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)انجمن جغرافياي ايران المللي علمي ـ پژوهشي و بين فصلنامه(غرافيا ج
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 گيري گردشگري اجتماع محور در نواحي روستايي استان گلستانارزيابي شكل

3و محدثه عيدي 2، زهره جوانبخت قهفرخي1مهدي سقايي

15/2/1395: يخ تاييد، تار15/1/1395: تاريخ وصول

  چكيده 

هاي گردشگري پسافوردي ناشي از ضرورت توجه به پايداري و عنوان يكي از گونهگردشگري اجتماع محور به

گونه از گردشگري اين. هاي محلي در فرايند گردشگرپذيري در مقاصد روستايي شكل گرفته استتوسعه اجتماع

ي اجتماع محلي، مديريت و مالكيت شده ا مد نظر داشته و به وسيلهمحيطي رپايداري فرهنگي، اجتماعي و زيست

و هدف از آن ضمن سودمندي گردشگري براي اجتماع محلي، قادرساختن بازديدكنندگان به افزايش دانش و 

از اين رو، گردشگري اجتماع محور در توسعه جوامع . هاي زندگي در آن استآگاهي شان درباره اجتماع و روش

با توجه به . تواند كاركردي مناسب داشته باشدخصوص در نواحي روستايي ميراي قابليت گردشگري بهمحلي دا

تواند در توسعه گردشگري در استان گلستان مفيد واقع شود چرا كه ها، گردشگري اجتماع محور مياين ويژگي

بدين منظور در اين . باشدمي وجه غالب گردشگري در استان گلستان ميتني بر الگوي فضايي گردشگري روستايي

گيري گردشگري اجتماع محور در استان گلستان مورد هاي شكلمقاله با استفاده از ارزيابي استراتژيك قابليت

كارشناس و متخصص گردشگري بوده كه در قالب  80جامعه آماري اين تحقيق حدود . بررسي قرار گرفته است

دهنده يك استراتژي نتايج اين تحقيق نشان. رد پرسش قرار گرفتنديك پرسشنامه محقق ساخت و تكنيك دلفي مو

گيري گردشگري اجتماع محور بوده كه تحليل عاملي نتايج بررسي در رابطه با شكل) ثباتي(كالن محافظه كارانه 

گيري و توسعه گردشگري هاي اقتصادي و بعد از آن مشاركت مردمي را در شكلها، اولويت شاخصشاخص

.دهدمحور در استان گلستان نشان مياجتماع 

.گردشگري پسافوردي، گردشگري اجتماع محور، ارزيابي استراتژيك، جوامع محلي، استان گلستان: كليدواژگان

Mehdi.saghaii@gmail.com، )نويسنده مسئول(استاديار دانشكده علوم گردشگري، موسسه آموزش عالي حكيم جرجاني گرگان  .1

 شجوي دكتري جغرافيا ـ دانشگاه شهيد بهشتي تهراندان. 2

 كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي ـ موسسه آموزش عالي حكيم جرجاني گرگان .3
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مقدمه

هاي شيوه توليد از پديده گردشگري در طي گذار از مدرنيته متأخر و در ميانه تحوالت و دگرگوني
داري سازمان نايافته اشكال مختلفي اثيرپذيرفته و در پيوند با سرمايهفورديسم به پسافورديسم، به شدت ت

از اين منظر گردشگري از حصار تنگ گردشگري كالسيك و . را در بازار تقاضا، عرضه نموده است
اين . مقاصد ساحلي گذار نموده و فرايندي را در گردشگرپذيري مقاصد ديگرگونه شكل داده است

داري سازمان نايافته و برآمدن شيوه توليد ر بستر تحوالت سرمايهتحوالت در گردشگري كه ب
دنبال داشت كه من از آن به پسافورديسم شكل گرفته، جرياني از گردشگري را در مقياس جهاني به

گردشگري پسافوردي . كنمياد مي» 1گردشگري پسافوردي«تاسي از شيوه توليد پسافورديسم با اصطالح 
از . هاي مختلف گردشگري را مهيا نموده استگيري الگوهاي فضايي و گونهر شكلنيز به نوبه خود بست

هاي گردشگري كه در الگو فضايي گردشگري روستايي شكل گرفته، گردشگري اجتماع جمله گونه
.است 2محور

هاي نوآورنه و ي گردشگري محلي در جوامع محلي است كه با روشگردشگري اجتماع محور، توسعه
هاي محلي و دولت انجام ها، مالكان كسب و كارهاي كوچك، كارآفرينان، انجمنافراد و گروهاز طريق 

عنوان الگوهاي و اهميت يافتن مقاصد روستايي به 3همگام با ساختارشكني گردشگري انبوه. گيردمي
گردشگري اجتماع محور نوعي گردشگري، كه پايداري ) 1391سقايي و جوانبخت قهفرخي،(فضايي 

ي جامعه، مديريت و مالكيت محيطي را مدنظر داشته است و به وسيلهنگي، اجتماعي و زيستفره
شان درباره جامعه و شود و هدف از آن قادر ساختن بازديدكنندگان به افزايش دانش و آگاهيمي

ي هاركادر مع محلي اجوه، نبوي اشگردگردر ). 14: 2003، 4سوانسري(هاي زندگي در آن است روش
توسعهر جامعه محوي شگردگردر ما ، اشدندگماشته مير به كاي مد ناچيزدرآبا و ح پايين سط

و كسب ن مالكان، ميزباي مختلف جامعهوههاي گراد و فراتوسط اي خالقانهطور بهمحلي ي شگردگر
).51: 1999، 5هاتون(پذيرد ها انجام ميهاي محلي و دولت، مشوقان، انجمنكوچكي هاركا

ي اه آكادميك، گردشگري اجتماع محور ابزاري جهت حفظ منابع طبيعي و فرهنگي، توسعهاز ديدگ 
جامعه از طريق توانمندسازي و در ارتباط نزديك با اكوتوريسم بوده و بنابراين آگاهي، اكوتوريسم 

