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 مقدمه
گذاران توسعه از ریزان و سیاستبسیاری از برنامه

عنوان رکن اصلی توسعه یاد های گردشگری بهفعالیت

المللی اجازه گسترش لی و بینکنند. زمانی که شرایط ممی

المللی را ندهند توسعه داخلی و توسعه گردشگری بین

تواند نقش نیافته و محروم میویژه در مناطق توسعهبه

انوری، ) مهمی در توسعه این مناطق داشته باشد

عنوان ابزار (. لذا توجه به صنعت گردشگری به68:1391

ترش روزافزونی های اخیر، گسالمللی توسعه در دههبین

های گردشگری به نفع فقرا، داشته است. ظهور کمپین

( و 2004-2002حذف فقر ) -برنامه توریسم پایدار

عنوان سال جهانی: گردشگری پایدار به 2017انتخاب سال 

برای توسعه توسط سازمان جهانی گردشگری شواهدی از 

(. 84:1396نیا، این امر است )مرید سادات و ساعی

 تواندمی که ایبالقوه پایه فعالیت عنوانبه گردشگری

 را بومی ساکنان زندگی سطح کیفیت بهبود اصلی هایزمینه

چون رشد  مثبتی اثرات تواندمی و دارد اهمیت آورد، فراهم

های مرتبط با گردشگری، ایجاد اشتغال در زمینه) اقتصادی

دستی، ایجاد یک بازار جدید برای تجارت و صنایع

افزایش )فرهنگی  –کشاورزی(، توسعه اجتماعی تولیدات 

جمعیت ساکن در مناطق روستایی، تقویت و بهبود 

خدمات عمومی( و نهایتاً حفاظت و بهبود محیط طبیعی را 

های زیرساختتوسعه به همراه داشته و همچنین درزمینه 

موجود مفید و مؤثر واقع شود هرچند که درزمینه کاربری 

امینی ) توزیع و فرم همراه بوده است اراضی با تغییراتی در

حرکت در جهت لذا (. 87: 1394و همکاران، 

یکی از اهداف  توسعه گردشگریو  سازیفرهنگ

اکنون  توانمیماست که این اهداف را نیز  شهرهایکالن

جز سیاست شاخص فضاهای بیرون شهری یافت. این 

ف پیشبرد اهدا منظوربهدر ابعادی خاص و  هاسازیفرهنگ

. بحث توریسم و گیردمیخاصی در شهرها صورت 

با توجه به موقعیت مناطق  هاآنموردنیاز  هایاقامتگاه

است. خلق  انکارغیرقابلجدید شهری امری مهم و 

اقامتی در قالب گردشگاه با تمام  -فضاهای توریستی

 هایآلودگیامکانات و فضاهای دلپذیر و متنوع و عاری از 

ضمن پاسخگویی تواند میالنشهر صوتی و محیطی یک ک

خاص این فضاها نیز  هایپتانسیلن از ابه نیازهای مسافر

کششی  تواندمی خودخودیو بهرد ببهترین استفاده را ب

گذراندن  منظوربهبرای مخاطبانی باشد که  توجهقابل

اوقات فراغت خود و یا رسیدن به شهرهای بزرگ ناچارند 

توسعه ولی بگذرانند.  یهایمحیطزمانی را در چنین 

زیست طبیعی وابسته گردشگری تا حد زیادی به محیط

های تواند جاذبهتنهایی میزیست خود بههست؛ زیرا محیط

فردی برای گردشگران داشته باشد، بنابراین حفظ منحصربه

زیست و بهبود کیفیت آن، در توسعه گردشگری محیط

(. 126: 1394فیروزجاه و همکاران، ) بسیار اهمیت دارد

 خود نوبهبه مکان هر گردشگری ساختار هایویژگی

 و نقش تنوع ماهیت، اعتبار، از اهمیت، متأثر طرفازیک

 طورکلیبه و تجاری تفریحی، فرهنگی، مذهبی، کارکرد

 هایویژگی از دیگر، طرف از و است آن مکانی هایجاذبه

 ساکنان اقتصادی و اعتقادی باورهای  فرهنگی اجتماعی،

 بر عالوه است و پذیرفته تأثیر گردشگران و محلی

باشد  ذینفعان مفید سایر و ساکنان برای باید گردشگران

 آوردن فراهم ترتیب بدین (.88:1395)علی بیگی و قاسمی،

 جلب رضایت و ساکنان برای بخشرضایت تجربه یک

 محسوب پایدار گردشگری توسعه ابعاد از یکی هاآن

 است ممکن گردشگری از ناشی تاتأثیر شود، زیرامی

 نیز آن که شود جامعه میزبان نارضایتی و ناراحتی باعث

درازمدت  پایداری در مشکالتی است ممکن خود نوبهبه

به همراه  آن از حاصل اقتصادی منافع و گردشگری صنعت

از طرفی مطالعه (. Xu,2015:243 & Wangداشته باشد )

 هانگرش، زیرا ی گردشگری اهمیت زیادی داردهانگرش

 Leonidou & etتوانند رفتار خاصی را به وجود آورند )یم

al, 2015: 637.) 
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 جا هر که دهندمی نشان جهان در زیادی تجربیات

 یافته،توسعه ریزیبدون برنامه و اتفاقی طوربه گردشگری

 در و زیادی ظاهرشده اجتماعی و محیطیزیست مشکالت

 ؛اندگرفته پیشی آن وایدف بر گردشگری درازمدت مشکالت

 گردشگری، فقدان مدیریت و کنترلغیرقابل توسعه زیرا

 محلی جوامع برای را اجتماعی و اقتصادی جدی مشکالت

 با ایران روستایی نواحی در تجربیات آورد. برخیپدید می

 اجتماعی، اقتصادی، اثرات مختلف از گردشگری هایجاذبه

گاه  که کندمی یتحکا محیطیزیست و فیزیکی فرهنگی،

 امنیت و تهدید همچون گردشگران حضور منفی بار

 افزایش سنگین، ترافیک شلوغی، و ازدحام جامعه، سالمت

 که داشته پی در نیز را غیره بهداشت و کاهش جرم، میزان

 مناطق اطراف و ساکنان زندگی کیفیت سطح کاهش سبب

 شده است و از هاآن برای گردشگری از کیفیت درک شده

و  رضایت عدم باعث این و است بیشتر آن مثبت اتتأثیر

 است گردشگران حضور و گردشگری از ساکنان حمایت

 در بکر طبیعی های(. محیط65: 1395احمدی و همکاران،)

