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  مقاله پژوهشي

  بر توسعه گردشگري روستايي تأثيرگذاراهميت و اثربخشي نهادهاي 

  (كاربرد روش تحليل شبكه)
 

  2محمد يعقوبي ،1محمد صادق ابراهيمي
  26/12/1399 :تاريخ پذيرش    13/7/1399 :تاريخ دريافت

  

   چكيده

نهادها در اثربخشي جريان توسعه معتقد هستند. اهميت و  بديل بيمحققان توسعه پايدار بر نقش 

ي از چهار بعد اساسي يك عنوان بهاست كه در رويكردهاي جديد توسعه پايدار  اياثربخشي نهادها به گونه

. تحقيق حاضر به گيردقرار مي محيطي زيستاجتماعي و  ،اقتصادي در كنار ابعادشود و  قلمداد ميتوسعه پايدار 

بر توسعه گردشگري روستايي با استفاده از كاربرد تحليل شبكه  تأثيرگذاربررسي اهميت و اثربخشي نهادهاي 

. جامعه استنامه است. ابزار اصلي تحقيق پرسش تحليلي - روش تحقيق حاضر از نوع توصيفي پرداخته است.

ن بينالود روستاي در چهار روستاي هدف گردشگري در دهستان طرقبه، شهرستاآماري اين تحقيق خانوارهاي 

 .شد آوري جمعار روستايي در دهستان طرقبه خانو 200الزم از  هاي داده .در استان خراسان رضوي است

از ضريب  نامهپرسشجهت روايي و نامه) از ضريب آلفاي كرونباخ (پرسش سنجش پايايي ابزار تحقيق منظور به
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(ebrahimi_ms@iut.ac.ir) 
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KMO  اند عبارتدر توسعه گردشگري روستايي  مؤثرشش نهاد نتايج تحليل شبكه نشان داد كه  .شداستفاده 

و  NGOs، بخشداري، و گردشگري دستي صنايعسازمان ميراث فرهنگي، ، دهيار، بخش خصوصي، راشواز: 

ربخشي نهادهاي اهميت و اث از ديدگاه روستاييان نشان داد كه تحقيق نتايجهمچنين  .ت دولتياساير ادار

و  دستي  صنايعسازمان ميراث فرهنگي، و  يو نهادهاي تخصصي مانند بخش خصوصمحلي مانند شورا، دهيار 

 توسعه گردشگري روستايي بيشتر است. فراينددر توسعه گردشگري از ساير نهادهاي دخيل در  گردشگري

  همچنين تمايل مشاركت روستاييان با نهادهاي محلي و تخصصي بيشتر از نهادهاي دولتي است.

  .شبكهاثربخشي، تحليل ، نهادهاگردشگري روستايي،  ها:كليدواژه

 مقدمه

جديدي است كه  نسبتاًراهبردي براي توسعه پايدار روستايي، تفكر  عنوان بهگردشگري 

 ,Alavizadeh and Mirlotfi( اند بردهمحلي در جوامع روستايي به اهميت آن پي  گذاران سياست

 و اثرگذارترين پردرآمدترين توان مياز ميان انواع مختلف گردشگري، گردشگري روستايي را  ).2013

نوع گردشگري هر كشور دانست. اين نوع از گردشگري باعث ايجاد توسعه پايدار جوامع محلي در 

و ابزاري در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق روستايي به شمار  شود ميايي نواحي روست

تواند به كليه گردشگري روستايي مي ).Nasiri Moghadam and Khoshsima, 2014( آيد مي

براي تفريح، استراحت و جذب  ها دولتكشاورزان، مردم و  وسيله بهو خدماتي گفته شود كه  ها فعاليت

 .)Roknaddin Eftekhari and Mahdavi, 2006(گيرد گردشگران در نواحي روستايي صورت مي

تواند نقش طبيعي و فرهنگي موجود در روستاها، مي هاي ظرفيتگردشگري روستايي با توجه به 

  توسعه نهايت درطبيعي، تاريخي و فرهنگي و  ميراثمهمي در تجديد حيات روستاها، حفاظت از 

يك  عنوان بهگردشگري روستايي  درواقع. )Rezvani et al., 2012( پايدار روستايي داشته باشد

 چراكه ؛(مانند جوامع روستايي) است تحرك كممكمل بازار روستايي و منبع مهمي براي اشتغال جوامع 

اشتغال در اين صنعت به مهارت و كارآموزي بااليي نياز ندارد و مردم بومي و محلي با اندكي مهارت 

امروزه روستاها بخش مهمي از  .(Brown, 2003)مشاغل خدماتي مشغول به كار شوند ند در توان مي

 توجه و نگاه خاص شود ها آندارند كه بايستي همانند نقاط شهري به  بر عهدهكشور را  توسعه يك

)Sadeghi and Seidaie, 2016 .(با دارا بودن  ها توسعه روستاها و ايجاد مشاركت پايدار در آن

فناوري،  هاي زيرساختمسائل و مشكالت فراواني مثل فقر، بيكاري، مهاجرت، ضعف آموزش و نبود 

 هاي ضعفو  سو يكدر بخش توليدات روستايي از  وري بهرهكمبود اعتبارات و پايين بودن نرخ 

، اعتماد و غيره) از انسجام ،هانهاد كاراييهمكاري و  هاي شبكه(مشاركت مدني،  جمله ازاجتماعي 
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بنابراين شرط الزم براي ). Byrd et al., 2009( حدودي ضعيف برآورد شده است تا سوي ديگر

بخصوص جوامع روستايي، گسترش انسجام اجتماعي، بسط مشاركت اجتماعي  اي جامعهپيشرفت هر 

  ).Bhagavatula et al., 2010( ، اعتماد متقابل (افراد و دولت) استتر مهمو از همه 

دم ، تحقق توسعه پايدار و يكپارچه را مستلزم مشاركت عمومي و گسترده مرنظران صاحب

كه مشاركت را  هايي سياستراهبردها و  كارگيري بهمحلي و  هاي سازماندانند و حضور نهادها و مي