1.Post- Fordism Tourism 
2. Community based tourism
3.Mass Tourism 
4. Suansri
5. Hotton
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ركت از آنجا كه در گردشگري اجتماع محور مشا). 5: 1،2002هريس و ووگل( گيرداجتماع محور نيز نام مي
ي كانوني در توسعه گردشگري جايگاه اصلي داشته، توسعه كوچك مقياس بوده و جوامع محلي نقطه

با ). 42 :2،2006المنصوري(گيرد شوند و جامعه از ديدگاه جغرافيايي مورد توجه قرار ميمحسوب مي
وستايي از گونه از گردشگري در مقياس محلي و به تبع آن نواحي راين اوصاف مقياس كاركردي اين

در واقع اين نوع گردشگري نه تنها به ساكنين بومي نواحي . عملكرد بسيار بااليي برخودار است
محيطي با استفاده از محصوالت بومي و تشويق رساند، بلكه باعث پايداري زيستروستايي فايده مي

نيزهست ) تخودباعث كاهش مصرف انرژي اس(روي در يك ناحيه كوچك هايي مانند پيادهفعاليت
هدف از اين گردشگري، اكتشاف روابط مختلف بين گردشگري و ). 173-172: 1996، 3پريس(شود مي

ها و ها به گردشگري و برخي مفاهيم، برنامههاي محلي بوده با تأكيد بر چگونگي واكنش جامعهجامعه
).235: 1391بروجني،  ضرغام(كارگيري گردشگري مشوق توسعه باشند توانند با بهكارگزاراني كه مي

اي مناسب از توسعه گردشگري در چارچوب الگوي عنوان گونهاين خود گردشگري اجتماع محور را به
.نمايدفضايي گردشگري روستايي بدل مي

آنچه در تفصيل گردشگري اجتماع محور به اختصار شرح داده شده ترسيمي از رويكردي است كه 
چرا كه در اين استان با توجه به تعداد بسيار . كار آيداستان گلستان بهتواند در توسعه گردشگري در مي

عنوان روستاهاي هدف گردشگري انتخاب زياد نواحي روستايي داراي قابليت در زمينه گردشگري كه به
، الگوي غالب )1393سقايي، (و همچنين روستاهاي داراي قابليت اكوتوريستي ) 1392سقايي،(  4اندشده

باشد و گردشگري اجتماع محور با توجه به مقياس كاركردي محلي، ردشگري روستايي ميفضايي، گ
فعاليت در غالب بنگاههاي كوچك اقتصادي، مشاركت جوامع محلي و همچنين بسترسازي گردشگري 

تواند در استان گلستان و بخصوص نواحي روستايي آن در زمينه توسعه گردشگري و بومي، مي
منظور اين مقاله حول شناخت معيارها و بدين. گردشگر بسيار مفيد واقع شود/ زبانسودمندي دوسويه مي

پردازد تا گيري گردشگري اجتماع محور و ارزيابي آنها در استان گلستان به بررسي ميهاي شكلشاخص
گيري گردشگري اجتماع محور در اين هاي شكلبا توجه به مقتضيات محلي با رويكرد مناسب اولويت

1. Harris &Vogel
2. Al-masonry
3. Price

مار موجود در اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان گلستان تعداد روستاهاي هدف گردشگري در اين بنابر آ. 4

 .باشدروستا مي 36استان 
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هاي بالقوه چرا كه استان گلستان با دارا بودن منابع طبيعي سرشار و پتانسيل. ان مشخص گردداست
.گردشگري هنوز جايگاه واقعي خود را در اين حيطه كسب ننموده است

مباني نظري

، 1مزرعه در گردشگري مانند گوناگون اسامي با گردشگري انواع از بسياري در محلي جامعه گرچه
دارد،  مشاركت نوعي به ماجراجويانه گردشگري و مدتكوتاه ديدار ،3منزل در اقامت ،2 اكوتوريسم

)13: 2003سوانسري، (شده  استفاده بازاريابي براي ابزاري عنوانبه تنها اين اسامي مواقع اكثر در متأسفانه

به  .ندارند گردشگري توسعه در جوامع اقشار تمامي توانمندسازي و مشاركت نحوه بر چنداني تأكيد و
گردشگري با نزديك ارتباط اجتماع محور در گردشگري مفهوم توسعه حال در كشورهاي در دليل همين

مناسب  راهكارهاي توسعه طريق از فقر كاهش جهت منافع، كننده حداكثر عنوان؛ به4فقرا منافع بر با تأكيد
هريس و ووگل، (است  شده معرفي محلي جامعه و اصلي هايگروه تمامي بين همكاري افزايش با و

؛ همانگونه كه بيشتر بيان شد گردشگري اجتماع محور با اكوتوريسم رابطه تنگاتنگي دارد به )6: 2002
رسمأ براي اولين بار براي گردشگري اجتماع ) المللي اكوتوريسمسال بين(2002گونه اي كه در سال 

ت جوامع محلي برآمده از ادبيات استفاده شد و با افزودن بعد مشارك CBET5محور از اصطالح
به . كار رفتنيز جهت اطالق به گردشگري اجتماع محور به CBST6گردشگري انگلستان، اصطالح

دار اي كه  گردشگري اجتماع محور، تعامل بين بازديدكننده و ميزبان از طريق يك مشاركت معنيگونه
انستيتو (و محيط دارد، تعريف گرديد براي هر دو كه منافع اقتصادي و حفاظتي براي جامعه محلي 

كوشد و آنها را تنها گردشگري اجتماع محور در مشاركت واقعي ساكنان محلي مي).1؛ 2000، 7كوهستان
معموالً در قالب (هاي گردشگري عنوان بخشي از جاذبهعنوان يك نيروي كار ارزان قيمت و يا بهبه

بلكه به دنبال مشاركت واقعي ساكنان ). 44؛  2002، 8وود(دهد مدنظر قرار نمي) نمايش هاي فرهنگي 
حل ممكن براي اثرات منفي عنوان راهباشد و بهمحلي و سودمندي آنها از جريان گردشگري مي

1. Farm Tourism
2. Eco Tourism 
3. Home stay  ميزبان استنوعي گردشگري كه با اقامت درخانواده بوميان به نوعي تشويق كننده تعامل ميان گردشگر و

4.Pro-Poor Tourism .يابدنوعي از گردشگري است كه درنتيجه فعاليت هاي مرتبط با آن سود خالص براي افراد فقيرافزايش مي

