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  چکیده

نیاي امروز گردشگري به مثابه یک فعالیت سود آور در بین کشورها توسعه یافته و در ددر

حال توسعه جایگاه ویژه اي را بدست آورده است، گردشگري مولفه ها و اجزاي متعددي دارد 

که گردشگري روستایی یکی از انواع آن است. گردشگري روستایی یکی از انواع گردشگري 

 شتهاقتصاد روستایی اثر گذا برمتعدد انجام شده در این زمینه  تحقیقاتطبق است که بر 

در روستاهاي خانقاه و شمشیر از توابع بخش مرکزي شهرستان پاوه در این تحقیق . است

تحلیلی است و روش جمع  –روش پژوهش از نوع توصیفی ،انجام شده است استان کرمانشاه

ی صورت گرفته است و از ابزار پرسشنامه آوري اطالعات به دو صورت کتابخانه اي و پیمایش

خانوار،  888که حاوي سواالتی با طیف لیکرت  بود، استفاده گردید. از جامعه آماري بالغ بر 

نفر انتخاب شد که روش نمونه گیري بصورت اتفاقی انجام شده  200نمونه آماري مشتمل بر 

ش هاي بکار گرفته شده شامل استفاده شد و رو SPSSاست.  براي تحلیل داده ها از ابزار 

میانگین، درصد، آزمون غیر پارامتري ویلکاکسون است. یافته هاي بدست آمده نشان از تاثیر 

مثبت طرح روستاهاي هدف گردشگري بر زیر ساختهاي روستایی و زمینه هاي الزم براي 

نهایت  توسعه گردشگري دارد که اجراي طرح مورد پذیرش اکثریت پاسخگویان بوده است. در

نتایج این تحقیق نشان می دهد که طرح هدف گردشگري بر قیمت زمین هاي زراعی و کاالها 

اثر گذارده و بر کیفیت زندگی روستاییان اثر منفی می گذارد که در این راستا پیشنهاد می 

  شود دولت اقدامات الزم را براي حل این مشکالت انجام دهد.
  

روستاهاي هدف گردشگري، روستاي خانقاه و شمشیر،  توسعه گردشگري، طرح :واژگان کلید

  شهرستان پاوه، زمین هاي زراعی
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  مقدمه 

در جهان امروز گردشگري به مثابه یک صنعت جایگاه ویژه اي پیدا کرده است و کشورهایی 

که به این امر دست یافته اند، با برنامه ریزي و مدیریت صحیح و سرمایه گذاري در این بخش 

تصادي سرشاري رسیده اند. باید این حقیقت را پذیرفت که دستاوردهاي فناوري به منافع اق

هاي جدید و مدرن امروز نیاز بیشتر به اوقات فراغت را نمایان ساخته که صنعت گردشگري می 

). 130: 1386تواند به خوبی بخش مهمی از این اوقات را پوشش دهد(صدر موسوي و همکاران:

مل اقتصادي می شود تا هم انسان ها از جاذبه ها و شگفتیهاي این مهم منجر به ایجاد ع

طبیعی و انسان ساخت لذت ببرند و هم براي کشورها سود آوري اقتصادي داشته باشد و 

بصورت یک محرکه اقتصادي براي کشورها عمل نماید. به طور کلی طبیعت گردي بخش مهمی 

ان هاي بالقوه و بالفعلی که در مناطق از صنعت گردشگري است که با توجه به ظرفیت ها و تو

روستایی وجود دارد، می توان از آن در راستاي متنوع سازي اقتصادي روستاها بهره برد(علیقلی 

). به عبارت دیگر گردشگري روستایی گامی اساسی در  2: 1386زاده فیروزجانی و همکاران:

است که ضمن اشتغال و درآمد تاریخی آنه –تجدید حیات روستاها و میراث طبیعی و فرهنگی 

زایی براي افراد روستایی می توان تا حدودي در مسیر فقر زدایی روستایی طی طریق 

). بنابراین یکی از موضوعات مشترك توسعه روستایی  1-10: 1389، سقایینمود(پاپلی یزدي و 

ارزش  درون زا ارزش افزایی به چشم اندازها، محیط زیست و محصوالت روستایی است. این

افزایی می تواند شامل معرفی مجدد یک مکان روستایی و نیز تاکید بر سنت ها و میراث محلی 

). گردشگري روستایی هم توسعه کلی انواع 255 :1390براي جذب گردشگران باشد(وودز، 

گردشگري و هم تغییر در گرایش ها از گذراندن تعطیالت به طور سنتی در کنار دریا تا گستره 

) آن را با ظهور جامعه  2004( 1ي از تجربیات گردشگري را نشان می دهد که والمسیوسیع تر

مبتنی بر شیوه زندگی محور و مبتنی بر فراغت معرفی می کند. وي معتقد است، گردشگري در 

 2بسیاري از مناطق، بخشی از راهبردهاي توسعه روستایی درون زا است، در این راستا باتلر 

ارند که بهتر است گردشگري بصورت مکملی براي اقتصاد پر رونق و متنوع ) اظهار می د1980(

). به لحاظ اینکه در  117 :1390و نه هسته اصلی توسعه روستایی در نظر گرفته شود(وودز،

فضایی سکونتگاهها، نابرابري در توزیع امکانات و  –جوامع در حال توسعه در عرصه هاي زیستی

و روستایی باعث شکاف در آمدي میان این مراکز شده است، در منافع ملی میان جوامع شهري 

نتیجه این مسائل و نابرابري ها، بسیاري از اندیشمندان تمهیدات و استراتژي هاي فراوانی را 

                                                
1 -  Walmsley 
2  -  Batler 
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براي دستیابی به توسعه در محیط هاي روستایی ارائه کرده اند که یکی از این موارد توسعه و 

