهستان دوهزار انتخاب شدند که از سذطح توسذعة گردشذگری 

عنذوان یکذی از منذاطق برخوردار باشند )هرچند این منطقه بذه

نمونة گردشگری مطرح است، اما با توجه به موقعیت قرارگیذری 

یط محیطذذی از سذذطوح متفذذاوتی از توسذذعة روسذذتاها و شذذرا

باشذذد(. جامعذذة آمذذاری تحقیذذق را گردشذذگری برخذذوردار مذذی

خانوارهای ساکن معمولی سذاکن در دهسذتان دوهذزار تشذکیل 

ای نسذبی و گیذری طبقذهدهند. بذا اسذتفاده از روش نمونذهمی

نفذر تعیذین شذد.  288براساس فرمول کذوکران، حجذم نمونذه 

مدت سه هفته تکمیل به 3333مردادماه ها از ابتدای پرسشنامه

افذزار آمذاری شده بذا اسذتفاده از نذرمآوریشدند. اطالعات جمع

SPSS شذده، ضذریب پردازش شدند و مطابق محاسذبات انجذام

برآورد شده اسذت. بذرای تحلیذل و  32/8آلفای کرونباخ برابر با 

ز استنتاج، بسته به نوع داده، مقیاس متغیرها و اهداف موردنظر ا

هذای تحلیذل آمذاری روش آماری توصیفی نظیر میانگین، روش

نظیر همبستگی، رگرسذیون و تحلیذل واریذانس اسذتفاده شذده 

 است.

 . مبانی نظری تحقیق3

شذود و جوامذع امروزه توسعه همپای زندگی بهتر تلقی مذی

یذزدی و گردند )پاپلیمند مینسبت به گذشته از آن بیشتر بهره

(. رویکرد جدیذدی کذه در توسذعه از 32، ص. 3333ابراهیمی، 

گیرد، توسعة پایدار است. دیدگاه اندیشمندان موردتوجه قرار می

، پس از انتشار گزارش برانتلند توسط کمیسیون 3332در سال 

جهانی محیط زیست و توسعة سازمان ملل متحد، توسعة پایدار 

عنذوان یکذی از اهذداف های اقتصذادی بذهبرای بسیاری از بخش

، 2838، 3ایذالو، و پذرز -لزانو )بالنکاس، گنزالز، تبدیل شد اصلی

توسذعه،  و زیسذت محذیط جهذانی کمیسذیون (. ازنظر131ص. 

 را جهذان کنذونی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعة

 بذرآوردن در را آتذی هذاینسذل توانذایی آنکه بدون کند، تأمین

، ص. 3336 )ابذدی و زمذانی، افکنذد مخذاطرهبذه خذود نیازهای

-کذارگیری آمذوزهدرواقع، اصطالح توسعة پایدار بیانگر به (.332

های اکولذوژی در فراینذدهای اقتصذادی اسذت و اصذوالً توسذعة 

ای باشد کذه گونهپایدار برای رسیدن به سیاستی مطلوب باید به
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ازای یک نرخ رشذد درآمذد سذرانة واقعذی، از تخریذب ذخذایر به

ة طبیعی جلذوگیری کنذد )بذدری و سرمایة ملی یا ذخایر سرمای

 (.63، ص. 3333پورطاهری، 

   

 

 

 
 

 عملکرد برهم کنش ابعاد توسعة پایدار از دیدگاه سیستمی .2شکل 

 25: 3333مأخذ: شرفی، 

 

توجه اهمیت روستا و توسعة روستایی به دالیل متعدد قابل 

های اخیر بیشذترین جمعیذت انسذانی در است؛ ازجمله، در سال

اند و با توجه به اینکه علت وجود بسذیاری از ساکن شدهشهرها 

این شهرها، روستاها هستند و نیاز شهرنشینان وابستگی زیذادی 

های کشاورزی برای خصوص فعالیتهای روستایی )بهبه فعالیت

تأمین مواد غذایی( دارد، توسعه و بقاء روسذتاها امذری ضذروری 

عنذوان قاعذدة تایی بههای روسبراین، حوضهشود. عالوهتلقی می

کننذد؛ نظام و فعالیت ملی نقش اساسی در توسعة ملی ایفا مذی

-زیرا، توسعة پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روسذتایی بذه

دهندة نظذام سذرزمین اسذت و پایذداری عنوان زیرنظام تشکیل

توانذد نقذش مذؤثری در فضاهای روستایی در ابعاد مختلذ  مذی

داشته باشد و اگر در جریان پیشذرفت و  ای و ملیتوسعة منطقه

ای ایجاد شود، آثذار و پیامذدهای توسعة فضاهای روستایی وقفه

های روستایی، بلکه منذاطق شذهری و درنهایذت تنها حوزهآن نه

زاده، و کلیذذت سذذرزمین را دربذذر خواهذذد گرفذذت )جذذوان، علذذوی

 (.33، ص. 3338کرمانی، 

توسذذعة  پذذس از جنذذگ جهذذانی دوم، مطالعذذات درزمینذذة

آغاز شد؛ البتذه تذا  2آرامی با توسعة جامعة روستاییروستایی به

دسذت ، ایذن مطالعذات موفقیذت چنذدانی بذه3328اوایل دهذة 

توسذعه بیشذتر بذه  3368و  3358هذای نیاوردند؛ زیرا، در دهه

شدن شتابان و توسعة مفهوم رشد مطرح بوده و بر محور صنعتی

فاصلة زیادی بذین فقذرا و شهری متمرکز بوده است و درنتیجه، 

(. در 62، ص. 3332لنگذرودی، ثروتمندان ایجاد شذد )مطیعذی

ادبیات مربوط به مطالعات روستایی، تعاری  متعددی از توسذعة 

 اند از:ها عبارتروستایی ارائه شده است که برخی از آن

مفهومی گسترده کذه دربرگیرنذدة تمذامی نکذات مهذم بذرای  -

شامل آمذوزش، بهداشذت، مسذکن،  حیات مردم روستایی است؛

 خدمات عمومی و ...؛

سازی دنبال یکپارچهای پایدار بهفرایندی چندبعدی که با رویه -

محیطذی را است و اهداف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست

 کند؛تعقیب می

-فرایند با ثبات و پایدار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست -

