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Abstract

In the last decade, emerging the eco-tourism resorts showed that its expanding needs the necessary infrastruc-
ture. It is clear that different components such as economical and social matters are effective in the development 
of ecotourism. In this regard, the purpose of this study was to investigate the social and economic role of ecotour-
ism in the local community. We used descriptive-survey method and the points of views of professors, ecologists, 
supervisory bodies, tourism guides and users of ecotourism residences. In particular, the study area was Shahrood 
Abr forest, which is one of the Hyrcanian forests and has received much attention due to the increase of ecotour-
ism habitats in recent years. The results of structural equation modeling showed that the signinficant impact of 
ecotourism on employment components, service-ecotourism and income-ecotourism were 0.84, 0.35 and 0.43 
respectively, and for social analysis it was not significant. The results showed that ecotourism has great impacts 
on employment, the level of income, and service prosperity, and its impact on social & cultural issues is slight. 
Other findings showed that employment and low impact on the region’s income level are the main challenges of 
ecotourism
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چکیده
توسعۀ اقامتگاه های بوم گردی ازجمله پديده های تأثیرگذار بر صنعت گردشگری در دهۀ اخیر است. باتوجه به تأثیرگذاری 
بوم گردی بر وضعیت اجتماعی و اقتصادی جامعه، در اين تحقیق نقش اجتماعی و اقتصادی اقامتگاه های بوم گردی 
در جامعۀ محلی بررسی شده است. اين تحقیق، ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش انجام، توصیفی پیمايشی 
است. ابزار جمع آوری اطالعات پرسش نامه بوده و جامعۀ موردمطالعه شامل اساتید و دانشجويان، بوم گردانان، نهادهای 
ناظر، راهنمايان گردشگری و استفاده کنندگان از خدمات بوم گردی هستند. همچنین به طور خاص منطقۀ موردمطالعه، 
جنگل ابر شاهرود بوده که جزء جنگل های هیرکانی به شمار می رود و به دلیل افزايش اقامتگاه های بوم گردی در چند 
سال اخیر، اين منطقه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. يافته های حاصل از مدل سازی معادالت ساختاری نشان دهندۀ 
آن است که بار معنايی بین مؤلفه های اشتغال زايی-بوم گردی برابر 0/48، رونق بخشی خدمات-بوم گردی برابر 0/53 و 
سطح درآمد-بوم گردی برابر 0/34 بوده که معنادار هستند ولی بار معنايی تحلیل مسیر مؤلفۀ مسائل اجتماعی فرهنگی 
برابر 0/91 بوده که معنادار نیست. نتايج تحقیق نشان می دهد بوم گردی بر ايجاد اشتغال ، سطح درآمد و رونق بخشی 
خدمات تأثیرگذار است ولی تأثیر آن بر مسائل اجتماعی فرهنگی کم رنگ است. ساير نتايج از ديدگاه بوم گردانان نیز 

نشان داد اشتغال زايی و اثر پايین بر سطح درآمد منطقه ازجمله چالش های اصلی بوم گردی است.
واژه های کلیدی: بوم گردی، اشتغال زايی، رونق بخشی خدمات، اجتماعی  فرهنگی، سطح درآمد
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 مقدمه 

  تنوع   و   گردشگري   هاي جاذبه   هاي پتانسیل   به باتوجه 
  سطح   در   رزشی ا با   جایگاه   ایران   دنیا،  در   نظیر کم   اقلیمی 
  گردشگري،  صنعت   نقش   به باتوجه   همچنین   دارد.   جهانی 

  ناخالص   تولید   در   دنیا،  خدماتی   صنعت   ترین بزرگ   عنوان به 
  جهانی،  درآمدهاي   و   کار   نیروي   جذب   و   کشورها   داخلی 

  آن   تر کوچک   درمقیاس   و   گردشگري   گفت   توان می 
  جهان   اقتصادي   هاي فعالیت   ترین بنیادي   از   یکی   ،گردي بوم 
  ص.   ،1395  دهقانی،  و  کوهشاهی  میرزاده (   رود می  شمار  به 
  به   گردي بوم   بودند   معتقد   قبلی   تحقیقات   در   محققان   ). 7

  و   محیط   بین   ارتباط   که   دارد   اشاره   محلی   محیط   یک 
  پایدار   پیامدهاي   انتقال   با   و   کند می   تفسیر   را   حلی م   جوامع 

  هدف   به   و   کرده   برآورده   را   محلی   جامعه   نیازهاي   تواند می 
  ). Ocampo, et al., 2018, P. 875(   آید   نائل   زیست محیط   حفظ 

  مسئوالنه   سفري   از   است   عبارت   گردي بوم   دیگر،  عبارت   به 
  داده   ترتیب   طبیعی   بکر   نسبتًا  مناطق   از   استفاده   منظور به   که 

  مسائل   ترویج   و   زیست محیط   حفظ   باعث   تواند می   و   شده 
  ). Tseng, et al., 2019, P. 2(   گردد   روستاییان   اجتماعی 

  و   زیست محیط   حفاظت   شامل   پایدار   توسعۀ   اهداف 
  در   عدالت   از   اطمینان   حصول   زندگی،  سطح   ارتقاء   همچنین 
  تجربیات   و   احساسات   به   احترام   و   گردي بوم   سود   تخصیص 

  تواند می   اهداف   این   گرفتن نادیده   زیرا   است   بومی   افراد 
  در   نامشخص   و   بینی پیش غیرقابل   وقایع   به   منجر 

 ,Cobinah(   شود   پایدار   گردي بوم   هاي فعالیت   بر   تأثیرگذاري 

et al., 2017, P. 35 .(   سفرهاي  از  درصد   27  تقریبًا  گردي بوم  
  ص.   ،1396  ریاحی،  و   (روشنعلی   گیرد دربرمی   را   المللی بین 
  منطقۀ   در   گردشگري   درآمد   حفظ   سبب   آن   توسعۀ   و   ) 52

  گردشگري   مقصد   گردشگري،  در   شود. می   گردشگري   مولد 
  محصوالت   با   مرتبط   موضوعات   که   بوده   اهمیت   حائز   بسیار 

  از   شود. می   مطرح   آن   در   ارتباطات   و   هزینه   خدمات،  و 
  گردشگري   اي منطقه   و   ملی   هاي سازمان   دیگر،  طرف 

  منطقه   در   گردي بوم   گسترش   در   مهمی   نقش   توانند می 
  این   در   نقل و حمل   در   تسهیل   و   اقامتگاه   ایجاد   با   و   داشته 
 ). Rodrigues, 2015, P. 3-4(   کنند   کمک   مسیر 

  ي ها ت ی فعال   ی گستردگ   و   ی دگ ی چ ی پ   به باتوجه 
  وستۀ ی پ هم به   ابعاد   ز ی ن   آن   از   ی ناش   اثرات   ،ي گردشگر 

  ها آن   به   ي گردشگر   اثرات   مطالعۀ   در   د ی با   که   دارد   ي ار ی بس 
  ي گرد بوم   ي ها اقامتگاه   وجود   ابعاد،  ن ی ا   از   ی ک ی   . شود   توجه 
  براي   ها زیرساخت   از   برخی   ). 2  ص.   ،1396  ،ی (قاسم   است 
  هاي زیرساخت   براي   . اند شده   ساخته   گردي بوم   خدمات   ارائۀ 

  تأثیر   گردشگري   ریزان برنامه   است   الزم   گذاري سرمایه   بزرگ 
  را   اي منطقه   یا   محلی   اقتصاد   بر   عمومی   هاي هزینه   اقتصادي 
  حد   تا   نیز   طبیعت   از   حفاظت   دیگر،  طرف   از   . بزنند   تخمین 

  و   گردي بوم   از   حاصل   اقتصادي   سود   میزان   به   توجهی قابل 
  ریزان برنامه   حال،  این   با   . است   وابسته   آن   توزیع   نحوة 

  را   خود   اقتصادي،  تأثیر   تحلیل   انجام   هنگام   اغلب   گردشگري 
  گردي بوم   اگر   ). Hsu, 2019, P. 31(   بینند می   دشوار   شرایط   در 
  آن   توسعۀ   باشد،  نشده   مدیریت   و   ریزي برنامه   درستی به 

  و   فرهنگی   اجتماعی،  اقتصادي،  منفی   پیامدهاي   به   تواند می 
  براساس   باید  گردي بوم  توسعۀ . شود  منجر  محیطی زیست 
  و  اقتصادي   کارآیی   اجتماعی،  برابري  -  پایداري   اصول 

  پایدار   گردي بوم   . گیرد   صورت   زیست محیط   پایداري
 بر   منفی  تأثیرات  و  رسانده  حداکثر  به  را  آن  مزایاي 
 ,Yang et al. 2014, Zegeye(  کند می  حداقل  را  جامعه

2016, P. 56.(   منابع   روستایی   ناحیۀ   در   گردشگر   وقتی  
  براي   درآمد   ایجاد   موجب   دهد،می   اختصاص   را   خود   مالی 

  شخص   این   درآمد   از   بخشی   و   شود می   دیگري   شخص 
  اولیۀ   اثر   ترتیب   همین   به   شود. می   انداز پس   بقیه   و   خرج 

  و   متوالی   دفعات   طی   شخص   یک   مخارج   از   معینی   میزان 
  بر   (روستا)   محلی   اقتصاد   در   طوالنی   نسبتًا  زمانی   مدت   در 

  درآمد   افزایش   با   روستایی   گردشگري   ماند. می   جاي 

 

  خود   تولیدات  فروش   و   خدمات  ارائۀ  ازطریق  روستاییان
  و   استعدادها  کارگیري به  براي   تالش  گردشگران،  به

  رشد   راه  از  درآمد  کسب  براي   بالقوه  منابع  کشف
  و   سرگردان  هاي سرمایه  جذب   و  روستایی  دستیصنایع

  دستیابی   موجب  محیط،  این  در  آن  انداختن  جریان  به
  در   تسریع  واسطۀبه  اقتصادي   تعادل  از   سطحی  به

  و   پور(صفایی  شودمی  روستا   فضاي   در  پول  گردش
  پیشین،  مطالعات   در  ).428  ص.  ،1393  همکاران،