ست. توسعه این صنعت در آن دسته از روستاهایی است گسترش فعالیت گردشگري روستایی ا

که داراي ظرفیت هاي طبیعی و تاریخی الزم می باشند و به عبارت دیگر جهت گیري فعالیت 

هاي اقتصادي در صنعت گردشگري جریان بهینه سازي است که در آن گروه هاي مختلف 

 :1389دارند( شمس الدینی،سعی در حداکثر کردن منافع خود و رسیدن به اهداف مربوطه را 

). لذا براي گسترش آن باید برنامه ریزي ها  و سیاست ها و راهبردهاي خاص بکار گرفته  96

شود، چرا که فرایند برنامه ریزي مهمترین مفهوم در توسعه هر پدیده اي است و به لحاظ ابعاد 

ا مانند گردشگري مجموعه مختلفی می توان به تعمق درباره آن پرداخت، بویژه اگر این فرایند ه

وسیعی از عوامل را شامل گردد. از این رو الزم است که براي معرفی نواحی گردشگري، با 

استفاده از ظرفیت هاي محلی در کشور برنامه ریزي شود. در این میان با بررسی نمودارهاي 

رشد و سازمان جهانی گردشگري، می توان دریافت که گردشگري روستایی به سرعت در حال 

بالندگی است و پیش بینی می شود که رشد آن در سالهاي آینده افزایش یابد( حسنوند و 

). استان کرمانشاه و شهرستان هاي تابعه داراي پتانسیل هاي  189و  188 :1390، حسنوند

و لذا مطالعه روي جوانب توسعه گردشگري در  بالقوه و بالفعلی براي توسعه گردشگري است

. هدف از این مقاله نیز بررسی طرح روستاهاي هدف یت بسزایی برخوردار استاستان از اهم

گردشگري در شهرستان پاوه و شناخت اثرات و مسائل مربوط به آن در این منطقه می باشد. 

بدین منظور پژوهش حاضر سعی دارد، نقش این طرح و تاثیرات آن را بر توسعه گردشگري 

انجام مطالعات میدانی بنا دارد، اثرات گردشگري در  مورد مطالعه قرار دهد. همچنین با

روستاهاي شمشیر  و خانقاه از توابع بخش مرکزي شهر پاوه را مورد بررسی قرار داده و 

راهکارهایی را به منظور گسترش گردشگري ارائه نماید تا در نهایت توسعه بهتر روستاها فراهم 

  ش مطرح می شود:گردد. از این رو سواالت زیر براي تحلیل پژوه

 طرح هدف گردشگري چگونه بر زیرساخت هاي روستایی اثر گذاشته است؟ .1

 طرح هدف گردشگري روستایی بر توسعه گردشگري روستایی چگونه اثر گذاشته است؟ .2

  فرضیات تحقیق نیز به شرح زیر هستند:

ته زیرساخت هاي روستایی بعد از انتخاب روستا به عنوان طرح هدف گردشگري بهبود یاف .1

 اند.

ایی تاثیر قابل توجهی گذاشته طرح هدف گردشگري روستایی بر توسعه گردشگري روست .2

 .است
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  مبانی نظري 

به بعد گسترش یافت. در ابتدا در دهه  1950گردشگري روستایی به طور مشخص از دهه 

گردشگري از جنبه اقتصادي براي جوامع محلی مورد توجه بود و پس از  1970و  1960هاي 

).  111 :1384: صفاییبصورت ابزاري براي توسعه روستایی مطرح شد ( رضوانی و آن 

« گردشگري روستایی را چنین تعریف کرده است:  1986کمیسیون جامعه اروپا در سال 

گردشگري روستایی تنها شامل گردشگري کشاورزي نیست، بلکه همه فعالیتهاي گردشگري در 

مچنین کلیه فعالیتهایی که گردشگران در مناطق مناطق روستایی را شامل می گردد و ه

زیرا افراد با انگیزه هاي متفاوتی از روستا بازدید » روستایی انجام می دهند، را در بر می گیرد

  ).1387می نمایند(رضوانی:

کمیته راهبردي گردشگري روستایی و عشایري با هدف توسعه فعالیت هاي  85در سال 

زیرساخت هاي عمومی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع  گردشگري در روستاها و تقویت

دستی و گردشگري تشکیل شد؛ تا با استفاده از قابلیت هاي فراوان گردشگري در روستاهاي 

مختلف کشور، به رفاه اجتماعی و توسعه فعالیت هاي اقتصادي و خدماتی در مناطق مختلف 

شد و معاونت سرمایه گذاري روستاي هدف مشخص  300کمک کند. طی شش ماه نزدیک به 

سازمان میراث فرهنگی و گردشگري با انتخاب تعدادي شرکت مهندسی مشاور، کار مطالعه 

تخصصی این روستاها را به آنها واگذار کرد. در طول این چند سال، تعداد روستاهایی که عنوان 

چشم انداز هدف گردشگري را به دست آوردند، بیشتر شد و در رسانه ها و خبرگزاري ها، 

  ).1392رسیدن تعداد این روستاها به عدد هزار مطرح گردید(کمانی:

گردشگري روستایی به عنوان فلسفه اي براي توسعه روستایی مطرح شده است که این جنبه 

  ). 28 :1381، قادريداراي سه دیدگاه مهم است( رکن الدین افتخاري و 

این نگرش انعکاس دهنده ویژگی محیط : یگردشگري بعنوان راهبردي براي توسعه روستای-الف

  روستایی است. 

دراین نگرش از پدیده :گردشگري روستایی جهت باز ساخت سکونتگاههاي روستایی-ب

  گردشگري جهت بازساخت حیات روستا استفاده می شود. 

رهیافت جامعه :گردشگري روستایی عامل ایجاد توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی-ج

ایدار به رشد بلند مدت صنعت گردشگري، بدون آثار مخرب بر زیست بوم طبیعی گردشگري پ

  ).131-132:1390،راست قلمتاکید دارد. ( خاتون آبادي و 
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  پیشینه پژوهش

) که به بررسی نقش گردشگري روستایی در توسعه روستایی 1381افتخاري و همکاران (

تغال، در آمد، متنوع سازي اقتصاد، مشارکت پرداخته بودند، نشان داد که گردشگري با ایجاد اش

اجتماعی و استفاده از منابع محلی می تواند با حل مشکالت و مسائل توسعه نیافتگی روستاها 

  آنها را در مسیر توسعه قرار دهد. 

