
 92-74، ص 2931،  خرداد 1، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir  
 

 

17 

 

 

 اسالمی – یفرهنگ یها يتعوامل موثر بر ميزان حمايت  فعال سنجش

 گردشگری در روستای كندوانساكنين از 

 
 ، آرمان محمدی اکبرپور محمد دکتر

 
  گروه جغرافیا دانشگاه رازی -استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 یدانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی دانشگاه راز

 
m.akbarpour@razi.ac.ir 

 

 
برنامه ریزی و توسعه گردشگری به عنوان عامل مهمی درروند اقتصادی شدن امور اجتماعی، ، چكيده

فرهنگی، و نگرش ابزاری و کاربردی و کاالیی به طبیعت و فرهنگ، توجه به دیدگاههای مختلف درباره 

ن ابزاری برای تحریك اقتصادهای بحرانی و تقویت معموال از توریسم به عنوا گردشگری را ضروری می سازد.

در جهان امروز نیز که جهان  .درآمد استفاده می شود فعالیت های توسعه ای از طریق ایجاد مشاغل و 

ارتباطات نام گرفته، صنعت گردشگری همچنان جایگاه خود را داراست؛ به گونه ای که بهره برداری صحیح و 

اسالمی ایران، باید با الهام از فرامین اسالمی و ارزش ها و الگوهای فرهنگی آن سالم از این صنعت در کشور 

همراه باشد و نخستین شرط موفقیت آن در این نهفته است که زمینه های جذب توریست را فراهم آوریم ودر 

این وجود به با  چارچوب قوانین مذهبی و آداب و رسوم ملی، این صنعت مهم و سود آور را فعال و پویا سازیم.

منظور نائل شدن به هدف ایجاد توسعه اقتصادی هماهنگ با حفاظت از محیط زیست و نیز رشد و تقارن 

ناشی از بهره های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و.. نضج گرفته از توریسم، می بایست رفتارهای اجتماعی و 

اسب با الگوهای فرهنگی آن فرهنگی جامعه مقصد مد نظر قرار گیرد و سیاست های جذب گردشگر متن

اسالمی  –فعالیت های فرهنگی  عوامل موثر بر میزان حمایت  هدف این تحقیق، بررسی سامان پذیرد.

در اسکو شهرستان روستاهایاز روستای تاریخی کندواندر نواحی روستایی ساکنین از توسعه گردشگری 

 پرسشنامهتنی بر استفاده از بم نوع پیمایشی می باشد . این تحقیق به لحاظ روش از استان آذربایجان شرقی

می باشد. جامعه آماری به سه گروه خانوارهای ساکن معمولی، فعاالن بخش خدماتی و مسئولین بخش 

نفر استفاده شد. به منظور تحلیل  011عمومی تقسیم و از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی با حجم نمونه 

رگرسیون و آزمون همبستگی ،  روش های آماری و   SPSSز نرم افزار با استفاده ا ،یرهای مورد مطالعهمتغ

روستا را  ینا یتموقع SWOTمدل با استفاده  از همچنین . ناپارامتریك استفاده شده استهای آماری 

به طوری که در این ، یمبه دست آورد اسالمی -یوفرهنگ یوخدمات یو اقتصاد یاجتماع ینهایدر زم

به عنوان متغیر مستقل و اثرات مثبت و منفی آن در ابعاد اقتصادی،  توسعه گردشگری تحقیق

، محیطی و میزان حمایت جامعه میزبان به عنوان متغیر وابسته تحقیق مورد و فرهنگی اجتماعی

کندوان   یدهد به طور کلی ساکنین روستایی  روستاهای تحقیق نشان مییافته . گرفتندتبیین قرار 

در حوزه مذکور  اسالمی ، گرایش و نگرش مثبتی در رابطه با توسعه گردشگریدرصد توافق  7/28با 

ماهیت نگرش ساکنان محدوده مورد مطالعه نسبت به بر می اید که نتایج تحقیق   از و همچنین دارند

ثیر سطح توسعه با یکدیگر تفاوت معنی داری دارند و میزان حمایت ساکنان  تحت تا اسالمی گردشگری

با افزایش میزان اثرات منفی ناشی از توسعه گردشگری در مقایسه با منافع باشد. به طوری که  گردشگری می

  حاصله،  به تدریج از میزان حمایتهای میزبان کاسته خواهد شد.

 کندوان ، نواحی روستایی توسعه پایدار گردشگری، ،اسالمی گردشگری :واژگان كليدي
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 مقدمه  

 

صنعت گردشگری در بسیاری از کشورها هستیم و به سادگی می توان پیش بینی کرد که در  امروزه شاهد توسعه روز افزون

(. این در حالی است که صنعت گردشگری 9: 0930شفقی و همکاران،آینده دامنه ی این توسعه، گسترده تر از این خواهد شد)

 81رصدی در تعداد گردشگران ورودی، حداقل د 0.1با رشد  0111در ایران بر مبنای سند چشم انداز در بخش توریسم ودر افق

نماید، اما روند کنونی به هیچ  عنوان رضایت بخش نبوده و راه دشوار  میلیون گردشگر از بازار جهانی را سالیانه به خود جذب 

ست و بعضاً ایران برای دست یابی به دو درصد از درآمد جهانی گرشدگری در حاله ای از ابهام است. از سویی برخوردهای نادر

سلیقه ای در زمنیه ی گردشگری باعث گردیده تا کشور ایران علی رغم داشتن پتانسیل های عظیم تاریخی، طبیعی و فرهنگی، 

اقتصادی ناشی از  -تاکنون از سودهای این صنعت بی بهره بماند. این در حالی است که دست یابی به مزیت های فرهنگی

کالن، برنامه ریزی های دقیق و مدون و نیز شناخت هرچه بیشتر و بهتر از وضع موجود می توریسم مستلزم سرمایه گذاری های 

باشد که اساس آن بر مبنای الگوهای فرهنگی و دینی است. از این رو نگرش صرفًا اقتصادی به توسعه صنعت گردشگری و 

را به اندیشه چاره جوئی واداشته است تا در  گسترش مهار گسیخته آن ضایعاتی را به همراه دارد که باریك اندیشان این رشته

. بنابراین می توان با الهام از آموزه های دینی و بهره گیری از فرهنگ اسالمی، وازین تعدیل کننده ای دست یابنداین زمینه به م

ه مهم راه را برای از برخوردهای سلیقه ای نسبت به این امر مهم جلوگیری نمود و با معرفی دیدگاه اسالم نسبت به این مقول

 برنامه ریزان گردشگری در جوامع اسالمی هموار نمود.

باید اذعان کرد گردشگری بطور عام و گردشگری روستایی بطور خاص در ایران در دوره آغازین خود می باشد، لذا کوشش ها 

ی بایستی به تبیین یك استرتژی کامل بیش از هر چیز می بایستی بر ارائه سازمان یافته آن متمرکز می گردد و قبل از هر چیز م

گردشگری به ویژه گردشگری روستایی دست یازید تا با دورنگری و جهت گیری صحیح ، جایگاه مناسب را پیدا کنیم تا ضمن 

 افزایش درآمد از اشتغال آفرینی مطلوبی، با توجه به جوان بودن جامعه ایرانی برخوردار گردیم. اگر چه توسعه فعالیت گردشگری

روستایی در اقتصاد روستایی ارزشی افزوده ایجاد می کند، اما توجه به کیفیت و رضایت کامل گردشگران می بایستی هدف مهم 

این صنعت منظور گردد. سنگ بنای خط مشی دراز مدت توسعه گردشگری روستای بستگی به شیوه اجراء ، استمرار و پیگیری 

ذا بایستی گردشگری روستایی را با فرهنگ و تفکر کیفی دنبال کنیم. ضمن اینکه طوالنی مدت کیفیت برنامه های آن دارد. ل

گردشگری روستایی با برنامه ریزی صحیح چشم انداز مطمئن یك  عامل اقتصادی همچنان در جایگاه خود نیز پایدار است.