 ممکن و اندآسیب در معرض همواره مقاصد گردشگری

 نامناسب گردشگران تفریحی هایفعالیت و رفتارها است

 این زیستمحیط بر منفی مستقیمغیر و مستقیم تأثیر

 بر اتتأثیر این کاهش درنتیجه، بگذارد، مقاصد

 این در اصلی هایدغدغه و هااولویت از زیستمحیط

مجموعه (. 1394:254فیروز جایی، ) آیدمی به شمار حوزه

اطراف شهر  در مناطقاین یکی از  باغرود گردشگری

در  مجموعه گردشگرییک  عنوانبهاست که نیشابور 

مابین چهار روستای  نیشابورشهر  دوازده کیلومتری

بنیان نهاده شده گردشگری غار، رود، فرخک و دربهشت 

و هرساله پذیرای حجم انبوهی از دانش آموزان و است 

های اردویی از شهرهای مختلف هست. حال با توجه گروه

شده در باال سؤال اصلی تحقیق این است که به مطالب بیان

عه محلی )روستاییان( پیرامون مجموعه نگرش جام

گردشگری باغرود چگونه است؟ و این مجموعه تا چه 

اندازه در بهبود کیفیت زندگی جامعه محلی در ابعاد 

گذار تأثیرمحیطی( اقتصادی، اجتماعی و زیست) مختلف

 بوده است؟

 اشکال در هاتفرجگاه وجود بدون شهرها مفهوم امروز

 هریش توسعه پیامدهای و نیست تصورقابل دیگر گوناگون

 یفیط موجودیت محیطی،زیست معضالت هایپیچیدگی و

 کرده ناپذیراجتناب را هاآن گسترش و تفرجگاهی منابع از

 هایتفرجگاه(. 58:1391 همکاران، و موحدی) است

 توسعه رتفک ارتقای جهت هاییمکان عنوانبه گردشگری

 شهرهانکال به بتنس عملکردی نقش با توانندمی روستاها

 رویکرد در امروزه گردشگری زیرا شوند؛ مطرح شهرها و

 در که نهدمی برجای مختلفی اثرات جغرافیایی فضاهای به

 گردشگری مقاصد در منفی و مثبت آثار نهادن برجای

 دارد بستگی میزبان جوامع نگرش به و شودمی پردازش

 (.113:1387 سقایی، و کدیور)

 صنعت از مهمی بخش میزبان جامعه و گردشگران

 تأثیر گروه، دو این رفتار و دهندمی تشکیل را گردشگری

 محیط برای صنعت این پیامدهای نوع بر ایکنندهتعیین

 بر گردشگری پیامدهای و اثرات درزمینه مطالعه. دارد

 جامعه که است آن بیانگر ساکنان، دیدگاه از زیستمحیط

 یا مثبت عاملی عنوانبه را گردشگری است ممکن میزبان

 بر موارد اکثر در که بگیرد نظر در خود محیط برای منفی

 شده تأکید گردشگری اجتماعی و اقتصادی مثبت هایجنبه

 خصوصبه و اجتماعی منفی هایجنبه و است

 این توجه،قابل نکته. اندشدهگرفته نادیده محیطیزیست

 و کالبدی هایحوزه در مثبت اتتأثیر چون که است

 هم و شوندمی حادث تریکوتاه مدت در هم اقتصادی

 و محیطی اتتأثیر اما هستند ترمطلوب و تردرکقابل

 نموده بروز بلندتری مدت در و تأخیر با معموالً اجتماعی

 از هم هایی،غفلت باعث بساچه شوند،می درکقابل و

 ریزانبرنامه و مسئوالن سوی از هم و محلی جامعه سوی

 در هاآن پیامدهای زدودن و هاآن جبران که شوندمی
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 چندان آینده، در روستایی شکننده جوامع پایداری راستای

 نگرش(. 127: 1394همکاران، و فیروزجاه. )نباشد آسان

 سه به گردشگری هایمجموعه به نسبت میزبان جوامع

 ارزیابی -2 شناختی، ارزیابی -1: دارد بستگی مهم عامل

 حمایت به میزبان جامعه اعتماد -3 احساسی، و عاطفی

 ,Ouyang & et al) هاآن از دولت غیرمستقیم و مستقیم

 بعد سه در گردشگری اتتأثیر مورد در ؛ و(428 :2017

 صورت محیطیزیست و اجتماعی فرهنگی اقتصادی،

 پذیرامکان جنبه دو در را اثرات این مطالعات اکثر. گیردمی

 .(Sharpley,2014:139) منفی و مثبت: دانندمی

 گردشگری اتتأثیر با رابطه در ساکنان مطالعه نگرش

 مهم پژوهش و تحقیق موضوع یک سال 30 از بیش برای

 مثبت هایجنبه بر بیشتر شصت دهه در. است بوده

 در و منفی هایجنبه بر هفتاد دهه در گردشگری، اتتأثیر

 ،حالبااین. بود شده تمرکز جنبه دو تعادل بر هشتاد دهه

 رکزتم با مطالعات اولین با توجه بیشترین دهه هفتاد، دهه

  بود گردشگری اتتأثیر ساکنان به نگرش بر

(Sroypetch,2016:135  .) 

 کشورهای در مختلف مقصدهای در مطالعات این

 توجهیقابل تعداد حال،بااین. است یافتهگسترش مختلف

 یعنی است، شدهانجام آمریکا متحدهایاالت در هاآن از

 دنیای در موردی مطالعات به محدود تحقیقات این بیشتر

 گردشگری که است مناطقی در ویژهبه و یافتهتوسعه

 & Gorsoy) است متمرکز تفریحی مناطق یا روستایی

Nunkoo, 2012:245). مطالعات میالدی 70 دهه اوایل از 

 روزافزونی گسترش گردشگری محیطی آثار به مربوط

 این بررسی اهمیت موجب که عواملی ملهازج است؛ یافته

 این توسعه در محیط نقش به توانمی است، شده آثار

 جذاب، محیطی وجود بدون زیرا کرد؛ اشاره صنعت

 به توجه با لذا. داشت امید گردشگری توسعه به تواننمی

 گردشگری به نسبت محلی ساکنان نگرش اهمیت

 که است؛ گرفته صورت زمینه این در زیادی هایپژوهش

 مطالعات این به خالصه صورتبه( 1) جدول در

 .است شدهپرداخته
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 مطالعات صورت گرفته پیرامون نگرش جامعه محلی به گردشگری .1جدول 

 محقق هایافته

شده در یزیربرنامهاین مطالعه به ارزیابی نگرش ساکنان از اثرات اقتصادی و اجتماعی گردشگری در سه مقصد 

ن خصی به ارمغاشی را در سطح میکرو یا توجهقابلنشان داده که گردشگری منافع  است. نتایج مکزیک پرداخته

 کند و درآمدیمی محلی را تقویت هااقامتگاهی دولتی و هااستراحتگاهروابط قدرت نابرابر میان  مثلآورد. یم

موعه ین مجادی مردم محلی به اجتماعی و اقتصادی مرتبط با این نوع توسعه گردشگری منجر به وابستگی اقتصا

