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 چکیده 

اي  محیطی قابل مالحظهفرهنگی و زیست -اقتصادي، اجتماعیامروزه توجه به موضوع گردشگري امتیازات        
رف دیگر با نماید و از طزیرساختی ایجاد میو کمتر توسعه یافته از طریق توسعۀ درآمدي و براي نواحی روستایی 

تلـف اقتصـادي   هـاي مخ  ثر در تحرك و پویایی بخشاي کامالً مؤ تواند به گونهها و تأثیرات خود می اتکا به ویژگی
دشـگري  با هدف تبیـین نقـش گر   اساس، این پژوهشجوامع محلی، به توسعۀ نواحی روستایی کمک نماید. براین

رودسر به دنبـال پاسـخ بـه     هاي املش وا تأکید بر کارآفرینی بر روي روستاهاي شهرستانو ب روستایی در توسعۀ
اهم کنـد؟ از ایـن   را فـر  نـواحی روسـتایی   د زمینۀ توسعۀتوانه گردشگري روستایی چگونه میکاین پرسش است 

الـب طیـف   در قنامه تحلیلی از طریق گردآوري اطالعات به تکمیل پرسش -با روش توصیفی منظر، این پژوهش 
اسـتفاده از  هـا بـا   و نقشـه   EXCELو SPSS افزار آمـاري هاي پژوهش از طریق نرملیکرت طراحی شده و پرسش

نفـر از   383، که از آن میـان  نقطۀ روستایی است 14ري این پژوهش آما اند. جامعۀتهیه شده  ARC GISافزار نرم
و دهد که بین گردشـگري   نشان می شدند. نتایج پژوهش م نمونه انتخابسرپرستان خانوار روستایی به عنوان حج

همچنین از طریـق بررسـی    ک نوع رابطۀ مستقیم وجود دارد؛ی روستایی در سطح روستاهاي مورد مطالعه توسعۀ
اجتمـاعی،  ضریب همبستگی اسپیرمن بین افزایش درآمد، ایجاد اشـتغال، تحـوالت فرهنگـی، افـزایش تعـامالت      

رد. از مورد مطالعه همبستگی وجود دا فضایی در محدودة–محیطی و تغییرات کالبدي هاي زیست افزایش آلودگی
عـد  کنـد ب  روستایی منطقه را تبیین مـی  متغیري که بیشترین واریانس توسعۀ دهد، طرفی نتایج تحلیل نشان می

  اقتصادي است. 
  

  ، کارآفرینیروستایی ، توسعۀروستایی ردشگريگ :کلیدي هاي واژه
  

  1مقدمه
از اسـتقرار و معیشـت    اي ویـژه روستانشینی شـکل  

بارزي از حیات اقتصـادي و اجتمـاعی در    انسان و جلوة
ایران است که با نظام کم و بیش پایدار در طـی قـرون   
متمــادي دوام یافتــه اســت. عــدم توجــه بــه فضــاهاي 

لیدي نـواحی  توجهی به توان و امکانات تو روستایی، بی
هـاي طبیعـی و نیـروي انسـانی      روستایی، از نظـر داده 

شهري  -هاي گسترده روستایی موجب تشدید مهاجرت
                                                             

  habibi.hassan56@gmail.comنویسنده مسئول:  *
 

 ین اسـاس، بـا توجـه بـه جایگـاه جامعـۀ      گردد. بـرا  می
ی کـه ایـن   هـای  روستایی در ایران و مشکالت و چـالش 

خــود بــا آن مواجــه اســت،  جامعــه در فراینــد توســعۀ
ها و  شناخت و تبیین نقش گردشگري، شناخت قابلیت

ــار و  هــا پتانســیل ي گردشــگري روســتایی، تحلیــل آث
روســــتایی در هــــاي  پیامــــدهاي آن بــــر عرصــــه

هاي توسعۀ روستایی اهمیت دارد؛ لذا بـراي   ریزي برنامه
ریزي و توسـعۀ   ی، ناگزیر به برنامهمل رسیدن به توسعۀ