گردشگري در  توسعه صنعت). et al., 2013 Barghi( دانندفراهم و تقويت نمايد را ضروري مي

تواند نقش مي آيدمي به شمار يك استراتژي جديد توسط جوامع محلي، عنوان بهكه نواحي روستايي 

هاي  در ارتباط تنگاتنگ با ساير بخشگردشگري روستايي  در توسعه اين نواحي داشته باشد. مهمي

به رشد اقتصادي و نيز  بخشي تنوع در توانمندسازي مردم محلي، اي عمدهتواند نقش مياقتصادي 

بنابراين، ). Sharifzadeh and Moradinejad, 2003( ايفا نمايدشغلي جديد  هاي فرصتخلق 

نجات روستاها از فقر،  هاي راهتوسعه گردشگري در مناطق روستايي عنصري اساسي است و يكي از 

  .(Shamsoldini, 2011)رود مهاجرت و مشكالت اجتماعي و اقتصادي به شمار مي

در مديريت  مؤثري بسياري از انديشمندان توسعه معتقدند كه تعامل و همكاري بين نهادها

نوع جديدي از مديريت در توسعه روستايي با عنوان  دهي(بازيگران اصلي) در حال شكل روستا

براي توسعه  مؤثر هاي ظرفيتاز تمام  شود ميدر اين نوع مديريت سعي  .مديريت مشاركتي است

 روستاها پايداري جهت. بنابراين )et al., 2007 Roknaddin Eftekhari( شود برداري بهرهروستايي 

 توسعه مختلف هاي شاخص و با وظايف مطابق هاي سازمان و نهادها عملكرد توسعه، راستاي در

 و ريزي برنامه با كه هستند ها سازمانو  نهادها اين چراكه است؛ اهميت داراي و مهم بسيار پايدار،

 يا دنشو آن پايدارسازي و سبب توسعه ندتوان مي كاركردي-ساختاري ازنظر روستايي جامعه هدايت

 به كلي يا و كند را روند توسعه مناسب، ريزي برنامه و شناخت عدم از ناشي نادرست عملكرد با اينكه

  ).Sadeghi and Seidaie, 2016( دننماي متوقف

 مباني نظري

پايداري در معناي وسيع خود به توانايي جامعه، اكوسيستم يا هر سيستم جاري براي تداوم 

تحليل رفتن منابعي كه  درنتيجهاجباري  طور بهشود، بدون اينكه در آينده نامحدود اطالق ميكاركرد 

، به ضعف كشيده شود. از طرف ها آنروي  ازحد بيشسيستم به آن وابسته است يا به دليل تحميل بار 

وابسته به موفقيتي است كه  ناپذير اجتناب اي گونه بهديگر توانايي سيستم براي استقامت و پايايي 

بنابراين ). Zahedi and Najafi, 2006( كندسيستم در ايجاد ارتباط با محيط بيروني كسب مي
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 هاي نسلتوسعه بين  هاي فرصتتوان گفت كه پايداري نوعي عدالت توزيعي است: تقسيم عادالنه  مي

به معناي قدرت بخشيدن به  شمول همه .بودن آن از سوي ديگر شمول همهسو و كنوني و آينده از يك

اعم از حقوق سياسي، اقتصادي،  ؛حقوق انساني است تمامي بهمردم و به معناي حمايت و توجه 

و رعايت  كارگيري بهدستيابي به توسعه پايدار، مستلزم ). Magnar et al., 2012( اجتماعي و غيره

(شامل  ناپذير)، اقتصاديتجديدپذير و تجديد هاي سرمايه(شامل تمام  زيست  محيط چهارگانهابعاد 

، دانش و تجربه) و بيني جهان(شامل موضوعات فردي همچون  انسان)، اجتماعي هاي داراييهمه 

رسد، مي . به نظر(Stenberg, 2001) جامعه و رابطه بين مردم) است دهي سازماننهادي (مربوط به 

راستا بتوان ارزيابي كرد. او در تعريف توسعه پايدار گفته است: توسعه  اينرا هم در  1ديدگاه زاكس

و  اوريفنتوسعه  گيري سمت، ها گذاري سرمايهتغيير در استفاده از منابع، هدايت  فرايندپايدار مستلزم 

كمياب و در منابع  جويي صرفهيعني  ؛تغييرات نهادي است كه با نيازهاي حال و آينده سازگار باشد

توسعه پايدار  توان ميلذا  ).Fallahtabar, 2017( پذيرز منابع فراوان و تجديدتدبير بسيار در استفاده ا

  نمود: و بيان توصيف را در چهار سطح زير

. است پايه هاي سيستم ساختاري تشكيالت با مرتبط پايدار، توسعه فرايند از سطح نخستين

. گيرند مي جاي جهاني هاي سيستماكو و پايدار توسعه هايفرايند مركز و كانون در ها سيستم اين

 عنوان به اجتماعي سيستم و انساني اقتصاد كه درحالي است، ها سيستم منشأ جهاني اكوسيستم درواقع

 فرايند از سطح دومين ).Pourtaheri and Naghavi, 2012( شود مي گرفته نظر در ها سيستمخرده

 طريق از تنها مداوم و پيوسته هايفرايند درنتيجه كه است پايداري مطلوب حالت پايدار، توسعه

 هايفرايند واسطه به عوامل اين كه آيند مي دست به غيرپايدار هاي راه يا و مستقيم هاي پايداري

 فرايند از سوم سطح. گيرند مي شكل محيطي زيست و مديريتي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، زيستي،

 اصلي هايفرايند زمره در كه است سازنده و اصلي هاي فعاليت از حمايت و پشتيباني پايدار، توسعه

 منشأ با گسترده محيط در كه پايداري شرايط طريق از سعهتو به رسيدن يعني ؛است گرفته جاي

 توسعه فرايند از چهارمسطح  .است گرفته قرار اجتماعي اقتصادي، هاي سيستمخرده و اكوسيستمي

. شوندمي سبب را موفقيت عالئم به رسيدن زمينه كه است مهمي هاي نسخه و ابزار شامل پايدار