ه بلندمدت کل جامعه طراحی شده محیطی که برای افزایش رفا

 (.1، ص. 3333معصوم و عزمی، است )قدیری

های جمعیذت هدف اصلی توسعة روستایی باید تواناساختن توده

هذای خذود نیازهذای تواننذد بذا تذالشروستایی باشد که اکنون نمی

-(. دراین52، ص. 3333پور، اساسی زندگی را برآورده سازند )جمعه

 توسذعة درزمینة جدید راهبردی عنوانبه ریگردشگ راستا، گسترش

 اقتصذاد سذازیمتنذوع در نقذش مهمذی تواندمی ایران، در روستایی

 تعیذین و روسذتایی اقتصذاد سذازیکند. متنذوع ایفا روستایی جوامع

 را متعددی شغلی هایفرصت گردشگری مانند جایگزین، راهبردهای

ریذزان و از برنامذهبسذیاری کند. می ایجاد روستایی هایدر سکونتگاه

عنوان یکذی از ارکذان گذاران توسعه، از صنعت گردشگری بهسیاست
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ند که گردشذگری هست کنند و بر این باورمی پایدار یاد ةاصلی توسع

پایدار  ةبه توسع نیل از راهکارهای مهم ،چندارزشی یعنوان موضوعبه

منبعی و  اقلدمحیطی آن حآثار تخریبی زیست زیرا،رود؛ شمار میبه

 .(326و  321، صص. 3332)افتخاری و همکاران،  نشدنی استتمام

ها از ها و ترسیبهتر و نگران یاندهیآ یاز آرزوها برا داریپا یگردشگر

 دیذجد یتوسعه راهذ نوع نیشکل گرفت. ا یگردشگر یسنت ةتوسع

 انیذم پیونذدیکنذد کذه یتوسذعه فذراهم مذدرحال یهاهحوز یبرا

-احاطذه یاسذیو س یفرهنگ ،یاجتماع ،یکیزیف طیو مح یگردشگر

(. از بعذد اجتمذاعی، 21، ص. 3336)قدمی،  کندیآن برقرار م ةکنند

مکذان  زبذان،یم ةجامعذ نیروابط ب میدر تنظ یسع داریپا یگردشگر

و سذازنده  ایتواند پویم رابطه نیا زیرا،و گردشگران دارد؛  یگردشگر

عناصر اسذت  نیا نیران بفشار و بح لیدنبال تعدبه مخرب باشد و ای

 تیرضذا ؛را بذه حذداقل رسذاند یفرهنگذ و یطذیمح یهذابیتا آس

 کمذک کنذد هیناح یرا فراهم آورد و به رشد اقتصاد دکنندگانیبازد

 (.333، ص. 3331)رضوانی و صفایی، 

 پایذدار، توسذعة توجه به اصول با پایدار در اینجا، گردشگری

درنظذر  را حاضذر نسذل نیازهذای کذه گردشگری از است عبارت

 برای آینده هاینسل به مربوط هایظرفیت از اینکه بدون گیرد؛

بگذذارد )والیگذو، کذالرک، و  مایذه خذود نیازهای به گوییپاسخ

-بذه پایذدار گردشذگری (؛ بنابراین،312، ص. 2833، 3هاوکینز 

 و اقتصاد زیست، محیط بر که شودمی اجرا و ریزیبرنامه نحوی

، ص. 3332 زاهذدی،) نگذذارد منفذی اثر میزبان جامعة فرهنگ

طبذق تعریذ  سذازمان جهذانی گردشذگری، گردشذگری  (.333

پایدار گردشگری است که منجذر بذه مذدیریت همذة منذابع بذه 

روشی شود که نیازهای اقتصادی، اجتماعی و اخالقذی بذرآورده 

شوند؛ اما یکپارچگی و امانذت فرهنگذی و تنذوع زیسذتی حفذظ 

 (.2. ، ص2838، 1گردد )لوگار

 گردشذگری از شذکلی عنذوانبذه پایذدار گردشگری رویکرد

ارتقذای  محلذی، سذاکنین زندگی کیفیت بهبود درپی جایگزین،

اسذت  مقصذد زیسذت محذیط حفذظ و گردشذگران هذایتجربذه

، 3333زاده لسذبویی، زاده فیروزجایی، قدمی، و رمضذان)علیقلی

و ی طذی، محیابعذاد اقتصذاد یدارا داریذپا یگردشگر(. 35ص. 