 شود.یم

Monterrubioa & et 

al,2017 

پردازد. یمال دیا در نپی خانوارها و ارتباط بین نگرش و رفتار افراد در پارک ملی بارهانگرشاین پژوهش به بررسی 

شده: ییاشناستاها ر روسد. ولی چهار نوع مشکل اندداشتهی مثبتی نسبت به پارک هانگرشنتایج، خانوارها  بر اساس

های ملکی و بیداری در طول شب برای محافظت یبآس -2: محصوالت، دامداری، ازجمله هاآنتداخل در حیات  -1

ولتی یردغکارکنان  -4ی منابع جایگزین؛آورجمعحدودیت در استفاده از منابع و فقدان منطقه م -3از محصوالت؛ 

 .هاخسارتیرتعاونی؛ و عدم جبران غ

Thapa Karki & et 

al,2016 

ری را صنعت گردشگ وتبادل اجتماعی بین ساکنان یک مقصد  درروندانتقادی عناصر مختلف درگیر  طوربهاین مقاله 

گردشگری  دهد که مفاهیم قدرت و اعتماد بالقوه در توضیح نگرش جامعه در موردیمکند. این مقاله نشان یمتحلیل 

 نقش اساسی دارند.
Nunkooa, 2016 

ی ساکنان نسبت هانگرشلعه یافته برای مطاتوسعههای یهنظرو  هاروشهای یتمحدودن مقاله یک بحث در مورد ای

عی و دهد که گردشگری بر مناطق اطراف در تمام ابعاد اقتصادی و اجتمایمکند و نشان یمبه گردشگری را باز 

 .استمحیطی هم دارای اثرات مثبت و هم منفی یستز
García & et al,2015 

ستان این مطالعه شاخص رضایت عملکرد اروپا را برای سنجش نگرش و تعهدات ساکنان نسبت به گردشگری ا

 از عوامل نجیره علمیی تحقیق، یک زهادادهی قرار داده است. نتایج حاصل از موردبررساورامان در استان کردستان 

ر حال تا تجربه گردشگری د اندشدهشناختهر جامعه بر تعهد نسبت به گردشگری در میان افرادی است که د مؤثر

 بستگی دارد. هاآنحاضر داشته باشند و آینده توسعه گردشگری به 

Ghanian & et al, 2014 

 هاآنشناسی ساکنان و نگرش یتعجماقتصادی و  -های اجتماعییژگیوشناسایی روابط میان  باهدفاین مطالعه 

ه ببسته  ات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگیتأثیراد که ارزیابی ساکنان از گرفته است. نتایج نشان د صورت

 طوربهه ساکنین دخیل در صنعت گردشگری، کمتنوع است. نتایج نشان داد  هاآنهای اجتماعی و دموگرافی یژگیو

حال یندرع د.ارنمعناداری نگرش مثبتی به توسعه گردشگری در مقایسه با ساکنان که در این صنعت دخیل نیستند، د

کنند، درک منفی از توسعه ینمتر و کسانی که با گردشگران ارتباط برقرار یینپاو یا با تحصیالت  ترمسنساکنین 

 گردشگری و اهمیت آن برای رفاه جامعه محلی دارند.

 2014و همکاران،  1بلسیک

ات، ثیرتأین . پنج زمینه اصلی اهدف این پژوهش این است که اثرات گردشگری را از دیدگاه ساکنان توضیح دهد

زیست یطحمشناختی و تغییر ادراک نسبت به یستزتغییر کاربری زمین، استفاده از انرژی و مواد، آلودگی، تبادل 

 است.

 2014و همکاران،  2نیاکریمی

 آبادجیاو روستای محیطیزیست فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، توسعه بر مذهبی گردشگری که دهدمی نشان نتایج

 گردشگری پدیده از را تأثیربیشترین  اقتصادی بعد روستا، این در موردمطالعه ابعاد میان از است. نداشته یکسانی اثر

 و است داشته روستا مردمان فرهنگ بر ملموسی اثرات روستا، به ورودی زائران فرهنگی تنوع همچنین است. پذیرفته

 بیشتری تأثیر ازدحام و زباله انباشت از مجموعه به نزدیک و طمرتب حساس مناطق نیز محیطیلحاظ زیست به

 1395ذال و همکاران 

                                                           
1 - Blesic 

2 - Kariminia 
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 محقق هایافته

 .اندپذیرفته

 )وجهه رتصوی شده، کیفیت درک متغیرهای با گردشگری مناطق ساکنان رضایت داد نشان همبستگی آزمون نتایج

 ارزش درک شده، یفیتک متغیرهای با زساکنان نی حمایت متغیر و دارند دارمعنی آماری رابطه تعهد و استنباط شده(

 .دارند داریمعنی آماری رضایت رابطه و تعهد استنباط شده، تصویر درک شده،

 و همکاران احمدی

1394 

فی عمیقی ، پیامدهای منیمحل یریتکه توسعه انبوه گردشگری و ضعف سیستم مد دهدینتایج پژوهش نشان م

واحی محیطی، در ن هاییلودگها و افزایش آاراضی زراعی و باغهمچون تخریب منابع طبیعی، تغییر کاربری 

 روستایی موردمطالعه در پی داشته است.

 و همکاران رحمانی فیروزجاه

1394 

 حدی تا و کالبد بر ایگسترده مثبت اتتأثیر توسعه گردشگری محلی، مردم نگرش ارزیابی از حاصل نتایج مطابق

 شدیدتر و نفیم اجتماعی، و محیطی هایزمینه در پیامدهای آن اما است، داشته روستا ساکنین اقتصادی وضعیت

 .است گردیده ارزیابی

 و همکاران امینی

1394 

 و اجتماعی حوزه در روستایی، هایتوسعه سکونتگاه بر را اولویت و تأثیربیشترین  مذهبی حضور گردشگران

 .است داشته فرهنگی
 1393عنابستانی و رجبی 

 بر محیطی گردشگریزیست و اجتماعی اقتصادی، اثرات مورد در روستائیان ارزیابی که داد نشان پژوهش نتایج

 است. متفاوت موردبررسی روستاهای
 1392 قنبری و همکاران

 

 
 مدل مفهومی تحقیق .1شکل 

 

ترین مراکز گردشگری طبیعی در باغرود یکی از معروف

شمال شهر نیشابور  کیلومتری 12در و  آیدنیشابور به شمار می

با مساحتی  1342در سال در بخش مرکزی در دهستان فضل 

یک پادگان بزرگ  که شامل است هکتار بناشده 1151بر بالغ

المللی گردشگری است. این مجتمع نظامی و یک اردوگاه بین

سالن  نمازخانه، دارای امکانات فرهنگی از قبیل کتابخانه،

سینما و  مختلف مهارتی، یهاتابستانی، کارگاه اجتماعات

 توان به زمین چمن،از امکانات ورزشی آن می رصدخانه است.
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های ورزشی اشاره دریاچه قایقرانی و سایر رشته استخر شنا،

فروشگاه، مهمانسرا و  درمانگاه، پذیرایی، یهاسالن کرد.