 مشاركت و مشاوران روستايي، مديران ريزان،برنامه نهادها، ،ها سازمان شامل ابزارها اين عبارتي به

 تأثير اجتماعي و اقتصادي هاي سيستمخرده طريق از اكوسيستم فرايند بر كه است مردمي نهادهاي

فرايند  درواقعروسـتايي مديريت توسعه ). Pourtaheri and Naghavi, 2012( گذارندمي

                                                                                                                                               

1. Saex 
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ست كه ي ايو نهادها ها سازماندادن به امعه و محيط روستايي از طريق شكلو هدايت ج دهي سازمان

توسعه روستايي  كارآمدبيان نمود كه عملكرد موفق و  توان ميلذا  هستند.توسعه روستايي  زيربناي

 ,Basiri Parsa( توسعه روستايي است فراينديل در نهادهاي دخ مؤثرمنوط به همكاري و تعامل 

 در توسعه گردشگري بر خصوص بهتوسعه روستايي  هاييريز برنامهكه در  رسد ميبه نظر  .)2010

 Roknaddin) دشوبه بعد نهادي آن توجه ويژه  بايست ميتوسعه پايدار  چهارگانهاساس اصول 

Eftekhari et al., 2015). ًبه حفظ  بايست مي تنها  نهتوسعه روستايي  هاي برنامهاجراي  اصوال

مشاركت و گسترش توسعه اجتماعي  ساز زمينه نهادهاي خصوص بهنهادهاي محلي اثرگذار در توسعه 

 مؤثريالزم براي احيا و همچنين توسعه چنين نهادهاي  زمينه بايست ميروستاييان كمك نمايد بلكه 

تحقيق حاضر با رويكرد بررسي نهادهاي داراي اهميت (اعتماد روستاييان به اين  .را نيز فراهم آورد

ده ش انجامطرح و شده توسط آنان از ديدگاه روستاييان اجرا هاي برنامهنهادها) و همچنين اثربخشي 

  است.

و  توسعه پرداخت  حال جهانگردي و توسعه در جهان دربه در پژوهشي  (Telfer, 2009) تلفر

ارتباطات اجتماعي، اعتماد اجتماعي، انسجام اجتماعي و ميزان  ،نشان داد كه گردشگري روستايي

 ,Alalhesabi( الحسابي علي. بخشيده استروابط افقي روستاييان بر پايه همكاري افقي را بهبود 

رهبران محلي در توسعه روستايي به اين  و نهاد مردم هاي ناسازمنوان نقش در پژوهشي با ع )2011

براي آن ضروري و  ريزي برنامهنتيجه رسيده است كه استفاده از شيوه مشاركتي در اداره امور و 

گريزناپذير است. همچنين مشاركت مردم در امور توسعه و عمران روستا، اثرات مثبتي در روند 

در پژوهشي  )Najaf Kani and Mirzaali, 2012( ميرزاعلينجفي كاني و  پيشرفت آن داشته است.

ين نتيجه به اتحت عنوان بررسي و سنجش ميزان مشاركت مردم و نقش آن در توسعه روستايي 

بين سطح و جايگاه اقتصادي و اجتماعي مردم با ميزان مشاركت آنان در راستاي توسعه  كه رسيدند

اين، ميزان مشاركت بر عالوه رد. در سطح بسيار باال و قابل قبولي رابطه معناداري وجود دا روستايي،

 ,Copeland) همچنين كاپلند .دارد مطالعهنقش كليدي در توسعه نواحي روستايي ناحيه مورد  مردم

 نتيجه اين به صادرات افزايش رويكرد با اجتماعي رفاه و گردشگري عنوان با خود مطالعه در (2012

 مردم كه يمناطق در روستايي گردشگري جمله آن از و گردشگري توسعه ارتقاي و گسترش كه رسيد

 براي زيادي  توانايي از د،نكن صادر را خود روستايي توليدي هاي محصول دنتوانمي روستايي جوامع

  است. برخوردار اقتصادي و اجتماعي پايداري به ابيدستي
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 سوتاوا
(Sutawa, 2012) از يمناسب سطح به دستيابي در كشورها هاي سايرتجربه مطالعه با 

 مردم نيازهاي به اهميت مقصد، اين به رسيدن اساسي اصول كه رسيدبه اين نتيجه  روستايي توسعه

 محلي مردم نيازهاي كه شود شروع ييجا از بايد توسعه رونق و گسترش است. همچنين محلي جامعه

 مورد محلي جوامع ،كشور جغرافيايي شرايط بر سازگار بايد توسعه ريزي برنامه و كند، سياست تأمين را

 بايستي روستايي گردشگري ايجاد عالوه بر اين،. باشد طبيعي منابع به صدمه بدون و مطالعه

 ،همين خاطر به. نمايد مهيا آنان سكونت وضع بهبود منظور به محلي جوامع براي را هايي فرصت

 اساس جامعه، سازيتوانمند وجود،  اين با. دارد نياز روستايي جامعه مشاركت به روستايي هاي فعاليت

بررسي ) به Muresan et al., 2016و همكاران ( موراسان است. گردشگري پايداري و جامعه رفاه

كه داد مطالعه وي نشان  نتايج پرداخت. توسعه گردشگري پايدارنگرش ساكنان محلي نسبت به 

چندجانبه است كه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و محيطي  يفعاليت عنوان يك عامل توسعه، دشگري بهگر

رتقاء پرورش از عواملي است كه بر ا و و همچنين زيرساخت، سن، جنسيت و آموزشگيرد را در برمي

به بررسي اثرات  )Zarafshani et al., 2013( زرافشاني و همكاران ند.توسعه پايدار گردشگري مؤثر

گردشگري منطقه  درروستايي  اجتماعي نواحي -اقتصادي هاي شاخصتوسعه گردشگري در ارتقاء 

در منطقه مورد  نتايج تحقيق نشان داد كه توسعه گردشگري .ندكرمانشاه پرداختريجاب در استان 

، ايجاد مشكالت درآمدزايياز:  اند عبارت. اين پيامدها است مطالعه داراي چهار پيامد عمده