  مؤثرند،  گردي بوم  توسعۀ  در  که  متفاوتی  هاي مؤلفه
 هاي طیف   منظر   از  پژوهش   این   در   اما   اند،شده   بررسی
 گردشگري،  راهنمایان  گردانان،بوم  شامل   مختلف
 دانشجویان  و  اساتید  و  ناظر  نهادهاي   کنندگان،استفاده 
 هاي مؤلفه  تأثیر  بررسی  به   گردشگري،  رشتۀ   با   مرتبط

 مسائل  خدمات،  بخشیرونق   زایی،(اشتغال   مؤثر
  گردي بوم  گسترش   بر  درآمد)  سطح  فرهنگی،  اجتماعی 

  پرداخته   گردي بوم   هاي اقامتگاه   از  استفاده  اشاعۀ  نیز   و
  بررسی   مطالعه،  این  از  کلی  هدف  همچنین   است.  شده
  اقتصاد   و  درآمد  خلق  در  گردي بوم  هاي اقامتگاه   نقش

 است. محلی
 

 پژوهش   پیشینۀ 

 گردي بوم -الف 
  گردي بوم   ) 1TIES(   اکوتوریسم   المللی بین   انجمن   ازنظر 

  آن   در   که   است   طبیعی   مناطق   به   مسئوالنه   سفري 
  در   شود.   تأکید   محلی   مردم   رفاه   بر   و   حفظ   زیست محیط 

  کاهش   -1  شوند:   گرفته   کار   به   اصول   برخی   باید   گردي بوم 
  توسعۀ   . 2  روانی؛   و   اجتماعی   جسمی،  رفتارهاي   اثرات 

  تشویق   . 3  فرهنگ؛   و   زیست محیط   به   احترام   و   آگاهی 
  ایجاد   . 4  میزبان؛   و   بازدیدکنندگان   براي   مثبت   تجربیات 

  هم   مالی   منافع   تولید   . 5  حفاظت؛   براي   مالی   مستقیم   منافع 

 
1.  The International Ecotourism Society 

  به   تجارب   ارائۀ   . 6  خصوصی؛   بخش   براي   هم   و   ساکنان   براي 
  اقلیم   به   نسبت   حساسیت   افزایش   به   تا   بازدیدکنندگان 

  کمک   میزبان   کشورهاي   اجتماعی   و   محیطی   سیاسی،
  تأثیر؛ کم   امکانات   از   برداري بهره   و   ساخت   طراحی،  . 7  کنند؛ 

  و   جامعه   در   محلی   افراد   معنوي   عقاید   و   حقوق   پذیرش   -8
  گردي بوم   ). TIES, 2015(   ها آن   سازي توانمند   براي   همکاري 

  گردشگري   منفی   هاي جنبه   که   است   هایی برنامه   شامل 
  باعث   و   رساند می   حداقل   به   را   زیست محیط   بر   متعارف 
  فرهنگ   ارتقاء   و   محلی   مردم   فرهنگی   صداقت   تقویت 

  هاي فرصت   ایجاد   و   آب   از   حفاظت   انرژي،  راندمان   بازیافت،
  ). Koki, 2017, P. 107(   شود می   محلی   جوامع   براي   اقتصادي 

  تنوع   از   استفاده   از   ناشی   گردي بوم   صنعت   پایداري   و   توسعه 
  بر   منفی   تأثیرات   رساندن   حداقل   به   طبیعی،  منابع   و   زیستی 
  انرژي   مصرف   وهوایی،آب   تغییرات   ازنظر   ویژه به   زیست محیط 

  هاي طرف   تمامی   کامل   و   مؤثر   مشارکت   و   سنتی   فرهنگ   و 
  حیدري،  و   (باسمنجی   است   صنعت   این   در   نفع   داراي 

  بر   گردي   بوم   تاثیر   پژوهش   این   در   ). 94  ص.   ،1391
  بعد   از   نیز   و   فرهنگی اجتماعی   مسائل   ،خدمات   ی بخش رونق 

  مورد    گردي   بوم   منطقه   در   افراد   درآمد   سطح   اقتصادي 
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  ی تاریخ   بافت   و   ی روستای   ي ها بافت   ،ی ع ی طب   بکر   ي ها ط ی مح 
  ضوابط   ممکن   سطح   ن ی باالتر   ت ی رعا   با   شهرها 

  و   ی بوم   ي معمار   با   سازگار   ی شکل   به   و   ی ط ی مح ست ی ز 
  تعامل   حداکثر   ضمن   و   شده   ث احدا   منطقه   ی ع ی طب   ي ما ی س 
  با   را   گردشگران   اقامت   و   حضور   نۀ ی زم   ،ی محل   جامعۀ   با 
  آورند ی م   فراهم   شده ف ی تعر   و   قبول قابل   ی ت ی ف ی ک 
 )Giannakis, 2014, P. 39 .(   فقط   ي گرد بوم   ي ا ه اقامتگاه  

  همچون   ی مختلف   ي ها ت ی فعال   ها آن   در   ندارند؛   ی اقامت   جنبۀ 
  فروش   و   آموزش   ساخت،  ،ی بوم   ی دن ی نوش   و   غذا   ارائۀ 
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  در   تسریع  واسطۀبه  اقتصادي   تعادل  از   سطحی  به

  و   پور(صفایی  شودمی  روستا   فضاي   در  پول  گردش
  پیشین،  مطالعات   در  ).428  ص.  ،1393  همکاران،

  مؤثرند،  گردي بوم  توسعۀ  در  که  متفاوتی  هاي مؤلفه
 هاي طیف   منظر   از  پژوهش   این   در   اما   اند،شده   بررسی
 گردشگري،  راهنمایان  گردانان،بوم  شامل   مختلف
 دانشجویان  و  اساتید  و  ناظر  نهادهاي   کنندگان،استفاده 
 هاي مؤلفه  تأثیر  بررسی  به   گردشگري،  رشتۀ   با   مرتبط

 مسائل  خدمات،  بخشیرونق   زایی،(اشتغال   مؤثر
  گردي بوم  گسترش   بر  درآمد)  سطح  فرهنگی،  اجتماعی 

  پرداخته   گردي بوم   هاي اقامتگاه   از  استفاده  اشاعۀ  نیز   و
  بررسی   مطالعه،  این  از  کلی  هدف  همچنین   است.  شده
  اقتصاد   و  درآمد  خلق  در  گردي بوم  هاي اقامتگاه   نقش

 است. محلی
 

 پژوهش   پیشینۀ 

 گردي بوم -الف 
  گردي بوم   ) 1TIES(   اکوتوریسم   المللی بین   انجمن   ازنظر 

  آن   در   که   است   طبیعی   مناطق   به   مسئوالنه   سفري 
  در   شود.   تأکید   محلی   مردم   رفاه   بر   و   حفظ   زیست محیط 

  کاهش   -1  شوند:   گرفته   کار   به   اصول   برخی   باید   گردي بوم 
  توسعۀ   . 2  روانی؛   و   اجتماعی   جسمی،  رفتارهاي   اثرات 

  تشویق   . 3  فرهنگ؛   و   زیست محیط   به   احترام   و   آگاهی 
  ایجاد   . 4  میزبان؛   و   بازدیدکنندگان   براي   مثبت   تجربیات 

  هم   مالی   منافع   تولید   . 5  حفاظت؛   براي   مالی   مستقیم   منافع 

 
1.  The International Ecotourism Society 

  به   تجارب   ارائۀ   . 6  خصوصی؛   بخش   براي   هم   و   ساکنان   براي 
  اقلیم   به   نسبت   حساسیت   افزایش   به   تا   بازدیدکنندگان 

  کمک   میزبان   کشورهاي   اجتماعی   و   محیطی   سیاسی،
  تأثیر؛ کم   امکانات   از   برداري بهره   و   ساخت   طراحی،  . 7  کنند؛ 

  و   جامعه   در   محلی   افراد   معنوي   عقاید   و   حقوق   پذیرش   -8
  گردي بوم   ). TIES, 2015(   ها آن   سازي توانمند   براي   همکاري 

  گردشگري   منفی   هاي جنبه   که   است   هایی برنامه   شامل 
  باعث   و   رساند می   حداقل   به   را   زیست محیط   بر   متعارف 
  فرهنگ   ارتقاء   و   محلی   مردم   فرهنگی   صداقت   تقویت 

  هاي فرصت   ایجاد   و   آب   از   حفاظت   انرژي،  راندمان   بازیافت،
  ). Koki, 2017, P. 107(   شود می   محلی   جوامع   براي   اقتصادي 

  تنوع   از   استفاده   از   ناشی   گردي بوم   صنعت   پایداري   و   توسعه 
  بر   منفی   تأثیرات   رساندن   حداقل   به   طبیعی،  منابع   و   زیستی 
  انرژي   مصرف   وهوایی،آب   تغییرات   ازنظر   ویژه به   زیست محیط 

  هاي طرف   تمامی   کامل   و   مؤثر   مشارکت   و   سنتی   فرهنگ   و 
  حیدري،  و   (باسمنجی   است   صنعت   این   در   نفع   داراي 

  بر   گردي   بوم   تاثیر   پژوهش   این   در   ). 94  ص.   ،1391
  بعد   از   نیز   و   فرهنگی اجتماعی   مسائل   ،خدمات   ی بخش رونق 

  مورد    گردي   بوم   منطقه   در   افراد   درآمد   سطح   اقتصادي 
 است.   گرفته   قرار   بررسی 

 گردي بوم   هاي اقامتگاه   -ب 

  جهان   در   آن   احداث   نۀ ی ش ی پ   که   ي گرد بوم   ي ها اقامتگاه 
  در   که   هستند   یی ها اقامتگاه   . گردد ی بازم   1994  سال   به 

  ی تاریخ   بافت   و   ی روستای   ي ها بافت   ،ی ع ی طب   بکر   ي ها ط ی مح 
  ضوابط   ممکن   سطح   ن ی باالتر   ت ی رعا   با   شهرها 

  و   ی بوم   ي معمار   با   سازگار   ی شکل   به   و   ی ط ی مح ست ی ز 
  تعامل   حداکثر   ضمن   و   شده   ث احدا   منطقه   ی ع ی طب   ي ما ی س 
  با   را   گردشگران   اقامت   و   حضور   نۀ ی زم   ،ی محل   جامعۀ   با 
  آورند ی م   فراهم   شده ف ی تعر   و   قبول قابل   ی ت ی ف ی ک 
 )Giannakis, 2014, P. 39 .(   فقط   ي گرد بوم   ي ا ه اقامتگاه  