سایر  های تابستانی از دیگر امکانات این مجموعه است.کمپ

 این مجتمع شامل سد بزرگ خاکی، گردشگری یهاجاذبه

مزارع  باند پروازی هواپیمای گالیدر، دریاچه پرورش ماهی،

فضای سبز و پرورش گل و  باغات میوه، زنبورداری، زعفران،

 روزهیکگیاه است. ظرفیت پذیرش اردوگاه برای اردوهای 

در پیرامون  نفر است. 2500نفر و اردوهای چندروزه  5000

روستای گردشگری فرخک، دربهشت؛ غار این مجموعه چهار 

 1395و رود قرار دارند. این روستاها بر اساس سرشماری سال 

هم در  اکثراً خانوار هستند و  654نفر جمعیت و  2124دارای 

 (.3و  2دارند )شکل بخش کشاورزی و باغداری فعالیت 

 
 موردمطالعهمحدوده منطقه  .2شکل 

 
 نسبت به مجموعه باغرود لعهموردمطاموقعیت روستاهای  .3شکل 

 

 روش تحقیق
 مورداستفاده آن روش ین تحقیق از نوع کاربردی وا

 از اطالعات و هاداده گردآوری برای تحلیلی است.-توصیفی 

 نامهپایان و مقاالت کتب، از برداری)فیش ایهای کتابخانهروش

 قلمرو .است شده)پرسشنامه(استفاده میدانی و اینترنتی( منابع و

 دهستان فضل، بخش مرکزی نیشابور است. تحقیق، این مکانی

خانوارهای ساکن در چهار روستای  تحقیق آماری جامعه

نفر در  122 تعداد که پیرامون مجموعه گردشگری باغرود است

 تصادفی انتخاب صورتبه نمونه حجم عنوانبه 1396سال 

 شده رعایت افراد انتخاب منظوربه برابر فرصت اصل شدند تا

درزمینه  مطلوب نتایج به منظور دستیابی(. به2 جدول) باشد

 یجوارهم به نسبت روستائیان محیطی نگرش ارزیابی بررسی

شاخص  3ای در قالب پرسشنامهباغرود  گردشگری مجموعه با

نماگر  41محیطی( و زیستفرهنگی،  –اقتصادی، اجتماعی )

 کرونباخ استفاده آلفای آزمون پایایی از ارزیابی تهیه شد. جهت

دهد که پرسشنامه از ( نشان می882/0که مقدار حاصل ) شد

با استفاده از  هاداده وتحلیلپایایی الزم برخوردار است. تجزیه

 SPSS افزارکروسکال والیس در نرم و ANOVAو  T هایآزمون

 .و روش ویکور صورت گرفته است

 
اساس  بر موردمطالعهحجم نمونه در روستاهای  .2جدول 

 1395 سرشماری سال

 نام روستا جمعیت خانوار نمونه

 فرخک 1469 440 48

 دربهشت 196 64 24

 رود 247 77 25

 غار 212 73 25

 جمع 2124 654 122

 

 ی تحقیقهاافتهی
 ی فردی پاسخگویانهایژگیو

بررسی نگرش محیطی روستاییان  منظوربهدر گام نخست 

با  هاآنین متغیرهای شخصیتی ترمهم ،پیرامون مجموعه باغرود

خالصه  طوربهاستفاده از آمارهای توصیفی شناسایی شد. 

از افراد نمونه بدین شرح است:  آمدهدستبههای ترین یافتهمهم

 4/84نفر ) 103درصد( زن و  6/15نفر ) 19 جنسیتی ازنظر

عمده جمعیت موردمطالعه در سنی  ازنظر است.( مرد درصد

وضعیت  ازنظر؛ درصد( قرار دارند 68سال ) 45 تا 20رده سنی 
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( دامدار، درصد 8) نفر 1( کشاورز، درصد 2/26) نفر 32شغلی 

درصد( کاسب و  14.8نفر ) 18کارمند،  درصد( 13.1نفر ) 16

( درصد 7/5نفر ) 7( محصل، درصد 1/13) نفر 16بازاری، 

طور که همان. ردیگیبرم( سایر را در 2/26نفر ) 32و بیکار 

گردد، های آزاد برمیبینیم اکثر افراد گزینه سایر را که به شغلمی

افراد دارای سطح تحصیالت قریب  ازنظراند. انتخاب نموده

 تحصیالت تا مقطع دیپلم هستند.

 

ارزیابی نگرش جامعه محلی به ابعاد اقتصادی مجاورت 

 با مجموعه گردشگری باغرود

 خصوص در موردمطالعه هایمؤلفه نقش بررسی برای

 منطقه در ارزیابی نگرش جامعه محلی به ابعاد اقتصادی

 از است، آمدهدستبه ایپرسشنامه هایداده از که موردمطالعه

 نتایج که طوراست. همان شدهاستفاده اینمونه تک t آزمون

 طیفی دامنه احتساب با دهد،می نشان 3 شماره جدول تحلیل در

نوسان  در لیکرت طیف اساس رب 5 تا 1 بین که هامؤلفه میانگین

 عددی مطلوبیت از عددی میانگین تفاوت معناداری و است

 هاشاخص همه در شده است،گرفته نظر در 3آزمون که  مورد

 دیگر،عبارتاست. به نشده گزارش معنادار درصد 99 سطح در

 95 سطح در همچنین فاصله اطمینان و مطلوب حد از تفاوت

 برآورد منفی شکل به وردبررسیم هایشاخص همه در درصد

 که، نمود اذعان این نکته به تواننمی بنابراین است؛ شده

 نقش است توانسته موردمطالعه، روستاهای در مجموعه باغرود

کند.  ایفا محلی در بین ساکنین اقتصادی شرایط بهبود در مهمی

نماگر  موردمطالعه، هایمؤلفه بین از که است ذکر به الزم البته

برای فروش محصوالت تولیدی و  محلی بازارهای عهتوس

 میزان کمترین دارای روستاییان به منابع درآمدی بخشیتنوع

 است. پاسخگویان بوده دیدگاه از عددی میانگین

 
 یانمونهی اقتصادی با استفاده از آزمون تی تک هامؤلفهبررسی وضعیت  .3جدول 

هاهیگو   

3میانه نظری=   

 T میانگین
 درجه

یآزاد  

سطح 
 معناداری

اختالف 
 میانگین

 سطح اطمینان 95%

تریینپا  باالتر 
 0/8664- 1/2156- 1/04098- 0/000 121 11/805- 1/959 روستا ساکنین برای فرصت و رضایت شغلی افزایش