ه می تواند نقش عمده ای را در توسعه درون زا را به تصویر می کشد. و جزئی از صنعت عظیم توریسم  به حساب می آید ک

توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی و نیز خلق فرصتهای شغلی جدید در ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای 

اقتصادی ایفا نماید. گردشگری روستایی منبع با ارزش اشتغالزایی و ایجاد درآمد است و می تواند وسیله مهمی برای توسعه 

توسعه پایدار  اقتصادی جوامع روستایی باشد و در بسیاری از کشورها با سیاستهای کشاورزی در ارتباط است. -یاجتماع

گردشگری، بخصوص گردشگری روستایی را در یك توسعه منطقه ای می توان با در نظر گرفتن رابطه ای که بین سه جزء 

مورد توجه قرار داد. این رابطه می تواند پیچیده، پویا ، یزبانگردشگران ، مقصد و جامعه م:محیط زیست گردشگری وجود دارد 

وسازنده یا مخرب باشد. گردشگری روستایی از یك سو می تواند اشتغالزایی ایجاد کند از دیگر سو قادر است اقتصاد محلی را از 

دف گردشگری پایدار روستایی جلوه  بیاندازد و کیفیت زندگی و محیط زیست جوامع محلی را پائین بیاورد. بر این مبنا ه

)بمانیان برقراری اعتدال و توازن با حفظ منابع طبیعی در دراز مدت بین این سه جزء تشکیل دهنده گردشگری می باشد

ساختار وترکیب تمامی تصمیم گیری های  یی. ازاین رو الزم می آید تا در سیاست های توسعه روستا(72: 0922وهمکاران، 

موفقیت هر  ،گردشگری پایدار در رویکرد. شگری روستایی در فرآیند توسعه پایدار مورد ارزیابی قرار گیرندنهایی در زمینه گرد

می باشد. اساسا گردشگری یك فعالیت منبع پایه است  حمایت جامعه میزبان کیفیتدرك  مستلزم شناخت و پروژه گردشگری 

نوازی و استقبال از طرف جامعه  میهمانعه موفقیت آمیز آن مستلزم اما در عین حال توس ،و خدمات وابسته است  ها به جاذبه و

و به گردشگران منتقل خواهد شد  اً نهایت ،جامعه محلی ظنءسو و، بی عالقگی بدرفتاریکه  طوریه ب .نیز می باشدمیزبان 
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جامعه سان درك واکنش  بدین مقصدهای مذکور، را در پی خواهد داشت.از  مجدد تمایل گردشگران به بازدیدعدم   الًاحتما

از توسعه جامعه روستایی  به حمایت مطلوب به منظور دستیابی ،دنثیر می گذارأفکر تتو عواملی که برروی این طرز محلی 

ن باور باشد که توسعه یجامعه میزبان بر ااگر  .(Gursoy et al, 8118: 21) به شمار می آید امری ضروری گردشگری

ممکن است  ،ن روند هستندیا عاملآنها است و گردشگران  یکیزیو ف یط اجتماعیب محیدر حال تخر یگردشگر

در راستای  یزیربرنامه از این رو، .(Ross, 0330:017) دچار تنزل شودگردشگران  میان ساکنان و تعامالت کیفیت

گام را از  خی از محققینبر یحت و ن باشدیساکن یهاتید براساس اهداف و اولویبا ،پایدار در نواحی روستایی یگردشگر

از  یتنها به هنگام کسب اجازه قانون یمحل سطح فعالیتهای گردشگریکه  می کنندشنهاد یو پ هن هم فراتر گذاشتیا

ت یت فعالیریبار توسعه و مد ،یگردشگرمقصد روستاهای  در این راستا در .(Cooke, 0328: 82)ابد ی ارتقاءن یساکن

نگرش و گرایش ، یکردیرو در قالب چنین، قرار داده شود. ساکنین محلیدوش  د به صورت مؤثر بریبا یگردشگر

در  به عنوان کاتالیزوری آنانمشارکت  و دیآیمبه حساب  یگردشگر در یزیرت برنامهیثقل فعال ن محلی نقطهیساکن

 ،تحقیق این طالعه م محدوده مورد .(Blank, 0323: 1) مورد تاکید استگردشگری پایدار توسعه  یزیربرنامهروند 

با جاذبه های طبیعی از دوره قبل از انقالب مورد توجه  مذکور روستای می باشد. اسکوشهرستان  از کندوانروستای 

باعث بروز  گسترش جریانات گردشگری بویژه در دهه های اخیر با ماهیت انبوه و خودجوش آن، .گردشگران قرار گرفته است

 منتج به شرایطی شده اندو محیطی مقصد شده اند که مجموعاً  فرهنگی - اقتصادی،اجتماعیتغییراتی در زمینه های مختلف 

. ،قرار داده اندرا تحت تاثیر  به عنوان یکی از مولفه های کلیدی توسعه پایدار گردشگری اسالمی وه نگرش  جامعه محلیحکه ن

روستای ایت ساکنین از توسعه گردشگری در ان حمهدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر گرایش ها و میز در این راستا

این روستا را در  موقعیت   SWOTبنابراین با استفاده از مدل  .یرهای مربوطه می باشدط میان متغمذکور و بررسی کیفیت رواب

عنوان به طوری که در این پژوهش توسعه گردشگری به وردیم ،  آو اقتصادی وخدماتی به دست  فرهنگی -زمینهای اجتماعی

به عنوان  ، محیطی و میزان حمایت جامعه میزبانفرهنگی  -اثرات مثبت و منفی آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعیمتغیر مستقل و 

 متغیر وابسته تحقیق مورد تبیین قرار می گیرند.

 

 مباني نظري

هاا مای خواهناد خاود باه گوناه ای  امروزه کاوشگری و تنوع طلبی، انسان ها را از این سوی جهان به آن سو می کشااند. انساان

مستقیم و بی واسطه با حقایق و هست و بودها روبه رو شوند، به ویژه آن که صنعت ارتباطات بساان دیگار داناش هاا و فان آوری 

های بشری مورد سوء استفاده و تجاوز زورمداران قرار گرفته و با تمام توانایی هاای کاه در رسااندن واقعیات هاا دارد، در تحریاف 

اقعیت ها نیز نقش داشته و مورد بهره برداری ناشایست آنان قرار می گیرد و این حرکات روز باه روز بار جاو بای اعتماادی مای و

بنابراین انسان امروز می خواهد بی واسطه و مستقیم، همه چیز را خاود ببیناد. از ساوی دیگار یکای از زیباایی هاای فاو   افزاید.

ت حقه خود را به نحوی قرار داده که از هر جهت برای جامعه انسانی قابال هضام باشاد، ماا الوصف دین اسالم این است که تعلیما

(. بناابراین در 93: 0971باید برای درك مفهوم این مسئله و نتایج گرانبهای آن، تعمق و تامل بیشتری باه کاار ببنادیم)طباطبائی، 

 .های مختلف گردشگری اسالمی مورد کنکاش قرار می گیرد رویکرد ذیل

 

 رویكرد اقتصادي گردشگري اسالمي

توریسم به عنوان صنعت دارای مزایایی است که توسعه آن در یك کشور مستعد، هام باه نفاع افازایش کاار ودراماد ملای و هام 

(. توساعه ی صانعت گردشاگری 13 :0922بصورت ارز اوری خارجی و هم بصورت سرعت گردش پول، قابل توجه است)رضوانی، 

، موجب تنوع درآمدها و کاهش ناهماهنگی در اقتصاد می شود ودر کشورهای در حال توسعه، فرصاتی بارای در کشورهای صنعتی

از سوی دیگر اسالم اگر سارمایه داری را روا  ناداده باشاد،  صادرات ایجاد می کند که نرخ رشد آن از اشکال صادراتی بیشتر است.