5. (CBET): Community – based Eco- Tourism 
6. (CBST): Community – based Sustainable Tourism 
7. Mountain Institute
8 . Wood 
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هاي عنوان يك استراتژي براي سازمانگردشگري انبوه در كشورهاي در حال توسعه و در عين حال به
ي مركزي اين نوع گردشگري يكپارچگي مديريت از ايده. راشتمحلي براي بهبود شرايط زندگي قد براف

عنوان يك ويژگي قبيل غذا و نوشيدني و ديگر خدمات مكمل و مديريت گردشگري است و همچنين به
در . شودرا شامل مي) ها، بهداشت و سالمت، آموزش و پرورش، محيطتوسعه زيرساخت(اصلي ديگر 

نمايد كه گيري يك فرايند پايداري در مقياس محلي اقدام مينتيجه گردشگري اجتماع محور به شكل
عنوان يك عامل توسط جامعه محلي شكل گرفته و روابط متقابل ميان گردشگران و جامعه محلي را به

.كندكليدي در توسعه يك محصول گردشگري ارائه و تشويق مي

تعاريف ارائه شده از گردشگري اجتماع محور: 1جدول

تعاريفانديشمندان

2003سوانسري، 
محيطي را مد نظر داشته، به وسيله جامعه نوعي گردشگري كه پايداري فرهنگي، اجتماعي و زيست

شان درباره شود و هدف از آن قادر ساختن بازديدكنندگان به افزايش دانش و آگاهيمديريت و مالكيت مي

).14 :2003سوانسري، (هاي زندگي در آن است جامعه و روش

12004آنوچا

اي از گردشگري اشاره دارد كه در آن مردم محلي كنترل اساسي روي گردشگري اجتماع محور به گونه

اي از منابع اين نوع گردشگري طيف گسترده. ماندتوسعه دارند و بخش اصلي از منافع در جامعه باقي مي

شامل احترام و ارزش براي فرهنگ شود كه مردم محلي قادرند آن را مديريت كنند و مشخصاً را شامل مي

).163 :2004آنوچا، (شود ها ميمحلي، ميراث فرهنگي و سنت

و همكاران، 2آرمسترانگ
2005

تري را گردشگري اجتماع محور در ارتباط نزديكي با اكوتوريسم قرار داشته با اين وجود، مفاهيم واقعي

دهد و نسبت به هاي مربوطه ارائه مينسبت به نوع و سطح مشاركت مردم محلي و همچنين هزينه

.اكوتوريسم، بيشتر؛ مردم محور، منبع محور و با مركزيت باالتر اجتماع مي باشد

3رست

هاي گردشگري به وسيله مردم محلي تأكيد گردشگري اجتماع محور بر مالكيت، مديريت و كنترل پروژه

محور است و همچنين به عنوان يك  مشاركت فعال جامعه محلي، مركزيت گردشگري اجتماع. كندمي

.شوداستراتژي توسعه كه مبتني بر منابع، نيازها و تصميمات جامعه است به كار گرفته مي

 1990خصوص از دهه تاريخچه گردشگري اجتماع محور بسيار اندك است طي چند دهه اخير به
هاي اصلي با اين وجود بنيان. گيري گردشگري اجتماع محور را بازشناختتوان فرايند شكلميالدي مي

و همكاران،  4تاسون(گيري گردشگري اجتماع محور ريشه در خود گردشگري در كليت خود دارد شكل

1. Anucha
2. Armstrong
3. (REST): Responsible Ecological Social Tours(REST)
4. Tosun

www.noormags.ir



NOORMAGS

www.SID.ir

 )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا    100

هاي ها و فرصتهاي گردشگري آن است كه تأمين خواستهكه وجه تمايز آن با ديگر گونه) 4؛ 2003
در جدول ). 37؛ 1998، 1رابينسون(دارد سزايي جانبه نقش بهاي همهمردم بومي در رسيدن به توسعه

تاريخچه اي از اقدامات صورت گرفته در زمينه شكل گيري گردشگري اجتماع محور در نقاط  2شماره 
.مختلف جهان به اختصار مورد اشاره قرار گرفته است

پيشينه تحقيق

هاي با اهميت و يقدر رابطه با پيشينه مطالعات گردشگري اجتماع محور، آن سري از مطالعات و تحق
 .بيان شده است 3تاثيرگذار در زمينه اين موضوع به صورت اجمالي در جدول شماره 

اي از تاريخچه گردشگري اجتماع محورخالصه: 2جدول

نتايجمكان اجراسال اجرانام پروژه

جامعه محلي كوچك 

بوشمن
بستوانا1994

براي زنان و اشتغال   ايجاد درآمد بر اساس مهارت هاي موجود؛

حفظ فرهنگ  مردان

كاستاريكا1990دهه جزيره چيرا
بسط و توسعه يافت  هاي شغلي موجود را تقويت كرد؛جايگاه

توسعه كسب و كارها

عمان1990- 2002هاي شرقي اميدشن
افزايش كسب و كار براي صنعتگران محلي؛ بهبود زيرساخت و 