 1/5879- 1/7892- 1/68852- 0/000 121 33/209- 1/3115 روستاییان درآمد افزایش سطح

 1/7487- 1/9234- 1/83607- 0/000 121 41/625- 1/1639 روستاییان به منابع درآمدی بخشیتنوع

 1/5686- 1/8084- 1/68852- 0/000 121 27/876- 1/3115 روستا در اجناس و کاال قیمت افزایش

 1/5372- 1/7579- 1/64754- 0/000 121 29/564- 1/3525 روستا در گذاریسرمایه افزایش

 1/4729- 1/7239- 1/59836- 0/000 121 25/214- 1/4016 روستاییان عمومی هرفا سطح افزایش

 1/3252- 1/6584- 1/4918- 0/000 121 17/731- 1/5082 در روستا خدماتی مشاغل گسترش

 1/4519- 1/712- 1/58197- 0/000 121 24/086- 1/418 در روستامستغالت  و امالک قیمت افزایش

 1/8015 1/969- 1/88525- 0/000 121 44/585- 1/1148 ی فروش محصوالت تولیدیبرا محلی بازارهای توسعه

 

 -ارزیابی جامعه محلی روستائیان به ابعاد اجتماعی 

 فرهنگی مجاورت با مجموعه گردشگری باغرود

ای در تک نمونه t( نتایج حاصل از آزمون 4طبق جدول )

اجتماعی  رابطه با ارزیابی جامعه محلی روستائیان به ابعاد

مجاورت با باغرود آمده است. طبق این جدول، در شاخص 

مندی از ارتقاء رضایتاجتماعی و فرهنگی در تمام نماگرها )

بزهکاری، بهبود ایجاد زمینه جرم و کیفیت محیط زندگی، 

افزایش دسترسی به گسترش امکانات اقامتی، کیفیت زندگی، 

، افزایش های اجتماعیخدمات اجتماعی، کاهش نابرابری

های تفریحی و فراغتی، ایجاد روحیه نشاط و فرصت
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سرزندگی در میان ساکنان، افزایش نگهداری، مرمت و بهبود 

 مردم افتخار میزان ها و سایر امکانات روستا، افزایشراه

خود، تشویق روستاییان به  بومی فرهنگ به نسبت روستا

ی اروست بیشتر شهرتهای مختلف فرهنگی، انجام فعالیت

داشتن و نگهداری از فرهنگ و محل سکونت، زنده نگه

دستی هویت قومی روستا، تجاری شدن و رونق هنر و صنایع

روستا، افزایش تقلید از رفتار گردشگران در میان ساکنان 

گسیختگی الگوهای رفتار فرهنگی ساکنان روستایی، ازهم

محیطی روستا،  هایارزش به ساکنان آگاهی افزایشروستا، 

تبادل فرهنگی ارزشمند آرامش زندگی در روستا،  زدن برهم

میان ساکنان و گردشگران، افزایش حس تعلق مکانی در بین 

( مقدار روستاییان، کاهش مهاجرت افراد از روستا به شهر

 حد از تفاوت( اختالف دارد. 3شده با میانگین نظری )محاسبه

 در درصد 95 سطح در همچنین فاصله اطمینان و مطلوب

 شده برآورد منفی شکل به موردبررسی هایشاخص همه

دهنده آن است که از دیدگاه ساکنین و این نشان است

ی در بهبود تأثیرروستاهای پیرامون این مجموعه هیچ 

صورت کاماًل ها نداشته است و بهوضعیت اجتماعی آن

 کند.مستقل عمل می

 

 
 یانمونهنگی با استفاده از آزمون تی تک فره -ی اجتماعیهامؤلفهبررسی وضعیت  .4جدول 

فرهنگی –های اجتماعی یهگو  

3میانه نظری=  

 T میانگین
درجه 

یآزاد  

سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

 سطح اطمینان 95%

تریینپا  باالتر 

/1- 1/63934- 0/000 121 17/071- 1/3607 روستا رد زندگی مندی از کیفیت محیطرضایت ارتقاء 5829  -1/4492 

 1/2511- 1/6341- 1/44262- 0/000 121 14/915- 1/5574 روستا در بزهکاریایجاد زمینه جرم و 

 1/3803- 1/6689- 1/52459- 0/000 121 20/917- 1/4754 روستاییان زندگی کیفیت بهبود

 1/6378- 1/8376- 1/7377- 0/000 121 34/428- 1/2623 در روستا اقامتی امکانات گسترش

 1/6381- 1/8865- 1/7623- 0/000 121 28/089- 1/2377 اجتماعی خدمات به دسترسی افزایش

 0/9358- 1/7199- 1/32787- 0/000 121 6/706- 1/6721 اجتماعی در روستا هاینابرابری کاهش

/1- 1/7282- 1/57377- 0/000 121 20/174- 1/4262 ایجاد دگرگونی فرهنگی در بین ساکنان روستایی 9341  

 0/9776- 1/3502- 1/16393- 0/000 121 12/369- 1/8361 ساکنان فراغتی و تفریحی هایفرصت افزایش

 0/8989- 1/2159- 1/05738- 0/000 121 13/209- 1/9426 ساکنان میان در سرزندگی و نشاط روحیه ایجاد

/14- 1/7131 اروست امکانات سایر و هاراه بهبود و مرمت نگهداری، افزایش 117  121 0/000 -1/28689 -1/4601 -1/1137 

 0/1999- 0/6034- 0/40164- 0/000 121 3/941- 2/5984 خود بومی فرهنگ به نسبت روستا مردم افتخار میزان افزایش

-1 1/27049- 0/000 121 13/432- 1/7295 فرهنگی مختلف هایفعالیت انجام به روستاییان تشویق /4578 -1/0832 

-0 0/44262- 0/000 121 4/867- 2/5574 ی محل سکونتستارو بیشتر شهرت /6227 -0/2626 

-1 0/88525- 0/000 121 6/743- 2/1148 روستا قومی هویت و فرهنگ از نگهداری و داشتننگه زنده /1451 -0/6254 

-1 1/62295- 0/000 121 19/654- 1/377 روستا دستیصنایع و هنر رونق و شدن تجاری /7864 -1/4595 

-1 1/52459- 0/000 121 20/917- 1/4754 روستایی ساکنان میان در گردشگران رفتار از تقلید افزایش /6689 -1/3803 

-1 1/7541- 0/000 121 44/808- 1/2459 روستا ساکنان فرهنگی رفتار الگوهای گسیختگیازهم /8316 -1/6766 

-1 0/84426- 0/000 121 7/402- 2/1557 محیطی روستا هایارزش به ساکنان آگاهی افزایش /0701 -0/6185 