گیذرد تأثیر این ابعذاد قذرار مذیو تحت است یفرهنگ -یاجتماع

، ص. 2838، 6 ؛ فورتذذانیر و وایذذک 131، ص. 2832، 5)سذذوتاوا

و  ؛ کاسذذتالنی 3383، ص. 2833، 2؛ تانذذگ، شذذی، و لیذذو 333

 یگردشذگر ةتوسع ،چارچوب نیدر ا(. 323، ص. 2838،  3ساال

 :این موارد است شامل داریپا

رفذتن منذابع نیشکل مقاومذت دربرابذر ازبذبه یطیچالش مح •

  ی؛طیو مح یعیطب

 ،حاضذذر ةدرآمذذد جامعذذ شیشذذکل افذذزابذذه یاقتصذذاد چذذالش •

 ؛کند نیرا تضم ندهیآکه درآمد نسل یدرحال

و  تیذامن ،یعذدالت اجتمذاع یشکل ارتقابه یچالش اجتماع •

  ی؛برابر

هذا و فرهنذگ یشذکل محافظذت و ارتقذابذه یچالش فرهنگذ •

 ؛3یشناختبایز یهاارزش

در  یمشذارکت جوامذع محلذ یشذکل ارتقذابذه ینهاد چالش •

فیذروزی، )کاظمی، اسماعیلی، و بیگذی کیاستراتژ یریگمیتصم

 (.21، ص. 3333

( چارچوبی متشکل از چهار بعد است کذه ازطریذق 3شکل )

 شود:های پایداری فراهم میدهی شاخصآن امکان سازمان

 

 
 منشور پایداری -.شکل

 1، ص. 2833، 38ذ: کوترل، واسک، و روئمرمأخ
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 . اثرات توسعة پایدار گردشگری1.  3
امروزه توسعة گردشگری به اشکال مختل  نظیر گردشگران 