. بناابراین از بعاد م از ادیان بازر،، رهیافات ضاد سارمایه داری ناداردبه هر حال روا داشته است، بطوری که هیچ دین دیگری ه
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اقتصادی توجه به این امر الزم است که امروزه گردشگری در دنیا، بعنوان صنعتی بسیار کارآمد و اشتغال آفارین مطارا اسات، باه 

صدور نفت و گااز باه ویاژه باا وضاعیت  برخی جهات مهم تر از آن می دانند. گونه ای که برخی آن را هم پایه صنعت نفت، بلکه از

کنونی بازار آن، به معنای از دست دادن سرمایه هیا طبیعی است، بی آنکه چیزی جایگزین آن شود، ولای صانعت گردشاگری ناه 

تنها این نتیجه را در پی ندارد بلکه موجب شناساندن اسالم و فرهنگ اسالمی به ملت هایی می شود که درکای صاحیح و درسات 

 (.7: 0930شفقی و همکاران،ب و ارزش های اصیل دینی و ملی ما ندارند)از مکت

 

 رویكرد فرهنگي گردشگري اسالمي

سیرو سیاحت در آفا  در مرحله اول باعث شناخت فرهنگ های گوناگون شده ودر مرحله دوم، ضمن ارزیاابی آن در خصوصایات 

ری از تجربه و علوم ساایر ملات هاا و تااثیرات متقابال فرهنگای در اکتسابی فردی و اجتماعی افراد تاثیر خواهد گذاشت و بهره گی

(. باا ایان وجاود نیااز باه گردشاگری اساالمی در 812: 0921جهت فرهنگ پذیری و یا فرهنگ دهی می شود)ثواقب و همکاران،

بسایاری از  کشورهای اسالمی را چنین می توان بیان کرد: اساساً فضاای معناوی کشاورهای مسالمان خاود دارای جاذباه اسات،

مسلمانان دوست دارند به مناطقی سفر کنند که فرهنگ و ارزش هاای اساالمی بار آنهاا حااکم اسات. رعایات ارزش هاا و آداب 

اسالمی از جمله وجود غذاهای حالل و راحتی در انجام فرایض دینی، احسااس امنیات و خااطره ی آساوده را بارای گردشاگران 

(. بنابراین گردشگری در دنیای امروز، جایگاه خود را هم چنان حفاظ کارده و 91: 0923ن،)وارثی و همکارامسلمان فراهم می کند

از مهمترین راه های صدور فرهنگ ها شناخته می شود و دولت ها روی آن به گونه ی جدی سرمایه گاذاری مای کنناد، بطاوری 

ن و معرفی فرهنگ خود باه دنیاا اختصااص داده که امروزه سرمایه گذاری های هنگفتی را برای دست یابی به این مهم و شناساند

 اند.

 

 رویكرد اجتماعي گردشگري اسالمي

در همه ادیان، بخصوص دین اسالم یکسری وظایف و مسائل اخالقی گوناگونی برای مسافر معین شده است که رعایت آنهاا از نظار 

ی که به گنااه نینجاماد، مشاورت و....)رحایم شرعی الزامی است مثل خوش خلقی، برنامه منظم برای سفر، مزاا و شوخی در حد

انسان دانساته؛ یعنای  (. قرآن نیز سر و سیاحت را سبب تعقل و اندیشه و باال رفتن سطح آگاهی و بینش17: 0973پور و همکاران،

دی و... همان عنصری که بی تردید سنگ بنا و شالوده ی رشد و توسعه زندگی انسان در ابعاد گونااگون فرهنگای، سیاسای، اقتصاا

است و روشن است که یك جامعه ی بسته و بی خبر از دیگر ملت ها در هایچ زمیناه ای رشاد شایساته و بایساته ای نادارد و از 

تجربه و دست آوردهای علمی و فکری و اجتماعی دیگران محروم است. از دیدگاه اسالم، گروه های غیار مسالمانی کاه بار اسااس 

و شرایط اسالم، وارد سرزمین اسالمی می شوند، تا زمانی که در کشاور اساالمی باه سار مای پیمان های دینی و تحت لوای آیین 

برند از حقو  شهروندی برخوردارند. البته دیدگاه اسالم در رابطه باا تبااع بیگاناه و طارز تلقای از آن در ساطح جهاانی) حتای در 

تمام مسالمانان، امات واحاده اساالمی را تشاکیل مای اسالمی  کشورهای اسالمی(، قابل پذیرش نیست؛ چرا که بر اساس اندیشه

 دهند ودر ورود به کشورهای اسالمی محدودیتی نخواهند داشت. در صورتی که این تفکر در عمل جایگاهی ندارد.

 

 گردشگري در بررسي هاي قرآني

از چگاونگی آفارینش مای  آیه، فرمان به سیر در زمین در جهت عبرت از سرگذشت پیشاینیان و آگااهی 2قرآن کریم در بیش از 

 دهد:

 "قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین "

پیش از شما سنت هایی وجود داشته و سپری شده است، پس در زمین گردش نمایید و سارانجام کاار تکاذیب کننادگان حاق را 

 (.9بنگرید)آل عمران،آیه 

 "ف کان عاقبه المکذبینقل سیروا فی االرض ثم انظروا کی "
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 (.00ای پیامبر به مردم بگو، در زمین سیر کنید و بنگرید که فرجام تکذیب کنندگان حق چکونه است)انعام،آیه

 

 "قل سیروا فی االرض ثم انظروا کیف کان عاقبه المجرمین "

 (23)نمل، آیه ای پیامبر به مردم بگو، در زمین سیر کنید وبنگرید فرجام گناه پیشگان چگونه بوده است

 "فسیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین "

 (.92پس در زمین بگردید و ببینید فرجام تکذیب کنندگان حق چگونه بوده است)نحل، آیه 

 "قل سیرو فی االرض فانظروا کیف بدا الخلق "

 (81آفرینش را به وجود آورد) عنکبوت، آیه ای پیامبر به مردم بگو، در زمین سیرو گردش  نمایید و بنگرید چگونه خداوند 

 "قل سیروا فی االرض فانظروا کیف کان عاقبه الذین من قبل کان اکثر هم مشرکین "

 (.18ای پیامبر به مردم بگو، در زمین سیر کنید و به سرانجام گذشتگان، که بیشتر آنان مشرك بودند بنگرید)روم،آیه 

 

، اینست که در بیان این آیات نه تنها مسئله سیرو سفر تشویق و ترغیب شاده، بلکاه آن را باه نکته مهمی که باید به آن اشاره شود

: 0921به ایان مهام تاکیاد گردیاه اسات)ثواقب و همکااران،  "انظروا "و "سیروا "پیروان خود امر و تکلیف نموده است و با کلمات

و وسیله ی هادایت و انادرزی بارای هماه ی پرهیزگااران اسات، بنابراین آن چه گفته شد بیانیه روشنی برای همه انسان ها (. 97

یعنی در عین این که بیانات جنبه ی همگانی و مردمی دارد، تنها پرهیزکاران و افراد هدفدار از آن الهام می گیرناد و  هادایت مای 

عبرت گیری از گذشاتگان اعاالم  (. از این رو در این گونه آیات، هدف از سیر و سیاحت را پند و087: 0972شوند) مکارم شیرازی،

 کرده است.

بادین ترتیاب  نحاوه نگارش میزباان     .در طول زمان مورد توجه است مقصد گردشگریتوسعه  ارزیابی ،حیات چرخهدر تئوری 

نگرش ماردم نسابت باه  ،  یبر اساس این تئور   . (Kim,8118:93) تحت تاثیر روند تغییرات و توسعه گردشگری قرار می گیرد

کاه گردشاگری در مقصاد رو باه  یزماان ، رد.یر روند تحول و توسعه گردشگری در مقصد قرار گیشگری ممکن است تحت تاثگرد

لنکفاورد   ،شاود یر قابل تحمل میساکنان غ یآن برا ،جهیرسد، در نت یخود م ییبه حد نها یت برد اجتماعیاست، ظرف زیاد رشد

   .Lankford and Howard,0331 :080)کنند) یرا مطرا م  یکیکرد تفکیو هاوارد رو

 

 مورد مطالعه محدوده

. می باشد اسکوواقع در شهرستان فرهنگی  -بعنوان یك الگوی اسالمی  کندوان  روستای  این تحقیق، محدوده مورد مطالعه

کی از سه کندوان یروستای  قدیمترین منبعی که بنام اسکو)اسکویه( اشاره داشته، کتیبه سارگن دوم پادشاه آشور است.