-1 1/04918- 0/000 121 8/035- 1/9508 آرامش زندگی در روستا زدن برهم /3077 -0/7907 

-1 1/45082- 0/000 121 17/105- 1/5492 گردشگران و ساکنان میان ارزشمند فرهنگی تبادل /6187 -1/2829 

-0 0/48361- 0/000 121 3/613- 2/5164 افزایش حس تعلق مکانی در بین روستاییان /7486 -0/2186 

-1 1/45082- 0/000 121 16/495- 1/5492 شهر به روستا افراد از مهاجرت کاهش /625 -1/2767 
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ی طیمحستیزارزیابی نگرش جامعه محلی به ابعاد 

 مجاورت با مجموعه گردشگری باغرود

 نقش بررسی ای درنمونه تک t آزمون نتایج حاصل از

ارزیابی جامعه محلی به  خصوص در موردمطالعه هایمؤلفه

 شماره جدول در موردمطالعه منطقه در محیطیابعاد زیست

 که هامؤلفه میانگین طیفی دامنه احتساب با دهد،می نشان 5

و  نوسان است در لیکرت طیف اساس بر 5 تا 1 بین

 مورد عددی مطلوبیت از عددی میانگین تفاوت معناداری

 شده است،گرفته نظر در) 3) لیکرت طیف میانگین  نآزمو

 سطح در همچنین فاصله اطمینان و مطلوب حد از تفاوت

 منفی شکل موردبررسی به هایشاخص همه در درصد 95

 نمود اذعان این نکته به توانمی بنابراین است؛ شده برآورد

 مهمی نقش موردمطالعه، روستاهای در مجموعه باغرود که،

در روستاهای  محیطیمشکالت زیست ایجاد در

 موردمطالعه ندارد.

 

 یانمونهمحیطی با استفاده از آزمون تی تک یستزی هامؤلفهبررسی وضعیت  .5جدول 

محیطییستزهای یهگو  

3میانه نظری=  

 T میانگین
درجه 

یآزاد  

سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین

 سطح اطمینان 95%

تریینپا  باالتر 

 1/2618- 1/5907- 1/42623- 0/000 121 17/172- 1/5738 در روستا رویهوسازهای بیش ساختافزای

 0/4485- 1/0433- 0/7459 0/000 121 4/965- 2/2541 در شبکه معابر روستا کثیفی و شلوغی گسترش

 0/4137- 0/9961- 0/70492- 0/000 121 4/792- 2/2951 صوتی در محیط روستا افزایش آلودگی

 1/2143- 1/4906- 1/35246- 0/000 121 19/387- 1/6475 در محیط روستا هوا زایش آلودگیاف

 0/9307- 1/3152- 1/12295- 0/000 121 11/566- 1/877 گیاهی محدوده روستا پوشش تخریب

 1/4267- 1/6388- 1/53279- 0/000 121 28/611- 1/4672 در روستا هاآب آلودگی و فاضالب افزایش زباله، افزایش تولید

 0/5261- 1/0804- 0/80328- 0/000 121 5/738- 2/1967 روستا و اطراف آن در زیبا اندازهایچشم تخریب

 0/4261- 0/8362- 0/63115- 0/000 121 6/093- 2/3689 تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی

/0 121 6/872- 2/2295 آن اطراف مناطق و روستا زیستمحیط تخریب 000  -0/77049 -0/9925 -0/5485 

 0/4817- 0/8789- 0/68033- 0/000 121 6/782- 2/3197 در مناطق روستایی زمین کاربری به نسبت نگرش در تغییر

 

ارزیابی نگرش جامعه محلی به ابعاد اقتصادی، 

 ی مجاورت با باغرودطیمحستیزفرهنگی و  -اجتماعی

ررسی نگرش منظور بای بهنتایج آزمون تی تک نمونه

جامعه محلی پیرامون مجموعه گردشگری باغرود نشان 

و اجتماعی  (3934/1دهد که ازنظر اقتصادی )می

( نگرش روستاییان 0230/0محیطی )( و زیست7411/1)

( 3) تر از میانگین نظریدر رابطه با مجموعه باغرود پایین

ی بر فراهم کردن تأثیرشده است و این مجموعه ارزیابی

مناسب و ارتقای وضعیت روستاها نداشته است و شرایط 

ای صورت مجموعهبا حصاری جداشده از روستاها به

 (.6 جدول) کندکامالً مستقل عمل می
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 یامونهن تک یتمحیطی با استفاده از آزمون رهنگی و زیستف -بررسی وضعیت ابعاد اقتصادی، اجتماعی .6جدول 

 

3میانه نظری=  

 T میانگین
درجه 

یآزاد  
 اختالف میانگین سطح معناداری

 سطح اطمینان 95%

تریینپا  باالتر 

-388/38 1/3934 اقتصادی  121 0/000 -1/60656 -1/6894 -1/5237 

-27/34 1/7411 اجتماعی  121 0/000 -1/25894 -1/3501 -1/1678 

محیطییستز  2/023 12- /836 121 0/000 -0/97705 -1/1277 -0/8263 

 

 هایشاخصهاز  مندیبهرهمیزان  ور تعیینمنظبه

در روستاهای  محیطیو زیست اقتصادی و اجتماعی

( Anovaاز آزمون تحلیل واریانس فیشر )  مختلف

 دهدمینشان  7که جدول  طورهماناست.  شدهاستفاده

گفت  توانمی است 0.05کمتر از  Sigمقدار  کهازآنجایی

وضعیت  بر مجموعه باغرودگذاری تأثیرمیزان 

محیطی و زیست اقتصادی و اجتماعی هایشاخص

نتیجه  درمجموعمتفاوت است. لذا  مختلفروستاهای 

مجموعه میزان اثرگذاری  درتفاوت معناداری  گیریممی

و  اقتصادی و اجتماعی هایشاخصبر وضعیت  باغرود

 موردمطالعهدر منطقه  روستاهای مختلف محیطیزیست

 (.7جدول ) داردوجود 

 

 
 نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس فیشر .7دول ج

یدرجه آزاد مجموع مربعات شرح  .F Sig میانگین مربعات 

ی هاشاخص

 اقتصادی

 0/000 7/104 1/319 3 3/956 واریانس بین گروهی

یگروهواریانس درون  21/9 118 0/186   

    121 25/855 کل

ی هاشاخص

 اجتماعی

/58 واریانس بین گروهی 588  3 19/628 86/905 0/000 

یگروهواریانس درون  26/651 118 0/226   

    121 85/536 کل

ی هاشاخص

 محیطییستز

 0/000 86/905 19/628 3 58/885 واریانس بین گروهی

یگروهواریانس درون  26/651 118 0/226   

    121 85/536 کل

 