 رهنگي و كاهش سرمايه اجتماعي.، توسعه فمحيطي زيست

 جامعه يك ارتباطي ساختار تأثيراي ) در مطالعهHwang et al., 2016( همكاران و هوانگ

داد كه  نشان آنان تحقيق نتايج. دادند قرار بررسي مورد را گردشگري با مرتبط جمعي اقدامات در

 اجتماعي فشار و تراكم ازجمله ،جمعي شبكه ساختار هاي ويژگي ومشاركت افراد  بين يمثبت ارتباط

 Hwang and( استوارت و هوانگدر تحقيق ديگري  وجود دارد. اجتماعي هاي نقش به مربوط

Stewart, 2017 (بهافته ساختاري نامهپرسش و جامعه رهبران با چهره به چهره مصاحبه از استفاده با 

 هاي يافته. پرداختند جنوبي كره روستايي گردشگري در جمعي اقدامات و اجتماعي سرمايه بررسي

 .در توسعه گردشگري بسيار مهم است شخصي اجتماعي هاي شبكه كيفيت تحقيق نشان داد كه

 گردشگري توسعه بهتر باشد، جمعيدر كار  رهبر يك با شخص يك ارتباط هرچهكه طوري هب

 اجتماعي هاي سازمان شخصي، روابط با مقايسه در اين، بر عالوه .خواهد بود پذير تحققروستايي 

  .اهميت دارند بسيار ساكنان جمعي اقدامات تقويت براي موجود
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 هاي شبكهدر  تعامل ايجاد در اعتماد نقش) Kellihera et al., 2018( همكاران و هريكال

 تعامل كه داد نشان تحقيق اين نتيجه .دادند قرار مطالعه مورد را روستايي گردشگري هاي شركت خرد

 يك عنوان به اعتمادبيان نمود كه  توان ميكه طوريهبا كنشگران روستايي بسيار مهم بوده ب ها شركت

لوپاكيدو همچنين  .باشد روستايي دشگريگر هاي شركتتحول  ساز زمينه تواند مي دارايي

(Łopaciuk, 2019)  گردشگري در لهستان  كننده تقويت اجتماعي هاي شبكهبه بررسي  اي مطالعهدر

 هاي فعاليت ارتقاءو  آشنايان شبكه در بهبود با عمومي اعتمادافزايش  پرداخت و نتيجه گرفت كه

نيز ) Otwori and Khademi Vidra, 2019( ويدرا اتريوو و خداميعالوه هبداوطلبانه ارتباط دارد. 

آنان اعتقاد . پرداختند كنيا در روستايي مناطق پايدار توسعه و جامعه بر مبتني گردشگري بررسي به

 در پايدار توسعه تا شوند ادغام گردشگري با ندتوان مي اقتصادي هاي فعاليت ساير و كشاورزيدارند كه 

در  ازآنچه درستي درك دهندگان پاسخ اكثرنتايج تحقيق نشان داد كه . شود ايجاد روستايي مناطق

 آموزش بيشتر، ظرفيت ايجاد خواستار بنابراين و ندارند ،شود مي انجام گردشگري روستايي هاي تعاوني

تحقيق نشان داد  كلي نتايج. دشدن پايدار توسعه استراتژي يك عنوان به مناسب فني پشتيباني و

 در اجتماعي و اقتصادي هاي محيط پايداري به ابزاري عنوان به تواند مي ها شركتاستفاده از اين 

  .كند كمك كنيا روستايي منطقه

توجه به شرايط  بيان نمود كه كشورهاي مختلف با توان مي ها نگاشتهبا توجه به مرور پيشينه 

گردشگري روستايي در داخل كشورهاي خود  هاي ظرفيتو تكيه بر  تأكيدمتنوع خود و همچنين 

برخي از كشورها  كهطوريبه .اند نمودهراهبردهاي متنوعي را براي توسعه گردشگري روستايي استفاده 

 روستاهارا در  گردشگريخرد  هاي شبكهبرخي ديگر  ؛اند نمودهاستفاده  ها تعاونياز ظرفيت توسعه 

رفيت جديد توسعه گردشگري پرداخته و ظ عنوان بهحلي مبه توسعه رهبري  اي عده ؛اند دادهتوسعه 

رسد عموماً سعي  لذا به نظر مي .اند برخي ديگر راهكارهاي مديريت مشاركتي را مورد تأكيد قرار داده

خصوص در حيطه افزايش سرمايه اجتماعي مردم محلي و  سازي مؤثر به يتاند تا با ايجاد ظرف داشته

اين امر را محقق  ،هايي نظير افزايش اعتماد، همبستگي و مشاركت مردمي در توسعه مؤلفه مؤكداً

  نمايند.

  شناسي تحقيقروش

گردآوري اطالعات در حوزه نخست،  ست.تحليلي ا -از نوع توصيفي حاضر پژوهش

بر ( ر مرحله تحليلدتحقيق سپس  پژوهش صورت گرفته است.توصيفي  و مرحلهروستايي  گردشگري

اهميت و اثربخشي  بر اساستعريف و تشكيل شبكه مجزا  به )اجتماعي هاي شبكهپايه تحليل 
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 نظريهگرافيكي مبتني بر  هاي تكنيك پايهبر روستايي  گردشگريبر توسعه  تأثيرگذارنهادهاي 

اساس نتايج حاصل از مرور منابع  ها و متغيرهاي تحقيق حاضر برمفاهيم، گويهپرداخته است.  ها گراف

هاي اساسي در سرمايه اجتماعي، نظير اعتماد، همبستگي،  صورت مؤلفه و مباني نظري تحقيق به

هاي  اساس ديدگاه روستاييان در مورد شش نهاد مؤثر بر توسعه ظرفيت سازي بر مشاركت و شبكه

و  دستي صنايعسازمان ميراث فرهنگي، گري روستايي (شورا، دهيار، بخش خصوصي، گردش

به  ،در اين راستاو ساير ادارت دولتي) مورد سنجش قرار گرفت.  NGOs، بخشداري، گردشگري

 هاگرداوري دادهنامه و مصاحبه به با استفاده از ابزار پرسش توان مي (Viry, 2017)عقيده ويري 

، 3، متوسط=2، كم=1اي (خيلي كم= گزينهنامه در قالب طيف ليكرت پنجپرسش سؤاالت پرداخت.