-های دوم و مجتمعفاقد امکانات اقامتی، گردشگران دارای خانه

هذذای تفریحذذی در نذذواحی روسذذتایی، اثذذرات مثبذذت و منفذذی 

زاده ی گذاشته است )علیقلیاقتصادی، اجتماعی و محیطی برجا

 (. 2، ص. 3336فیروزجایی و همکاران، 

 . آثار اقتصادی 1. 1. 3

عنوان عامل اقتصادی عمذده و بسذیار مذؤثری، گردشگری به

-ایذنهای اخیر موردتوجه فراوان قرار گرفته اسذت و بذهدر سال

شود تا جایی که امکان دارد، از عوامذل مذؤثر در دلیل سعی می

گردشگری جلوگیری گردد و امکانذات الزم بذرای  کاهش جریان

(. 11، ص. 3333رشد و توسذعة آن فذراهم شذود )آقامحمذدی، 

ازجمله اثرات مثبت اقتصادی گردشذگری در نذواحی روسذتایی، 

شدن خذدمات توان به ایجاد اشتغال و درآمد، کمک به فراهممی

-هذای اقتصذادی و تنذوعزیربنایی، تشویق به توسعة سایر بخش

زاده های اقتصاد روستایی اشاره کذرد )علیقلذیی به فعالیتبخش

(. همچنین، مسائلی نظیذر 2، ص. 3336فیروزجایی و همکاران، 

-عنوان اثرات منفی درنظر گرفته مذیها بهتورم و هزینة فرصت

 (.63، ص. 3338شوند )میسون، 

 فرهنگی گردشگری –. آثار اجتماعی 2. 1. 3

رهنگی و اجتمذاعی مهمذی را تواند تغییرات فگردشگری می

در روسذذتاهای میزبذذان ایجذذاد کنذذد و ازطریذذق توزیذذع درآمذذد، 

زایی و کاهش فقر، باعذث توسذعه و پیشذرفت اجتمذاعی اشتغال

، ص. 3333شود و رفاه و سالمت عمومی ایجذاد کنذد )قذادری، 

صورت به     تواندیم یگردشگر یفرهنگ -یاثرات اجتماع(. 35

 یاجتمذاع -یاثذرات فرهنگذ خی از ایذنبرباشد.  یمنف ایمثبت 

 اقتصذاد تیو تقو یی: خودکفااند ازعبارت یمثبت در جوامع بوم

-هیها، سذرماو فرهنگ آن یمحل ةبه جامع شتریاحترام ب ،یمحل

 و تیذتقو ،یمنذابع فرهنگذ در یمجدد درآمد گردشذگر یگذار

 نیبذ کردندرک مذدارا زانیم شیافزا ،یفرهنگ یهاسنت تداوم

 یهنرها عیصنا ةعرض ،یقیموس یاجرا قیازطر ژهیوبهها فرهنگ

 هذای حاصذل ازهتجربذ ریمسکن و سا ،یبوم ینوع زندگ ،یمحل

 (.333، ص. 3331یی )رضوانی و صفایی، روستا یزندگ

 -ی اجتمذاع یمنفذ اثراتمعتقد است که ( 3336) 33گارتنر

توانذد شذامل اثذر یمذ  یبذر جوامذع محلذ یگردشذگر یفرهنگ

ازحذد جایی، وابستگی بیشهشدن فرهنگ، جابییکاال 23نمایشی

هایی ماننذد بیماری و شیوع به گردشگری، جرم و جنایت، فحشا

 هذایتبع آن، رواج مصرف مواد مخدر، تغییذر در ارزشبهو ایدز 

 میزبان و تغییذر در زبذان را درپذی داشذته باشذد ةمذهبی جامع

 .(283، ص. 3333)ضیایی و ترابیان، 

 حیطی. آثار م3. 1. 3

 ةهای موردعالقمحیطی گردشگری یکی از حوزهابعاد زیست

دلیل این امذر در ماهیذت جغرافیذا نهفتذه  است ودانان یجغراف

روابذط انسذان و محذیط  ةاست که دارای رویکردی قوی درزمین

امذروزه مسذائل  (.52، ص. 3333، 33)میشذل و مذورفی باشدمی

هذای طذرحد؛ اما نرها قرار دایریزدر مرکز برنامه یمحیطزیست

آن  یمحیطذبدون توجه به اثذرات زیسذت یبسیار زیاد پژوهشی

-کیفیت محذیط زیسذت عمذده ی،جهان ةشود. در حوزیانجام م

 نکذهیا ویژهبه ؛اهمیت استدارای و بسیار  باشدمیترین مسئله 

 ةتوسع اگردارد.  دبسیار شدی یبه این مسئله وابستگ یگردشگر

بادقذت صذورت  در مناطق روستایی نآ یریزو برنامه گردشگری

بی مانند آلودگی آب، آلذودگی هذوا، و نامطلو یاثرات منف ،نگیرد

(، مشذکالت دفذع 3323)مجنونیذان،  13آلودگی صوتی، بصذری

زباله، واردشدن خسارت به آثذار باسذتانی و تذاریخی، مشذکالت 

استفاده از زمین و تخریب سواحل در نواحی روستایی را درپذی 

، ص. 3336زاده فیروزجذایی و همکذاران، )علیقلی خواهد داشت

شذامل محیطذی گردشذگری (. برخی از اثرات مثبت زیسذت12

و  یعذیطب سذتیز طیمحذ حفاظذت یهانهیدر زم ییهاشاخص

بهبذود نمذا و ی و نیز خیتار یهاادمانیها و حفاظت از ساختمان

(، گردشگری 18، ص. 3336)قدمی،  است هیناح کیانداز چشم

کنذد؛ از د به بهبود کیفیت محیط زیست منطقذه کمذک توانمی

ها های روستایی و باغحفظ و آبادانی فضاهای تاریخی مثل خانه

هذایی ازقبیذل تواند با انجام فعالیتحمایت کند و همچنین، می

هذا، های ترافیک و اصذالح سذاختماننامهدفع زباله، تنظیم آیین

زاده ود )علیقلذیشذمنجر به بهبود محذیط زیسذت در روسذتاها 

( انذذواع 3(. جذذدول )12، ص. 3336فیروزجذذایی و همکذذاران، 

تأثیرات بالقوه ازجمله تذأثیرات مثبذت و منفذی گردشذگران در 

 دهد:مقاصد گردشگری را نشان می
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 اثرات بالقوة گردشگران در مقصد .1جدول 

 331، ص. 3333مأخذ: اسفندیان، 

 نوع تأثیر محیطیزیست وع تأثیرن فرهنگی -اجتماعی نوع تأثیر اقتصادی

 + حفظ میراث فرهنگی - الکل + افزایش درآمد محلی

 + ایجاد یک صنعت پاک - جرم + افزایش فعالیت

 - آلودگی هوا و سر و صدا - مواد مخدر + افزایش درآمد مالیاتی

 - ایجاد زباله و فاضالب - فحشا -+ افزایش قیمت

 - هاتأثیر بر انواع گونه -+ یریپذفرهنگ _ افزایش هزینة زندگی

 - کمبود آب - اضمحالل زندگی خانوادگی + ونقلبهبود حمل

 - های جدیدجاده - ترافیک _ نوسان قیمت زمین

 + مصرف چیزهای بومی -+ شدنمدرن + فرصت جدید شغلی

 ( هر دو-( منفی؛ )+-راهنما: )+( مثبت؛ )
 

دارای  طورکذذه مطذذرح شذذد، توسذذعة گردشذذگریهمذذان  

ای است. آنچه مسئلة تحقیق و پیامدهای مثبت و منفی گسترده

یک از ایذن گیرد، این است که بروز هیچپژوهش تجربی قرار می

آثار و پیامدها، ازقبل قطعی نیست؛ بلکه برحسب زمان و مکذان 

متفاوت است؛ بنابراین، تحقیقات تجربی برای تعیین و شناسایی 

-های مختل  الزم و ضذروری مذیانها و مکاین اثرات در زمان

 باشد.