) با عنوان اثرات گردشگري بر توسعه روستایی  1387در مطالعه اي که مهدوي و همکاران ( 

خانوار روستایی دره کن و سولقان با استفاده از آزمون کاي اسکوئر به این  249با نظر سنجی از 

نتیجه رسیدند که گردشگري در زمینه اقتصادي اثرات محدودي داشته و به جز اشتغال زایی و 

درآمد زایی اندك، موجب باال رفتن قیمت ها و سوداگري زمین شده است. در زمینه اجتماعی 

و نیز در زمینه زیست محیطی ورود گردشگران تخریب محیط  اثرات مثبت بیشتري داشته

  زیست را تشدید نموده است. 

) به بررسی گردشگري روستایی و لزوم توجه به آن در برنامه هاي 1388راسق قزلباش (

توسعه و آبادانی روستا پرداخته و نتایج کسب شده از تحقیق نشان داد که ایجاد و گسترش 

می تواند به عنوان یک صنعت مهم و اساسی در بخش اقتصاد و صنعت گردشگري روستایی 

فرهنگ مطرح شود و نقش مهمی را در کاهش فشارهاي روحی و روانی شهرها و همچنین 

  جلوگیري از مهاجرتهاي بی رویه روستائیان به شهر ها ایفا نماید. 

عه ) در تحقیق خود به بررسی نقش گردشگري در توس1388غفاري و ترکی هرچگانی(

اقتصادي مناطق روستایی در بخش سامان از توابع استان چهارمحال و بختیاري  –اجتماعی 

پرداخته اند. نتایج حاکی از آن است که میان افزایش شمار گردشگران، رونق گردشگري و 

اقتصادي رابطه معناداري وجود دارد( غفاري و ترکی هرچگانی،  –بهبود شاخص هاي اجتماعی 

1388: 113   .(  

) بر اساس یافته هاي تحقیق خود باعنوان گردشگري 1389شمس الدینی( علینتایج مطالعات 

روستایی راهکاري سازنده بر توسعه روستایی درروستاي فهلیان از توابع شهرستان ممسنی به 

این نتیجه دست یافت که با تنوع بخشی به فعالیتهاي غیر کشاورزي بویژه توسعه صنعت 

ا ضمن ایجاد اشتغال و درآمد زایی، کاهش فقر و ایجاد رفاه اجتماعی می گردشگري در روستاه

توان براي رسیدن به توسعه پایدار گامهاي موثري برداشت و همچنین صنعت گردشگري سبب 

  تعامل دو سویه و سازنده روستاییان با دیگر افراد و فرهنگ ها می شود. 

بررسی نقش مدیریت گردشگري در ) در مطالعه اي به 1389سید علی پور و همکاران (

توسعه روستایی روستاهاي استان سمنان پرداختند. در این پژوهش از دو نوع پرسشنامه 
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استفاده شد که در آن از یک سو ساکنان روستایی و گردشگران و از سوي دیگر سازمانهاي 

ون استفاده متولی گردشگري مورد پرسش قرار گرفتند. براي تحلیل داده ها از آزمون ویلکاکس

شد و نتایج تحقیق نشان داد که اطالع رسانی، فراهم نمودن امکانات رفاهی، وجود عوامل 

طبیعی، زیر ساختهاي روستایی، عوامل فرهنگی از دیدگاه روستائیان و گردشگران از عوامل 

مهم در توسعه گردشگري است. همچنین از دیدگاه مربوط به سازمانهاي متولی گردشگري، 

ردشگري روستایی در افزایش درآمد روستائیان، کاهش مهاجرت آنان، افزایش اشتغال توسعه گ

 :1389روستائیان و در توسعه فرهنگی روستاها تاثیر گذار می باشد( سید علی پور و همکاران، 

5-1 .(  

) امکان سنجی گردشگري روستایی و آثار آن را 1390( حسنونددر تحقیق دیگري حسنوند و 

مورد مطالعه قرار دادند. نتایج مطالعات در منطقه کهمان در  SWOTتایی با مدل بر توسعه روس

شهرستان سلسه در استان لرستان نشان داد که مزایا و محدودیت هاي توسعه گردشگري در 

منطقه تقریبا یکسان است. زیرا گردشگري تاحد بسیار کمی موجب رشد در آمد شده، اما در 

نیز رشد قیمت زمین در روستا بسیار موثر بوده است. همچنین  زمینه افزایش ساخت و ساز و

گردشگري به لحاظ اجتماعی نیز تاثیر بسیار اندکی بر روستاییان و بهبود وضعیت آموزش 

داشته است. اما تا حد زیادي موجب گسترش روابط بیرونی روستا با نواحی همجوار و افزایش 

دشگري به محیط زیست آسیب رسانده و موجب بی هنجاري شده است. در بعد کالبدي نیز گر

کاهش تنوع گیاهی و حیوانی و آلودگی آن شده است، اما در عین حال تا حد زیادي موجب 

  گسترش فضاي سبز در روستاها نیز شده بود. 

با توجه به مطالب یادشده در تحقیقات انجام گرفته مشخص می شود که گردشگري به عنوان 

روستایی داشته باشد ودرصورت  د نقش مهمی رادر پویایی اقتصادیک منبع درآمد می توان

برنامه ریزي صحیح اثرات مثبت آن به طبع بیشتر از اثرات منفی آن است. لذا لزوم توجه به این 

  بخش به عنوان یک استراتژي مهم در توسعه روستایی نمایان می گردد.
  