نظیر آن شده است. معماری روستای کندوان و جاری بودن ای جهان است که این موجب جذابیت بیروستای صخره

در ترکیه و آمریکا در کاپادوکیه و  زیراآید. آن یك استثنا در دنیا به حساب می زندگی مردم در قالب بافت قدیمی

سابقه تاریخی روستا براساس یافته ها، قرن هفتم هجری و یا  .ستسکونت وجود ندارد و خالی از سکنه گشته اداکوتا 

قبل از آن تخمین زده شده است. در تاریخچه روستا نیز آمده است که ساکنان روستا از روستای حیله ور به کندوان 

مه کند و مرکب از دو کل "جان"و  "کند"آورده شده اند. درمورد وجه تسمیه کندوان چنین آمده است که از از کلمه 

 جان آمده است. لغت کند در زبان ترکی به معنی روستا و ده آمده و جان به مفهوم خود و وجود. 

روستای کندوان در بخش مرکزی، دهستان سهند شهرستان اسکو واقع شده است. موقعیت شهرستان اسکو از شمال به 

و مراغه محدود شده است. حد غربی اسکو نیز  تبریز و شبستر ، از جنوب به آذر شهر و عجب شیر و از شر  به تبریز

دقیقه طول شرقی   09درجه و  12مختصات جغرافیایی کندوان عبارتست از  سواحل شرقی دریاچه ارومیه محدود شده است.

توده کوهستانی سهند که  ،کیلومتری جنوب شرقی شهر اسکو قرار دارد 88دقیقه عرض شمالی در  12درجه و  97و 

متر  9121توپوگرافیکی قسمت شرقی و جنوب شرقی شهرستان اسکو را تشکیل داده است که دارای  مهمترین عارضه
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متر از دیگر ارتفاعات منطقه است که در جهت  9811ارتفاع می باشد.در جنوب روستا کوه سلطان داغی نیز با ارتفاع 

متر قرار دارد و روستای  9091رتفاع جنوب غربی قرار گرفته است. نوغور داغی نیز درغرب روستا با ا -شمال شرقی

متر باالتر از سطح  8111کندوان بصورت دره ای در میان این ارتفاعات قرار گرفته است. روستای کندوان در ارتفاع 

 آبهای آزاد قرار گرفته است.

 (: موقعيت سياسي كندوان براساس تقسيمات سياسي استان آذربایجان شرقي1جدول شماره )
 استان شهرستان بخش دهستان روستا

 آذربایجان شرقی اسکو مرکزی سهند کندوان

 (0931آمارنامه سرشماری عمومی نفوس و مسکن )ماخذ: 

روستای کندوان، با توجه به وضعیت و موقعیت قرارگیری آن، و میزان شهرت آن، از جمله مکان هائی است که قلمرو 

در اذهان مردم روستا، محدوده روستا را از شمال، تا  روستای  ذهنی بسیار وسیعی را به خود اختصاص داده است. لیکن

 ، و از جنوب تا کوهستان های جنوبی، ادامه دارد.)مدفون شده در زیرخاك(حیله ور 

 

 
 

 : روستاي حيله ور1شكل

ه ای برجست مرزهای شرقی روستا، با کله قندی های صخره ای )کران ها( محدود شده است. وجود این خانه ها، که لبه

 را در ارتفاعات شرقی روستا ایجاد نموده، شناخته می شود.

 

 
 : سيماي كالبدي مرزهاي شرقي روستا2شكل                                             

 

 

 مرز غربی روستا را رودخانه و کوهستانهای غربی در بر گیرنده آن، و باغات پردرخت این حوزه شکل می دهند.
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 : مرز غربي روستا3شكل                                                                  

سمت شر  روستا از تراکم باالئی برخوردار است و کرانهای سمت غرب معموال فرسوده و خالی از سکنه هستند. نوع 

ه مصالح به کار رفته در آنها از دوم توسعه فضاهای مسکونی در امتداد خود کرانها و در سمت غرب روستا می باشد ک

 سنگ الشه و مالت گلی و درب و پنجره های چوبی و بندرت از آجر و تیرآهن    می باشد.

 

 
 : تقابل كران هاي مورد استفاده فعلي و كران هاي تخریب شده4شكل

د چمن، بقعه بطور کلی عناصر اصلی منظر روستای کندوان عبارت است از کران های مخروطی شکل، ییال  ارش

سلطان ، آب معدنی و کوههای مجاور که بصورت طبیعی گسترده شده اند و سیمای انسان ساخت منطقه، شامل شبکه 

 ارتباطی، مساجد و مراکز آموزشی و ... می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 : عناصر اصلي منظرروستا5شكل                                                              

نکته حائز اهمیت اینست که ،روستای کندوان، به دلیل محاط شدن در ارتفاعات کوهستانی و مجاورت با رودخانه، 

 دارای منظر خطی می باشد.
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 منظر خطي ورودي روستا  -كندوان  :6شكل                                                          

 روش تحقيق

به عناوان متغیار مساتقل و اثارات  الگوی اسالمی از نوع پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه است. توسعه گردشگریاین تحقیق روش  

یار وابساته ، محیطی و میازان حمایات جامعاه میزباان، باه عناوان متغفرهنگی  – مثبت و منفی آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی

آیاا میاان ساطح  سوال اصلی زیر صاورت گرفتاه اسات: یكتحقیق در نظر گرفته شده اند. این تحقیق در راستای پاسخ گویی به 

 رابطه معنی داری وجود دارد؟ در ناحیه مورد مطالعه جامعه میزبانو میزان حمایت  اسالمی توسعه گردشگری

رهای ساکن معمولی، فعاالن بخش خدماتی و مسئولین بخش عماومی تقسایم و بدین منظور کل جامعه آماری به سه گروه خانوا 

در ایان تحقیاق ضاریب الفاای کرونبااخ نفر )روش کوکران( استفاده شد. 011از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی با حجم نمونه 

و اساتنتا ، بساته باه ناوع داده،   به منظاور تحلیال هدف تحقیق و بررسی اولیه میدانی و براساسبرآورد شده است.  23/1برابر با 

مقیاس متغیرها و اهداف مورد نظر از روش آماری توصیفی نظیر میانگین، روشهای تحلیال آمااری نظیار همبساتگی و رگرسایون 

 استفاده شده است.

 یافته هاي تحقيق

گر به شرایط اقلیمی فصول گردشگری در منطقه مورد بررسی از سویی به انگیزه ها و رفتارهای گردشگران و از سوی دی

 شود. )آب و هوایی( و زمین ریخت شناسی )توپوگرافی، زمین شناسی و اشکال زمین( منطقه مربوط می

گردشگری در روستای کندوان دارای ویژگی های گردشگری فرا ملی است و در بسیاری موارد تابعی از شرایط فرامنطقه 

ز سال دچار تحوالتی می گردد. اما در مجماوع کنادوان در کلیاه ای و حتی جهانی تعداد گردشگران در برخی مقاطع ا

های سال )فصول چهارگانه( کم و بیش پذیرای گردشگران است اما با توجه به نقش غالب شارایط آب و هاوایی دوره ماه

م ناوروز و باشد. بطوریکه در ایازمانی عمده گردشگری در منطقه مربوط به اواخر فصل زمستان تا اواسط شهریور ماه می

فصول گردشاگری در کنادوان را  (8)آورند. جدول شماره تابستان بیشترین تعداد گردشگران از منطقه بازدید بعمل می

 دهد.نمایش می

 

 فصول گردشگري در منطقه كندوان (2)جدول شماره

 ماه
ماه اول سال 2 ماه دوم سال 2   

 اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین

 ** * * * * * ** ** *** *** *** *** کندوان

 *** حداکثر گردشگران ** متوسط گردشگران * حداقل گردشگران
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تاکنون مطالعه دقیقی در مورد مبداء گردشگران روستای کندوان صورت نگرفته است ولی بر اساس بازیدهای میادانی و 

د، گردشگران داخلی و خاارجی بای شاماری از روساتای صاخره ای کنادوان مصاحبه با مسئولین روستا به نظر می رس