ابرساخت گردشگري، كمك به محافظت از فرهنگ

گردشگري جامعه محور در 

آلبرتا
كانادا1987

توسعه و اجراي برنامه توسعه گردشگري كه جوامع محلي خودشان 

براساس نيازها و امكاناتشان طراحي كرده بودند

هاي فرهنگيحفظ محيط و ارزشنپال2001گردشگري اجتماع محور

بروز اثرات منفي توسعه گردشگريچين2005درياچه النگ

1. Robinson
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پيشينه تحقيق: 3جدول

گيرينتيجهموضوع پژوهشنويسندگان

»رويكردي اجتماع محور: گردشگري « )1985(مورفي 

يكي از اجزاي اصلي رويكرد اجتماع محور را رفع نيازهاي محلي از طريق 

ريزي گيرد و اين رويكرد را در برنامهرفع نيازهاي گردشگران در نظر مي

داند، كه به توسعه در مي "پايين به باال"ريزي از امهگردشگري، به مثابه برن

.درون اجتماع تاكيد دارد تا توسعه اجتماع از بيرون به درون

)2000(جعفري 
1دانشنامه گردشگري

.گردشگري اجتماع محور با بعضي از اشكال گردشگري بومي ارتباط دارد

تقيم در گردشگري بومي به فعاليت گردشگري كه مردم بومي بطور مس

زمينه توسعه وكنترل آن مشاركت دارند، اشاره دارد و در اين نوع 

عنوان جاذبه اصلي به گردشگران عرضه گردشگري فرهنگ بومي به

.شودمي

گردشگري و توسعه در كشورهاي در )2008( تفلر

حال توسعه

آداب و رسوم جامعه . 2) ميراث طبيعي(مكان جغرافيايي . 1: عناصري مانند

صنايع دستي قابل عرضه به . 4آثار تاريخي . 3) ميراث فرهنگي(ميبو

.دهندگردشگران، بستر توسعه گردشگري اجتماع محور را تشكيل مي

)2003(سوانسري 
2محوركتابنامه گردشگري اجتماع

در  

كانادا

زيرا از  .گردشگري اجتماع محوروتوسعه پايدار ماهيتا به هم مرتبط هستند

.فرهنگي مشتركي استفاده مي كنندمنابع طبيعي و 

)1387(وريمنص

رابطه عوامل فرهنگي با سطح مشاركت 

در گردشگري اجتماع محور 

)روستاي زاغمرز: مطالعه موردي(

تحقق توسعه پايدار گردشگري تنها با مشاركت جامعه در فرآيند توسعه 

ز همچنين تحقق توسعه پايدار گردشگري با استفاده ا. پذير استامكان

.الگوي توسعه گردشگري اجتماع محور، برمشاركت جامعه استوار است

بررسي عوامل فرهنگي موثر برمشاركت و رابطه آنها با نوع مشاركت جامعه 

.جهت توسعه گردشگري اجتماع محور امري ضروري است

)1390(نيك بين
مقاله گردشگري اجتماع محور

 هايبرنامه مهم بسيار محوريتهاي از يكي محلي جوامع مشاركت

 در آنها بلكه نيستند تاثيرپذيرگردشگري تنها جوامع  .باشدمي گردشگري

 بهره  آوردمي بوجود كه فرصتهايي از و دهندمي نشان مقابل آن واكنش

 كنندهتقويت و مكمل محلي، مناطق الگوهاي توسعه اينكه نهايتاً. برندمي

 نيز را محلي جوامع هايتهخواس و احتياجات حال عين در و باشند يكديگر

نمايند منعكس

روش تحقيق

ها، ها، ضعفقوت(هاي چهارگانه اين پژوهش در چارچوب روش ارزيابي استراتژيك بوده كه مؤلفه
هاي موجود در منطقه مورد مطالعه به سه دسته تقسيم مورد نظر بر اساس شاخص) ها و تهديدهافرصت

1. Encyclopedia of tourism
2. community tourism hand book
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ها مبتني بر اين شاخص. محيطيجتماعي ـ فرهنگي و زيستشده شده است از قبيل؛ اقتصادي، ا
اي از گزينه 5ها با استفاده از طيف ليكرت پرسشنامه محقق ساخت تهيه و سؤاالت مرتبط با شاخص

 80شده جامعه آماري اين پژوهش، تعداد  آوريجمع اطالعات. كم تنظيم شده استخيلي زياد تا خيلي
از استفاده با پژوهش فرايند در. باشندمي 1مر گردشگري استان گلستاننفر از متخصصان و كارشناسان ا

هايگويه پايايي سطح ،كرونباخ آلفاي آزمون اساس خروجي بر كه است شده پردازش SPSSافزار نرم
.گرديد محاسبه 879/0نامه پرسش

و خدماتي  هاي اشتغال، درآمد ابعاد زيرساختيشاخص اقتصادي با مولفه :هاي پژوهششاخص

محيطي هاي زيستهاي حفاظت از محيط زيست و آلودگيمحيطي با مولفهشاخص زيست. باشدمي
هاي مشاركت جوامع و ساكنين محلي، ابعاد فرهنگي، فرهنگي با مولفه -شاخص اجتماعي. باشدمي

.باشدارتقاي كيفيت زندگي ساكنين بومي و محلي، ابعاد آموزشي و  ايجاد امنيت مي

هاي تحقيقافتهي

، نشان )قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدها(در بررسي اوليه نتايج حاصل از چهار مقوله اصلي 
دهد كه ميزان شناخت از قابليت هاي گردشگري اجتماع محور استان گلستان، مجموعه آداب رسوم، مي

.باشدبه بااليي ميداراي سطح متوسط  رو .... موسيقي بومي و محلي، طرز پوشش محلي اقوام و

همچنين ميزان شناخت از گردشگري اجتماع محور در جهت توسعه گردشگري محلي در جوامع 
روستايي و محلي در  استان گلستان نيز از همين سطح برخوردار بوده، با اين وجود در خصوص ارزيابي 

اجتماع محور، نتايج  تأثير برگزاري هر ساله جشنواره اقوام در استان گلستان جهت توسعه گردشگري
هاي قبل، رويكرد بسيار موثري در توسعه همين شكل سالدهد، برگزاري اين جشنواره بهنشان مي

هاي گردشگري گردشگري اجتماع محور در استان گلستان نخواهد داشت، بنابراين ارزيابي قابليت
توجه به اينكه داراي اقوام  اجتماع محور در استان گلستان گوياي اين مطلب است كه استان گلستان با

اي از آداب و رسوم، فرهنگها و سنن بومي و محلي، موسيقي فولكوريك  و محلي مختلف با مجموعه

بسته به كنندگان بستگي ندارد، بلكه وابر خالف روش تحقيق پايشي، اعتبار روش ارزيابي استراتژيك در تحقيق به تعداد شركت. 1

).dunham,2001:7(شوندگان است اعتبار علمي و تخصصي پرسش
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ساز ايجاد تواند زمينهمختلف بوده، داراي زمينه مساعد براي توسعه گردشگري اجتماع محور بوده و مي
.ف استان گردداشتغال، درآمد براي جامعه محلي و بومي در مناطق مختل