  روش تحقیق

حلیلی است و روش جمع آوري اطالعات به ت–روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی 

دو صورت کتابخانه اي و پیمایشی صورت گرفته است. در روش پیمایشی از ابزار پرسشنامه 

استفاده گردیده که حاوي سواالتی در خصوص اثرات گردشگري در توسعه گردشگري قبل و 

ف لیکرت تدوین بعد از اجراي طرح روستاهاي هدف گردشگري است.  این سواالت در قالب طی

خانوار در دو روستاي شمشیر و خانقاه در  888و تنظیم شده است. جامعه آماري تحقیق بالغ بر 



  ... سنجش طرح روستاهاي هدف گردشگري بر توسعه گردشگري
 

221

)  887نفر (  3571شهرستان پاوه از توابع استان کرمانشاه می باشد. جمعیت این روستاها 

ونه نفر بوده که روش نم 200خانوار می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان بالغ بر 

و با استفاده از آزمون  SPSSگیري بصورت اتفاقی انجام شده است. در این تحقیق از طریق 

ناپارامتري ویلکاکسون تحلیل هاي مورد نظر صورت گرفته است. همچنین براي پایایی تحقیق 

مشخص گردید و لذا این میزان حاکی  0,91از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد که میزان آن 

  .ی بسیار خوب پرسشنامه بوده استایاز پای
  

  منطقه مورد بررسی

دقیقه  30درجه و  46شهر پاوه یکی از سیزده شهرستان استان کرمانشاه می باشد که بین 

دقیقه حداکثر عرض شمالی واقع شده است. این  18درجه و  35حداکثر طول شرقی و 

(سالنامه آماري استان کیلومتر وسعت در شمال غربی استان قرار دارد 805شهرستان با 

). این شهرستان از شمال با شهرستان مریوان و از شرق با شهرستان سنندج و 1389کرمانشاه، 

کیلومتر با کشور عراق هم مرز است.  96از جنوب با شهرستان جوانرود و از غرب به طول 

هن و ملقب سوابق مدنیت پاوه به دو هزار سال می رسد و معماري آن سنگی و از نوع معماري ک

. در خصوص گردشگري این منطقه باید این نکته را متذکر شد 1به شهر هزار ماسوله می باشد

تعداد دو میلیون و هفتصد هزار گردشگر وارد استان کرمانشاه  1390که در فصل تابستان سال 

قبل  نفر وارد شهرستان پاوه شده اند که نسبت به سال 28400شده اند که از این مقدار بالغ بر 

  ). 91: 1391 ؛درصدي را نشان می دهد. ( نوري و همکاران 22رشد 

درجه طول جغرافیایی و  21/46روستاي خانقاه مرکز دهستان هولی در موقعیت جغرافیایی 

کیلومتري  3در 2متر از سطح دریا  1340درجه عرض جغرافیایی با ارتفاع متوسط  02/35

انشاه قرار دارد. ( قبادي و همکاران به نقل از زنده کیلومتري کرم 120جنوب غربی شهر پاوه و 

). روستاي خانقاه در یک ناحیه کوهستانی واقع شده و آب و هواي آن در  72-73 :1390دل، 

فرهنگی در داخل روستاي  –تابستان مالیم و مطبوع و در زمستان سرد است. دو اثر تاریخی 

ضخانه و دیگري زیارتگاه بابا شیخ حسن که خانقاه قرار گرفته است که یکی از آنها بناي حو

  .)1(شکل) 73 :1390مورد احترام مردم روستا و منطقه می باشد(قبادي و همکاران، 

  

                                                
 ( WWW . Povehcity . ir )  سایت شهرداري پاوه -١
  - کرمانشاه استان –فرهنگ آبادیهاي کشور  ٢
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  موقعیت جغرافیایی دو روستاي خانقاه و شمشیر در شهرستان پاوه) 1(شکل

  

  یافته هاي تحقیق 

صد فراوانی بود که در در 60در این پژوهش بیشتر گروه پاسخگویان متعلق به مردان با 

) نشان داده 1درصد فراوانی را تشکیل می دادند. چنانچه در جدول ( 40زنان  ،مقایسه با آنان

) درصد و 5/37به بعد با ( 1360شده است. از نظر رده هاي سنی بیشترین فراوانی به رده سنی 

  ) 2درصد تعلق داشت( جدول  7) با 1320 -30کمترین آن به رده سنی ( 

  )توزیع فراوانی افراد پاسخگو بر حسب جنسیت 1ل ( جدو

  درصد  فراوانی  جنسیت

  40  80  زن

  60  120  مرد

  100  200  جمع کل

  1391منبع:یافته هاي تحقیق:
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  توزیع فراوانی افراد پاسخگو بر حسب رده هاي سنی )2جدول (

  درصد  فراوانی  رده هاي سنی

1330-1320  14  7  

1340-1331  23  5/11  

1350-1341  39  5/19  

1360-1351  49  5/24  

  5/37  75  به بعد 1360

  100  200  جمع کل

  1391منبع:یافته هاي تحقیق:

افراد پاسخگو در جامعه نمونه را  بیشتراز نظر شغل اصلی نتایج بدست آمده حاکی از آن بود 

ت ) درصد تشکیل می دادند. الزم به ذکر که با توجه به یافته هاي بدس39گروه شغلی آزاد (

آمده اکثر افراد منطقه در دو روستاي خانقاه و شمشیر باغداري را بعنوان شغل دوم محسوب 

اندك  ،می کنند و کسانی که کشاورزي و باغداري را بعنوان شغل اصلی خود معرفی می کردند

  ).3بودند جدول 

  )توزیع فراوانی افراد پاسخگو بر حسب گروههاي شغلی3جدول (

  درصد  فراوانی  گروههاي شغلی

  39  78  آزاد

  3  6  کشاورزي

  5/14  29  دولتی

  5/8  17  دانشجو ) –محصل( دانش آموز 

  35  70  بیکار -خانه دار 

  1391منبع:یافته هاي تحقیق:

) درصد از 5/77( ،نکته قابل توجه این است که از نظر پذیرش طرح روستاهاي هدف گردشگري

خصوص داشتند که در مقایسه با آنان  افراد پاسخگو در جامعه نمونه نظر مساعدي در این

   )4) درصد با این طرح مخالف و مورد پذیرش آنان نبود ( جدول 5/22(

  بر حسب پذیرش طرح روستاهاي هدف گردشگري )توزیع فراوانی افراد پاسخگو4جدول (

  درصد  فراوانی  پذیرش

  5/77  155  بله

  5/22  45  خیر

  100  200  جمع کل

  1391منبع:یافته هاي تحقیق:
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هایی نظیر ( برق،  ) مشخص است افراد پاسخگو وضعیت زیر ساخت5همانطور که از جدول (