دیدن می نمایند ولی هیچگاه مورد سرشماری قرار نگرفته اند. احداث هتال صاخره ای باعاث شاده اسات تاا اساتقبال 

ها قبال گردشگران خارجی نسبت به گذشته رونق بیشتری بیابد. علی رغم هزینه باالی اقامت در این هتل همواره از ماه

هزار نفر از روستا دیدن مای کنناد کاه در  7تا  1رزو شده و مورد استقبال قرار می گیرد. بنابر همین منابع روزانه بین 

از این آمار نیاز باه گردشاگران خاارجی  ٪1این میان بخش قابل توجهی از آن مربوط به گردشگری ملی است و حدود 

بنابراین گردشگران کندوان بطور کلی به گردشگران بین المللای  دارند. تعلق دارد که حضور قابل مالحظه ای در منطقه

اناواع (9) باشاند. جادول شامارهو ملی مربوط می گردد. گردشگران ملی کندوان از شهرهای مختلف سراسر کشاور می

 دهد.گردشگران روستای کندوان را نشان می

 ريانواع گردشگران كندوان از نظر مبداء گردشگ( 3)جدول شماره

 نوع گردشگر
 ملی

المللیبین  
 سایر استان ها آذربایجان شرقی شهرستان اسکو محلی

 ** *** ** * * کندوان

 *** حداکثر گردشگران ** متوسط گردشگران * حداقل گردشگران                              

 بررسي نيازها و كمبودهاي عمومي گردشگران و طبيعت گردان در روستا

برخوردار  یخاص یتاز اهم یهر منطقه ا یتوسعه گردشگر یبرا یزیگردشگران در برنامه ر یو کمبودها یازهان یبررس

در روستا  یگردشگر یالتاز امکانات و تسه یبه سبب استقبال گسترده گردشگران برخ یزکندوان ن یاست. در روستا

و  یتهامحدود یدارا یفیو ک یاز لحاظ کم یلمللا ینب دبا کارکر یمنطقه ا یرسد برا یبه نظر م یشکل گرفته اند ول

و  یروستای کندوان از نظر کم یگردشگر یزاتو تجه یالتگفت که تسه توانیم بنابراین .باشد یزن ییها یکاست

طبق یافته  گردشگران  یو کمبودها یازهانسبت به کارکرد و حجم تقاضای گردشگران در سطح کمی بوده و ن یفیک

  می باشد. (1های جدول شماره)

 ( نيازها وكمبودهاي عمومي گردشگران4جدول شماره)

 نیازها و کمبودهای عمومی گردشگران کندوان

 و 
ت
یزا
جه
ت

ت 
یال
سه
ت

 و 
ل
حم

ل
نق

 

 کمبود پارکینگ و توقفگاه  -

 عدم وجود سرویسهای حمل و نقل عمومی مناسب -

 و 
ت
یزا
جه
ت

ی
مت
اقا
ت 
یال
سه
ت

 

 صخره ای که مرد استقبال گردشگران می باشد.های عمومی با معماری خاص کمبود اقامتگاه -

 نبود آالچیق و اقامتگاه موقت در مناطق مختلف روستای کندوان -

 و 
ت
یزا
جه
ت

ی
اه
 رف
ت
یال
سه
ت

-

ی
خت
سا
یر
ز

 

 جهت سایت گردشگری در روستای کندوانمناسب الگوی اسالمی  عدم سازماندهی و طراحی  -

 نایع دستی، کشاورزی و دامی، عدم ساماندهی مراکز ساماندهی شده جهت مراکز خرید ص -

 و 
ت
یزا
جه
ت

ت 
یال
سه
ت

ی
وم
عم

 

 های بهداشتی عمومی در مناطق مختلف روستانبود سرویس -

 نبود بر  عمومی برای گردشگران )به عنوان مثال جهت شارژ تلفن همراه و روشنایی( -

  اسالمی و فرهنگی های مناسب جهت اجرا و تماشای بازی ها و مراسم سنتیعدم وجود مکان -
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ی 
ریت
دی
ت م

یال
سه
ت

- 

ی
اه
رف

 

 نبود موسسات و دفاتر تورگردانی در شهرستان و روستای کندوان -

 ستی در شهرستان بصورت مستقل و مردم نهادینبود تشکالت مدیریت اکوتور -

 کمبود راهنمایان سفر و تور لیدری در شهرستان و روستای کندوان -

 ایی روستای کندوان توسط نهادهای ذیربط در مقیاس بین المللیجاذبه ه نعدم معرفی و تبلیغات موثر در جهت شناساند -

 (0973،  یجانمنطقه آذربا یکالبدو طرا 0931یافته های تحقیق، ماخذ: )      

 

 بررسي دیدگاه روستائيان نسبت به گردشگران و گردشگري

است. در  یا یژهو یتاهم یدارا یگردشگر یطرحها یتعدم موفق یا یتدر موفق یزبانو نحوه نگرش جامعه م یترضا یزانم

از  یموضوع بعنوان جزئ یندر روستا ا یو ارائه خدمات گردشگر یریدر گردشگر پذ یکندوان به سبب سابقه طوالن یروستا

که از حضور گردشگران در  یسابقه طوالن ینرغم چن ی. علیستن یكوجه از آن قابل تفک یچشود و به ه یروستا محسوب م

از سکنه  یبرخ یریگوشه گ یکه در موارد یشود به نحو یم یدهدر روستا د یبا گردشگر یرد دوگانه اگذرد برخو یروستا م

دهند. براساس مصاحبه با  یگردشگران نشان مررفتارا در  ییدر برخورد با گردشگران تناقض ها ییروستا در مقابل گشاده رو

 یمنف یدگاههاید یریدر روستا موجب شکل گ یگردشگر یدااز سکنه از عو یبرخ یرسد عدم بهره مند یبه نظر م یافراد محل

روستا موجب شده است تا  یدولت در امور گردشگر یتگروه تول ینبه اعتقاد ا شده است.  یتوسعه گردشگر یدر مقابل طرا ها

ت و شکاف روستا باعث بروز تفاو یگرشگرد یدرآمدها یعوجود عدالت در توز عدم ..دمنافع سرشار از روستا خار  شو ینا

 یشده است و فروشگاهها و غرفه ها ینتام یگرکار در هتل روستا از مناطق د یرویبطور مثال ن در روستا شده است.  یاجتماع

 یریتدر مد یعقالن یرغ یاستهایلحاظ س ینبه هم یردگ یقرار م یمورد بهره بردار یبوم یرموجود در روستا غالباً توسط افراد غ

نسبت به گردشگر و  یانروستائ یدگاهموضوع در د ینگردد. ا یدر روستا م یکندوان باعث بروز مشکالت یروستا یمنابع گردشگر

موافق  یموضوع گردشگر یتبا ماه ینموضوع عموم ساکن ینرغم ا علی .شده است یمنف یرس یریموجب شکل گ یگردشگر

توان نسبت به  یروستا گردد م یان اقتصادتو یشکه بتواند موجب افزا یحیصح یاستهایو س یریتباشند و در صورت مد یم

کندوان در  وستائیانمشارکت ر یها ینهفراهم ساختن زم ینبنابرا بود.  یدوارام یزکندوان ن یمشارکت در روستا یبضر یشافزا

 یادر روست یتوسعه گردشگر یبرنامه ها یتدر اولو یستیبا ایرانی -اسالمی یاز عوائد توسعه گردشگر یطرا ها و بهره مند

نقاط ضعف( و عوامل  بمنظور شناسایی و بررسی عوامل موثر درونی)نقاط قوت و 0SWOTمدل  ..یردکندوان قرار گ

تاثیر گذار بیرونی ناحیه )فرصتها و تهدیدات( بر گردشگری در روستای کندوان بکار برده می شود در ابتدا با سنجش 

) 8قرار می گیرندعف ، فرصتها و تهدیدات مورد شناسایی محیط خارجی ناحیه فهرستی از نقاط قوت،ض محیط داخلی و

بمنظور ارائه راهکارها و سیاستهای توسعه روستای کندوان از طریق گسترش گردشگری در این  .(2و 1جداول شماره 