به نهادها، تمايل به  اناعتماد روستايينظير ميزان  هايي مؤلفه) طراحي و 5و خيلي زياد= 4زياد=

يك از نهادها در توسعه گردشگري و تمايل به هادها، اهميت نهادها، اثربخشي هرمشاركت با ن

  در توسعه گردشگري روستايي مورد بررسي قرار گرفت. گانه ششهمكاري با نهادهاي 

  منطقه مورد مطالعه

در روستاهاي هدف گردشگري در  ساكنروستاييان جامعه آماري مورد مطالعه در اين تحقيق 

روش تحقيق حاضر از نوع . هستند در استان خراسان رضوي شهرستان بينالود دهستان طرقبه از توابع

 و عمليات ميداني اي كتابخانهآن از طريق مطالعه منابع  نياز موردتحليلي بوده و اطالعات  -توصيفي

آمار سرشماري عمومي نفوس و مسكن  بر اساسجامعه آماري است.  شده  گردآوري) نامه پرسش(

 با خانوار 200 كوكران فرمول اساس بر تعداد نمونه است.خانوار  1950 ونفر  6029) شامل 1395(

   .شدانتخاب  065/0 احتمالي دقت
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  روستاهاي مورد مطالعه در منطقه طرقبه مشهدافيايي موقعيت جغر .1شكل 

چهار روستاي كنگ، حصار، ازغد و  ،به روستاهاي هدف گردشگري در دهستان طرقبه توجهبا 

اساس برآوردي از حجم گردشگران  در هر روستا بر هاتعداد نمونه .شدمغان در اين دهستان انتخاب 

 Cultural Heritage and( شدورودي به روستا و تعداد خانوارهاي ساكن در روستا مشخص 

Tourism Organization of Khorasan Razavi Province, 2019(. موقعيت  1كل ش

  دهد. را نشان ميطرقبه مشهد در منطقه  مطالعهي مورد هاروستاجغرافيايي 

براي تعيين پايايي پژوهش از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است. ميزان ضريب آلفاي كرونباخ 

  . محاسبه شد 878/0 نهادها اثربخشيو در حيطه  821/0نهادها  اهميت در حيطه

  (ضريب آلفاي كرونباخ)نامه پرسش ميزان پايايي ابزار تحقيقبرآورد . 1 جدول

  ضريب آلفاي كرونباخ  تعداد گويه  متغيرها

  821/0  8  اهميت نهادها

  878/0  8  اثربخشي نهادها

  هاي پژوهشيافتهمأخذ: 
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روايي صوري و محتوايي  رايبمتخصصان  ازنظرنامه محاسبه روايي پرسش منظور به همچنين

 براي اعتبار عاملي استفاده شد كه مقدار آن براي اهميت نهادها KMOو از آزمون بارتلت و ضريب 

  .محاسبه شد 796/0بخشي نهادها و براي اثر 819/0

  نامهپرسش ابزار تحقيق رواييبرآورد ميزان  .2 جدول

  داري معنيسطح   درجه آزادي  آزمون بارتلت  KMOضريب   متغيرها

  000/0  28  303/573  819/0  اهميت نهادها

  000/0  28  101/489  796/0  اثربخشي نهادها

   هاي پژوهشمأخذ: يافته

  تحليل شبكه

آوري داده، كه در  جمع هاي تكنيك هر نوعتوان از  هاي شبكه نيز مي آوري داده براي جمع

 شده آرشيونامه، مصاحبه، مشاهده، اطالعات  گيرند، مانند پرسش قرار مي استفاده مورد علوم اجتماعي

اين  ،)Helms et al., 2010( هلمز و همكارانبرخي محققان مانند  هبه عقيد استفاده كرد. غيره و

آوري  جمع شيوهترين  نامه معمول پرسش بار (روايي) دادها نيز كمك نمايد.تبه اع تواند ميروش 

شود اعضاي  ز افراد خواسته مينامه ا است. در پرسش هاي فردي شبكه اطالعات شبكه، مخصوصاً در

 طرح در آنچههاي روابط (مدت، ميزان، قوت و...) را مشخص كنند.  خود، نوع روابط، ويژگي هشبك

 ها آن كه است اين قرار گيرد مدنظر بايد ها داده در گردآوري طوركلي به و ها پرسشو  هاگويه

 ,.Kapucu et al(سازند  آشكار را ها گره بين پيوند يا رابطه وضعيت كه ندشو طرح طوري بايست مي

 ,Ramezani and Mirza Mohammadi( است واحد تحليل در تحليل شبكه، رابطه). 2011

 و سوسيومتر يا گراف و روابط ماتريس: دارد وجود اصلي شيوه دو ها شبكه نمايش براي ).2013

 نمايش شيوه. شوند مي داده نشان ماتريسي در اول شيوه در ها آن بين روابط و ها گره. سوسيوگرام

 شيوه، اين در ها آن بين روابط و اعضا. است ارتباط در اي شبكه هاي دادهماهيت  با درواقع ماتريسي

 آن هاي خانه و شبكه اعضاي ماتريس اول ستون و سطر. شوند مي داده نمايش هايي ماتريس صورت به

 باشند يك يا صفر فقط است ممكن ماتريسي هاي خانه بنابراين،. دهد مي نشان را اعضا اين بين روابط

 دار جهت روابط. دهد مي نشان را رابطه وزن كه باشند داشته صفر از بيشتر مقادير يا) باينري ماتريس(

 متقارن دار، جهت روابط با اي شبكه در روابط ماتريس. داد نمايش ماتريسي شيوه درتوان  نيز مي را

 نمايش شيوه. باشد متفاوت i و j بين رابطه با j و i گره بين رابطه است ممكن ترتيب، اين به. نيست
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 براي ماتريس وسيله به شبكه بررسي و مطالعه ولي است، مناسب كامپيوتري محاسبات براي ماتريسي