خانه بهداشت و درمانگاه، مدرسه، کیفیت ساکن، ساخت و ساز مسکن و راه و جاده  آب، تلفن،

خارج از روستا) را قبل از اجراي طرح مناسب ارزیابی کرده اند و در دو بخش ( راه و جاده 

و کیفیت شبکه هاي تلویزیون ) وضعیت را نامناسب عنوان کردند. اما با توجه به داخل روستا 

) پیداست، در تمامی بخشها بعد از اجراي طرح 6یافته هاي بدست آمده همانطور که از جدول (

رح روستاهاي هدف گردشگري روند بهبود مشاهده می شود و این نشان دهنده اثرات مثبت ط

در دو روستاي خانقاه و شمشیر از نظر توسعه زیر ساختها می باشد. بویژه در بخش ( راه و جاده 

  تلفن، مسکن، راه و جاده خارج از روستا ) پیشرفتها محسوس تر است. ،داخل رستا

  

  نگرش پاسخگویان نسبت به وضعیت زیرساختهاي روستا قبل از اجراي طرح )5جدول (

  1391منبع:یافته هاي تحقیق:

  

  

  

  

  میانگین  گویه ها

  درصد

کامال   نگرش

  مناسب

کامال   نامناسب  مناسب

  نامناسب

بدون 

  پاسخ

  مناسب -  6  5/40  38  5/15  37/2  آب

  مناسب  -  1  5/7  65  5/26  83/1  برق

  مناسب  -  5/1  12  5/61  25  90/1  تلفن

  مناسب  5/0  2  21  5/63  13  16/2  مسکن (ساخت وساز)

  نا مناسب  -  9  56  27  8  66/2  راه و جاده ( داخل روستا)

  مناسب  5/0  8  5/28  54  9  39/2  راه وجاده( خارج از روستا)

  مناسب  -  4  5/18  5/67  10  16/2  مدرسه

  مناسب  5/0  5/3  5/15  5/69  11  12/2  خانه بهداشت ودرمانگاه

کیفیت شبکه هاي 

  تلویزیون

  نا مناسب  -  5/6  5/47  5/35  5/10  50/2

  مناسب  -  3  5/22  64  5/10  18/2  کیفیت مساکن روستایی

  مناسب    22/2  جمع کل

  مناسب کامال -4نامناسب        -3مناسب       -2= کامال مناسب  1
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  ) نگرش پاسخگویان نسبت به وضعیت زیر ساختهاي روستا بعد از اجراي طرح 6جدول ( 

  میانگین  گویه ها

  درصد

کامال   نگرش

  مناسب

کامال   نامناسب  مناسب

  نامناسب

ون بد

  پاسخ

  مناسب  -  9  5/29  5/44  17  31/2  آب

  مناسب  -  5/0  2  5/60  37  66/1  برق

  مناسب  -  -  3  55  42  61/1  تلفن

  مناسب  5/0  1  8  5/67  23  90/1  مسکن(ساخت و ساز )

  مناسب    5  23  5/57  5/14  18/2  راه و جاده(داخل روستا )

  مناسب  5/0  5/5  5/15  5/63  15  15/2  راه و جاده (خارج روستا)

  مناسب  -  5/2  20  63  5/14  10/2  مدرسه

  مناسب  5/0  2  10  5/73  14  2  خانه بهداشت و درمانگاه

  مناسب  -  6  5/36  44  5/13  35/2  کیفیت شبکه هاي تلویزیون

  مناسب  -  3  5/11  5/70  15  02/2  کیفیت مساکن روستایی

  مناسب    02/2  جمع کل

  کامال مناسب -4نامناسب        -3مناسب       -2= کامال مناسب  1

  )1391منبع:یافته هاي تحقیق:

  

) مشخص است یافته ها نشان دهنده این موضوع است که قبل از 7همانگونه که در جدول ( 

اجراي طرح در روستاهاي مورد مطالعه امکانات الزم براي پذیرش و میزبانی از گردشگران نظیر 

ها و همچنین بازارچه هاي صنایع  مراکز اقامتی، رفاهی، سالن غذاخوري و یا اغذیه فروشی

دستی وجود نداشته است. اکثر گردشگران در دامن طبیعت آن هم براي چند ساعت اسکان می 

کنند که پاسخ پرسش شوندگان موید این مسئله می باشد. اما بعد از اجراي طرح نیز امکانات 

ده که توسط مردم رفاهی محدود به چند اغذیه فروشی و فروشگاه جهت خرید مواد غذایی بو

رفاهی اقداماتی صورت  –ایجاد شده است و متاسفانه هنوز در خصوص ایجاد مراکز اقامتی 

نگرفته است.  طبق نگرش افراد پاسخگو تعداد گردشگران ورودي به روستا بعد از اجراي طرح 

افزایش یافته است. همچنین اجراي طرح روستاهاي هدف گردشگري در این روستاها موجب 

ایش دانش اهالی روستا در خصوص گردشگري روستایی شده و معتقدند تعامل سازمان افز

گردشگري با مردم روستا بهبود یافته است و نیز مسئولین و سازمانها براي ایجاد خدمات 

مختلف سعی و تالش بیشتري می نمایند. چنانچه بعد از اجراي طرح، طرح هادي روستایی در 

اي داخل روستاهاي مورد مطالعه سنگ فرش شده است و همچنین این مناطق پیاده شده و فض
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عملیات گاز رسانی به روستاي شمشیر تقریبا به اتمام رسیده است و هر دو روستا از نعمت آب 

لوله کشی و برق و تلفن بر خوردارند و یا کیفیت آن بهتر شده است  . سطح فرهنگ مردم و 

نسبت به قبل از اجراي طرح باال رفته است. بر  توجه آنان به نظافت و تمیزي داخل روستا