  همچون   ی مختلف   ي ها ت ی فعال   ها آن   در   ندارند؛   ی اقامت   جنبۀ 
  فروش   و   آموزش   ساخت،  ،ی بوم   ی دن ی نوش   و   غذا   ارائۀ 

 اثرات اجتماعی اقتصادی اقامتگاه های بوم گردی ǀ رضا داغانی و فاطمه اسناد
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  ،ی سنت   ی ق ی موس   و   ش ی نما   ي اجرا   ،ی محل   دستی صنایع 
  ي گرد بوم   هاي ت ی فعال   و   تورها   و   ی بوم   ي دادها ی رو   ي برگزار 
  سبک   ل ی دل به   اقامتگاه   ی ک ی ز ی ف   مکان   . شود ی م   انجام 
  و   ی داخل   ی طراح   کاررفته،به   ک ی ارگان   مصالح   ،ي معمار 

  ک ی   از   ی بخش   ،ی بوم   اکوموزة   منزلۀ   به   ز ی ن   آن   ی بوم   مبلمان 
  اقامتگاه   در   که   اصل   ن ی تر مهم   است.   ي گردشگر   جاذبۀ 

  در   ی محل   جامعۀ   مشارکت   شود،می   ت ی رعا   ي گرد بوم 
  ،همکاران   و   ی (عنابستان   است   ي گردشگر   ي ها ت ی فعال 

  ران ی ا   در   ي گرد بوم   ي ها اقامتگاه   طرح   سابقۀ   ). 5  ص.   ،1397
  ن ی تر معروف   . گردد ی برم   1383  و   1382  ي ها سال   به 

  فارس،  اصفهان،  ي ها استان   در   شور ک   ي گرد بوم   ي ها اقامتگاه 
  و   الن ی گ   مازندران،  سمنان،  کرمان،  خوزستان،  هرمزگان،

  ی اقامت   ي واحدها   یی ا ی جغراف   پراکنش   . ت اس   گلستان 
  که   دهد می   نشان   واحد   1460  از   ش ی ب   ن ی ب   از   ي گرد بوم 

  ي ها استان   ر ی سا   از   ش ی ب   اقامتگاه   366  با   اصفهان   سهم 
  و   دستی صنایع   ،ی فرهنگ   راث ی م   (سازمان   است   کشور 

 ). 1397  ران،ی ا   ي گردشگر 

  بر   گردي بوم   هاي اقامتگاه   و   گردي بوم   تأثیر -ج 
 زایی اشتغال 

  هاي نقش   ازجمله   اي منطقه   توسعۀ   و   اشتغال   ایجاد   
  گردشگري،  صنعت   امروزه   . ت اس   گردي بوم   توسعۀ   اثربخش 

  توسعۀ   براي   جدید   رویکردي   عنوان به   گردي بوم   ویژه به 
  منظور به   طبیعی   محیط   با   اجتماع   و   انسان   زیستی هم 

  در   گردي بوم   اقتصاد   رهیافت   با   اقتصادي،  پایدار   وري بهره 
  متقابل  پیوند  است.  یافته  گیري چشم  جایگاه  مناطق  توسعۀ 
  از   شیوه   این   متمایزکنندة   گردي،بوم   و   پایدار   توسعۀ 

  است   روستایی   گردشگري   هاي گونه   سایر   با   گردشگري 
  خردمندانه   گردي بوم   ). 54  ص.   ،1396  ریاحی،  و   (روشنعلی 

  که   ترتیب   این   به   دارد؛   نزدیک   ارتباط   زایی اشتغال   شبکۀ   با 
  با   رقابتی   هاي خوشه   شکل   به   مناطق   ساماندهی   ازطریق 
  ها آن   از   یک   هر   فرد منحصربه   خصوصیات   منافع،  بر   تمرکز 

  سازماندهی   اي،منطقه   توسعۀ   هدف   . کند می   حمایت   را 
  اي شبکه  همکاري  در  عاملی  عنوان به  خوشه   بوده، اجتماعی 

  (قاسمی،  آید می   وجود   به   عمومی   رفاه   اجراي   جهت   در 
  در   جدید   راهکاري   جدید   کار و کسب   ). 14  ص.   ،1396
  در   سازي ظرفیت   و   توانمندسازي   براي   توسعه   هاي نظریه 

  که   است   پایدار   توسعۀ   به   دستیابی   جهت   روستایی   مناطق 
  و   روستاییان   درآمد   به   بخشی تنوع   و   فعالیت   زمینۀ   تواند می 

  عبارت   به   سازد؛   ممکن   را   روستایی   مناطق   یافتگی توسعه 
  اشتغال   جدید   هاي فرصت   خلق   با   تواند می   کارآفرینی   دیگر،

  معیشتی   و   اقتصادي   وضع   بهبود   در   مؤثري   نقش   درآمد،  و 
  در   ). 1  ص.   ،1395  هرائینی،  و   لو انبار (   باشد   داشته   روستاها 

  بر   ي گرد بوم   تأثیر   زان ی م   بررسی   به    همچنین   راستا،  این 
 شود.   می   پرداخته   هدف   مناطق   در   یی زا اشتغال   توسعۀ 

   گذشته   هاي   پژوهش -د 
Ma     حفاظت،  بررسی   در   ) 2019(   همکاران   و»  

  ذخایر   از   موردي   (مطالعه   درآمدي   نابرابري   و   فقر   گردي،بوم 
  که   رسیدند   نتیجه   این   به   چین)»   کینلینگ   در   طبیعت 

  حال   حین   در   اما   دهد،  کاهش   را   فقر   تواند می   گردي بوم 
  دیگر،  تحقیقی   در   دهد. می   افزایش   را   درآمدي   نابرابري 

Lonn   ارزیابی   به   خود   مطالعات   در   ) 2018(   همکاران   و  
  و   درآمد   در   ) 1CBET(   جامعه   بر   مبتنی   گردي بوم   سهم 
  گردي بوم   برنامۀ   موردي   (مطالعۀ   خانواده   معیشت   در   تغییر 

  یک   در   آنها   پرداختند.   کامبوج)   در   چاموك   جامعۀ   بر   مبتنی 
  نفر   96  و   CBET  عضو   نفر   77(   خانوار   173  از   نظرسنجی 

  امتداد   از   سیستماتیک   طور به   که   ) CBET  غیرعضو 
  بین   که   دریافتند   بودند،  شده   انتخاب   روستا   هاي جاده 

  داري معنی   تفاوت   غیرعضو   و   عضو   خانوارهاي   کل   درآمد 
  بود   ماه   در   دالر   CBET    22 /1  متوسط   درآمد   . نداشت   وجود 

  درآمد   نابرابري   . است   درآمد   کل   از   درصد   1/ 65  فقط   که 
  سایر   به   نسبت   اعضا   بین   در   جامعه   بر   مبتنی   گردي بوم 

  معیشت   تغییرات   به   مربوط   تصورات   . بود   باالتر   درآمد   منابع 
  تحقیق   این   از   بود.   متفاوت   بسیار   استقرار   از   بعد   و   قبل 

  جامعه   بر   مبتنی   گردي بوم   بردن کار به   که   شد   گرفته   نتیجه 

 
1. Community-based Ecotourism 

 

  معیشت،  وضعیت   بهبود   و   فقر   کاهش   به   دستیابی   براي 
  ) 2018(   همکاران   و   Walter  همچنین   . است   برانگیز   چالش 

  مبتنی   گردي بوم   در   میزبان   «یادگیري   عنوان   با   اي مقاله   در 
  ) الف (   که   دادند   نشان   نپال»   در   روستا   دو   در   جامعه   بر 

  ) ب (   . زیست محیط   از   حفاظت   و   بهداشت   محیط،  پاکیزگی 
  باید   اقامتگاه،  مدیریت   ) ج (   و   محلی؛   فرهنگ   گذاري ارزش 

  مطالعه   این   باشد.   ها میزبان   آموزشی   هاي برنامه   رأس   در 
  فرهنگی،  تحوالت   زمان   در   را   میزبان   یادگیري   پیچیدة   ابعاد 

  نشان   دهد،می   رخ   روستا   دو   هر   در   که   اجتماعی   و   اقتصادي 
  تغییرات،  این   به   پاسخ   در   چگونه   محلی   میزبان   اینکه   و   داد 

  تطبیق   را   خود   هویت   و   گردشگري   هاي شیوه   اعتقادات،
  «سهم   بررسی   به   نیز   ) 2018(  همکاران   و   حبیبی   . دهند می 

  رویکرد   با   ایران   هاي استان   اقتصادي   رشد   در   گردشگري 
  ارائه  تحقیق  این  از  هدف  پرداختند.  )» 1GDM(   رشد  تجزیۀ 
  که   بود   صنعت   توسط   اقتصادي   رشد   تحلیل   براي   روشی 

  نشان   نتایج   داد.   ارائه   ایران   در   ها استان   بین   اي مقایسه 
  بوده   مثبت   اقتصادي   رشد   بر   گردشگري   تأثیر   دهد می 

  کل   در   گردشگري   ایران   در   رسد می   نظر   به   بنابراین،  . است 
  از   حاصل   نتایج   . کند می   حمایت   عمومی   اقتصاد   رشد   از 

  هاي استان   در   اقتصادي   رشد   در   گردشگري   سهم   میانگین 
  در   را   سهم   بیشترین   رضوي   خراسان   دهد می   نشان   ایران 
  از   بیش   با   اردبیل   و   دوم   مقام   گیالن   داشت،  اقتصادي   رشد 

  هرچند   دیگر   استان   28  و   گرفت   قرار   سوم   رتبۀ   در   درصد   1
    Hunt بودند.  مثبت  تأثیر  داراي  سهم، از  درصد  1  از  کمتر  با 
  اقتصادي،  «مزایاي   با   ارتباط   در   ) 2014(   همکاران   و 

  ،2اوسا   جزیره شبه   در   گردي بوم   محیطی زیست   و   اجتماعی 
  که   گردهایی بوم   که   رسیدند   نتیجه   این   به   کاستاریکا» 

  درآمدي   کنند،می   ایجاد   را   شغلی   هاي فرصت   بهترین 
  اند. داشته   را   معیشت   هاي راه   سایر   برابر   دو   از   بیشتر 