سـتاهای منظور مقایسه میزان نگرش جامعه محلی در روبه

اطراف مجموعه باغرود، از آزمون ناپارامتریـک کروسـکال 

دهـد روسـتاها از شده است. نتایج نشـان میوالیس استفاده

پذیرند ولی اخـتالف معنـاداری بـین می تأثیراین مجموعه 

میانگین سطح نگرش روسـتاییان موردمطالعـه روسـتاهای 

دهــد، کــه نتــایج نشــان میطوریمختلــف وجــود دارد. به

( مربوط 80) های اقتصادیشترین میزان میانگین شاخصبی

های به روستای دربهشت، بیشترین میزان میانگین شـاخص

ــاعی  ــی –اجتم ــتای 103.75) فرهنگ ــه روس ــوط ب ( مرب

 محیطیهای زیسـتو باالترین میانگین شـاخص دربهشت

بین روستای ( مربوط به روستای رود است. دراین107.84)

فرهنگـی و  –ی اقتصادی، اجتمـاعی پذیرتأثیرغار کمترین 

 8جدول ) محیطی را از مجموعه باغرود داشته استزیست

 (.9و 
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 سطح نگرش ازنظروالیس مربوط به تفاوت بین روستاها  کروسکالنتایج حاصل از آزمون  .8جدول 

 میانگین رتبه شاخص میانگین رتبه شاخص میانگین رتبه تعداد نام روستا شاخص

 اقتصادی

84 فرخک  73/53 

 اجتماعی

42/46 

محیطییستز  

45/27 

 71/5 103/75 80 24 دربهشت

 107/84 88/16 50/88 25 رود

 36/72 30/84 31/26 25 غار

    122 کل

 

 : نتایج استنباطی حاصل از آزمون کروسکال والیس9جدول 

محیطییستز اجتماعی اقتصادی شرح  

/68 82/735 35/825 کای اسکوئر 220  

 3 3 3 درجه آزادی

 0/000 0/000 0/000 سطح معناداری

 

تحلیل فضایی ارزیابی نگرش جامعه محلی نسبت به 

های پیراشهری مجموعه گردشگاهی باغرود در سکونتگاه

 نیشابور

 یارهایبر اساس مع روستاهااز  یکهر در مرحله اول 

 محیطیفرهنگی و زیست –اقتصادی، اجتماعی  مختلف

 (.10)جدول  دنشویم یابیارز

 
 ی پژوهشهاشاخصماتریس خام بر اساس  .10جدول 

 یطیمحستیزشاخص  شاخص اجتماعی شاخص اقتصادی نام روستا

 1/6146 1/4650 1/4236 فرخک

 2/1250 2/3523 1/6389 دربهشت

 3/3120 2/0655 1/4133 رود

 1/4200 1/3600 1/0800 غار

 8/4716 7/2427 5/5558 جمع

 

رسانیم و جذر مجموع می 2ها را به توان خصسپس شا

وع هر ستون و تقسیم هر یک از مقادیر توان شده بر جذر مجم

گیرد. ت میصور نرمال یسکردن ماتر داروزن شود وانجام می

را مشخص کرد که از  هاشاخصوزن  یدمرحله با یندر ا

 .(3 شکل) است شدهاستفادهپژوهش  یندر ا AHPروش 

 
 AHPبر اساس مدل  هاشاخصاز  هرکدام وزن .3شکل 

 

دار کردن، مقادیر ماتریس نرمال هر یک از جهت وزن

های دیگر  از روشکه قبالً)ها بر وزن معیارها گزینه

 (.12و  11 جدول) گرددآمده بود( ضرب میدستبه
 

 AHPبر اساس مدل  هاشاخصاز  هرکداموزن  .11جدول 

 شاخص اجتماعی شاخص اقتصادی
 شاخص

 یطیمحستیز

0/570 0/241 0/189 

 
 ماتریس نرمال شده در وزن هر شاخص .12جدول 

روستا نام  
شاخص 
 اقتصادی

شاخص 
 اجتماعی

شاخص 
 یطیمحستیز

 1/00840 0/83929 0/44954 فرخک

 1/32719 1/34763 0/51752 دربهشت

 2/06854 1/18331 0/44629 رود

 0/88687 0/77915 0/34104 غار

 

 آید.دست می به (-if) ی+( و منفifمثبت ) ایدئال و

ی نرمال وزن یسارزش ماتر ترینپایینو  ینباالتریر مقاد

 یعنیعدد،  ترینبزرگمنظور از  ینجاا در .گرددمی یینتع

ترین کوچکو  است رادارارزش مثبت  یشترینب یعدد

 یما از نوع منف یاراگر مع پس .یارزش منف یشترینب یعنی

 شودمی یعنی شودمیعدد برعکس  نتریبزرگباشد، 
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مقدار و  یشترینب شودمی ترینکوچکمقدار و  ینکمتر

 .(13جدول ) بالعکس

 1 رابطه

 
 

 ترین هر شاخصیینپامرحله چهارم باالترین و  .13جدول 

ترین باالترین و پایین

 هر شاخص
X1 X2 X3 

f+ 0/51752 1/34763 2/06854 

f- 0/34104 0/77915 0/88687 

 

را در  هاوزن Sj, Rjوردن آ دست به یبرا یگرحال د

و  یتبا جمع هر سطر مطلوب درنهایتضرب و  هاشاخص

و حداقل ) ایدئالفاصله از و  آید؛می دست به یتینارضا
iS  و

iR) شود. محاسبه می 

 

 (R) یتی( و شاخص نارضاS) یتشاخص مطلوب یینتع

 2 رابطه
* *

* *
1

; max
n

i ij i ij

j i j i
i

i i i i i

f f f f
S w R w

f f f f 


  
    

   
 

شاخص  یار یکهر مع یبه ازا ینهگز ی هربرا طبیعتاً 

 Sj نهاییشاخص  هاآنکه مجموع  آیدمیبه دست  یتمطلوب

هر  یبه ازا ینههر گز Sj ترینبزرگ .کندمیرا مشخص  ینهگز

 (.14جدول ) است ینه( آن گزR) یتی، شاخص نارضایارمع

 
 Error! No text of specified style inجدول 

document.14.  محاسبه مقدارjQ
 هاینهگز بندییتو اولو 

نام 
 روستا

شاخص 
 اقتصادی

شاخص 
 اجتماعی

شاخص 
 Rj Sj یطیمحستیز

 0/605 0/220 0/170 0/216 0/220 فرخک

 0/119 0/119 0/119 0/000 0/000 دربهشت

 0/300 0/230 0/000 0/070 0/230 رود

 1/000 0/570 0/189 0/241 0/570 غار

 

 مول زیرطریق فراز  Qترین مقدار درنهایت کوچک

 .(15 جدول) شودمیبهترین گزینه انتخاب  عنوانبه

 3 رابطه

* *
(1 )

j j

j

S S R R
Q v v

S S R R

 

 

 
    

  
 

 رتبه نهایی Qمرحله ششم: مقدار  .15جدول 
 روستا Q مقدار رتبه

 فرخک 0/387569 3
 دربهشت 0 2
 رود 0/226206 1
 غار 1 4

 

عنوان رتبه اول به Qبا توجه به اینکه کمترین مقدار 

آمده از مدل ویکور نشان دستبه شود نتایجانتخاب می

د روستای ات مجموعه باغروتأثیردهد که ازنظر می

( در رتبه اول، روستای رود با 0دربهشت با ضریب )

( در رتبه دوم، روستای فرخک با ضریب 22/0) ضریب

به ( در رت1( در رتبه سوم و روستای غار با ضریب )38/0)

ر وعه باغرود بات مجمتأثیرآخر قرار دارد. پس بیشترین 

 روستای دربهشت بوده است.