 هاي داده بر مبتني بزرگ هاي ماتريس در گرافي نمايش شيوه مخصوصاً. است دشوار كمي انسان

 صورت به شيوه اين در ها آن بين ارتباط و اعضا. است تر فهم قابل انسان براي ولي است، ماتريسي

 از مناسب ترسيمي. كند مي ارائه شبكه از تصويري نهايت در و شود مي رسم ها آن بين خطوط و نقاط

 كننده مشاهده به سريع خيلي را شبكه ساختار كلي هاي ويژگي ترين مهم از برخي تواند مي شبكه

 ساختي، دسته سه به اجتماعي هاي شبكه هاي ويژگي ).Bastani and Reisi, 2011( كند منتقل

 هدف و مسئله بنا بر ها شاخص اين. دارند هايي شاخص هركدام كه شوند مي تقسيم كاركردي و تعاملي

 و ساخت با بيشتر كه است هايي ويژگي ،شبكه ساختي هاي ويژگي از منظور. شوند مي انتخاب تحقيق

  . تركيب و تراكم اندازه، مانند دارند؛ ارتباط شبكه محتواي نه

هرچه تعداد پيوندها بيشتر  دهد. : تعداد كل پيوندهاي موجود در شبكه را نشان ميشبكه هانداز -

  ).Firoozrooz et al., 2015( تراكم شبكه نيز بيشتر خواهد بود ،باشد

پيوندهاي ممكن  همهپيوندهاي موجود به  همهنسبت تعداد  صورت بهاين شاخص  :شبكه تراكم -

افزايش تراكم شبكه سبب . است شبكه بستگيهم  ناشود. اين شاخص معرف ميز تعريف مي

 Bodin et( دهد مياجتماعي را افزايش  كنترل امكانو همچنين  تقويت پيوندها در شبكه شده

al., 2006 .(  

در قدرت در تحليل شبكه با مفهوم مركزيت ارتباط زيادي دارد. تحليل قدرت و قدرت:  مركزيت -

رويكرد شبكه اين دو  چراكهدوي اين سطوح قابل مطالعه و بررسي است،  تحليل شبكه در هر

 ترين ساده ؛است بررسي  قابلاگرچه مركزيت به شيوهاي مختلفي  .دهد يسطح را به هم پيوند م

  ).Srivastava et al., 2014( تعداد روابط هر گره ارتباط داردنوع آن مركزيت درجه است كه به 

 Carlsson and( سنجد مي را شبكه در هر كنشگر كنترلي قدرتبينابيني نيز  مركزيت 

Sandström, 2008.(  كنشگران داراي مركزيت بينابيني باالتر قادر هستند تا جريان منابع بين ساير

 طول مجموع نزديكي شامل مركزيت). Ghorbani et al., 2019( قرار دهند تأثيركنشگران را تحت 

 De Stefano et( است شبكه در موجود هاي گره ساير با گره هر فاصله)(ميانگين  فاصله ترين كوتاه

al., 2013( را شبكه در قدرتمند و مركزي هاي گره ساير با گره مركزيت بردار ويژه نيز اتصال و 

   ).Sattarzadeh et al., 2016( كند مي محاسبه

صورت گرفت.  NETDRAWو SPSS، UCINETافزارهاي ها با استفاده از نرم دادهتحليل 

سه  ها آن ترين رايج .قابل توجهي برخوردار است افزاري نرمروش تحليل شبكه از تنوع 
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براي  NetDraw و UCINET افزار نرمدر تحقيق حاضر از است.  UCINET و PAJEK،Rافزار نرم

 موجود افزارهاي نرم ترين كامل و پركاربردترين از يكي عنوان به افزار نرم اين .شداستفاده  ها گرافرسم 

  ).Nocheh Nasar et al., 2018( گيرد مي قرار استفاده مورد اجتماعي هايي شبكه تحليل زمينه در

  نتايج و بحث

رصد) و د 63اكثريت نمونه آماري تحقيق حاضر را مردان (نتايج تحليل توصيفي نشان داد كه 

ني درصد افراد مورد مطالعه در رده س 54 هاي تحقيق اساس يافته بر .اند درصد را زنان تشكيل داده 37

همچنين ازنظر ميزان تحصيالت نيز اكثر افراد داراي سواد زير ديپلم سال قرار داشتند.  40باالتر از 

از نظر  .نمونه آماري تحقيق حاضر بودند دردرصد  21داري تحصيالت دانشگاهي فقط  افراداند و  بوده

فرزند يا شاخص بعد خانوار نزديك به  2صاحب  معموالًكه  شدمتغير بعد خانوار در منطقه نيز مشخص 

  ه است.شدنفر گزارش  4

  شناختي نمونه آماري تحقيقجمعيت هاي ويژگيبررسي  .3جدول 

 متغير  بندي سطح  درصد تجمعي  فراوانيدرصد  آماره

 نما: مرد
  مرد

  زن

126  

74  

63  

37  
 جنسيت

 سال 40نما: باالي 

2 

44 

5/32 

5/21 

4 

88 

65 

43 

 سال 20زير 

 سال 40تا  20

 سال 60تا  40

 سال 60باالي 

 سن

 نما: زير ديپلم

5/17 

49 

12 

5/21 

35 

98 

24 

43 

 سواد بي

 زير ديپلم

 ديپلم

 تحصيالت دانشگاهي

 سطح تحصيالت

 نفر 4نما: باالي 
5/35 

5/64 

65 

135 

 نفر 4زير 

 نفر 4باالي 
 خانواربعد 

   هاي پژوهشمأخذ: يافته



  .....بر رگذاريتأث ينهادها يو اثربخش تياهم

١٠١ 

هزار نفر از مناطق روستايي  45متوسط ساليانه تعداد  طور بهكه  دادتحقيق نشان  نتايج

نفر و در بهترين  هزار 5نزديك به ) حداقل(كه در بدترين حاالت  اند داشتهگردشگر بازديد  عنوان به