) مشخص می گردد که این طرح بر 7،8اساس یافته هاي بدست آمده و ارقام جداول شماره (

طبیعی و تاریخی  –روي امکانات درمانی، ساخت و ساز در روستا و توجه به آثار فرهنگی 

از نظر پاسخگویان شلوغی و سر و  روستا، اثرات مثبتی را بدنبال داشته است. اما از طرف دیگر

صدا و قیمت کاالها و اراضی بعد از اجراي طرح افزایش یافته است که می توان از آن بعنوان 

اثرات منفی طرح یاد نمود. بررسی ها گویاي این واقعیت است که اجراي طرح در این روستاها 

رزي و باغی، میزان هایی نظیر فروش محصوالت کشاو تغییرات محسوسی را در خصوص شاخص

مشارکت زنان در فعالیتهاي اقتصادي بویژه صنایع دستی، تعداد  ،تولید صنابع دستی روستا

دوره هاي آموزشی برگزار شده در روستا، تنوع مشاغل و سرمایه گذاري افراد غیر بومی در 

رح در روستا و افزایش درآمد اهالی روستا بوجود نیاورده است و این مسئله عملکرد ضعیف ط

بعد اقتصادي را می رساند. اکثریت افراد پاسخگو معتقدند چه قبل و چه بعد از اجراي طرح 

درگیري بین اهالی و گردشگران بسیار کم و نادر بوده و نیز مشکالت فرهنگی و اخالقی در اثر 

ورود گردشگران در سطح بسیار پایینی قرار دارد. همجنین اعتقاد بر این است که امنیت در 

  وستاهاي مورد مطالعه روند بهبودي را نسبت به گذشته داشته است.ر
  

  )نگرش پاسخگویان در مورد گردشگري و اثرات آن قبل از اجراي طرح روستاهاي هدف گردشگري7(جدول

  نگرش  میانگین    گویه ها

کامال 

  مناسب

کامال   نامناسب  مناسب

  نامناسب

بدون 

  پاسخ

  نامناسب  56/2  -  5/6  52  33  5/8  انی گردشگرانامکانات الزم براي  پذیرش و میزب

  مناسب  11/2  -  2  17  5/70  5/10  تعداد گردشگران ورودي به روستا

  مناسب  49/2  -  5/5  47  38  5/9  دانش اهالی روستا در مورد گردشگري روستایی

  نامناسب  51/2  5/0  5/3  46  45  5  رفاه روستائیان

  مناسب  32/2  5/0  5  27  5/61  6  آشنایی با فرهنگ روستا بین گردشگران

- میزان تولید صنایع دستی روستا (گیوه

  غذاها)- حصیربافی

  مناسب  24/2  -  5  5/24  60  5/10

توجه مسئولین و سازمانها براي ایجاد خدمات 

  مختلف به روستا

  نامناسب  69/2  -  5/11  5/52  5/29  5/6

  مناسب  02/2  -  1  5/12  74  5/12  فروش محصوالت کشاورزي  

  مناسب  97/1  -  2  5/9  72  5/16  وفیت روستاشهرت و معر

  نامناسب  74/2  5/0  5/8  61  23  7  تعامل سازمان گردشگري با مردم

  مناسب  94/1  -  1  5/6  5/77  15  سطح فرهنگ مردم این روستا
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  مناسب  26/2  5/0  5/2  5/28  5/57  11  نظافت و تمیزي روستا

مشارکت زنان روستا در فعالیت هاي اقتصادي 

  دستیبویژه صنایع 

  مناسب  23/2  -  4  23  5/64  5/8

  نامناسب  50/2  -  4  46  46  4  ترقی و توسعه روستا

میزان و تعداد دوره هاي آموزشی و ترویجی برگزار 

  شده در روستا

  مناسب  47/2  -  5/7  37  51  5/4

  مناسب  17/2  -  3  21  66  10  احیاي فرهنگ و آداب و سنن محلی

  مناسب  18/2  -  5/4  28  48  5/19  مهاجرت به شهرها

  مناسب  34/2  -  5/3  5/35  5/52  5/8  تنوع مشاغل در روستا

  نامناسب  10/3  -  5/38  39  17  5/5  سرمایه گذاري افراد غیر بومی در روستا

  مناسب  44/2  -  5/9  5/34  5/46  5/5  تاریخی و طبیعی روستا –توجه به آثار فرهنگی 

  اسبمن  29/2  -  5/3  5/29  5/59  5/7  افزایش درآمد اهالی روستا

  نامناسب  52/2  -  5/13  32  5/47  7  قیمت کاالها و اراضی

  مناسب  44/1  -  -  4  5/36  5/59  درگیري بین اهالی و گردشگران

  مناسب  58/1  -  1  4  5/47  5/47  مشکالت فرهنگی و اخالقی

  مناسب  02/2  -  4  13  64  19  شلوغی و سر و صدا

  مناسب  11/2  -  3  5/16  69  5/11  امکانات درمانی در روستا

  مناسب  70/1  -  1  4  59  36  امنیت

  مناسب  05/2  -  5/3  5/13  67  16  سات و ساز در روستا

  مناسب  24/2    جمع کل

  1391منبع:یافته هاي تحقیق:  )       7ادامه جدول(

  

  )نگرش پاسخگویان درمورد گردشگري واثرات آن بعداز اجراي طرح8جدول (

  نگرش  میانگین    گویه ها

کامال 

  مناسب

کامال   مناسبنا  مناسب

  نامناسب

بدون 

  پاسخ

امکانات الزم براي  پذیرش و میزبانی 

  گردشگران

  مناسب  36/2  -  5/5  5/41  37  16

  مناسب  96/1  -  5/1  14  5/63  21  تعداد گردشگران ورودي به روستا

دانش اهالی روستا در مورد گردشگري 

  روستایی

  مناسب  13/2  -  4  5/20  5/59  16

  مناسب  15/2  5/0  1  21  66  5/11  رفاه روستا ئیان

  مناسب  07/2  5/0  2  5/14  5/68  5/14  آشنایی با فرهنگ روستا بین گردشگران

- میزان تولید صنایع دستی روستا (گیوه

  غذاها)-حصیربافی

  مناسب  31/2  -  5/4  36  5/45  5/14

توجه مسئولین و سازمانها براي ایجاد 

  خدمات مختلف به روستا

  بمناس  24/2  -  6  26  5/53  5/14

  مناسب  93/1  -  2  16  55  27  فروش محصوالت کشاورزي  
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  مناسب  69/1  -  1  3  5/59  5/36  شهرت و معروفیت روستا