  «آثار   تحلیل   و   بررسی   در   ) 1397(   همکاران   و   عنابستانی 

 
1. Growth decomposition method 
2. Osa 

  هاي سکونتگاه   توسعۀ   بر   گردي بوم   هاي اقامتگاه   ایجاد 
  )» چناران   شهرستان   رادکان   روستاي   : (نمونه   روستایی 

  درصد   21/ 65  که   زایی اشتغال   عامل   که   دادند   نشان 
  شامل   کنند،می   تبیین   را   گردي بوم   اي ه اقامتگاه   اثرگذاري 

  گسترش   غیرمستقیم،  و   مستقیم   اشتغال   متغیرهاي 
  شغلی   هاي فرصت   ایجاد   و   زنان   براي   شغلی   هاي فرصت 
  18/ 69  واریانس   با   درآمد   و   تولید   افزایش   عامل   است؛   جدید 

  بیشترین   ،14/ 23  واریانس   با   محلی   هویت   تقویت   عامل   و 
  و   4/ 75  واریانس   با   معماري   -کالبدي   عوامل   و   درصد 

  درصد   کمترین   ،3/ 12  واریانس   با   فرهنگی اجتماعی 
  تبیین   را   روستا   توسعۀ   بر   گردي بوم   هاي اقامتگاه   اثرگذاري 

  در   ) 1396(   ریاحی   و   روشنعلی   دیگر،  تحقیقی   در   کنند. می 
  مناطق   اقتصادي   توسعۀ   در   گردي بوم   «نقش   بررسی 

  افزایش   و   ایجاد   در   گردي بوم   که   دادند   نشان   روستایی» 
  میزان   افزایش   و   مردم   درآمد   سطح   ارتقاء   اشتغال،
  معنادار   و   مثبت   تأثیر   هزاره پنج   دهستان   گذاري سرمایه 

  طبیعی،  منابع   لحاظ   از   دهستان   این   همچنین   دارد. 
  دارد؛   مناسبی   وضعیت   دسترسی،  و   پیرامون   هاي جذابیت 

  در   که   دارد   کمبودهایی   گردشگر   رفاهی   امکانات   ازنظر   ولی 
  مطالعۀ   با   تواند می   خصوصی   بخش   یا   دولت   زمینه   این 

  کردن لحاظ   با   و   آن   هاي توان   به باتوجه   منطقه   جامع   و   کامل 
  کمبودهاي   رفع   جهت   در   پایدار   توسعۀ   زیربنایی   اصول 

   .کند   اقدام   منطقه 

 پژوهش     روش 

 پژوهش   روش   -ب 

  دو   شامل   که   بوده   نامه پرسش   اطالعات،  گردآوري   ابزار 
  با   مرتبط   سؤاالت   و   پاسخگویان   دموگرافیک   اطالعات   بخش 

  سؤاالت   دموگرافیک   بخش   در   است.   تحقیق   متغیرهاي 
  رشته   تحصیالت،  میزان   سن،  مربوط،  اي چندگزینه 
  است.   شده   مطرح   افراد   ِسمت   و   کاري   سابقۀ   تحصیلی،

  متغیرهاي   به   مربوط   که   است   سؤال   21  شامل   دوم   بخش 
  خدمات»،  بخشی «رونق   زایی»،«اشتغال   شامل   پژوهش 
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  معیشت،  وضعیت   بهبود   و   فقر   کاهش   به   دستیابی   براي 
  ) 2018(   همکاران   و   Walter  همچنین   . است   برانگیز   چالش 

  مبتنی   گردي بوم   در   میزبان   «یادگیري   عنوان   با   اي مقاله   در 
  ) الف (   که   دادند   نشان   نپال»   در   روستا   دو   در   جامعه   بر 

  ) ب (   . زیست محیط   از   حفاظت   و   بهداشت   محیط،  پاکیزگی 
  باید   اقامتگاه،  مدیریت   ) ج (   و   محلی؛   فرهنگ   گذاري ارزش 

  مطالعه   این   باشد.   ها میزبان   آموزشی   هاي برنامه   رأس   در 
  فرهنگی،  تحوالت   زمان   در   را   میزبان   یادگیري   پیچیدة   ابعاد 

  نشان   دهد،می   رخ   روستا   دو   هر   در   که   اجتماعی   و   اقتصادي 
  تغییرات،  این   به   پاسخ   در   چگونه   محلی   میزبان   اینکه   و   داد 

  تطبیق   را   خود   هویت   و   گردشگري   هاي شیوه   اعتقادات،
  «سهم   بررسی   به   نیز   ) 2018(  همکاران   و   حبیبی   . دهند می 

  رویکرد   با   ایران   هاي استان   اقتصادي   رشد   در   گردشگري 
  ارائه  تحقیق  این  از  هدف  پرداختند.  )» 1GDM(   رشد  تجزیۀ 
  که   بود   صنعت   توسط   اقتصادي   رشد   تحلیل   براي   روشی 

  نشان   نتایج   داد.   ارائه   ایران   در   ها استان   بین   اي مقایسه 
  بوده   مثبت   اقتصادي   رشد   بر   گردشگري   تأثیر   دهد می 

  کل   در   گردشگري   ایران   در   رسد می   نظر   به   بنابراین،  . است 
  از   حاصل   نتایج   . کند می   حمایت   عمومی   اقتصاد   رشد   از 

  هاي استان   در   اقتصادي   رشد   در   گردشگري   سهم   میانگین 
  در   را   سهم   بیشترین   رضوي   خراسان   دهد می   نشان   ایران 
  از   بیش   با   اردبیل   و   دوم   مقام   گیالن   داشت،  اقتصادي   رشد 

  هرچند   دیگر   استان   28  و   گرفت   قرار   سوم   رتبۀ   در   درصد   1
    Hunt بودند.  مثبت  تأثیر  داراي  سهم، از  درصد  1  از  کمتر  با 
  اقتصادي،  «مزایاي   با   ارتباط   در   ) 2014(   همکاران   و 

  ،2اوسا   جزیره شبه   در   گردي بوم   محیطی زیست   و   اجتماعی 
  که   گردهایی بوم   که   رسیدند   نتیجه   این   به   کاستاریکا» 

  درآمدي   کنند،می   ایجاد   را   شغلی   هاي فرصت   بهترین 
  اند. داشته   را   معیشت   هاي راه   سایر   برابر   دو   از   بیشتر 

  «آثار   تحلیل   و   بررسی   در   ) 1397(   همکاران   و   عنابستانی 

 
1. Growth decomposition method 
2. Osa 

  هاي سکونتگاه   توسعۀ   بر   گردي بوم   هاي اقامتگاه   ایجاد 
  )» چناران   شهرستان   رادکان   روستاي   : (نمونه   روستایی 

  درصد   21/ 65  که   زایی اشتغال   عامل   که   دادند   نشان 
  شامل   کنند،می   تبیین   را   گردي بوم   اي ه اقامتگاه   اثرگذاري 

  گسترش   غیرمستقیم،  و   مستقیم   اشتغال   متغیرهاي 
  شغلی   هاي فرصت   ایجاد   و   زنان   براي   شغلی   هاي فرصت 
  18/ 69  واریانس   با   درآمد   و   تولید   افزایش   عامل   است؛   جدید 

  بیشترین   ،14/ 23  واریانس   با   محلی   هویت   تقویت   عامل   و 
  و   4/ 75  واریانس   با   معماري   -کالبدي   عوامل   و   درصد 

  درصد   کمترین   ،3/ 12  واریانس   با   فرهنگی اجتماعی 
  تبیین   را   روستا   توسعۀ   بر   گردي بوم   هاي اقامتگاه   اثرگذاري 

  در   ) 1396(   ریاحی   و   روشنعلی   دیگر،  تحقیقی   در   کنند. می 
  مناطق   اقتصادي   توسعۀ   در   گردي بوم   «نقش   بررسی 

  افزایش   و   ایجاد   در   گردي بوم   که   دادند   نشان   روستایی» 
  میزان   افزایش   و   مردم   درآمد   سطح   ارتقاء   اشتغال،
  معنادار   و   مثبت   تأثیر   هزاره پنج   دهستان   گذاري سرمایه 

  طبیعی،  منابع   لحاظ   از   دهستان   این   همچنین   دارد. 
  دارد؛   مناسبی   وضعیت   دسترسی،  و   پیرامون   هاي جذابیت 

  در   که   دارد   کمبودهایی   گردشگر   رفاهی   امکانات   ازنظر   ولی 
  مطالعۀ   با   تواند می   خصوصی   بخش   یا   دولت   زمینه   این 

  کردن لحاظ   با   و   آن   هاي توان   به باتوجه   منطقه   جامع   و   کامل 
  کمبودهاي   رفع   جهت   در   پایدار   توسعۀ   زیربنایی   اصول 

   .کند   اقدام   منطقه 

 پژوهش     روش 

 پژوهش   روش   -ب 

  دو   شامل   که   بوده   نامه پرسش   اطالعات،  گردآوري   ابزار 
  با   مرتبط   سؤاالت   و   پاسخگویان   دموگرافیک   اطالعات   بخش 

  سؤاالت   دموگرافیک   بخش   در   است.   تحقیق   متغیرهاي 
  رشته   تحصیالت،  میزان   سن،  مربوط،  اي چندگزینه 
  است.   شده   مطرح   افراد   ِسمت   و   کاري   سابقۀ   تحصیلی،

  متغیرهاي   به   مربوط   که   است   سؤال   21  شامل   دوم   بخش 
  خدمات»،  بخشی «رونق   زایی»،«اشتغال   شامل   پژوهش 
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  است.   درآمد»   «افزایش   و   فرهنگی» اجتماعی   «مسائل 
  هاي تحقیق   سؤاالت   براساس   تحقیق   این   نامۀ پرسش 
  Rogerson    و     Stone(   ایران   از   خارج   و   ایران   در   گذشته 

    و     Giampiccoli  )؛ 2015(   همکاران   و   Rebecca  )؛ 2011( 
Kalis   )2012 توالیی   )؛ 1393(   همکاران   و   پور صفایی   )؛  

  قاسمی   و   سرایی   )؛ 1394(   همکاران   و   پناه   عزت   )؛ 1385( 
  صورت   به   ،)) 1390(   احسانی   و   راد   فرجی   )؛ 1393( 