  بوده است.هزار نفر  100بيش از  )حداكثرحالت (

بيشترين نهادهاي شورا و بخش خصوصي از ديدگاه روستاييان  ،هاي تحقيقيافته اساسبر 

 دارند.بر توسعه گردشگري روستايي در منطقه  تأثيرگذاردر بين نهادهاي را  اثربخشي و ميزان اهميت

درصد و همچنين  75و بخش خصوصي  درصد، 79نزديك به  اهميت ازنظرشورا  نهاد كهيطور به

درصد توانايي  57درصد و بخش خصوصي نيز  57نزديك به  نهاد شورا اثربخشي نيز ازنظر

  در دستيابي به اهداف توسعه پايدار گردشگري در منطقه را دارند. تأثيرگذاري

  اهميت هر نهاد در توسعه گردشگري تأثيرفراواني درصد توزيع . 4 جدول

  اثربخشيميزان   ميزان اهميت  نوع

  90/56  65/78  شورا

  60/51  50/73  دهيار

  45/44  75/66  بخشداري

  10/50  60/66  و گردشگري دستي صنايعسازمان ميراث فرهنگي، 

  00/57  00/75  بخش خصوصي

  NGOs(  90/50  05/32( غيردولتيبخش 

   هاي پژوهشمأخذ: يافته

بر توسعه گردشگري روستايي از  تأثيرگذاراهميت نهادهاي زان كه بين مي بيان نمود توانمي

داده  يمحلي مانند شورا و دهيار و سپس بخش خصوص هاي اينهادهبيشترين ميزان به  مردم ديدگاه

بر برنامه توسعه  تأثيرگذار هاي عامليتو  روستايي در مورد اثربخشي نهادها عالوه مردمهب .استشده 

اين اعتماد در  هستند. قائلبخش خصوص  سرا به نهاد شورا و سپ ياثربخشگردشگري نيز بيشترين 

  نمودار شبكه در شكل زير قابل ارائه است. صورت بهدرصد  90حد باالي 
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  در توسعه گردشگري روستايي ها عامليتنهادها و  تأثيرگذارتريناهميت  .2شكل 

سازمان باال به ترتيب به شورا،  تأثيرگذاريدر شكل نيز مشخص است اهميت  كهطور همان

درصد مربوط به نهاد  43و بخش خصوصي با تراكم شبكه  و گردشگري دستي صنايعميراث فرهنگي، 

درصد مربوط به  28و  و گردشگري دستي صنايعسازمان ميراث فرهنگي، درصد مربوط به  29شورا، 

  . استبخش خصوصي 

  
  در توسعه گردشگري روستايي ها عامليتنهادها و  ترين اثربخش .3شكل 
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به ترتيب به  ريزي برنامهنهاد يا عامل  ترين اثربخشكه در شكل نيز مشخص است  طور همان

درصد  52و بخش خصوصي با تراكم شبكه  و گردشگري دستي صنايعسازمان ميراث فرهنگي، شورا، 

 30و  و گردشگري دستي صنايعسازمان ميراث فرهنگي، درصد مربوط به  36مربوط به نهاد شورا، 

  . استط به بخش خصوصي درصد مربو

اثربخشي  ازنظراهميت و هم  ازنظرنهادها را هم  مؤثرترينروستاييان  ،تر ساده عبارتبه 
و بخش خصوصي  و گردشگري دستي صنايعسازمان ميراث فرهنگي، شورا،  ،آنان به ترتيب يها برنامه
مركزيت كه  گفت توانميبه نهادهاي مختلف  اهميت هاي شاخصبا توجه به همچنين  .شناسند مي

با توجه بخش خصوصي بيشترين مقدار را دارد. براي درجه و مركزيت بينابيني و مركزيت بردار ويژه 
از ديدگاه روستاييان بخش خصوصي به كرد  گيري نتيجه توان مينيز شاخص مركزيت نزديكي  به

 پيشتاز شناخته شده است.عنوان بخش  هاي توسعه گردشگري روستايي به لحاظ اهميت ورود به برنامه
 دادنشان  نيز نتايج توسعه گردشگري روستاييدر  تأثيرگذاراثربخشي نهادهاي همچنين در شاخص 

بخش  البته در مرحله بعد شورا و ،مركزيت درجه، مركزيت بينابيني و مركزيت بردار ويژهدر كه 
   .اندرا به دست آوردهخصوصي بيشترين مقدار 

در توسعه گردشگري  تأثيرگذارنهادهاي تحليل شبكه اهميت و اثربخشي  .5 جدول

  روستايي

  مركزيت درجه  گويه ها
  مركزيت 

  بينابيني

  مركزيت 

  نزديكي

  مركزيت بردار 

  ويژه
  هاگويه

  اهميت 

  نهادها

  66/187  258  67/2644  177  شورا
  33/184  268  94/2216  172  دهيار

  197  230  73/2967  191  بخشداري
  33/192  244  15/2775  184  دستي و گردشگري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع

  33/200  220  94/3216  196  بخش خصوصي

  33/196  232  38/2972  190  غيردولتي

  198  227  17/3025  194  بخش دولتي

  اثربخشي 

  نهادها

  127  10032  33/4745  109  شورا
  33/110  10082  54/2128  84  دهيار

  33/96  10124  43/1006  63  بخشداري
  66/95  10126  51/1055  62  و گردشگري دستي صنايعسازمان ميراث فرهنگي، 

  111  10080  23/2857  85  بخش خصوصي
  85  10158  95/696  46  غيردولتيبخش 

  33/108  10088  07/2129  81  بخش دولتي

   هاي پژوهشمأخذ: يافته
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يافته مربوط به نهاد شورا و سپس بخش  نزديكي نيز كمترين مقدار اختصاص مركزيتدر 

هايي در حوزه گردشگري  توان بيان نمود كه از ديدگاه روستاييان برنامه لذا مي ؛خصوص است

و همگرايي شوراهاي محلي روستايي داراي اثربخشي هستند كه با عامليت بخش خصوصي و هدايت 