  مناسب  45/2  5/0  5  5/44  5/37  5/12  تعامل سازمان گردشگري با مردم

  مناسب  75/1  -  5/0  5/3  67  29  سطح فرهنگ مردم این روستا

  مناسب  98/1  5/0  5/3  11  5/61  5/23  نظافت و تمیزي روستا

مشارکت زنان روستا در فعالیت هاي 

  اقتصادي بویژه صنایع دستی

  مناسب  22/2  -  4  5/27  5/54  14

  مناسب  03/2  -  5/1  5/20  5/57  5/20  ترقی و توسعه روستا

میزان و تعداد دوره هاي آموزشی و 

  ترویجی برگزار شده در روستا

  مناسب  36/2  -  5/5  5/36  47  5/11

  مناسب  12/2  -  3  5/22  58  5/16  اب و سنن محلیاحیاي فرهنگ و آد

  مناسب  20/2  -  7  5/24  50  5/18  مهاجرت به شهرها

  مناسب  24/2  -  5/4  30  51  5/14  تنوع مشاغل در روستا

  نامناسب  16/3  -  48  28  5/15  5/8  سرمایه گذاري افراد غیر بومی در روستا

تاریخی و طبیعی  –توجه به آثار فرهنگی 

  روستا

  مناسب  33/2  -  8  29  5/51  5/11

  مناسب  28/2  -  5  5/30  52  5/12  افزایش درآمد اهالی روستا

  نامناسب  89/2  -  25  5/46  21  5/7  قیمت کاالها و اراضی

  مناسب  73/1  -  1  5/1  5/31  66  درگیري بین اهالی و گردشگران

  مناسب  54/1  -  1  5/4  42  5/52  مشکالت فرهنگی و اخالقی

  مناسب  21/2  -  5/7  5/20  57  15  شلوغی و سر و صدا

  مناسب  03/2  -  5  5/10  5/66  18  امکانات درمانی در روستا

  مناسب  56/1  -  5  4  46  5/49  امنیت

  مناسب  96/1  -  5/5  7  5/65  22  سات و ساز در روستا

  مناسب  13/2    جمع کل

  1391منبع:یافته هاي تحقیق:)                                     8ادامه جدول(

  

دامه پژوهش حاضر در پی مشخص نمودن میزان و جهت تاثیرگذاري طرح روستاي هدف در ا

مورد استفاده 1گردشگري بر توسعه گردشگري روستایی است. بدین منظور آزمون ویلکاکسون

  قرار گرفت.

در فرضیه اول سوال می شود که چگونه طرح هدف گردشگري بر زیرساخت هاي روستایی اثر 

مودن این فرضیه، بر اساس نگرش پاسخگویان به این مساله پرداخته می گذاشته است. براي آز

شود که قبل و بعد از اجراي طرح هدف گردشگري وضعیت زیرساخت ها چگونه بوده 

، آزمون ویلکاکسیون نگرش پاسخگویان قبل و بعد از اجراي طرح). سپس بین 9است(جدول

                                                
1 - Wilcoxon 
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است. به عبارتی مردم معتقد بودند که  داشته 01/0گرفته شد که نشان از معنی داري در سطح 

تفاوت معنی داري در زیرساخت هاي روستایی قبل و بعد از طرح هدف گردشگري وجود داشته 

(وضعیت  6(وضعیت زیرساخت ها قبل از گردشگري) و جدول5است. سپس به جدول 

دهد زیرساخت ها بعد از هدف گردشگري) مراجعه می شود. میانگین این دو جدول نشان می 

  که وضعیت زیرساخت ها از نظر پاسخگویان بعد از طرح هدف گردشگري مناسب تر بوده است. 
  

  مقدار ویلکاکسون بر حسب وضعیت زیر ساختها) 9(جدول 

  Sigمعنی داري   Zمقدارویلکاکسون   2متغیر   1متغیر 

  000/0**  -88/6  بعد از اجراي طرح  قبل از اجراي طرح

  1391منبع:یافته هاي تحقیق:                                          تمعنی دار اس 01/0در سطح **

  

در فرضیه دوم اثرات طرح هدف گردشگري بر توسعه گردشگري بررسی شد. در دو جدول 

مجزا دیدگاه پاسخگویان درباره طرح هدف گردشگري بر توسعه گردشگري قبل و بعد از اجراي 

). نتایج حاکی 10آزمون ویلکاکسیون گرفته شد(جدولطرح جمع آوري شد. سپس بین این دو 

در وضعیت گردشگري قبل و بعد از اجراي طرح هدف  01/0از وجود تفاوت معنی دار در سطح 

مشخص می شود که میانگین پاسخ ها  8و7گردشگري داشته است.  با بررسی نتایج دو جدول 

لذا متوجه می شویم که طرح  بعد از طرح هدف گردشگري در حالت مناسب تري قرار داشته و

  .هدف گردشگري نقش مثبتی بر توسعه گردشگري داشته است
  

  )مقدارویلکاکسون بر حسب اثرات طرح روستاهاي هدف گردشگري بر توسعه گردشگري10جدول (

**  Zمقدارویلکاکسون   2متغیر   1متغیر 
  Sigمعنی داري 

  000/0  -978/4  بعد از اجراي طرح  قبل از اجراي طرح

  1391منبع:یافته هاي تحقیق:                                 معنی دار است 01/0در سطح **

  