  پنج   لیکرت   طیف   شامل   که   شده   تهیه   ساخته محقق 
  زیاد»   «خیلی   تا   کم»   «خیلی   از   ها گزینه   و   بوده   اي درجه 
 اند. شده   مرتب 

  در   که   است   ف ی ط   پنج   ،شامل   مطالعه   مورد   ۀ جامع 
  سؤاالت   به   شاهرود   ابر   جنگل   ي گرد بوم   ۀ منطق   با   ارتباط 
  شامل   کنندگان عرضه   اند: داده   پاسخ   نامه پرسش 

  سازمان   مانند   ناظر   ي ها نهاد   گردانان؛ بوم   و   گذاران ه ی سرما 
  ،ي ار ی ده   ،ي گردشگر   و   ی دست ع ی صنا   ،ی فرهنگ   راث ی م 

  و   د ی اسات   ؛ ي گردشگر   ان ی راهنما   ؛ ي ار فرماند   ،ي شهردار 
  که   ي گردشگر   و   ي جهانگرد   ي ها رشته   با   مرتبط   ان ی دانشجو 

  خدمات   از   کنندگان استفاده   و   هستند؛   موضوع   با   مطلع 
 .ي گرد بوم 

  ساده   ی تصادف   صورت به   پژوهش   ن ی ا   ي ر ی گ نمونه   روش 
  افراد   انتخاب   اند،شده   واقع   سؤال   مورد   گروه   5  به باتوجه   و 

  بوده   ها آن   ی علم   سطح   و   تجارب   و   سوابق   براساس   گروه   هر 
  ی دسترس   عدم   و   جامعه   حجم   نامحدودبودن   به باتوجه   است. 

  نفر   384  کوکران،  فرمول   طبق   نمونه   حجم   افراد،  تمام   به 
 است.   شده   ورد برآ 

  اساتید   از   نظرسنجی   با   نامه پرسش   محتوایی   روایی 
  پایایی   سنجش   براي   همچنین   شد.   تأیید   و   بررسی 
  نتایج   و   شده   استفاده   کرونباخ   آلفاي   ضریب   از   نامه پرسش 

 . است   شده   داده   نشان   1  جدول   در 

  

 
 موردبررسی   مؤلفۀ   هر   در   پژوهش   نامه پرسش   اعتماد   قابلیت   بررسی   . 1  جدول 

 منبع  کرونباخ   آلفاي  نامه پرسش   سؤاالت  شاخص 

  توالیی   )؛ 1393(   همکاران   و   صفایی   ؛   ) Rogerson   )2011    و     Stone 0/ 779 1-3 زایی اشتغال 
 )1385 ( 

 ) 1394(   همکاران   و   پناه   عزت   )؛ 2015(   همکاران   و   سی   کی  0/ 793 7-4 خدمات   بخشی رونق 

  و   سرایی   )؛ 2012(   Kalis    و     Giampiccoli  .   ) Rijal & Sapkota,.   )2015 0/ 707 14-8 فرهنگی اجتماعی   مسائل 
 ) 1390(   احسانی   و   راد   فرجی   )؛ 1393(   قاسمی 

 0/ 719 21-15 درآمد   سطح 

Ma   ؛ 2019(   همکاران   و(  Lonn   همکاران   و   )2016(   آیدن   )؛ 2018 ،(  
  همکاران   و   ربکا   )؛ 2012(   سینمن   )؛ 2015(   همکاران   و   سی   کی 

  )؛ 1393(   قاسمی   و   سرایی   )؛ 1393(   همکاران   و   صفایی   )؛ 2015( 
 ) 1390(   احسانی   و   راد   فرجی 

  0/ 798 21-1 نامه پرسش   کل 

 
 

  کرونباخ   آلفاي   ضریب   مقدار   چنانچه   نامه پرسش   پایایی   در 
  جدول   به باتوجه   دارد.   قبول قابل   پایایی   از   نشان   باشد،  0/ 7  از   بیشتر 

  و   بوده   برخوردار   قبولی   قابل   مقدار   از   نامه پرسش   هاي مؤلفه   ،1
 شود. می   تأیید   نامه پرسش   پایایی 

  و   فیزیکی   صورت   دو   به   تحقیق،  این   هاي نامه پرسش 
  384  بین   از   شد.   توزیع   جامعه   اعضاي   بین   الکترونیکی 

  مطابق   ها داده   تحلیل   و   شد   داده   برگشت   مورد   195  نامه،پرسش 
 است.   گرفته   صورت   تعداد   این   با 

 

  مختلف   گروه   پنج   میان   نظرات   بررسی   به   بخش   این   در 
 . است   شده   پرداخته   موردبررسی   هاي شاخص   دربارة   دهنده پاسخ 

 

 ها یافته 

   دهندگان پاسخ   شناختی جمعیت   اطالعات   -الف 
  به   دهندگان پاسخ   مشخصات   توصیفی   آمار   از   حاصل   نتایج 
  فراوانی   بیشترین   جنسیت،  ازنظر   که   دهد می   نشان   نامه پرسش 
  37/ 4  معادل   فراوانی   و   مردان   به   مربوط   درصد   62/ 6  معادل 
  43/ 1  حدود   در   پاسخگویان   بیشتر   است.   زنان   به   مربوط   درصد 

  بررسی   در   دارند.   قرار   سال   35  تا   25  بین   سنی   ردة   در   ،  درصد 
  که   کرد   استدالل   توان می   دهندگان پاسخ   تحصیالت   میزان 

  با   افراد   به   مربوط   که   بوده   درصد   40/ 5  معادل   فراوانی   بیشترین 
  28/ 2(   پاسخگویان   بیشتر   و   بوده   کارشناسی   تحصیلی   مدرك 
 داشتند.   قرار   گردشگري   راهنماي   سمت   در   درصد) 

  و   مستقل   t  روش   از   تحقیق،  این   هاي داده   تحلیل   براي 
  افزار نرم   است.   شده   استفاده   ساختاري   معادالت   سازي مدل 

 SPSS Inc., Chicago, Ill., USA (  22(   نیز   مورداستفاده 

SPSS   و  Amos   آزمون   از   حاصل   نتایج   است.   بوده  t   مستقل  
 .  است   شده   ارائه   2  جدول   در 

 

 

 دهندگان پاسخ   دیدگاه   از   تحقیق   موردبررسی   هاي شاخص   آزمون   نتایج   . 2  جدول 

 داري معنی   سطح  آزادي   درجه  t  آماره  میانگین  تعداد  ها شاخص 

 0/ 000 194 19/ 747 4/ 70 195 زایی اشتغال 

 0/ 000 29 8/ 449 4/ 07 30 دانشجویان   و   اساتید 

 0/ 000 34 12/ 200 4/ 17 35 گردانان بوم 

 0/ 000 41 11/ 658 4/ 05 42 ناظر   نهادهاي 

 0/ 000 54 13/ 892 4/ 07 55 گردشگري   راهنماي 

 0/ 000 32 7/ 235 3/ 97 33 گردي بوم   خدمات   از   کنندگان استفاده 

 0/ 000 194 12/ 818 3/ 77 195 خدمات   بخشی رونق 

 0/ 000 29 9/ 815 3/ 93 30 دانشجویان   و   اساتید 

 0/ 000 34 11/ 314 4/ 17 35 گردانان بوم 

 0/ 000 41 9/ 832 4/ 05 42 ناظر   نهادهاي 

 0/ 000 54 18/ 308 4/ 09 55 گردشگري   راهنماي 

 0/ 000 32 5/ 796 3/ 79 33 گردي بوم   خدمات   از   کنندگان استفاده 

 0/ 000 194 11/ 657 3/ 52 195 فرهنگی اجتماعی   مسائل 

 0/ 000 29 5/ 037 3/ 47 30  دانشجویان   و   اساتید 

 سال ǀ 1 شمارة ǀ 4 زمستان 1398

68



 

  مختلف   گروه   پنج   میان   نظرات   بررسی   به   بخش   این   در 
 . است   شده   پرداخته   موردبررسی   هاي شاخص   دربارة   دهنده پاسخ 

 

 ها یافته 

   دهندگان پاسخ   شناختی جمعیت   اطالعات   -الف 
  به   دهندگان پاسخ   مشخصات   توصیفی   آمار   از   حاصل   نتایج 
  فراوانی   بیشترین   جنسیت،  ازنظر   که   دهد می   نشان   نامه پرسش 
  37/ 4  معادل   فراوانی   و   مردان   به   مربوط   درصد   62/ 6  معادل 
  43/ 1  حدود   در   پاسخگویان   بیشتر   است.   زنان   به   مربوط   درصد 

  بررسی   در   دارند.   قرار   سال   35  تا   25  بین   سنی   ردة   در   ،  درصد 
  که   کرد   استدالل   توان می   دهندگان پاسخ   تحصیالت   میزان 

  با   افراد   به   مربوط   که   بوده   درصد   40/ 5  معادل   فراوانی   بیشترین 
  28/ 2(   پاسخگویان   بیشتر   و   بوده   کارشناسی   تحصیلی   مدرك 
 داشتند.   قرار   گردشگري   راهنماي   سمت   در   درصد) 

  و   مستقل   t  روش   از   تحقیق،  این   هاي داده   تحلیل   براي 
  افزار نرم   است.   شده   استفاده   ساختاري   معادالت   سازي مدل 

 SPSS Inc., Chicago, Ill., USA (  22(   نیز   مورداستفاده 

SPSS   و  Amos   آزمون   از   حاصل   نتایج   است.   بوده  t   مستقل  
 .  است   شده   ارائه   2  جدول   در 

 

 

 دهندگان پاسخ   دیدگاه   از   تحقیق   موردبررسی   هاي شاخص   آزمون   نتایج   . 2  جدول 