 ریــزي و توســعۀ روســتایی هســتیم؛ زیــرا عــدم برنامــه
جـاد  روستایی مشکالت فراوانی را براي سرزمین ملی ای
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ریـزي در نـواحی روسـتایی، عـدم      نماید. عدم برنامه می
هـاي   اشتغال و ضعف امکانات زیستی، سـبب مهـاجرت  

شهري گردیده و هر ساله تعداد کثیري  –شدید روستا 
ــاجرت     ــهرها مه ــوي ش ــه س ــتایی ب ــت روس از جمعی

نمایند. این افراد با ترك روستا از سویی سبب تنزل  می
ردند و از سوي دیگر بـه  گ و انحطاط نسبی روستاها می

هاي الزم و ضعف بنیـه اقتصـادي،    لحاظ فقدان مهارت
به ناچار در حاشیه شهرها سـاکن شـده و بـه مشـاغل     

آورند. در این میـان توجـه بـه     زا و کاذب روي می تورم
کـه  گردشگري روستایی یکی از انواع گردشگري اسـت  

هـاي   روستاها و چالش اساسی در توسعۀش قد ننتوامی
زیـرا گردشـگري روسـتایی،     ؛باشـد  دارا ها روي آنپیش 

هـاي مختلـف گردشـگري در     هـا و گونـه   شامل فعالیت
شـود و در   یرامـون آنهـا مـی   هـاي روسـتایی و پ   محیط

ها و آثار متفاوتی بـراي محـیط زیسـت     ارزش بردارندة
تواند تا حـد   روستا اعم از طبیعی و انسانی است که می

 متوقـف و شهري را  –هاي روستا  زیادي روند مهاجرت
زمینه توسعه روستایی در محیط روسـتا را بـه منظـور    

. همچنــین سـکونت بخشـی افــراد جامعـه فـراهم آورد    
هاي اخیر به عنوان عـاملی   گردشگري روستایی در سال

مهم در تحول و توسعه نـواحی روسـتایی مـورد توجـه     
ه کشورهاي توسعه یافته قرار گرفته است. از علل توجـ 

در ایـران  تـوان گفـت کـه     هاي اخیر مـی  سال به آن در
هـاي   هاي اقتصادي روستا طـی دهـه   بسیاري از فعالیت

ال اخیر دچار افول شدید شده و سـطح درآمـد و اشـتغ   
ویژه درآمـد سـرانه    هاي کشاورزي سنتی، به در فعالیت

روستائیان تا کمتر از میزان متوسط درآمد سرانه کشور 
). از سـوي  74: 1391(جمعـه پـور،  کاهش یافتـه اسـت  

دیگر افـزایش نـرخ بیکـاري و در نتیجـه خـروج نسـل       
ــات   ــاالتر از اجتماع ــراد داراي تحصــیالت ب جــوان و اف
روستایی، بافت و ساختار نواحی روسـتایی را بـه خطـر    
انداخته است. بنابراین گردشگري نه تنها به عنوان یک 

یکـی از   بـه  ابزار بالقوه براي تغییر ایـن وضـعیت بلکـه   
 تبـدیل  ي روستایی ناپذیر راهبرد توسعه عناصر جدایی

گردشـگري   از پیامـدهاي توسـعۀ  گردیده است. لـذا از  
روستایی، ارتقاء سطح و استانداردهاي زیستی مـردم و  

ایجـاد   رایط زندگی در فضاي روسـتایی اسـت.  بهبود ش

چنین شـرایطی، محـیط روسـتا را تبـدیل بـه فضـایی       
تـالش  جذاب براي زندگی روستاییان و محـیط کـار و   

نمایـد.   وري اقتصـادي مـی   ایش تولیـد و بهـره  براي افز
این اهداف، عالوه بر رشد و توسـعۀ روسـتا،    رسیدن به

ملی نیز موثر خواهـد بـود کـه     براي رسیدن به توسعۀ
این امـر لـزوم توجـه و اهمیـت موضـوع را در اقتصـاد       

همچنـین بـا    ؛دهـد نشـان مـی  اي و ملی  محلی، منطقه
 توان زمینۀ شگري روستایی، میریزي توسعۀ گرد نامهبر

شکوفایی اقتصادي مناطق روستایی را فراهم نمـود. بـا   
ان توان بـه عنـو   ن دیدگاه، گردشگري روستایی را میای

روسـتایی معرفـی    یکی از عوامل مهم در جهت توسـعۀ 
 يدیمنابع تول تیمحدود لیبه دل در کشور ایراننمود. 