دست آمده حاصل از ارزيابي عوامل داخلي اعم از قوت و ضعف و عوامل خارجي اعم از نتايج به
هاي چهارگانه برآمده از نتايج حاصل از پرسشنامه و همچنين تحليل فرصت و تهديد در چارچوب مقوله

ب جهت ارزيابي هاي مناسبه تدوين استراتژي SOWTمنطقه مبتني بر مطالعات ميداني به روش 
اي كه از مقايسه عوامل داخلي گونهگيري گردشگري اجتماع محور در استان گلستان اقدام گرديد بهشكل

هاي هاي مولفهگويه اين ميان از قبول مورد و مطلوب هاياستراتژي SOWTو خارجي در ماتريس 
گرديد، استراتژي كالن در رابطه ها كه توسط كارشناسان تعيين چهارگانه و ضريب تاثير هر يك از گويه

).1شكل(با گردشگري اجتماع محور در استان گلستان مشخص گرديد 

قابل مشاهده است، بر اساس امتياز نهايي ماتريس ارزيابي عوامل  1همانطور كه كه در شكل شماره 
اين اساس با  بر. گرددها تعيين ميداخلي و خارجي، جايگاه استراتژي در ماتريس استراتژيك و اولويت

است، موقعيت  81/2و نيز امتياز نهايي عوامل خارجي كه  84/2توجه به امتياز نهايي عوامل داخلي 
گيري گردشگري اجتماع محور استان گلستان در هاي شكلاستراتژي و راهبردي قابل قبول براي قابليت

)ثباتي(راهبر حداكثر ـ حداقل  كارانه ياگيرد كه به معناي انتخاب راهبرد محافظهخانه پنج قرار مي

.ها از نقاط ضعف دوري با آنان را برطرف كنيمباشد كه در اين مورد بايد با استفاده از فرصتمي

SOWTماتريس انتخاب استراتژي . 1شكل
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ها و تاثيرگذاري آنها در رابطه با گردشگري اجتماع محور در استان بندي قوتدر ادامه در جهت اولويت
آزمون فريدمن يك آزمون ناپارامتري، معادل آناليز واريانس . ان از آزمون فريدمن استفاده شده استگلست

)گروه(متغير  k كه از آن براي مقايسه ميانگين رتبه ها در بين) درون گروهي است(هاي تكراري با اندازه

.داده شده است نشان 4دست آمده در جدول شماره در اين زمينه نتايج به .كنيماستفاده مي

هابندي قوتنتايج آزمون فريدمن در اولويت: 4جدول

هارتبه

ايميانگين رتبهنقاط قوت

 5.92برخورد مهمان نوازانه مردم محلي با گردشگران
 4.45تقويت اعتماد به نفس ساكنان جوامع محلي

 3.37كيفيت زندگي افراد و جوامع محلي
 4.15ن محليمسئوليت پذيري اجتماعي ساكنا

 3.90تقاضاي افراد و جوامع محلي
 4.77فراهم آوردن بسترمشاركت و تعامل هرچه بيشتر ساكنان محلي

 5.05توانمند سازي افراد و  جوامع محلي
 4.40فرصت هاي شغلي به ويژه براي زنان، جوانان  و مردم بومي

هاي تحقيقيافته: منبع        

به عنوان يكي از نقاط  92/5اينوازانه مردم محلي با ميانگين رتبهبرخورد مهمانبراساس نظر كارشناسان، 
با توجه به اينكه . تواند در توسعه گردشگري اجتماع محور موثر واقع شودقوت و مثبت موجود مي

رويكرد گردشگري اجتماع محور بر اساس رفتارها، آداب و رسوم جوامع محلي و بومي در برخورد با 
سزايي در تواند تأثير بهرو اين نقطه قوت موجود در استان گلستان، ميگيرد، از اينن شكل ميگردشگرا

ي در رتبه 05/5همچنين توانمندسازي افراد و جوامع محلي با . توسعه اين نوع گردشگري داشته باشد
توانمندسازي  ها در جهتريزي در زمينه ايجاد شرايط و فرصتمتصور است با برنامه. بعدي قرار دارد

هاي الزم در زمينه برخورد با گردشگران و نشان دادن سودمندي حضور ساكنين محلي، آموزش
در نتيجه . توان افزايش بيشتر گردشگران را در مناطق  انتظار داشتگردشگران براي جوامع محلي، مي

مشاركت و  ردن بسترفراهم آوهاي بعدي در رتبه. توسعه گردشگري اجتماع محور را شاهد خواهيم بود
عنوان نقاط قوت در به تقويت اعتماد به نفس ساكنان جوامع محليو  تعامل هرچه بيشتر ساكنان محلي

هايي اين خود نيازمند بررسي نتايج فقدان هر يك از مولفه. توسعه گردشگري اجتماع محور قرار دارند
.آمده است 5باشد كه در جدول شماره گردشگري اجتماع محور مي
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هابندي فقدان هر يك از مولفهنتايج آزمون فريدمن براي اولويت :5جدول

هارتبه

ايميانگين رتبههامولفه

 4.95وجود زيرساختهاي مناسب

 4.32امكانات اقامتي و خدمات پشتيبان استان

 5.18ربطظرفيت مردم محلي استان در جهت مشاركت وپذيرفتن مسئوليتهاي ذي
 4.88هاي طببيعي توسط ساكنين بومي استان در جهت توسعه اين نوع از گردشگرياز ظرفيت استفاده بهينه

 4.27امكانات اقامتي در جوامع محلي استان گلستان
 4.60آگاهي ساكنين مناطق بومي در رابطه با مزايا و سودمندي گردشگري جامعه محور در توسعه اقتصادي آن

 3.63آداب ورسوم گذشتهسبك زندگي و به فراموشي سپردن 

 4.17.مشاركت جامعه بومي در احياي تاريخ، فرهنگ وآداب و رسوم سنتي استان گلستان
هاي تحقيقيافته: منبع    

دهد كه براساس نظر كارشناسان، نشان مي 5بندي بر اساس آزمون فريدمن در جدول شماره رتبه
واند بر توسعه گردشگري اجتماع محور موثر واقع شود، تاي كه فقدان آن ميترين گزينهمهمترين و اصلي