 داري معنی   سطح  آزادي   درجه  t  آماره  میانگین  تعداد  ها شاخص 

 0/ 000 194 19/ 747 4/ 70 195 زایی اشتغال 

 0/ 000 29 8/ 449 4/ 07 30 دانشجویان   و   اساتید 

 0/ 000 34 12/ 200 4/ 17 35 گردانان بوم 

 0/ 000 41 11/ 658 4/ 05 42 ناظر   نهادهاي 

 0/ 000 54 13/ 892 4/ 07 55 گردشگري   راهنماي 

 0/ 000 32 7/ 235 3/ 97 33 گردي بوم   خدمات   از   کنندگان استفاده 

 0/ 000 194 12/ 818 3/ 77 195 خدمات   بخشی رونق 

 0/ 000 29 9/ 815 3/ 93 30 دانشجویان   و   اساتید 

 0/ 000 34 11/ 314 4/ 17 35 گردانان بوم 

 0/ 000 41 9/ 832 4/ 05 42 ناظر   نهادهاي 

 0/ 000 54 18/ 308 4/ 09 55 گردشگري   راهنماي 

 0/ 000 32 5/ 796 3/ 79 33 گردي بوم   خدمات   از   کنندگان استفاده 

 0/ 000 194 11/ 657 3/ 52 195 فرهنگی اجتماعی   مسائل 

 0/ 000 29 5/ 037 3/ 47 30  دانشجویان   و   اساتید 

 اثرات اجتماعی اقتصادی اقامتگاه های بوم گردی ǀ رضا داغانی و فاطمه اسناد

69



 داري معنی   سطح  آزادي   درجه  t  آماره  میانگین  تعداد  ها شاخص 

 0/ 000 34 6/ 962 3/ 69 35 گردانان بوم 

 0/ 000 41 7/ 095 3/ 60 42 ناظر   نهادهاي 

 0/ 000 54 9/ 760 3/ 67 55 گردشگري   راهنماي 

 0/ 000 32 4/ 629 3/ 45 33 گردي بوم   خدمات   از   کنندگان استفاده 

 0/ 000 194 16/ 498 3/ 76 195 درآمد   سطح 

 0/ 000 29 7/ 389 3/ 77 30 دانشجویان   و   اساتید 

 0/ 000 34 8/ 835 3/ 91 35 گردانان بوم 

 0/ 000 41 9/ 799 3/ 79 42 ناظر   نهادهاي 

 0/ 000 54 14/ 851 3/ 98 55 گردشگري   راهنماي 

 0/ 000 32 7/ 762 3/ 76 33 گردي بوم   خدمات   از   کنندگان استفاده 

 
  هر   در   تحقیق   آماره   داري معنی   سطح   ،t  آزمون   نتایج   به باتوجه 

  تحقیق   خطاي   سطح   از   کمتر   هدف،  جامعه   به   مربوط   طیف   پنج 
  هستند.   1/ 96  از   بیشتر   ها آماره   مقدار   همچنین   و   بوده   ) 0/ 05( 

  ها مؤلفه   بر   گردي بوم   تأثیر   میانگین   اختالف   آماري   ازنظر   بنابراین،
 دارد.   قرار   باالیی   سطح   در   و   است   معنادار   متوسط   سطح   با 

  هاي شاخص   بر   ي گرد بوم   اقامتگاه اثر   نمودن   مشخص   منظور   به 
  ی اصل   ي ها مؤلفه   از بااستفاده   تأییدي   ی عامل   ل ی تحل   از  موردبررسی،

  انتخاب   مرحلۀ   در   است.   شده   استفاده   متعامد   هاي عامل   روش   و 
  چ ی ه   با   که   یی رها ی متغ   ،ی همبستگ   س ی ماتر   ل ی تشک   با   رها ی متغ 

  از   ی ک ی   . شوند ی م   حذف   ندارند،  ی بستگ هم   گر ی د   ي رها ی متغ   از   ک ی 
  KMO  آمارة   مقدار   رها،ی متغ   ن ی ب   ی همبستگ   وجود   ی بررس   ي ها راه 

  ن ی ا   مقدار   چنانچه   است؛   نوسان   در   1  تا   0  از   آن   دامنۀ   که   است 
  ل ی تحل   ي برا   موجود   ي ها ی همبستگ   باشد،  0/ 70  از   ش ی ب   آماره 
  بررسی،  نمونه   حداقل   بررسی   در   . هستند   مناسب   ی عامل 

  الزم   شرط   حداقل   بارتلت   کرویت   یا   دو   خی   آزمون   بودن دار معنی 
  باالتر   باید   KMO  مقدار   است،  ساختاري   معادالت   از   استفاده   براي 

  از   حاکی   صفر   فرض   رد   بارتلت   آزمون   در   باشد.   درصد   50  مقدار   از 
  و   است   دار معنی   اطالعات   داراي   همبستگی   ماتریس   که   است   آن 

  معادالت   و   عاملی   تحلیل   انجام   براي   الزم   شرایط   حداقل 
  آورده   3  جدول   در   نمونه   تعداد   کفایت   نتایج   دارد.   وجود   ساختاري 

 است.   شده 

 
 عاملی   تحلیل   در   نمونه   تعداد   کفایت   بررسی   . 3  جدول 

 میر   کایزر   نمونۀ   تعداد   کفایت   گیري اندازه  0/ 743

 اسکوئر   کاي  1467/ 899
 آزادي   درجه  210 بارتلت   آزمون 

 داري معنی  0/ 000
 

 

  آمده   دست   به   0/ 743  برابر   KMO  مقدار   ،3  جدول   به باتوجه 
  آزمون   است،  0/ 000  برابر   که   داري معنی   سطح   به باتوجه   است. 
  و   برداري نمونه   کفایت   به باتوجه   بنابراین،  است.   دار معنی   بارتلت 

  به   ورود   براي   ها داده   همبستگی   ماتریس   آزمون،  معناداري 
  به   فوق،  آزمون   انجام   از   پس   است.   پذیر امکان   ساختاري   معادالت 

  هر   براي   ساختاري   معادالت   سازي مدل   به   عاملی   تحلیل   کمک 

  ها مؤلفه   از   یک   هر   تأثیر   میزان   و   شده   پرداخته   سؤاالت   از   یک 
 است.   شده   مشخص 

 ر مسی   تحلیل   نمودار 
  سازي مدل   به   عاملی   تحلیل   کمک   به   قسمت،  این   در 

  میزان   و   شده   پرداخته   سؤاالت   از   یک   هر   براي   ساختاري   معادالت 
 است:   شده   مشخص   ها مؤلفه   از   یک   هر   تأثیر 

 

 
 )   تحقیق   نتایج   از   برگفته   گردي،( بوم   -زایی اشتغال   مسیر   معناداري   ضریب   بررسی   -1  مدل   اجراي   نتایج   . 1  شکل 

 

 
 )   تحقیق   نتایج   از   برگفته   گردي،( بوم   -خدمات   بخشی رونق   مسیر   معناداري   ضریب   -2  مدل   . 2  شکل 
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  آمده   دست   به   0/ 743  برابر   KMO  مقدار   ،3  جدول   به باتوجه 
  آزمون   است،  0/ 000  برابر   که   داري معنی   سطح   به باتوجه   است. 
  و   برداري نمونه   کفایت   به باتوجه   بنابراین،  است.   دار معنی   بارتلت 

  به   ورود   براي   ها داده   همبستگی   ماتریس   آزمون،  معناداري 
  به   فوق،  آزمون   انجام   از   پس   است.   پذیر امکان   ساختاري   معادالت 

  هر   براي   ساختاري   معادالت   سازي مدل   به   عاملی   تحلیل   کمک 

  ها مؤلفه   از   یک   هر   تأثیر   میزان   و   شده   پرداخته   سؤاالت   از   یک 
 است.   شده   مشخص 

 ر مسی   تحلیل   نمودار 
  سازي مدل   به   عاملی   تحلیل   کمک   به   قسمت،  این   در 

  میزان   و   شده   پرداخته   سؤاالت   از   یک   هر   براي   ساختاري   معادالت 
 است:   شده   مشخص   ها مؤلفه   از   یک   هر   تأثیر 

 

 
 )   تحقیق   نتایج   از   برگفته   گردي،( بوم   -زایی اشتغال   مسیر   معناداري   ضریب   بررسی   -1  مدل   اجراي   نتایج   . 1  شکل 

 

 
 )   تحقیق   نتایج   از   برگفته   گردي،( بوم   -خدمات   بخشی رونق   مسیر   معناداري   ضریب   -2  مدل   . 2  شکل 
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 )   تحقیق   نتایج   از   برگفته   گردي،( بوم   -اجتماعی   اقتصادي،   مسائل   مسیر   معناداري   ضریب   -3  مدل   . 3  شکل 

 

 
 )   تحقیق   نتایج   از   برگفته   گردي،( بوم   -درآمد   سطح   مسیر   معناداري   ضریب   -4  مدل   . 4  شکل 

 
  بررسی   به   آن   برازندگی   و   مدل   سنجش   منظور به 

  .است   شده   پرداخته   مسیر   تحلیل   در   مدل   برازندگی   هاي شاخص 
  -  واریانس   هاي داده   که   است   اي درجه   کنندة تعیین   مدل   برازش 

  کنند می   حمایت   را   ساختاري   معادالت   مدل   اي نمونه   کواریانس 
   ). 4  (جدول 

 
 عاملی   تحلیل   در   پژوهش   هاي مؤلفه   بررسی   از   حاصل   نتایج   . 4  جدول 

 CMIN df P CMIN/DF RMSEA CFI TLI شاخص 

  معادل
 فارسی 

  اسکوئر کاي
 غیرمعنادار 

  درجه
 آزادي 

 سطح
 داري معنی

 به اسکوئر کاي نسبت
 آزادي  درجه

  میانگین دوم ریشه
 ماندهباقی  مربعات

 لوئیس -توکر تطبیقی برازش

 0/ 939 0/ 962 0/ 09 2/ 879 0/ 000 13 37/ 421 1 مدل

 0/ 912 0/ 948 0/ 05 2/ 887 0/ 000 19 54/ 861 2 مدل

 

 CMIN df P CMIN/DF RMSEA CFI TLI شاخص 

 0/ 901 0/ 937 0/ 11 4/ 691 0/ 000 43 201/ 733 3  مدل

 0/ 914 0/ 913 0/ 05 2/ 726  43 117/ 236 4 مدل

  مقدار
 قبولقابل

 5 تا 1 بین مقادیر 0/ 05 از  کمتر - -
 ترجیحاً 0/ 1 تا 0 بین

 0/ 08 از  کمتر
  از  باالتر  مقادیر
9 /0 

  باالتر  مقادیر
 0/ 9 از

 موردقبول  موردقبول  موردقبول  موردقبول  موردقبول  - - نتیجه

 
  خطاي   سطح   از   ها مدل   همه   معناداري   سطح   آنکه   به باتوجه 

  نسبت   است.   مطلوب   نتیجۀ   نشانگر   است،  کمتر   ) 0/ 05(   تحقیق 
  مدل   درمورد   قضاوت   براي   آزادي   درجۀ   به   اسکوئر   کاي 