  نتیجه گیري

مطالعات صورت گرفته در روستاهاي منطقه مورد بررسی نشان می دهد که پتانسیلهاي بالقوه 

اي براي توسعه گردشگري در این مناطق وجود دارد که توجه بیشتر مسئولین و سازمانهاي 

تولی امر گردشگري را می طلبد و توسعه گردشگري در این روستاها به عنوان یک ضرورت م

مطرح می شود، چرا که در این مناطق اجراي طرح باعث افزایش درآمدهاي روستا نشده و 

اشتغال زایی خاصی را ایجاد ننموده است. با این همه از تحلیلها می توان اینگونه استنباط کرد 
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سایر عوامل عنوان شده بهبود یافته است و شرایط بهتري براي توسعه  که زیرساختها و

گردشگري فراهم شده است. هرچند که با توجه به مطالعات میدانی صورت گرفته پاسخگویان 

خواستار ایجاد مراکز اقامتی و رفاهی براي اسکان گردشگران بودند. همچنین معتقد بودند، بعد 

مردم روستا در خصوص گردشگري روستایی افزایش یافته  از اجراي طرح اطالعات و آگاهی

است. از این مورد می توان به عنوان زمینه اي براي گسترش طرح گردشگري روستایی استفاده 

نمود. همانطور که مشخص شد بین اجراي طرح گردشگري و توسعه گردشگري رابطه معنی 

اي خاصی را اتخاذ نمود که توسعه داري وجود دارد. لذا باید برنامه ریزیها وسیاستگذاریه

گردشگري زمینه هاي اشتغال و درآمد را براي روستاها فراهم نماید. لذا در این باره راهکارهایی 

  براي توسعه گردشگري در پایان ارائه شده است:
  

  پیشنهادات

  طرح هدف گردشگري تنها به معرفی روستاهاي مناسب براي گردشگري از نظر ویژگی هاي

ا انسانی می پردازد و هیچ وظیفه اي را بر دوش دولت یا دیگر نهادها براي سرمایه طبیعی ی

گذاري در این روستاها قرار نمی دهد. لذا الزم است که دولت تمهیداتی براي سرمایه گذاري در 

این روستاها که داراي ویژگی هاي گردشگري هتندف اتخاذ کند تا فرایند توسعه این روستاها 

 ؛سریع تر شود

  بودجه هاي تبلیغاتی هستند تا روستاهایی که جزو طرح هدف گردشگري هستند، نیازمند

(این بودجه می تواند از طریق اخذ مالیات از ذي نفعان از این طریق روستایشان معرفی شود

. در این زمینه صدا و سیما و دیگر رسانه هاي دولتی و غیر دولتی می گردشگري تامین شود)

آگاه ی داشته باشند. به عبارتی باید ساز و کاري تعریف شود تا گردشگران توانند نقش مهم

  که چنین روستاهایی وجود دارند و از آنان بازدید نمایند.  شوند

  

  

  

  منابع و مآخذ

 ،گردشگري ماهیت و مفاهیم)  1389، مهدي ( لی یزدي، محمد حسین؛ سقاییپاپ .1

 275انتشارات سمت، چاپ چهارم ص ؛تهران

امکان سنجی گردشگري روستایی و آثار  )1390اسماعیل ( ،، حسنونداحسان، حسنوند .2

، فصلنامه آن برتوسعه روستایی ( بررسی موردي منطقه کهمان در شهرستان سلسله )

 187-200پاییز و زمستان صص  ،2شماره  ،دوره سوم ،توسعه روستایی
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ر گانه سنجش ارکان چها )1390مهدي ( ،راست قلم ؛د احمدسی ،خاتون آبادي .3

روستاهاي هدف  :مطالعه موردي ، SWOTگردشگري روستایی با استفاده از تکنیک 

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزي ( علوم و صنایع  ،گردشگري استان چهار محال و بختیاري

 330-338پاییز صص  ،3شماره  ،25جلد  ،کشاورزي )

به آن در برنامه گردشگري روستایی و لزوم توجه  )1388سلیمان ( ،راسق قزلباش .4

 98-109صص  ،فصلنامه مسکن و محیط روستا ،هاي توسعه و آبادانی روستاها

با رویکرد گردشگري ،توسعه گردشگري روستایی )1387محمد رضا ( ،رضوانی .5

 397انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول ص :، تهرانپایدار

اثرات آن بر  گردشگري خانه هاي دوم و) 1384جواد ( ،صفایی ؛محمد رضا ،رضوانی .6

 ،نواحی روستایی شمال تهران ) :نواحی روستایی فرصت یا تهدید ( مطالعه موردي

 109-121صص  ،54شماره  ،فصلنامه پژوهش هاي جغرافیایی

نقش گردشگري روستایی در ) 1381اسماعیل ( ؛عبدالرضا .قادري ،رکن الدین افتخاري .7

شماره  ،6دوره  ؛فصلنامه مدرس ،) توسعه روستایی ( نقد و تحلیل چهارچوبهاي نظریه اي

 41-23تابستان صص  ،2

 دفتر آمار و اطالعات استانداري کرمانشاه ) 1389مه آماري استان کرمانشاه (سالنا .8

 WWW. Paveh city. ir قابل دسترس در شهرستان پاوه،، )1391سایت شهرداري پاوه ( .9

مدیریت  )1389( عباس ،بخشنده نصرت ؛صرنا ،اقبالی ؛سید خلیل ،سید علی پور .10

روستاهاي استان  :گردشگري روستایی و نقش آن در توسعه روستایی ( مطالعه موردي

 1-18صص  ،پاییز ،19شماره  ،7سال  ،فصلنامه پژوهشگر ( مدیریت ) ،سمنان)

گردشگري روستایی راهکاري سازنده براي توسعه  )1389، علی (شمس الدینی .11

 ،131شماره  ،فصلنامه مسکن و محیط روستا ؛روستاي فهلیان :نمونه موردي ،روستایی

 95-107پاییز صص 

ارزیابی وضعیت تسهیالت  )1386( جواد میرستار، دخیلی کهنمویی. صدر موسوي. .12

 61، پژوهش هاي جغرافیایی، شماره گردشگري استان آذربایجان شرقی از دید گردشگران
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