 ناحیه شناخت عوامل چهارگانه فو  در جهت رفع ضعفها و تهدیدها و بهبود قوتها و فرصتها امری اجتناب ناپذیر تلقی

می گردد. بر این مبنا راهکار توسعه این روستا با فهرست نمودن مهمترین نقاط قوت و فهرستها بمنظور طرا استراتژی 

های تهاجمی مبتنی بر بهره گیری از این برتریهای رقابتی نواحی، تبیین مهمترین فرصتهای پیش رو بمنظور رفع نقاط 

ی بازنگری به منظور تخصیص مجدد منابع، طرا مهمترین قوتهای ضعف درون ناحیه ای، از طریق ارائه استراتژی ها

درون ناحیه ای به منظور رفع تهدیدهای برون ناحیه ای، با تاکید بر استراتژی های تنوع بخشی در جهت رفع آسیب 

 د. به ارائه این فهرست پرداخته می شو( 2و 1مرحله اجرا گذاشته می شود، که در) جداول شماره پذیری نواحی به 

 

 

                                                 
7.  Strengths ,Weakness, Opportunities , Threats 

اثرات  گردشگری روستای کندوان را در ارتباط با  فقط برای اینکه نکات ضعف وقوت ها، فرصتها وتهدیدات SWOT استفاده از مدل  - 8

 .بیان شده استدر این تحقیق بسنجیم   مثبت و منفی آن در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیطی



 92-74، ص 2931،  خرداد 1، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir  
 

 

97 

 

 ( ارزیابي شرایط دروني روستاي كندوان5جدول شماره)

 

 شرایط دروني كندوان

 (Strenghts)قوتنقاط  (Weakness)ضعف نقاط

 

 اقتصادي و

و  اجتماعي

 فرهنگي 

 

 

عدم وجود برنامه ریزی و سرمایه گذاریهای مشارکتی روستائیان در روستای کندوان در 

 بخش گردشگری.

 هیالت و تجهیزات اقامتی و رفاهی.کمبود کمی و کیفی  تس

عدم وجود نیروهای متخصص و آموزش دیده بومی کندوان جهت بخش خدمات 

 گردشگری.

و مردم روستای  اسالمی و غیر اسالمی تعارض و تفاوت میان فرهنگ گردشگران

 کندوان.

 عدم وجود عدالت در بهره مندی از منافع گردشگری روستای کندوان.

 ی انسانی غیر بومی و بیکار ماندن جوانان روستا.بکارگیری نیروی ها

عدم رضایت برخی از ساکنین از سرکشی و کنجکاوی گردشگران نسبت به کرانها و 

 منازل مسکونی آنها.

علی رغم وجود امکانات افزایش فرصتهای اشتغال روستای کندوان به سبب بیکاری  

 جوانان دارای روند مهاجر فرستی است.

 ستا به سبب ساختار زمین شناسی خاص روستای کندوان .معماری ویژه رو

مستعد بودن و آماده بودن منطقه جهت سرمایه گذاری و برنامه ریزی 

گردشگری در جهت استفاده از منابع طبیعی و انسانی و معرفی آن به عنوان 

 قطب مهم گردشگری در بخش ملی .

روش محصوالت به و مراکز ف اسالمی وجود محصوالت کشاورزی و صنایع دستی

 گردشگران . 

 وجود وضعیت باالی آگاهی و سطح سواد مردم منطقه .

 همکاری و مشارکت در بین ساکنان روستای کندوان .

 احتمال جذب حداکثر مشارکت ممکن در اجرای طرا .

 . اسالمی وجود آداب و رسوم و فرهنگ محلی و سنتی غنی

 وان .تولید صنایع روستایی و محصوالت لبنی در کند

 قدمت باالی روستای کندوان که به دوران ایلخانی مربوط می گردد.

 درصد می باشد 10/81نرخ نسبتاً باالی اشتغال بانوان روستای کندوان که برابر با 

 

ياكولوزیك  

 

 از هم گسیختگی اکولوژیکی منطقه در دوران او  استقبال گردشگران از روستا.

 خانه بدون برنامه و رعایت ضوابط مربوطه.به زیر ساخت رفتن اراضی کنار رود

 رهاسازی زباله و پسماند گردشگران در مناطق مختلف روستا.

 رها سازی زباله و ضایعات جامد در مجاورت جاده، معابر روستا.

 آب و هوای مطبوع در فصل تابستان.

 انسداد راه ارتباطی روستا در مواقع بارش برف و کوالك شدید

صر به فرد زمین شناسی روستا که موجب شکل گیری ساختار ویژه و منح

 مخلوطهای صخره ای روستا شده است .

وجود گونه های متنوع گیاهی و جانوری در روستا بویژه در سواحل رودخانه و 

 مراتع مجاور روستا .

استقرار منطقه در پادگانه های آبرفتی قدیم و جوان مستعد زراعت و ایجاد 

 فضای سبز 

 نار منبع آب دائمی رودخانه اسکو چایی یا عنصر روداستقرار در ک

 كالبدي

 

 . اسالمی عدم ساماندهی جاذبه ها وامکانات گردشگری

نبود خدمات حمل ونقل مناسب مانند پارکینگ و ناوگان حمل ونقل عمومی در 

 روستای کندوان.

 کندوان. یدر روستا یگردشگر ازیمورد ن یساختها ریعدم وجود ز

 روستا. یه کالبدتوسع تیمحدود

 کرانها . جادیا یباال نهیهز

کران  جادیمناسب ا یصخره ها تیبه سبب محدود یکران یتوسعه سازه ها تیمحدود

 در روستا

جاده آسفالته  یقدسترسی مناسب و سریع به مرکز شهرستان و استان از طر

 نسبتاً مناسب .

  ، گاز ، پست و وجود تاسیسات زیربنایی در روستای کندوان از جمله آب ، بر

 مخابرات و ... 

 مرکز استان . یقدسترسی و مجاورت با فرودگاه و راه آهن از طر-

وجود اغلب کاربری های خدماتی و رفاهی و نزدیکی سرانه های موجود به 

 استاندارد های متداول در این زمینه

 (0931ماخذ:)یافته های تحقیق، 
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 روستاي كندوان بيروني( ارزیابي شرایط 6جدول شماره)                                              

 بيرونيشرایط  كندوان

 (Opportunities)فرصتها (Threats)تهدیدات

 

 اقتصادي و

و  اجتماعي

 فرهنگي

 

 

 افزایش قیمت زمین و بورس بازی زمین 

 یسه با روستا. افزایش امکانات و خدمات در مناطق تفریحی در مقا

تراکم بیش از حد جمعیت و شلوغ بودن منطقه و ازدیاد تخلفات اجتماعی با ورود 

 گردشگران. 

)همانند: زبان، آداب و رسوم محلی و نوع  اسالمی ز بین رفتن فرهنگ سنتی و محلی

 پوشاك، معماری و مسکن( با افزایش گردشگران .

 رسیرشد منفی جمعیت روستا در طول دوران مورد بر

افزایش توجه دولت به برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش گردشگری 

 روستایی 

 وجود انگیزه بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این مناطق .

 افزایش انگیزه بیشتر برای مسافرت و تفریح در بین مردم شهر و حومه .

 شور .جاذبه منحصر به فرد در سطح ک كیشناخته شدن روستا کندوان به عنوان 

 نیروی جوان و تحصیل کرده در بین ساکنین روستای کندوان. وجود

 درصد( 97/28روستا ) نیساکن یباسواد یباال رخن

جمعیت روستای کندوان به سبب پایگاه اقتصادی و عدم وجود مشکالت  همگونی

 قومی و طایفه ای در روستا .

در آن ادامه   یگو زند اتیباشد که روند ح یدر جهان م یصخره ا یروستا تنها

 دارد.

جوان  ایساله  91تا  01 تیکندوان را جمع یروستا نیدرصد از ساکن 11از  شیب

 قرار دارند. تیفعال نیروستا در سن یدرصد اهال 22/21داده است و  لیتشک

به سبب سابقه  یاهال اسالمی یریو فرهنگ گردشگر پذ یبا گردشگر ییآشنا

 کندوان یدر روستا یگردشگر یباال

ياكولوزیك  

 

 توسعه روستا در بستر رودخانه و مناطق کنار رودخانه.