 های تحقیق. یافته4
هذای توصذیفی و های تحقیق حاضر در دو بخش یافتهیافته 

 شود.بندی و ارائه میهای استنباطی طبقهیافته

 های توصیفی. یافته1.  4
ازنظر توصیفی، نتایج تحقیق بیذانگر آن اسذت کذه بذیش از 

را  %5/32وار( را مذردان و از جامعة نمونه )سرپرست خان 5/32%

دهند. همچنین، از مجموع سرپرسذتان خذانوار، زنان تشکیل می

مجذذرد هسذذتند. بذذا توجذذه بذذه موقعیذذت  %3/6متأهذذل و  2/33%

های موردمطالعه، شذغل غالذب سذاکنان بذه جغرافیایی محدوده

های کشاورزی شامل باغذداری، دامذداری و خذدماتی در فعالیت

از جامعذة  %5/12که طورید؛ بهشوبخش گردشگری محدود می

معلم و سایر جامعذة نمونذه را افذرادی  %3/2نمونه را کشاورزان، 

های گردشگری مشغول هسذتند؛ دهند که به فعالیتتشکیل می

این افراد شامل رانندگان، فروشندگان، صاحبان رستوران، هتذل 

باشند. بررسی سطح سواد نیز بیانگر آن اسذت داران میو امالک

رمجموع، سواد بیشتر سرپرستان خانوار در سذطح دیذپلم و که د

دارای مذدرک تحصذیلی کارشناسذی  %2/33کمتر است؛ البتذه، 

باشذند ارشذد و بذاالتر مذینیز دارای کارشناسذی %2/3هستند و 

 (:2)جدول 
 

 گویانمشخصات کلی پاسخ .2جدول

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 درصد ویژگی مؤلفه

 جنس
 5/32 زنان

 32/5 مرد

 تأهل
 3/6 مجرد

 2/33 هلأمت

 وضعیت شغل اصلی

 5/12 کشاورز

 ½ معلم

 3/51 خدماتی )گردشگری(

 وضعیت سطح سواد

 3/32 راهنمایی

 3/38 دیپلم

 2/33 کارشناسی

ارشد و کارشناسی

 باالتر
2/3 

 3/1 بعد خانوار

 سال 3/15 متوسط سن

 های تحلیلی. یافته2.  4
های تحقیق شامل چهار عنوان وضعیت یلی، یافتهازنظر تحل

اقتصذذادی، وضذذعیت اجتمذذاعی، وضذذعیت محیطذذی و وضذذعیت 

 شوند.مدیریتی ارائه می

 . تحلیل وضعیت اقتصادی1. 2. 4

هذذای گردشذذگری در تذذرین پیامذذدهای توسذذعة فعالیذذتاز مهذذم

دهستان دوهزار با تأکید بر ابعاد پایداری، توسذعة اقتصذادی در ایذن 

های میدانی و تحلیل نتایج تحقیق گواه روستایی است. بررسینواحی 
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هذای گردشذگری در نذواحی باشذد کذه توسذعة فعالیذتاین ادعا می

روستایی موجب پایداری درآمدی بسیاری از ساکنان شده اسذت. بذا 

توجه به هدف توسعة پایدار با تأکید بذر بعذد اقتصذادی کذه بررسذی 

راستای بهبذود کیفیذت زنذدگی میزان درآمد خانوارهای روستایی در

هذذا، ایجذذاد شذذغل اسذذت. در نذذواحی روسذذتایی دوهذذزار، توسذذعة آن

وجذود آورده اسذت. هذای خذدماتی را بذهگردشگری بسیاری از شغل

هذای هایی مانند فروش مصالح ساختمانی بذرای سذاخت خانذهشغل

های پرورش ها، مجمتعها، سوپرمارکتدوم، رستوران، هتل و اقامتگاه

هذای خصذوص صذاحبان خانذهها به گردشگران بهفروش آن ماهی و

شوند که در یذک های وابسته به گردشگری شناخته میدوم، فعالیت

دهه گذشتة، در ایذن منطقذه جایگذاهی نداشذته اسذت؛ امذا امذروزه 

زمینذه یکذی از توانسته است موجب رونق شغلی منطقه شود. درایذن

که در طوریها است؛ بهبودن این نوع شغلهای اساسی، فصلیچالش

هذای گردشذگری دلیل اقلیم این منطقه فعالیذتفصول سرد سال، به

 گیرند. کمتری شکل می

بررسذذی وضذذعیت کلذذی درمذذورد اثذذرات و پیامذذدهای توسذذعة 

گردشگری بر بعد پایداری در دهستان دوهزار بیانگر آن است کذه در 

اسذت. های اخیر، موجب بهبود وضعیت اقتصادی ساکنان شذده سال

زمینه نتایج مستخرج از پرسشنامه بیانگر آن است که سذاکنان دراین

کذه میذانگین کذل طوریکنند؛ بهمحلی نیز این وضعیت را تأیید می

اسذت کذه در  5/25شده بذرای پایذداری اقتصذادی برابذر بذا محاسبه

( میزان باالتری را نشان 23مقایسه با متوسط مطلوب بعد اقتصادی )

شده در ناحیة آلفا برابربذا ، سطح معناداری محاسبهدهد. همچنینمی

هذای است که حاکی از وجود توافق معنذادار دربذین نگذرش 888/8

 (:3باشد )جدول گویان میذهنی پاسخ

وضعیت پایداری اقتصادی در اثر توسعة گردشگری  .3جدول 

 از دیدگاه جامعة نمونه

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

پایداری 

 اقتصادی

 میانگین دادتع
ارزش 

 تی

انحراف 

 معیار

خطای 

 استاندارد

288 5/25 23 232/1 2235/8 

مقدار 

 تی

درجة 

 آزادی

سطح 

 معناداری

حد 

 پایین
 حد باال

511/33 333 888/8 3/21 26 
 

 فرهنگی -. تحلیل وضعیت اجتماعی2. 2. 4

عنذوان یکذی از برای بررسی وضعیت اجتماعی و فرهنگی به

گویه بررسذی شذده اسذت کذه  38د توسعة پایدار، ترین ابعامهم

های رفتن لهجهشامل تغییرات فرهنگی، تغییر زبان مادر و ازبین

محلی، تغییر در نوع معیشت، تغییر در لبذاس و ... اسذت. بذرای 

درک بهتر وضعیت پایداری اجتماعی و فرهنگذی، ابتذدا تمذامی 

سذپس، بذا  های مرتبط با این بعد با یکدیگر ترکیب شده وگویه

ای بررسی گردیذده اسذت. نتذایج نمونهاستفاده از آزمون تی تک

زمینه بیانگر آن است که در برخذی از نظرات جامعة نمونه دراین

نماگرها گردشگری موجب تغییرات گسترده شذده اسذت؛ بذرای 

رفتن لهجة بذومی و نمونه، تغییر در نوع پوشش و لباس و ازبین

کذه طذوریبذهبومی شذده اسذت؛ ل فرهنگی برخی دیگر، از اصو

است کذه در  3/23شده برابر با های محاسبهدرمجموع، میانگین

دهد که تری را نشان میمقایسه با متوسط مطلوب، میزان پایین

( نیذز 888/8این نتایج دربین دیدگاه ساکنان توافق معنذاداری )