 

 گیرییجهنت
ای است که به همه یچیدهپگردشگری فعالیت اقتصادی 

و  (Milenkovska, 2011:49کرده )منافذ زندگی بشر نفوذ 

پدیده پویای جهانی و اجتماعی دارای  مثابهبه

( لذا ایجاد Elliot,1997:4است )های خاص خود یچیدگیپ

 و دارد فراوانی هایگری مزیتهای گردشمجموعه

 و شغلی هایفرصت ایجاد برای مهمی مآخذ تواندمی

 در ویژهبه راستای توسعه در عاملی درنتیجه و درآمدی

 میزان به گردشگری فضاهای باشد. روستایی مناطق

جذب  خود سویبه را گردشگران توانندمی خود جذابیت

 جذب ینهدرزم هاجاذبه ساختارند جذابیت کنند و این

افراخته و خدائی، ) است اهمیت دارای گردشگری
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 گسترش و فعالیت این چنانچه دیگر، سوی از. (1390:76

 و صحیح مدیریت و برنامه بدون روستایی مناطق در آن

 را مخاطراتی و هاآسیب بلندمدت در بگیرد، صورت اصولی

 در انسانی و محیطی مختلف ابعاد در روستایی مناطق برای

 خود اولیه فلسفه و باهدف ترتیباینبه و داشت هدخوا پی

 تضاد و تقابل در روستایی، مناطق توسعه به کمک یعنی

 انواع با رابطه در نگریآینده و شناسایی گرفت. خواهد قرار

 ها،تبدیل و تغییر گونهاین منفی و مثبت جوانب و مختلف

 زنی و منفی آثار پیامدهای و بروز از جلوگیری راستای در

 مناطق در ویژهبه میزبان، جوامع برای آن مثبت آثار تقویت

 برخوردار انکارغیرقابل ضرورتی و اهمیت از روستایی،

 بساچه زمینه، این در کوتاهی و اهمال هرگونه و بوده

بود. لذا با توجه به اهمیت این  خواهد جبرانغیرقابل

مسائل در این پژوهش به ارزیابی نگرش جامعه محلی 

شده است. مجموعه امون مجموعه باغرود پرداختهپیر

 عنوان یک مجموعه گردشگری سابقه نسبتاًباغرود به

 و سنجش جذب گردشگران دارد. بنابراین، در طوالنی

این  پیامدهای و اثرات به جامعه محلی نگرش ارزیابی

 انداندوخته سالیان این طی که ایتجربه به توجه با مجموعه،

 نتایج بود. خواهد هاواقعیت بازنمایانده زیادی اندازه تا

 محل، در حضور و میدانی پیمایش بر مبتنی حاضر، مطالعه

کمی در  تأثیراین مجموعه  محلی، جامعه نگاه از داد نشان

بر  زیست محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی هایعرصه

 مختلف هایروستاها در حوزه و روستاها داشته است

 مجموعه باغرود از فرهنگی، و تماعیاج اقتصادی، محیطی،

ات تأثیراند. پذیرفته تأثیر های متفاوتیها و شدتگونه به

مثبتی که این مجموعه در روستاهای پیرامون در ابعاد و 

است  تواند داشته باشد بسیار محدودهای مختلف میزمینه

صورت کامالً مستقل از روستاهای و این مجموعه به

. همچنین نتایج روش ویکور بیانگر شوداطراف اداره می

ات مجموعه باغرود بر روی تأثیرآن است که بیشترین 

اگرچه  ترتیب،اینروستاهای دربهشت و رود است. به

باغرود اقدام  گردشگری توسعه مجموعه گیری وشکل

باید به  اما آید،حساب میمفیدی در راستای گردشگری به

هایی دارد و فرصتاتی هم که در روستاهای اطراف تأثیر

اهمیت  به توجه تواند ایجاد کند توجه نمود. باکه می

 تنهانه امر این به توجهیبی ها،حوزه این بیشتر مراتببه

 ناممکن مجموعه باغرود این در را گردشگری پایداری

 بلندمدت در روستاها توسعه پایداری کلیت به بلکه کند،می

 باالی نرخ به توجه با کند لذامی وارد لطمه تواندمی هم

 از ضعف ناشی روستاهای حومه مجموعه که بیکاری

 است، آن جوان سنی ساختار نیز و منطقه اقتصادی

 توسعه جهت جدید کارکرد یک عنوانبه مجموعه باغرود

 طبیعی و فرهنگی هایجاذبه وجود به توجه گردشگری با

 موجب ایجاد گذاری،سرمایه صورت در تواندمی

 و درآمد توزیع در نسبی شغلی، تعادل هایفرصت

 افزایش گردشگران، بیشتر جذب محلی، مردم کارگیریبه

 منطقه در پایدار اشتغال ایجاد و درآمد روستاییان

های مدیریتی، گردد. لذا اصالح شیوه موردمطالعه

ریزی صحیح در راستای اصول توسعه پایدار برنامه

به استفاده و  ریزی مشارکتی و توجهگردشگری، برنامه

بـرای ایجـاد بـازار  سازیزمینهمشارکت مردم محلی، 

تولیدات باغی، گیاهان دارویی فراوان و  مناسـب بـرای

از راه  مجموعهخدمات رفاهی و زیربنایی  گسترش

تواند نقش مهمی در کاهش عدم می، گردشگری توسـعه

 –در هریک از ابعاد اقتصادی  های توسعهتعادل شاخص

محیطی در روستاهای پیرامون داشته ی و زیستاجتماع

توان گفت، نتایج حاصل از این پژوهش با باشد. پس می

(، گارسیا و همکاران 2016های تاپاکارکی )نتایج پژوهش

ذال و همکاران (، 2014، بلسیک و همکاران )(2015)

( مطابقت 1394( و رحمانی فیروزجاه و همکاران )1395)

 کند.د میها را تأییدارد و آن
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