 آلودگی منابع آب ، خاك و اقلیم روستای کندوان 

 عدم مسئولیت پذیری بازدید کنندگان در حفاظت از محیط زیست .

 امکان بروز سیل و طغیان رودخانه با توجه به زیر ساخت رفتن مناطق مجاور رودخانه .

 یط زیست روستای کندوان و مناطق مجاور آن .حساسیت باالی مح

 بروز یخبندان در فصول سرد سال.

 استقرار در منطقه با لرزه خیزی باال.

 استعدادبروز ریزش سنگ در برخی از مناط روستا و راه ارتباطیبه کندوان .

تردد گسترده اتومبیل در روستاکه موجب آلودگی صمعی و بصری روستا عالوه بر 

 می گردد.آلودگی هوا 

 

 رویش گیاهان دارویی متعدد در مراتع و اراضی اطراف روستای کندوان .

 

 وجود زمینه های توسعه ورزشهای کوهنوردی و

 كالبدي

 

تغییر گسترده کاربری اراضی باغات و اراضی مزروعی کنار رودخانه به کاربری مسکونی 

 . یو تجار

هره برداری از آنها بدون توجه به تخریب زیر ساختهای موجود روستا به سبب افزایش ب

 ظرفیت و توان زیرساختهای موجود در روستا کندوان .

 یروستا یدست یدر روستا تحت عنوان هنر ها یبوم یرغ یدست یعارائه و فروش صنا

 کندوان .

 یبا معمار یمصالح سنت یبه جا یاحداث بنا و استفاده از مصالح صنعت یوهدر ش ییرتغ

 روستا یر اصلدر معاب یمساکن شهر

 حیله ور در مجاورت روستای کندوانقرارگیری روستای مدفون در خاك 

احداث و توسعه تسهیالت و امکانات رفاهی در دل کرانها که مورد توجه و 

 استقبال گردشگرا قرار گرفته است

 (0931 یق،تحق یها یافتهماخذ:)

 

 

 در مقصد اسالمي يگرزبان از توسعه گردشيجامعه م و نحوه نگرش تیحماميزان 

و  شیگرا ،درصد توافق  7/28با  روستای کندوان  روستایی  نیساکنبه طور کلی دهد یق نشان میتحق یهاافتهی

زان یمرابطه میان  تحقیقابتدا در این دارند. حوزه مذکور در  اسالمی یگردشگرتوسعه در رابطه با  یمثبت نگرش

نتایج نشان می دهد در . مورد بررسی قرار گرفت اسالمی یبه گردشگرآنان  یاقتصاد یزان وابستگیمو ن یت ساکنیحما

 27/1 یهمبستگضریب  یبه بخش گردشگر آنان یاقتصاد یزان وابستگیو م افراد ن نوع شغلیبناحیه مورد مطالعه، 

و  خدماتخش ن بیکه شاغل یابه گونه .(2شماره )جدولمعنادار بوده است درصد احتمال33در سطح  این رابطه وبوده 

را  ین وابستگیکمتر ین بخش دولتی و کشاورزیو شاغل یرا به بخش گردشگر ین وابستگیشتریساخت و ساز ب
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 آنانت یزان حمایو م یبه بخش گردشگر افراد شغلی یوابستگسطح ن یب آزمون رواسپیرمن اند. بر اساسداشته

حمایت  ،به عبارتی وابستگی شغلی بیشتر(=P-value< 17/1 R ,11/1)وجود داشته است یمعنادار مثبت یهمبستگ

 یشغلی به بخش گردشگر ین وابستگیره بیون دومتغیج رگرسین نتای. همچنه استبیشتر از گردشگری را در پی داشت

 878/1ر مستقل یبه عنوان متغ یشغلی به بخش گردشگر یر وابستگیدهد که متغین نشان میت ساکنیزان حمایو م

 یاز توسعه گردشگر گانکنندتین حمایشترین بید. بنابراکنیم بیینن را تیت ساکنییعنی حمار وابسته یمتغتغییرات 

 ین بخش دولتیشاغل ،یاز توسعه گردشگر گانکنندتین حمایو ساخت و ساز و کمتر خدماتی بخش فعاالن ،در مقصد

د ییمورد تأساکنین از گردشگری  نحوه حمایتز ین یمبادله اجتماع یتئور در قالبگر یاز طرف د باشند.یم یو کشاورز

نسبت به توسعه  یطیو مح ی، اجتماعیده درك شده اقتصادینه و فاین بر اساس هزیکه ساکن به طوری ردیگیقرار م

 دهند. یواکنش نشان م یگردشگر

 

 سالمي ا ه نگرش ساكنان محلي به گردشگري نتایج آناليز متغيرهاي موثر بر نحو  (7شماره) جدول                
 نتیجه نوع آزمون متغییر وابسته متغییر مستقل

 27/1 (کرامرهمبستگی)  اسالمی به بخش گردشگری میزان وابستگی اقتصادی نوع شغل افراد

 17/1 )رواسپیرمن(همبستگی اسالمی نحوه نگرش و میزان حمایت ساکنان از گردشگری وابستگی شغلی افراد به بخش گردشگری

 رگرسیون میزان حمایت ساکنین خش گردشگری وابستگی شغلی به ب
878/1=

2R 

   823/1 )رواسپیرمن(همبستگی اسالمی نحوه نگرش و میزان حمایت ساکنان از گردشگری  سطح توسعه گردشگری

 رگرسیون اسالمی میزان حمایت ساکنان از گردشگری سطح توسعه گردشگری
001/1=

2R 

 (.0938مأخذ)یافته های تحقیق،  

 

مورد زبان، یت جامعه میزان حمایم سطح کلی توسعه گردشگری مقصد و گذاریمیزان اثرتحقیق، اصلی راستای سوال  در

در بروز ، مقصد یتوسعه گردشگر سطح شیافزا نتایج مطالعات سایر محققان نشان می دهد، ن رابطهی. در اآزمون قرار گرفت

ساکنان از آن با  تیزان حمایمو  یگردشگرسطح توسعه  محدوده مورد مطالعه میاندر . استی ساکنین موثر نگرشهای منف

ن توسعه یره، بیون دو متغیج رگرسین نتای. همچنرابطه معنی داری وجود داشته است 823/1ضریب همبستگی 

به  اسالمی یر توسعه گردشگریغن بیانگر آن است که متیت ساکنیزان حمایه مورد مطالعه و میدر ناح یگردشگر

 ..تبیین می کندزبان را یت جامعه میرات حماییتغ 001/1 ر مستقلیعنوان متغ

بیانگر آن است که ساکنین علی رغم درك قوی برخی از اثرات و پیامدهای منفی توسعه گردشگری، به  تحقیقنتایج  

بت و موافق داشته و از آن حمایت می ثش مگرای آن،توسعه  نسبت بهدلیل وابستگی شغلی و منافع شخصی شان، 

مورد مطالعه  حوزه  در اسالمی یزبان بر اساس سطح توسعه گردشگریت جامعه میزان حمایگر میاز طرف دکنند. 