 (:1دارد )جدول 

وسعه فرهنگی در اثر ت -وضعیت پایداری اجتماعی .4جدول 

 گردشگری از دیدگاه جامعه نمونه

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

پایداری 

 -اجتماعی

 فرهنگی

 ارزش تی میانگین تعداد
انحراف 

 معیار

خطای 

 استاندارد

288 3/23 38 582/5 3283/8 

مقدار 

 تی

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

حد 

 پایین
 حد باال

322/33 333 888/8 5/23 2/23 

 

 تحلیل وضعیت محیطی. 3. 2. 4

تذرین که بعد محیطی توسعة پایدار که درواقع مهذمهنگامی

گذردد، بیشذتر نماگرهذای بعد توسعة پایدار نیز است، مطرح می

شوند. چالش آب در روسذتاهای دهسذتان اکولوژیک بررسی می

خصوص در فصذل تابسذتان کذه حضذور گردشذگران و دوهزار به

شذود، محسذوس مذی  شذترهای دوم در منطقه بیصاحبان خانه

است. از مشکالت دیگر این منطقه، تغییر شدید کاربری اراضذی 

وساز غیراصذولی در اراضذی پرشذیب و و باغی درراستای ساخت

های دوم است که در آینده پایذداری محیطذی ایذن احداث خانه

منطقه را با چالش مواجه خواهد کرد. نتایج مطالعات میدانی نیز 

( بسذیار %3/26یذانگین محاسذبه شذده )بیانگر آن اسذت کذه م

( است؛ یعنی، توسعة گردشگری 33تر از متوسط مطلوب )پایین

لحاظ محیطی موجب تغییراتی شده است در دهستان دوهزار به

 (:5که ازنظر ساکنان مطلوب نیست )جدول 
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 وضعیت پایداری محیطی دراثر توسعة گردشگری از دیدگاه جامعة نمونه .5جدول 

 3332های پژوهش، فتهمأخذ: یا

 پایداری محیطی

 خطای استاندارد انحراف معیار ارزش تی میانگین تعداد

288 3/26 33 236/6 3335/8 

 حد باال حد پایین سطح معناداری درجة آزادی مقدار تی

622/63 333 888/8 3/26 6/22 

 

 . بعد مدیریتی و نهادی4. 2. 4

 -شذتر سذه بعذد اقتصذادیدر مطالعات سنتی توسعة پایذدار، بی

اجتماعی، فرهنگی و محیطی بررسی شد؛ اما با توجه به اهمیت ابعاد 

مدیریتی درراستای ایجاد جوامع پایدار، در فرایند تحقیق حاضر بعذد 

چهارم نیز بررسی گردید. درواقع، عملکرد مدیران محلی و در سطوح 

سذمت هتواننذد جوامذع را بذشده مذیهای انجامگذاریباالتر سیاست

هذای پایداری یا ناپایداری پیش برنذد. در ارتبذاط بذا توسذعة فعالیذت

گردشگری و ایجاد جوامع پایدار نماگرهای متفاوتی وجود دارد؛ برای 

-وسذاز خانذهنمونه، عملکرد مدیران درزمینة اجرا و نظارت بر ساخت

تواند به حفظ و پایداری محیط کمک کند و نیذز ایجذاد های دوم می

هذای ها، امنیت شبکهذاری اقتصادی برای توسعة زیرساختگسرمایه

های گردشذگری و درنهایذت، ها به توسعة فعالیتارتباطی و  اقامتگاه

راستا، نتایج نظرهذای جامعذة کند. دراینپایداری اقتصادی کمک می

های پایداری نهذادی و مذدیریتی بیذانگر آن محلی در ارتباط با گویه

-شذود؛ بذهر سطح متوسطی ارزیابی مذیاست که وضعیت این بعد د

در مقایسه با متوسط مطلذوب  3/33آمدة دستکه میانگین بهطوری

تذوان اذعذان دهد که درمجمذوع مذیتفاوت ناچیزی را نشان می 33

نمود که در برخی از متغیرها، سذاکنان از عملکذرد مذدیران رضذایت 

 (:6دارند و در برخی از موارد دیگر رضایت ندارند )جدول 

 محیطی در اثر توسعة گردشگری از دیدگاه جامعة نمونه پایداریبررسی وضعیت  .6جدول 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 پایداری  نهادی

 انحراف معیار ارزش تی میانگین تعداد
خطای 

 استاندارد

288 3/33 33 131/3 28333/8 

 حد باال حد پایین سطح معناداری درجة آزادی مقدار تی

332/33 333 888/8 2/33 5/33 
 

 گیری. بحث و نتیجه5
هذای هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر فعالیت 

هذای گردشگری بر توسعة پایدار نواحی روسذتایی بذود. بررسذی

هذای میدانی در منطقه حاکی از آن اسذت کذه توسذعة فعالیذت

سذمت گردشگری موجب تغییذر نذوع اشذتغال از کشذاورزی بذه

 اتی شده است. خدم

: رشد و توسعة گردشگری موجب بهبذود وضذعیت 3فرضیة 
 پایداری اقتصادی در نواحی روستایی دوهزار شده است.
هذایی ماننذد امروزه در روستاهای دهستان دوهزار، فعالیذت

داری در اثذر وساز، خرید و فروش زمین، رستوران و هتلساخت

یج تحقیق بیانگر آن اند. درواقع، نتاتوسعة گردشگری ایجاد شده

های گردشگری بر بعذد اقتصذادی تذأثیر است که توسعة فعالیت

زیادی گذاشته است و میزان رضذایتمندی سذاکنان از وضذعیت 

هذا، رسذتوران و شغل نیز درخور توجه است. ایجاد سذوپرمارکت

هذای مشذاغل حتی فروش محصوالت کشاورزی بومیان از نمونه

سذتان دوهذزار اسذت. نتذایج ایجادشده در نذواحی روسذتایی ده

تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن است که توسذعة گردشذگری بذر 