  است.   تري مناسب   شاخص   آن،  از   ها داده   حمایت   و   شده تدوین 
  در   که   طور همان   است.   مناسب   5  تا   1  مقادیر   شاخص   این   براي 

  تأیید   مسیر   تحلیل   در   مدل   برازندگی   شود،می   مشاهده   4  جدول 
  تحلیل   از بااستفاده   را   فرضیات   آزمون   توان می   نتیجه   در   و   شده 

  مقدار   به باتوجه   نیز   ها شاخص   سایر   نتایج   .کرد   محاسبه   مسیر 
 است.   شده   تأیید   ها آن   قبول قابل 

  مفهومی   مدل   در   شده ارائه   متغیرهاي   اثرات   شناسایی   براي 
  و   ساختاري   معادالت   روش   از   شده ارائه   سؤاالت   آزمون   و   تحقیق 
  چنانچه   است.   شده   استفاده   متغیرها   بین   روابط   مسیر   تحلیل 
  0/ 3  از   معناداري   ضریب   با   شده محاسبه   عاملی   بارهاي   مقدار 
  ). 5  (جدول   دارد   روابط   بودن مطلوب   از   نشان   باشد،  بیشتر 

 
 پژوهش   هاي مؤلفه   از   یک   هر   ضرایب   بررسی   . 5  جدول 

 نتیجه  ضرایب   قبول قابل   مقدار  مدل   ضریب  مسیرها 

 تأیید  0/ 3  از   باالتر  0/ 84 گردي بوم   -زایی اشتغال 

 تأیید  0/ 3  از   باالتر  0/ 35 گردي بوم   -خدمات   بخشی رونق 

 رد  0/ 3  از   باالتر  0/ 19 گردي بوم   -فرهنگی اجتماعی   مسائل 

 تأیید  0/ 3  از   باالتر  0/ 43 گردي بوم   -  درآمد   سطح 

 
  )،5  (جدول   ساختاري   معادالت   مسیر   تحلیل   نتایج   به باتوجه 

  «سطح   و   خدمات»   بخشی «رونق   زایی»،«اشتغال   هاي مؤلفه 
  نشانگر   و   داشته   0/ 3  از   باالتر   معناداري   ضریب   داراي   درآمد» 
  گردي بوم   هاي اقامتگاه   دیگر،  عبارتی   به   دارد،  نتایج   بودن مطلوب 

  ازنظر   گذارد. می   شده   اشاره   هاي مؤلفه   بر   معناداري   تأثیر 
  موردمطالعه   منطقۀ   در   گردي بوم   هاي اقامتگاه   دهندگان پاسخ 

  تأثیر   فرهنگی» اجتماعی   «مسائل   مؤلفۀ   بر   شاهرود)   در   ابر   (جنگل 
 . ندارد   معناداري 

  هاي طیف   دیدگاه   آیا   اینکه   بر   مبنی   آخر   سؤال   به   پاسخ   در 
  هاي اقامتگاه   بر   مؤثر   هاي مؤلفه   به   نسبت   هدف،  جامعه   مختلف 

  معادالت   سازي مدل   کمک به   خیر؟،  یا   است   یکسان   گردي بوم 
  بررسی   مجزا   طور به   دهندگان پاسخ   از   طیف   هر   دیدگاه   ساختاري 

 است:   شده   آورده   6  جدول   در   ها مدل   نتایج   و   شده 
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 CMIN df P CMIN/DF RMSEA CFI TLI شاخص 

 0/ 901 0/ 937 0/ 11 4/ 691 0/ 000 43 201/ 733 3  مدل

 0/ 914 0/ 913 0/ 05 2/ 726  43 117/ 236 4 مدل

  مقدار
 قبولقابل

 5 تا 1 بین مقادیر 0/ 05 از  کمتر - -
 ترجیحاً 0/ 1 تا 0 بین

 0/ 08 از  کمتر
  از  باالتر  مقادیر
9 /0 

  باالتر  مقادیر
 0/ 9 از

 موردقبول  موردقبول  موردقبول  موردقبول  موردقبول  - - نتیجه

 
  خطاي   سطح   از   ها مدل   همه   معناداري   سطح   آنکه   به باتوجه 

  نسبت   است.   مطلوب   نتیجۀ   نشانگر   است،  کمتر   ) 0/ 05(   تحقیق 
  مدل   درمورد   قضاوت   براي   آزادي   درجۀ   به   اسکوئر   کاي 

  است.   تري مناسب   شاخص   آن،  از   ها داده   حمایت   و   شده تدوین 
  در   که   طور همان   است.   مناسب   5  تا   1  مقادیر   شاخص   این   براي 

  تأیید   مسیر   تحلیل   در   مدل   برازندگی   شود،می   مشاهده   4  جدول 
  تحلیل   از بااستفاده   را   فرضیات   آزمون   توان می   نتیجه   در   و   شده 

  مقدار   به باتوجه   نیز   ها شاخص   سایر   نتایج   .کرد   محاسبه   مسیر 
 است.   شده   تأیید   ها آن   قبول قابل 

  مفهومی   مدل   در   شده ارائه   متغیرهاي   اثرات   شناسایی   براي 
  و   ساختاري   معادالت   روش   از   شده ارائه   سؤاالت   آزمون   و   تحقیق 
  چنانچه   است.   شده   استفاده   متغیرها   بین   روابط   مسیر   تحلیل 
  0/ 3  از   معناداري   ضریب   با   شده محاسبه   عاملی   بارهاي   مقدار 
  ). 5  (جدول   دارد   روابط   بودن مطلوب   از   نشان   باشد،  بیشتر 

 
 پژوهش   هاي مؤلفه   از   یک   هر   ضرایب   بررسی   . 5  جدول 

 نتیجه  ضرایب   قبول قابل   مقدار  مدل   ضریب  مسیرها 

 تأیید  0/ 3  از   باالتر  0/ 84 گردي بوم   -زایی اشتغال 

 تأیید  0/ 3  از   باالتر  0/ 35 گردي بوم   -خدمات   بخشی رونق 

 رد  0/ 3  از   باالتر  0/ 19 گردي بوم   -فرهنگی اجتماعی   مسائل 

 تأیید  0/ 3  از   باالتر  0/ 43 گردي بوم   -  درآمد   سطح 

 
  )،5  (جدول   ساختاري   معادالت   مسیر   تحلیل   نتایج   به باتوجه 

  «سطح   و   خدمات»   بخشی «رونق   زایی»،«اشتغال   هاي مؤلفه 
  نشانگر   و   داشته   0/ 3  از   باالتر   معناداري   ضریب   داراي   درآمد» 
  گردي بوم   هاي اقامتگاه   دیگر،  عبارتی   به   دارد،  نتایج   بودن مطلوب 

  ازنظر   گذارد. می   شده   اشاره   هاي مؤلفه   بر   معناداري   تأثیر 
  موردمطالعه   منطقۀ   در   گردي بوم   هاي اقامتگاه   دهندگان پاسخ 

  تأثیر   فرهنگی» اجتماعی   «مسائل   مؤلفۀ   بر   شاهرود)   در   ابر   (جنگل 
 . ندارد   معناداري 

  هاي طیف   دیدگاه   آیا   اینکه   بر   مبنی   آخر   سؤال   به   پاسخ   در 
  هاي اقامتگاه   بر   مؤثر   هاي مؤلفه   به   نسبت   هدف،  جامعه   مختلف 

  معادالت   سازي مدل   کمک به   خیر؟،  یا   است   یکسان   گردي بوم 
  بررسی   مجزا   طور به   دهندگان پاسخ   از   طیف   هر   دیدگاه   ساختاري 

 است:   شده   آورده   6  جدول   در   ها مدل   نتایج   و   شده 
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 دهنده پاسخ   مختلف   هاي طیف   دیدگاه   از   تحقیق   هاي مؤلفه   بررسی   . 6  جدول 

 تی   آماره  بتا  مؤلفه  دانشجویان   و   اساتید 
  سطح 

 داري معنی 
 نتیجه 

 

 تأیید  0/ 000 5/ 294 0/ 443 زایی اشتغال 
 تأیید  0/ 014 2/ 463 0/ 318 خدمات   بخشی رونق 
 تأیید  0/ 036 2/ 099 0/ 302 فرهنگی اجتماعی   مسائل 

 تأیید  0/ 000 4/ 152 0/ 490 درآمد   سطح 
 

 تی   آماره  بتا  مؤلفه  گردانان بوم 
  سطح 

 داري معنی 
 نتیجه 

 تأیید  0/ 007 2/ 726 0/ 304 زایی اشتغال  
 رد  0/ 077 1/ 774 0/ 175 خدمات   بخشی رونق  
 رد  0/ 085 1/ 726 0/ 265 فرهنگی اجتماعی   مسائل  
 تأیید  0/ 000 3/ 816 0/ 446 درآمد   سطح  
      

 تی   آماره  بتا  مؤلفه  ناظر   نهادهاي 
  سطح 

 داري معنی 
 نتیجه 

 
 تأیید  0/ 002 3/ 129 0/ 363 زایی اشتغال 

 رد  0/ 126 1/ 533 0/ 157 خدمات   بخشی رونق 
 تأیید  0/ 003 3 0/ 286 فرهنگی اجتماعی   مسائل 

 تأیید  0/ 002 3/ 076 0/ 285 درآمد   سطح  
 

 تی   آماره  بتا  مؤلفه  گردشگري   راهنماي 
  سطح 

 داري معنی 
 نتیجه 

 

 تأیید  0/ 000 4/ 296 0/ 331 زایی اشتغال 
 تأیید  0/ 000 4/ 095 0/ 325 خدمات   بخشی رونق 
 تأیید  0/ 000 2/ 168 0/ 165 فرهنگی اجتماعی   مسائل 

 تأیید  0/ 000 5/ 035 0/ 392 درآمد   سطح 
 

 تی   آماره  بتا  مؤلفه  کنندگان استفاده 
  سطح 

 داري معنی 
 نتیجه 

 