 تیزان حمایم امااند، ت کردهیحما یاز توسعه گردشگر  با توسعه گردشگری کم و زیادکه گرچه  بیانگر آن است

 یمنف پیامدهایگرچه  روستای مذکورن ین ساکنیبنابرا . متفاوت بوده است یه گردشگرحسب سطح توسعساکنان بر 

به بخش  یاقتصاد یل وابستگیبه دل اما اند درك کرده مقصدرا در گردشگری  یطیو مح فرهنگی -ی، اجتماعیاقتصاد

 کنند.یت میهنوز از آن حما یگردشگر

 

 روستاي كندواندر  اسالمي بت به توسعه گردشگريميزان موافقت و حمایت  ساكنين نس (8شماره) جدول

 شاخص
 درصد فراوانی ها

 میانگین رتبه درصد کل
 خیلی زیاد زیاد تاحدودی کم خیلی کم

 2/9 011 1/91 97 00 1/3 8/2 توسعه گردشگری حمایت اززان یم

 (0931) یافته های تحقیق،مأخذ:               
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 يجه گيريتن

ز دو منظر مورد توجه قرار می دهد: اوالً گردشگری زمیناه مشااهده جهاان خلقات، دساتاوردهای اسالم گردشگری را ا

بشری، تفکر در آثار صنع الهی، به دست آوردن ثروت و غنیمت و نیز بهره گیری از مواهب طبیعی را فراهم مای آورد. و 

ی شود. از سویی پاذیرش گردشاگر و نیز عالوه بر آن گردشگری موجب آشنایی فرهنگ های دیگر با فرهنگ اسالمی م

بازگشایی صنعت توریسم در کشورمان می تواند عالوه بر بهره هیا اقتصادی، تریبون و ابزاری مناسب برای ابالغ الگوهای 

اسالمی به انسان هایی باشد که یا هنوز اسالم به ایشان نرسیده و یا قرائتی ناقص، نادرست و تحریاف شاده از  -فرهنگی

هنگ اسالمی شنیده اند. از سویی، هر گاه ما به باید و نبایدهای شرعی توجه کنیم وبخاواهیم دساتور العمال اسالم و فر

های اسالم و ارزش های اسالمی را در همه زوایای حرکت گردشگری بگسترانیم، صنعت گردشاگری بارای ماا ناه تنهاا 

بی تاوجهی باه ارزش هاای آن باه حاداقل خواهاد  درآمد زا خواهد بود، بلکه پیامدهای ناگوار حاصل از تبلیغات سوء و

هرچناد  روساتای کنادوانبا توسعه فعالیت های گردشگری، با توجه به پتانسیل تاریخی و جاذبه هاای طبیعای  رسید.

محدود و بدون برنامه ریزی در سالهای اخیر تحوالت فرهنگی در ساکنین روستا تحت تااثیر ماراودات باا گردشاگران و 

د شده به منطقه ، رخ داده است که عموماً در نحوه تعامالت اجتماعی و نحوه پوشش روستائیان نماود طبیعت گردان وار

آن قابل مشاهده است. در صورت اجرای برنامه های توسعه گردشگری و پروژه های اجرایی در روستا قابال پایش بینای 

کالبادی و اجتمااعی روساتا رخ  بد و ساختا هاایاست در آینده تغییراتی در اشتغال و اقتصاد روستا و به تبع آن در کال

، در سایر بخشها  نیز برنامه ریزی و آیناده نگاری هاای اسالمی زم است هماهنگ با توسعه گردشگریبنابراین ال  .بدهد

شاید مهمترین تحاوالت و جهات گیاری در توساعه روساتا تغییار در فراینادهای   .الزم به تناسب موضوع  انجام گیرد

، بااال رفاتن ساطح آگااهی ژه در بین زنان روستاییسواد بویرهنگی کندوان می باشد. افزایش تعداد افراد بااجتماعی و ف

احساس مسئولیت مردم در بخشاهای عمرانای و برناماه هاای  ، سترش ارتباطات و رسانه های عمومیمردم باتوجه به گ

نتاایج تحوالت اجتماعی و اقتصادی می باشد.   فرهنگی روستا، تغییر شیوه معیشت و نحوه پوشش ساکنین از جمله این

گارایش و نگارش مثبتای در رابطاه باا توساعه روستای  کنادوان  دهد به طور کلی ساکنین روستایی تحقیق نشان می

گردشاگری یاا د. ای سطح متفاوتی از توساعه گردشاگری داردارند در عین حال روستای مذکور دار اسالمی گردشگری

. افازایش ثیر قارار بدهاداجتماعی و فرهنگی مختلفی است که می تواند مکان گردشگر را تحت تاتوریسم دارای مزایای 

فرصت های شغلی بویژه مشاغلی که با احتمال ورود مهاجرین موجب تغییرات در شیوه زندگی اهالی می گردد، موجاب 

. در ز گردشگران ارتقاا مای یابادیرایی ابهبود بخشی آن می شود و دانش،  تخصص و آگاهی جامعه میزبان نسبت به پذ

به محل اباراز رضاایت روستای کندوان با بازید های متوالی این نتیجه بدست آمد که اکثر  افراد محلی از ورود گردشگر 

. ایجاد فرصت های شغلی از قبیل فاروش صانایع دساتی ، روناق فروشاگا هاا و کاافی شاا  و فاروش کامل می کنند

منجر به جلوگیری از تخلیه روستا و ورود به شهرها برای پیدا کردن کاار شاده اسات. باه و ....  اسالمی محصوالت بومی

نظر می رسد توجه مسئولین به این روستا با توجه به منحصر به فرد بودن آن ضاروری  مای باشاد. ورود بایش از حاد 

طق نه اهمیت حفاظت از منااگردشگر به منطقه دلیل و وسیله ایی برای متقاعد نمودن مسئولین دولتی و عموم در زمی

نتایج دیگر تحقیق بیانگر آن است که ساکنین علی رغم درك قوی برخی از اثرات و . طبیعی و ژئوتو  های روستا است

پیامدهای منفی توسعه گردشگری، به دلیل وابستگی شغلی و منافع شخصی شان نسبت به توسعه آن، گرایش مثبات و 

ند. از این رو صاحبان مشاغل وابسته به بخاش گردشاگری  مانناد بخاش خادماتی موافق داشته و از آن حمایت می کن

اند. این امر در قالب تئوری مبادله اجتماعی قابل تبیین است به طاوری کاه حمایت بیشتری از توسعه گردشگری داشته

شهای خود را نسبت و محیطی، رفتارها و واکن فرهنگی -ساکنین بر اساس هزینه و فایده درك شده اقتصادی، اجتماعی

 .به توسعه گردشگری تنظیم می کنند

 



 92-74، ص 2931،  خرداد 1، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir  
 

 

93 

 

 پيشنهادات

بعنوان یك شاخص مثبت برای توساعه موفقیات  ی کندواناستفاده از فاکتور میهمان نوازی واستقبال مردم وساکنین روستا -

 میزبان. اسالمی امیزگردشگری

  اسالمی د موجب گسترش تبادالت فرهنگیمی توان در روستای کندوان با توجه به موقعیت این روستا گردشگری -

 گردشگران داخلی و خارجی گردد.جامعه میزبان و

توسعه گردشگری در روستای کندوان می تواند موجب فراهم شدن زمینه های مشارکت عمومی ساکنین کندوان با  -

 توجه به استقبال اهالی از طرا گردشگری روستا گردد .

میزبان  جامعه  زیست ی نماید و لذا انسجام و قدرت را درآمد و فرصت های شغلینددر این روستا می توا گردشگری  -

 را افزایش می دهد

 توانیرا از دو منظر م اسالمی یدر ارتباط با طرا توسعه گردشگر ساکنین روستای کندوان  راو مشارکت  یهمکار -

و اشتغال  یدرآمد نسب یجادشده و ا روستا یباعث رونق اقتصاد تواندینمود اول مثبت بودن نظر مردم که م یبررس

 روستا یستز یطبردن مح ینو از ب یانبوم ینهایزم یببر تخر یمبن یو دوم نظر منف یدبنما یبوم یتجمع یبرا

 یو نظرات منف باشدیو اخذ نظرات مردم محل، نظر مثبت، نظر غالب مردم م یطیمح یها یتوجه به بررس با باشدیم

  یدر صورت ارتقاء فرهنگ مردم بوم .نمود یلآنها را در جهت مثبت تعد توانیوجود دارد که م یانومب ینبه ندرت ب یزن

 مثبت سو  داد یبسو یزرا ن یانبوم ینظرات اندك منف توانیالزمه م یو آموزشها اسالمی

بومی موجب بروز  توسط افراد غیر انجام خدمات توریستی استفاده از کارمندان غیر محلی جهت اداره تسهیالت و -

 که بایستی در این زمینه نیز اقدامهایی صورت بگیرد. ،تنشهایی در سطح روستا و بخش شده است
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