( 333/8( و ثبذذات اقتصذذادی )266/8عذذدالت و رفذذاه اقتصذذادی )

تأثیرگذار است. هرچند میزان تأثیرگذاری بر وضذعیت پایذداری 

توان اذعذان داشذت کذه درنهایذت، شغلی معنادار نیست، اما می

ایذداری اقتصذادی در منطقذه شذده توسعة گردشگری موجذب پ

 (:1است )شکل 
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 نتایج تحلیل رگرسیون درمورد اثرات توسعة گردشگری بر پایداری اقتصادی .4شکل 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: رشد و توسعة گردشگری موجب بهبذود وضذعیت 2فرضیة 
فرهنگی در نذواحی روسذتایی دوهذزار شذده  -پایداری اجتماعی

 .است
از بعد اجتمذاعی، نتذایج تحقیذق نشذان داد کذه درمجمذوع،     

میزان پایداری از دیدگاه ساکنان محلی پایین است که میانگین 

کند. براسذاس مطالعذات و  شده این وضعیت را تأیید میمحاسبه

های محلی مشخص شد که ساکنان محلی در برخذی از مصاحبه

زندگی جوانذان و در خصوص موارد مانند تغییر الگوی زندگی به

برخی از موارد الگوبرداری در نوع پوشذش و اسذتفاده از وسذایل 

تجمالتی ساکنان رضذایت ندارنذد و درمقابذل بذرای مشذارکت، 

تعامل و افزایش آگاهی و مهاجرت معکوس ساکنان رضایتمندی 

های مدل رگرسذیون نیذز بیذانگر زیادی دارند. بررسی و خروجی

های کیفیت سعة گردشگری بر مؤلفهآن است که میزان تأثیر تو

زندگی، رعایت حقوق انسانی و مشارکت معنادار است؛ بنابراین، 

رشذذد و توسذذعة گردشذذگری موجذذب بهبذذود وضذذعیت »فرضذذیة 

فرهنگی در نذواحی روسذتایی دوهذزار شذده  -پایداری اجتماعی

 (:5شود )شکل اثبات می« است

 ة گردشگری بر پایداری اجتماعی و فرهنگینتایج تحلیل رگرسیون درمورد اثرات توسع .5شکل 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: رشذذد و توسذذعة گردشذذگری موجذذب وضذذعیت 3فرضذذیة 
 ناپایداری محیطی در نواحی روستایی دوهزار شده است.

در رابطه با بعد محیطی نیذز نتذایج تحقیذق نشذان داد کذه 

یط زیسذت منطقذه توسعة گردشگری تأثیر نسبتاً فراوانی بر مح

داشته است. نظرهای جامعة ساکنان نیز حاکی از این است کذه 

گردشگری موجبات تغییرات منفی در بعد محیطی شده اسذت. 

ترین تغییر درزمینة محیطی مربوط به تغییر کاربری اراضی مهم

-تواند ابعاد دیگر توسعة پایذدار را تحذتو باغی بود که خود می

، نتایج تحقیق در رابطه با بعد مدیریتی تأثیر قرار دهد. درنهایت

هذا سذاکنان از و نهادی نیذز نشذان داد کذه در برخذی از زمینذه

عملکرد مدیران رضذایت دارنذد؛ بذرای نمونذه، انتخذاب منطقذة 

عنوان یذک منطقذة نمونذة گردشذگری امتیذازی موردمطالعه به

هذا اسذت کذه ها، تسهیالت و اقامتگاهدرراستای ایجاد زیرساخت

زمینه نتذایج حذاکی از رضذایتمندی متوسذط سذاکنان از دراین

عملکرد مدیران در منطقذه اسذت و درمقابذل، نظذارت مذدیران 

وسذذاز خذذارج از بافذذت و در برخذذی از مذذوارد محلذذی و سذذاخت

توسعه 
گردشگری 

 روستایی

 

پایداری 

 اقتصادی

 عدالت و رفاه اقتصادی

 ثبات اقتصادی

622/0  

891/0  

040/0  
 وضعیت شغلی

 

توسعة گردشگری 

 روستایی

 

پایداری 

اجتماعی و 

 فرهنگی

 رعایت حقوق انسانی

 حفاظت از الگوهای اجتماعی و فرهنگی

 کیفیت زندگی

 مشارکت

894/0  

672/0  

012/0  

646/0  
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غیراصولی موجب شده اسذت کذه سذاکنان از عملکذرد مذدیران 

درراستای ایجاد جوامع پایدار، رضایت کمی داشته باشند. نتایج 

شده بیذانگر آن های مدل رگرسیون و بتاهای محاسبهخروجیو 

است که توسعة گردشگری در منطقة دوهزار با توجه بذه اینکذه 

هذای دوم اسذت، موجذب ناپایذداری نوع گردشگری غالب خانذه

که تغییذر کذاربری طوریمحیط از دیدگاه ساکنان شده است؛ به

فرایند پذیرفتذه  اراضی زراعی و باغداری بیشترین تأثیر را از این

رشذد و توسذعة »تذوان فرضذیة مبنذا، مذی(؛ براین6است )شکل 

گردشذذگری موجذذب وضذذعیت ناپایذذداری محیطذذی در نذذواحی 

 را پذیرفت.« روستایی دوهزار شده است

 نتایج تحلیل رگرسیون درمورد اثرات توسعة گردشگری بر پایداری محیطی و کالبدی .6شکل 

 3332های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مشذابه تفذاوت فراوانذی تحقیق حاضر نسبت به موضوع