مربوط به گردشگري با ميانگين پذيرفتن مسئوليتهاي  ظرفيت مردم محلي استان در جهت مشاركت و
متصور است، در صورت عدم پذيرش جوامع محلي در خصوص سودآوري . باشدمي 18/5اي رتبه

اي گردشگري جوامع محلي، روند توسعه گردشگري و پذيرش گردشگران و همچنين عدم مشاركت
توان انتظار داشت كه اين نوع گردشگري، اصالً شكل اجتماع محور دچار ركود خواهد شد و يا مي

هاي طبيعي توسط هاي مناسب، عدم استفاده بهينه از ظرفيتهمچنين عدم وجود زيرساخت. نگيرد
هاي بعدي زايا و سودمندي گردشگري در رتبهجوامع محلي و عدم اطالع و آگاهي ساكنين در رابطه با م

تواند در رشد و توسعه گردشگري جامعه محور تاثير هاي فوق ميفقدان هر يك از مولفه. قرار دارند
.منفي بگذارد

ها شاخص اقتصادي با ميانگين ها و فقدان مولفهبندي شاخصبا توجه به نتايج آزمون فريدمن در اولويت
محيطي با شاخص زيست. باشدهاي اشتغال، درآمد، ابعاد زيرساختي و خدماتي ميبا مولفه 83/3كلي 

شاخص . باشدمحيطي ميهاي زيستهاي حفاظت از محيط زيست و آلودگيبا مولفه 08/4ميانگين 
هاي مشاركت جوامع و ساكنين محلي، ابعاد فرهنگي، با مولفه 23/4فرهنگي با ميانگين كلي  -اجتماعي

در ادامه استفاده از . باشدت زندگي ساكنين بومي و محلي، ابعاد آموزشي و  ايجاد امنيت ميارتقاي كيفي
اي گردشگري اجتماع محور در جدول هاي توسعههاي شاخصآزمون فريدمن براي بررسي اولويت

.نشان داده است  6شماره 
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اي گردشگري اجتماع محورهاي توسعهآزمون فريدمن شاخص: 6جدول

هارتبه

ميانگين رتبه

 1.48شاخص اقتصادي
 2.23شاخص زيست محيطي

 2.28فرهنگي -شاخص اجتماعي

نشان مي دهد كه بر اساس نظر كارشناسان و متخصصان  6رتبه بندي بر اساس آزمون فريدمن در جدول
اي گردشگري اجتماع محور، شاخص اجتماعي ـ فرهنگي گردشگري، بيشترين تاثير در روند توسعه

دهد، در صورت رشد و توسعه گردشگري اجتماع محور، همانگونه كه نتيجه آزمون نشان مي.  باشدمي
جويي كسب منافع حاصل از گردشگري، توان تصور نمود كه جوامع محلي و ساكنين ضمن پيمي

ليتهاي ساز ايجاد مشاركت بيشتر ساكنين در توسعه منطقه، حفظ منطقه، مشاركت افراد محلي در فعازمينه
صورت داوطلبانه، حفظ و احياي آداب و رسوم محلي، آگاهي از فرهنگ مرتبط با گردشگري آن هم به

گردشگران، ارتقاي كيفي زندگي با توانمندسازي جوامع محلي، گسترش مشاغل خدماتي به همراه 
گردشگر،  پذيري اجتماعي ساكنين، ارتقاي سطح زندگي مردم، آموزش مشاركتي بين ميزبان ومسئوليت

هاي زندگي گردشگر و ميزبان و همچنين ايجاد امنيت براي گردشگران و همچنين ساكنين از روش
.جمله موارديست كه با توسعه گردشگري اجتماع محور، تأثير دارد

اي كه فعاليت اقتصادي را با  كسب درآمد معقول به اندازهرسد، نظر ميبا توجه به نتايج حاصل فوق، به
 -تاريخي هايجاذبهتواند براي حفظ  پذير كند، در ادامه مي هايش در مناطق محلي توجيه هزينه توجه به

و محيط طبيعي مورد استفاده قرار گيرد و در ادامه آداب و سنن فرهنگ بومي  ،ها، باورهافرهنگي، ارزش
محلي و رشد  ظرفيت پذيرش اين اماكن را براي ورود گردشگران افزايش دهد و سبب توانمندي جوامع

مديريت  اقتصاد شود؛ كه البته اينها همه در صورتي ممكن خواهد بود كه يك سيستم مديريتي قائل به
.توسعه پايدار در بحث گردشگري وجود داشته باشد اصولي با نگاهي به

ها جهت تحليل عاملي اكتشافي با استفاده از آزمون بارتلتپردازش ساختار داده

هاي تاثيرگذار هاي توسعه گردشگري اجتماع محور براي تحليل مولفهبندي شاخصبا توجه به اولويت
قبل از انجام تحليل عاملي، جهت . در توسعه اينگونه از گردشگري از تحليل عاملي استفاده شده است

ها ههايي را استخراج نمود و يا اينكه تعداد دادهاي موجود، عاملحصول اطمينان از اينكه آيا تعداد داده

www.noormags.ir



NOORMAGS

www.SID.ir

 107  گيري گردشگري اجتماع محور در نواحي روستايي استان گلستانارزيابي شكل

مقادير . استفاده شده است KMO1براي تحليل عاملي اكتشافي مناسب هستند از آزمون بارتلت و شاخص
.ارائه شده است 7اين شاخص در جدول 

هايداده دهدمي نشان كه است 6/0 از باشد كه بيشمي 729/0برابر KMO ميزان  7در جدول شماره 
از تركوچك بارتلت آزمون معناداري مقدار همچنين .كننديم كفايت اكتشافي عاملي تحليل براي نظر مورد

فرض و است مناسب عاملي مدل ،ساختار شناسايي براي اكتشافي عاملي تحليل دهدمي نشان 05/0
عاملي ساختار يك ايجاد كه داشت اطمينان توانمي لذا .گرددمي رد همبستگي ماتريس بودن شده شناخته

است پذيرمكانا شده آوريجمع هاداده از

نتايج آزمون بارتلت: 7جدول

    729.729.729.729.)گيريگيري و نمونهاندازه( ميزان كياسر مير اوكلين

آزمون بارتلت كرويت

 76.546داريحدود سطح معني

 6 درجه آزادي

 000.داريسطح معني

هاي تحقيقيافته: منبع 

ارتباط در اكتشافي عامل كدام با شده مشاهده متغيرهاي از يك هر اينكه تشخيص جهت بعد مرحله در
به .است شده استفاده اكتشافي عاملي تحليل از ،گرددمي اي استخراجهاي توسعهمولفه چه اينكه و است