بر  تأثيرگذارنهاد  ترين بااهميتروستاييان دهد كه از ديدگاه نشان مينتايج تحقيق ند. انجام شو

مارتينو و  تحقيق هاييافتهاين نتايج با  .اند بودهگردشگري روستايي در منطقه بخش خصوصي و شورا 

   مطابقت دارد. )Alalhesabi, 2011الحسابي ( علي) و Martino and Spoto, 2006( اسپتو

  
  دشگري روستاييرگ ريزي برنامهشورا و بخش خصوصي از ديدگاه روستايي در  اهميت .4شكل 

  
گردشگري  ريزي برنامهان در اثربخشي شورا و بخش خصوصي از ديدگاه روستايي .5شكل 

  روستايي
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  و پيشنهادهاگيري  نتيجه

نتايج تحقيق  است دهقاني فرهنگ خرده مبتني برالگوي رفتاري روستاييان كه  رسد مي نظربه 

خودي (محلي) و  بندي تقسيمهمچنان  بررسي ر روستاهاي موردكه دطوري؛ بهنمايد تائيد ميرا 

بخش  وجود دارد ومختلف  هاي بخشو اجرا در  ريزي برنامههاي فرايندغيرخودي (بيروني) در عامليت 

اين  .باشداجتماعي و تغييرات فرهنگي  هاي تنشتعارضات و ناشي از  تواند ميگردشگري روستايي 

اكثر روستاييان اگرچه  است.) Hwang et al., 2016( راستا با تحقيق هوانگ و همكاران نتيجه هم

نيز  هايي چالشمعتقد به ايجاد آثار مثبت اقتصادي ناشي از توسعه گردشگري در منطقه بودند اما 

نيز با  يافتهاين  .با آثار اجتماعي گردشگري در حوزه تغييرات فرهنگي و اجتماعي داشتند خصوص به

و همكاران  موراسان و )Zarafshani et al., 2013( نتايج تحقيقات زرافشاني و همكاران

)Muresan et al., 2016( دوگانه توسعه گردشگري  ياثربخشهمين  رسد ميبه نظر  .مطابقت دارد

باعث شده است كه روستاييان به نقش، اهميت و ايجاد پيامدهاي مناسب گردشگري در منطقه با 

 هانهادهاي داخلي همانند شوراها و دهياري ينداشته و به اثربخش باورراهبرد عامليت نهادهاي بيروني 

ي نهادهاي تخصصي همانند بخش اثربخشهمچنين به عالوه آنان هاعتقاد بيشتري داشته باشند. ب

 توانند ميند كه دخصوص در توسعه گردشگري و انتفاع اقتصادي حاصل از آن اعتقاد داشته و معتقد بو

نظارت و حاكميت بهتري بر  ،يبا استفاده از ظرفيت نهادهاي محلي مانند شوراي اسالمي و دهيار

با و همراه  تمركزگرامديريت ت باالتر و تا حدي اوجود اختيار دليلبه  همچنين .آنان داشته باشند

را  و گردشگري دستي  صنايعسازمان ميراث فرهنگي، دولت مانند  نهادهاي دولتي و وابسته به اقتدار

بيان نمود كه استفاده  توان ميبا توجه به نتايج تحقيق  . لذااند ننمودهارزيابي  اثربخشچندان مطلوب و 

اقتصادي  هاي بخشمديريت محلي مانند شوراهاي روستايي و تالش براي هماهنگي  هاي ظرفيتاز 

با  و گردشگري دستي صنايعسازمان ميراث فرهنگي، جامعه مانند بخش خصوصي و حاكميتي مانند 

محلي كه از مقبوليت بيشتري در سطح روستا برخوردار بوده و اعتماد روستاييان و افراد  هاي  نهادهاين 

گردشگري روستايي در  هاي ريزي برنامهموفقيت در هاي  زمينه توان ميبهتر است نيز  ها آن محلي به

 Najaf( ميرزاعلينجفي كاني و  با نتايج تحقيقات راستا هماين نتايج  .ريزي نمودرا پيسطح محلي 

Kani and Mirzaali, 2012 ( و هوانگ و استوارت)Hwang and Stewart, 2017( است. 

و نهادهاي  ييروستا هايمانند شورا همچنين ديدگاه روستاييان نسبت به اهميت نهادهاي محلي

و اعتقاد به اثربخشي  سو يكتخصصي و اقتصادي درگير در فعاليت مانند بخش خصوصي از 

نقطه شروع مطلوب و مناسبي براي  تواند مي ذكرشدهي محلي و تخصصي نهادهاي ها برنامه
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در بخش گردشگري روستايي البته با هدايت و حمايت نهادهاي  زداتمركزمحلي و  هاي ريزي برنامه

اين نتايج با  .باشد و گردشگري دستي صنايعسازمان ميراث فرهنگي،  خصوص بهحاكميتي مرتبط 

 (Łopaciuk, 2019)لوپاكيدو و  )Kellihera et al., 2018( و همكاران هات كاليرقتحقي هاييافته

كه توسعه گردشگري روستايي و  شود ميبا توجه به نتايج تحقيق پيشنهاد . لذا كند ميمطابقت 

سازي اقتصاد تنوع خصوص بهبراي توسعه پايدار روستايي  مؤثريك راهبرد  تواند ميكشاورزي 

تواند  نميباال به پايين  ريزي برنامهروستايي و كاهش بيكاري در مناطق روستايي باشد اما در اين راستا 

نيز بودن افراد و  غيرخودياجتماعي روستاييان به خودي و  بندي تقسيم مؤثر باشد و دليل اين امر،

در گام اول لذا  است. عدم مشاركت آنان با نهادهاي بيروني و غيرخودي درنتيجهو  ياعتمادبي

تا  شود استفادهي اسالمي هاراشو خصوص بهنهادهاي محلي  هاي قابليتو  ها ظرفيتاز بايست  مي

دومين نهاد  عنوان بهدوم استفاده از بخش خصوصي  گام(در  تأثيرگذارحضور ساير نهادهاي  هاي زمينه

  . فراهم شود) در توسعه گردشگري روستايي تأثيرگذار
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