داشت و آن این است که در آن به همة ابعاد گردشذگری پایذدار 

توجه شده است. مزیت دیگر پژوهش حاضر این است که در هر 

هذای هایی نیز است؛ ازجمله، نمونهصورت، تحقیق دارای کاستی

ستند؛ بنابراین، برای تعمذیم نتذایج اندازة کافی گسترده نیآن به

های بیشتری از منطقة مازندران یا سایر مناطق الزم است نمونه

با موضوع مشابه انتخاب شود و نتایج تحقیق، دوباره موردآزمون 

قرار گیرند. این تحقیق عمذدتاً مبتنذی بذر روش کمذی اسذت و 

توانذد تمذامی زوایذای پنهذان های کمی نمذیگیری از روشبهره

وضوعات رفتار گردشذگران یذا جامعذة میزبذان را نشذان دهذد؛ م

های تحقیذق شود از روشبنابراین، به سایر محققان پیشنهاد می

بیشذذتر روابذذط میذذان ترکذذردن هرچذذهکیفذذی نیذذز بذذرای شذذفاف

 متغیرهای این تحقیق استفاده کنند. 

عنوان یکذی از مطلب آخر اینکه توسعة گردشگری، امروزه به

گ جهان توانسته است اشتغال زیادی ایجاد کند سه فعالیت بزر

و موجب تغییرات بسیاری در ابعاد توسعة پایذدار شذود. توسذعة 

گردشگری به فضاهای روستایی کذه عناصذر جذذاب اقتصذادی، 

باشند، موجب شده اسذت تذا ایذن محیطی و فرهنگی را دارا می

عنذذوان یکذذی از مقاصذذد گردشذذگری تبذذدیل شذذوند. منذذاطق بذذه

منفی ناشی از این نوع توسعه، ضرورت توسعة پایذدار پیامدهای 

را مطرح نموده است و براسذاس رویکذرد توسذعة پایذدار، ابعذاد 

طور همزمان فرهنگی، اقتصادی، محیطی و نهادی به -اجتماعی

شوند. نتایج تحقیق حاضر درمورد منطقذة روسذتایی بررسی می

ری دوهزار در شهرستان تنکابن، بر ضذرورت توجذه بذه گردشذگ

سذازد. بذدیهی اسذت بذا تقاضذای روزافذزون پایدار را مطرح می

-های الزم بهگردشگری در سطح جامعه، مناطقی که از ظرفیت

های گردشگری برخوردار هستند، موردتوجه عنوان یکی از مکان

 توسعة گردشگری
 روستایی

 

 

 

پایداری 

محیطی و 

 کالبدی

 استفادة بهینه از زمین

 

منظرکیفیت هوا و    

 منابع  آب )مصرف و کیفیت(

 پوشش گیاهی و مراتع

 اراضی زراعی و باغی

اقلیمی مخاطرات طبیعی زمین ساخت  

هاحفاظت از میراث طبیعی و جاذبه  

 تولید و مدیریت مواد زائد

 مدیریت سیستم فا ضالب

های زیست محیطیتقویت آگاهی  

 مصرف انرژی

894/0  

726/0  

26/0  

468/0  

460/0  

602/0  

646/0  

206/0  

86/0  

681/0  

246/0  
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گیرند. برای بهبود وضعیت پایداری و توسعة گردشگران قرار می

سذذنجی و ای تذذوانگردشذذگری بایذذد الزامذذات مذذدیریتی درراسذذت

براین، بذرا ی انتخاب نوع مطلوب گردشگری بررسی گردد. عالوه

حفظ منافع جامعة میزبان و نیز محافظت از محیط زیست برای 

ویذژه در عرصذة های توسعة پایدار بذهنسل آینده، اتخاذ سیاست

 گردشگری پایدار الزم و ضروری است.
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Abstract:  
Purpose: Given that the tourism development has many effects on economic, social, cultural, 

tourist and environmental aspects of tourist areas, the purpose of this research is to answer the 

main question: what is the effect of tourism development in Do-Hezar Dehestan on sustainable 

development of tourism? 

Methodology: The research is descriptive and analytical. The research statistical population 

includes the native households living in Do-Hezar Dehestan. The Sample size includes 200 

subjects and the information was collected using questionnaire and analyzed by SPSS statistical 

software. 

Findings: The one-sample T-test findings with regard to the economic aspect is equal to 25.2 with 

regard to the total calculated mean that shows a higher rate compared to the favorable mean of 

economic aspect (21). The calculated significance level (0.000) indicates the improvement of the 

economic situation of residents in tourism development. In social and cultural aspects, the 

calculated mean from the one-sample T-test is equal to 29.1 that show a lower rate in comparison 

to the favorable mean (30), and these results have a significant agreement among the residents 

(0.000). In environmental aspect, the calculated mean (26.8) is much lower than the favorable 

mean (30), which shows undesirable environmental changes caused by tourism development. In 

managerial and institutional aspect, the mean obtained from the T test (18.1) shows little 

difference compared to the favorable mean (18) indicating that in some variations, the inhabitants 

are not satisfied with the performance of managers but they are satisfied in some other cases.  

Practical implications: This research is mainly based on quantitative methods and using 

quantitative methods cannot show all the hidden aspects of tourist behavior or the host 

community. Therefore, the researchers are recommended to use qualitative research methods for 

clarifying the relationships between variables in this study.  

Original/value: The results of the present study raise the need for paying attention to the 

sustainable tourism. Obviously, with the increasing demand for tourism at the community level, 

the places which have the required capacity as one of the important tourist places are concerned 

by tourists. To improve the sustainability of tourism development, managerial requirements and 

the protection of the environment for future generations is essential.  
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