عوامل و  ،اكويماكس چرخش روش انتخاب و اصلي هايمولفه تحليل روش از استفاده با منظور اين
.گرديد گذارينام و كشف مطالعه تحت نمونه در ور اي گردشگري اجتماع محهاي توسعهشاخص

نتايج تحليل عاملي اكتشافي براي عامل اقتصادي: 8جدول

چرخش ماتريكس اجزاء

اجزاءشاخص اقتصادي

واريانس تبيين شدهواريانسداريسطح معنيبار عامليهامولفه

 77.478 77.478 000. 894.اشتغال
 11.686 000. 885.درآمد

 
 7.532 001. 821.زيرساختي

 
 3.305 000. 918.خدماتي

 
جمع

   
77.478 

هاي تحقيقيافته: منبع 

كفايت حجم نمونه كياسر ميير اوليكن . 1
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دار لحاظ عنوان مقادير معنيها بايد مشخص شود كه كداميك از بارهاي عاملي بايد بهبراي تفسير عامل
املي بيشتر باشد سطح هرچه ميزان بار عكه  كنيمصورت عمل مي براي اتخاذ اين تصميم به اين .نددگرد

باشند   ± 3/0بارهاي عاملي كه بزرگتر از . يابدداري آنها در تفسير ماتريس عاملي افزايش ميمعني
بارهاي عاملي كه  داري باال وباشند داراي سطح معني  ± 4/0بارهاي عاملي كه بزرگتر از ، دارمعني

).1391والني، ( شوندتلقي مي دارباشند بسيار معني  ± 5/0بزرگتر از 

دهد توسعه خدمات در بخش نشان مي  8نتايج حاصل از تحليل عاملي اكتشافي در جدول شماره 
، ايجاد اشتغال +918/0با ...  گردشگري نظير خدمات حمل و نقلي و يا امكانات بهداشتي، اقامتي و 

و توسعه +  885/0با  و همچنين بدنبال آن ايجاد درآمد براي ساكنين محلي+ 894/0توسط گردشگري با 
با بيشترين تاثير در شاخص +)   0.5همگي باالتر از (، +821/0زيرساختهاي الزم در بخش گردشگري با 

هاي دهد كه كليه گويههمچنين نشان مي. شونددار تلقي ميو بسيار معني 4تا  1هاي اقتصادي در رتبه
داري بين عوامل اقتصادي در توسعه ابطه معنيداراي ر05/0داري كمتر از عوامل اقتصادي با سطح معني
توان تصور نمود كه توسعه گردشگري اجتماع محور در روند توسعه مي. گردشگري اجتماع محور دارند

درصد واريانس تببين شده عامل  47/77همچنين . تواند بسيار موثر واقع شودها ميهر يك از مولفه
.باشدهاي فوق مياقتصادي توسط گويه

نتايج تحليل عاملي اكتشافي براي عوامل زيست محيطي: 9جدول

چرخش ماتريكس اجزاء

اجزاءمحيطيعوامل زيست
واريانس تبيين شدهواريانسسطح معني داريبار عامليهامولفه

 79.179 76.179 001. 762.حفاظت
 23.821 001. 762.آلودگي

 
جمع

   
79.179 

قهاي تحقييافته: منبع    

نشان مي دهد حفاظت از محيط زيست منطقه  9نتايج حاصل از تحليل عاملي اكتشافي در جدول شماره 
هاي محيطي نظير فرسايش خاك و آلودگيهاي زيست، ايجاد آلودگي+762/0توسط ساكنين محلي  با 

محيطي بيشترين تاثير در شاخص زيست+)   0.5همگي باالتر از + (762/0صوتي توسط گردشگران با 
داري كمتر از محيطي  با سطح معنيهاي عوامل زيستكليه گويه. شونددار تلقي ميداشته و بسيار معني

.محيطي در توسعه گردشگري اجتماع محور دارندداري بين عوامل زيستداراي رابطه معني 05/0
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ـ اجتماعينتايج  تحليل عاملي اكتشافي براي عوامل فرهنگي: 10جدول

تريكس اجزاءچرخش ما

اجزاءاجتماعي –شاخص فرهنگي 

واريانس تبيين شدهواريانسسطح معني داريبار عامليگويه هاي پرسشنامه

 72.479 72.479 0.000 808.مشاركت
 14.851 0.000 582.فرهنگ

 
 5.284 0.011 715.ارتقاي كيفيت زندگي

 
 4.136 0.005 721.آموزش

 
 3.250 0.000 799.امنيت

 
جمع

   
72.479 

هاي تحقيقيافته: منبع 

دهد مشاركت ساكنين محلي در نشان مي  10نتايج حاصل از تحليل عاملي اكتشافي در جدول شماره 
، ايجاد امنيت براي +808/0مسائل مرتبط با گردشگري و همينطور مشاركت در حفاظت از منطقه  با 

هاي الزم در برخورد بين ميزبان و مهمان، ، آموزش+799/0گردشگران و ساكنين محلي در منطقه با  
، ارتقاي كيفي سطح زندگي مردم +721/0هاي يكديگر، با ها، باورها و ارزشاحترام به حقوق و فرهنگ
0.5همگي باالتر از + (582/0، ابعاد فرهنگي ساكنين و گردشگران با + 715/0و توانمندسازي ساكنين با 

دار بيشترين تاثير در شاخص اجتماعي ـ فرهنگي داشته و بسيار معني  5تا   1 هايترتيب در رتبهبه+) 
داراي رابطه  05/0داري كمتر از هاي عوامل اجتماعي ـ فرهنگي با سطح معنيكليه گويه. شوندتلقي مي

توان تصور نمود مي. داري بين عوامل اجتماعي ـ فرهنگي در توسعه گردشگري اجتماع محور دارندمعني
.تواند بسيار تأثيرگذار باشدها ميكه توسعه گردشگري اجتماع محور در روند توسعه هر يك از مولفه