 تأیید  0/ 000 4/ 321 0/ 461 زایی اشتغال 
 تأیید  0/ 004 2/ 862 0/ 332 خدمات   بخشی رونق 
 رد  0/ 144 1/ 464 0/ 215 فرهنگی اجتماعی   مسائل 

 تأیید  0/ 020 2/ 327 0/ 223 درآمد   سطح 

 

 

  به   دهنده پاسخ   طیف   5  ازنظر   گرفته صورت   بررسی   در 
  گردي بوم   گردانان،بوم   ازنظر   که   شد   مشخص   تحقیق،  هاي سؤال 
  اجتماعی   مسائل   و   خدمات   به   بخشی رونق   در   بارزي   نقش 

  جامعۀ   درآمدي   سطح   بر   و   زایی اشتغال   داراي   ولی   ندارد   فرهنگی 
  مؤلفۀ   سه   ناظر،  نهادهاي   ازنظر   است.   بوده   گذار تأثیر   محلی 

  داراي   درآمد   سطح   و   فرهنگی اجتماعی   مسائل   زایی،اشتغال 
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  گردشگري   راهنمایان   و   کنندگان استفاده   دانشجویان،  و   اساتید 
 است.   موردبررسی   مؤلفۀ   4  مؤید 

  در   درآمد»،  «سطح   متغیر   با   مرتبط   جزئیات   بررسی   جهت 
  مورد   دهندگان پاسخ   طیف   از   را   دیگري   سؤاالت   بخش   این 

  مؤثربودن   هاي مؤلفه   با   متغیر   این   سؤاالت   است.   شده   واقع   پرسش 
  هاي اقامتگاه   مؤثربودن   درآمد؛   سطح   بر   گردي بوم   هاي اقامتگاه 

  راه   از   درآمد   ایجاد   درآمدي؛   منابع   به   بخشی تنوع   در   گردي بوم 
  بین   درآمدي   اختالف   و   شکاف   میزان   دستی؛ صنایع   فروش 

    ). 7  (جدول   است   شده   بررسی   ساکنان 

 

 درآمد   سطح   هاي برمؤلفه   گردي بوم   تأثیر   دربارة   تکمیلی   آزمون   نتایج   . 7  جدول 
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 0/ 000 7/ 389 دستی صنایع   فروش   راه   از   درآمد   ایجاد 

 0/ 000 7/ 762 ساکنان   بین   درآمدي   اختالف   و   شکاف   میزان 

 
  سبب   گردي بوم   هاي اقامتگاه   ایجاد   که   است   آن   گویاي   نتایج 

  منطقۀ   ساکنین   میان   در   درآمد   اختالف   و   شکاف   ایجاد 
  براي   را   بسزایی   درآمد   شغل،  ایجاد   وجود   با   و   شده   موردمطالعه 

 است.   نداشته   همراه   به   ها آن 
 

 ي گیر نتیجه 
  بر   گردي بوم   تأثیر   میزان   کردیم   تالش   تحقیق   این   در 
  خدمات»،  بخشی «رونق   زایی»،«اشتغال   هاي مؤلفه 

  دیدگاه   از   » درآمد   سطح «   و   فرهنگی» اجتماعی   «مسائل 
  نهادهاي   کنندگان،عرضه   دانشجویان،  و   اساتید   طیف   5

  از   کنندگان استفاده   و   گردشگري   راهنمایان   ناظر،
  قبًال  که   طور همان   کنیم.   بررسی   را   گردي بوم   خدمات 

  طبیعی   مناطق   به   مسئوالنه   سفري   گردي،بوم   شد،  اشاره 
  مردم   رفاه   و   حفظ   تواند می   زیست محیط   آن   در   که   بوده 

  از   ناشی   صنعت،  این   پایداري   و   توسعه   شود.  فراهم  محلی 
  حداقل   به   طبیعی،  منابع   و   زیستی   تنوع   از   استفاده 
  ازنظر   ویژه   به   زیست محیط   بر   منفی   تأثیرات   رساندن 
  و   سنتی   فرهنگ   و   انرژي   مصرف   وهوایی،آب   تغییرات 
  در   نفع   داراي   هاي طرف   تمامی   کامل   و   مؤثر   مشارکت 

  هاي اقامتگاه   توسعۀ   میان   این   در   است.   صنعت   این 
  بازي   گردشگران   جذب   در   را   توجهی قابل   نقش   گردي بوم 
  موردتوجه   بسیار   اخیر   هاي سال   در   که   کنند می 

  نتایج   است.   گرفته   قرار   مند عالقه   و   نفع ذي   هاي گروه 
  تحلیل   روش   با   تحقیق   هاي مؤلفه   تحلیل   از   حاصل 
  مؤلفه   جامعه   کل   منظر   از   که   داد   نشان   عاملی 

  در   مهم   هاي مؤلفه   ازجمله   درآمد   افزایش   و   زایی اشتغال 
  دارد.   آن   توسعۀ   در   بسزایی   تأثیر   و   است   گردي بوم 
  در   خدمات   بخشی رونق   بر   است   توانسته   که   طوري به 

  در   اما   باشد،  داشته   بسزایی   تأثیر   گردشگري   صنعت 
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  نقش   گردي بوم   فرهنگی»،«اجتماعی   مؤلفۀ   خصوص 
  گردي بوم   منطقۀ   در   دهندگان پاسخ   ازنظر   را   بارزي 
  این   نتایج   همچنین   است.   نداشته   شاهرود   ابر   جنگل 
  مختلف   هاي طیف   دیدگاه   از   دهد می   نشان   تحقیق 
  و   متنوع   و   مختلف   تأثیر   تواند می   گردي بوم   هدف،  جامعۀ 

  سطح   (در   گردشگري   در   متفاوت   اهمیت   درجات   با 
 باشد.   داشته   بخشی) رونق   و   درآمد   سطح   زایی،اشتغال 

 

 بحث 
  د ی با   ي گرد بوم   توسعۀ   داشت   بیان   توان می   بنابراین،  

  ي اقتصاد   یی کارآ   ،ی اجتماع   ي برابر   -ي دار ی پا  اصول   براساس 
  را   آن   ي ا ی مزا   دار ی پا   ي گرد بوم   باشد.   زیست محیط   ي دار ی پا   و 
  به   را   جامعه   بر   ی منف   ات تأثیر   نیز   و   رسانده   حداکثر   به 

  تحقیقات   با   تحقیق   این   نتایج   مقایسۀ   . رساند ی م   حداقل 
  )،2019(   همکاران   و   Ma  تحقیقات   دهد می   نشان   پیشین 

Lonn   2018(   همکاران   و   حبیبی   )،2018(   همکاران   و،(  
  ) 1396(   ریاحی   و   روشنعلی   )،1397(   همکاران   و   عنابستانی 

  حوزة   (در   تحقیق   این   با   ) 2014(   همکاران   و   Hunt  و 
  موضوع   این   بر   و   است   همسو   درآمد)   سطح   و   زایی اشتغال 
  است.   شده   اشتغال   افزایش   سبب   گردي بوم   که   دارند   تأکید 

  گردي بوم   ) 2012(   سینمن   تحقیق   با   مقایسه   در   همچنین 
  اما   ،شود ی م   افراد   ی اجتماع   رفاه   بهبود   و   یی زا اشتغال   سبب 
  منطقه   درآمد   سطح   بر   اهمیتی   با   تأثیر   گردي بوم   آیا   اینکه 

  ق ی تحق   با   مشابه   تحقیق   نتایج   دارد،  گردي بوم 
Monterrubio   )2013 (   اشتغال   ي ها ی ژگ ی و   دهد می   نشان  

  و   ن یی پا   دستمزد   با   مشاغل   ایجاد   ي،گردشگر   نوع   این 
  یابد می   افزایش   اشتغال   آمار   آنکه   با   و   بود   خواهد   فصلی 

  نکتۀ   ندارد.   بااهمیتی   تأثیر   منطقه   درآمد   سطح   بر   لزومًا  اما 
  گردشگري   هاي ظرفیت   به   توجه   تحقیق   این   در   دیگر   مهم 
  جذب   ي باال   توانایی   ایران   آنکه   با   است   روستاها   و   شهرها   در 

  )،1398  غنا،  و   (رضایی   دارد   را   ی خارج   و   ی داخل   گردشگران 

  کافی   غیرمالی   حتی   و   مالی   گذاري سرمایه   زمینه   این   در   اما 
   است.   نشده   انجام 

 سپاسگزاري 

  کمک   با   و   پژوهشگران   همت   با که    تحقیق   این   در 
  صنعت   در   خدمات   و   کیفیت   بهبود   همایش   اندکاران دست 

  فرهنکی   میراث   پژوهشکده   همیاري   با   و   ) 1398(   گردشگري 
  است   ذکر  شایان   . همچنین است   گرفته   صورت   گردشگري   و 

  آن   همکاران   و   پژوهشکده   مدیر   دریغ بی   هاي حمایت   از   که  
  نیاز   مورد   هاي داده   آوري جمع   در   همایش   دبیر   ز نی   و   نهاد 

 شود. می   قدردانی 
 

 نویسندگان   سهم 

 . است   شده   ارایه   نویسندگان   مشترك   همکاري   به   مقاله   این 
 

 مالی   منابع 

  پارمیس   رهپو   موسسه   توسط   طرح   منابع   از   بخشی 
 . است   شده   تامین   بالعوض   کمک   صورت   به   آینده 
 

 منافع   در   تعارض 

 . ندارد   وجود   منافع   در   تعارض   مقاله   این   در 
 

   منابع 

  راث ی م   ت،ی ر ی مد   توسعه   معاونت   بودجه،  و   ي ز ی ر برنامه   دفتر 
  ،ي نور   مسعود   ،ي گردشگر   و   ی دست   ع ی صنا   ،ی فرهنگ 
  ) 1398(   ی مقانک ی مردان   زهرا   ان،ی خراز   بنفشه 

  ،ی فرهنگ   راث ی م   سازمان   1397  سال   ي آمار   سالنامه 
  راث ی م   سازمان   تهران:   ،ي گردشگر   و   ی دست   ع ی صنا 

  ی فرهنگ   راث ی م   سازمان   پژوهشگاه   کشور،  ی فرهنگ 
 . اول   چاپ   ي. گردشگر   و   ی دست   ع ی صنا 
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