گيرينتيجه

، 3و با ميانگين باالتر از  88/3همانگونه كه نتايج پژوهش نشان داد، شاخص اقتصادي با ميانگين
.اقتصادي استان گلستان دارد دهنده اهميت تأثيرگذاري توسعه گردشگري اجتماع محور در توسعهنشان

توان تصور نمود توسعه گردشگري اجتماع محور رابطه مستقيم و اثرگذاري مثبتي بر روند رو، مياز اين
هاي شغلي براي جوانان، زنان و ساكنين محلي در توسعه و رشد اقتصاد منطقه و به دنبال رشد فرصت

ي شامل؛ ايجاد مشاغل خدماتي، ايجاد هاي شاخص اقتصادمولفه. استان گلستان خواهد داشت
هاي شغلي جديد در جوامع محلي، ايجاد اشتغال فصلي افراد محلي، ايجاد اشتغال براي مردم كم فرصت

-دار و همچنين تنوعدرآمد، افزايش درآمدهاي خانگي مردم محلي، ايجاد اشتغال و درآمد زنان خانه

.هد شدبخشي در منابع درآمدي ساكنان جوامع محلي خوا
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گيري گردشگري اي مناطق در اثر شكلهاي توسعهتوسعه شاخص اجتماعي ـ فرهنگي نيز از ديگر شاخص
نيز گوياي اين مطلب است كه گردشگري اجتماع  3و باالتر از  23/4ميانگين . باشنداجتماع محور مي

و همچنين ارتقاي سطح ساز افزايش توانمندسازي ساكنين بومي و محلي محور در استان گلستان، زمينه
داري كمتر از ضمن آنكه نتايج آزمون تحليل اكتشافي هم در سطح معني. زندگي آنان، خواهد بود

مندي بين گردشگري هاي ساكنين محلي، نشان از رابطهارتقاي كيفيت زندگي و افزايش توانمندي05/0
.اجتماع محور و توسعه شاخص اجتماعي ـ فرهنگي دارد

پررنگ شدن نقش جوامع محلي و تاكيد نشان از  23/4ه شاخص اجتماعي با ميانگين در خصوص توسع
توان تصور نمود، گردشگري رو، مياز اين. مناطق دارد بيشتر به نگرش پايين به باالدر مديريت و توسعه

نقش يمحل اقتصاد توسعه و طبيعي يا فرهنگي منابع از حفاظت بهبود و افزايش تواند  دراجتماع محور مي
يعني همان افراد بومي و  كنندگانمشاركت براي گردشگري سودهاي ساير و درآمد افزايش باعث داشته،

ايجاد انگيزه ). 124:1390زاده و همكاران،اسماعيل(گردند  كنندگانمشاركت اين تعداد افزايش محلي و
ط با گردشگري خواهد ساز مشاركت ساكنان در فعاليتهاي مرتبحاصله از كسب سود گردشگري، زمينه

پذيري بيشتر در ضمن آنكه مديريت توسط اين افراد صورت خواهد گرفت، در نتيجه مسئوليت. شد
.محيطي را شاهد خواهيم بودها، منابع محدود طبيعي و زيستحفظ و نگهداري از آثار و جاذبه

يكرد گردشگري رو. طوركلي مشاركت جامعه محلي يكي از اصول توسعه گردشگري پايدار استبه
توانند همان ساكنان و مردمان محلي باشند، اجتماع محور با اين ديدگاه كه مديران اصلي گردشگري مي

اما، بنابر آنچه . محيطي مناطق را موجب گرددتواند توسعه اقتصادي، اجتماعي ـ فرهنگي و زيستمي
تواند ريزي نباشد، مينامهنشان داده شد، رويكرد گردشگري اجتماع محور در صورتي كه داراي بر

انگاري و توجه چرا كه، در صورت ساده. محيطي را در مناطق بوجود آوردآسيبهاي اكولوژيكي و زيست
به كسب منافع اقتصادي ناشي از حضور گردشگران، ممكن است ورود گردشگران بيشتر از ظرفيت برد 

رو، ضمن بيان اين نكته كه گردشگري يناز ا. محيطي يا فرهنگي بوده و آسيبهاي جدي را وارد نمايد
، و اينكه كسب منافع )مديريت از پايين به باال(اجتماع محور رويكردي است با مديريت جوامع محلي 

گذاري كالن بلكه، توسط خود مردم محلي و بومي صورت حاصل از گردشگري، نه با ابزارهاي سرمايه
گردشگري موجب باال رفتن ميزان مشاركت مردم و  ضمن آنكه آگاهي از كسب منافع از مزاياي. گيرد

.هاي سنتي و بومي ـ محلي را براي ساكنين به ارمغان آوردحس تعلق بيشتر به فرهنگها، باورها و ارزش

تواند در بهبود كيفيت زندگي جوامع همچنين رويكرد گردشگري اجتماع محور در استان گلستان، مي
شتغال جوانان، زنان و ساكنين را فراهم آورده  و موجب كسب درآمد محلي، توانمندسازي آنان، ايجاد ا

.براي آنان گردد
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 111  گيري گردشگري اجتماع محور در نواحي روستايي استان گلستانارزيابي شكل

پيشنهادها

گيري و هاي اقتصادي در زمينه گردشگري اجتماع محور اصلي بهترين پيشنهاد شكلدر رابطه با شاخص •

.هاي چندمنظوره گردشگري روستايي در استان گلستان استتوسعه تعاوني

ترين پيشنهاد هاي اجتماعي و فرهنگي بخصوص در زمينه مشاركت جوامع محلي اصليدر رابطه با شاخص •

ايجاد طرحهاي هدفمند با گروه مخاطب مشخص، مانند زنان سرپرست خانوار، جوانان و مردم بومي و 

.همچنين در اختياز نهادن تسهيالت متناسب در حد كسب و كار كوچك در چارچوب نظارت دائمي

بخصوص كسب سود (محيطي، پيشنهاد اصلي ترويج عوامل انگيزشي هاي زيستخصدر رابطه با شا •

.باشدهاي تبليغاتي ميو ايجاد احساس تعلق به جامعه در ميان ساكنين توسط برنامه) اقتصادي
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