 یکمـ  يهـا ها از توانروستا یطیمحستیو مالحظات ز
برخوردارند و گاه  یو صنعت يکشاورز يگذارهیدر سرما

از آنچه که امروزه در اسـتفاده از منـابع    شیتوان بینم
روسـت کـه    نیاز ا صورت داد، یاقدام رد،یگیانجام  م

ــوان را يصــنعت گردشــگر ــه عن مشــکالت  يهگشــاب
منــاطق  .اســتمطــرح شــده روستانشــینان  ياقتصــاد

لحـاظ برخـورداري از منـابع    روستاهاي شرق گیالن به 
ــت   ــراث فرهنگــی از قابلی ــاریخی و می غنــی، ســابقه ت
گردشگري باالیی برخوردار است. نواحی روستایی ایـن  
مناطق توانایی تبـدیل شـدن بـه قطـب گردشـگري و      

به  نیازهاي مختلف گردشگران را دارد. این مقاله تأمین
موضـوعات محـوري    در نقش گردشگريدنبال بررسی 

اشـتغال، ارتقـاء    ایجـاد درآمـد در روسـتاها،    چون ابعاد
 سطح فرهنگی روستائیان، افزایش تعامالت اجتمـاعی و 

باشـد   ... در توسعه روستاهاي ناحیه مورد مطالعـه مـی  
تـوان زمینـه تغییـرات     چرا که با توسعه گردشگري می

اساسی را در سطح زندگی روستائیان فـراهم آورد و در  
و افــزایش امکانــات و نهایــت بــا ایجــاد ایــن تغییــرات 

ــایی و ... در محــیط روســتا،   ــایی و روبن خــدمات زیربن
  گردد.  زمینه توسعه روستایی فراهم می

  
  مبانی نظري و رویکردها

هـر   1990از دهـه   يگردشگر یمطالعات دانشگاه     
اطالعـات و   يشـد. توسـعه فنـاور    یجهـان  شـتر یچـه ب 

 اتینشـر  ریرشـد چشـمگ   نترنـت یا ژهیارتباطات و به و
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 ،يمطالعــات گردشــگر ۀنــیدر زم یالمللــ نیبــ یعلمــ
 ۀتوسـع  ،يگردشـگر  يهـا  و اطلس یتخصص يها کتاب
 هر يگزاربر ،يگردشگر یدانشگاه -یآموزش يهاگروه
 یتخصصــ يهــا شیهــا و همــا کنفــرانس شــتریچــه ب

ــگر ــان، ا  يگردش ــطح جه ــادیدر س ــازمان ج ــا س  يه
ــ ــگر یتخصص ــزا يگردش ــزونروز شیو اف ــاهم اف  تی

شـدن   یجهـان  لیدال نیاز مهمتر يگردشگر ياقتصاد
ــگر  ــات گردش ــ  يمطالع ــمار م ــه ش ــدیآ یب ــز و  .ن (پی

   .)2004، 2هال و جنکینز؛ 2007، 1همکاران
 نـوین  جهان تمایل ،21 قرن به ورود که باطوريبه

 تجـاري  نظـم  و اسـت  یافته افزایش گردشگري بازار در
ـــاک تغییــــرات گردشــــگري مقاصــــد در  ولوژي،ـــ

 .گـردد می اشیـــن را اقتصادي و فرهنگی ی،ـاعــاجتم
در همـین راسـتا    .)103: 2015، 3(جاکویچ و همکاران

ــرین ــۀ آخ ــرن ده ــتم ق ــرات بیس ــی تغیی  در را مهم
 طور به تغییرات این. است داشته همراه هــب گردشگري

 مشـتري  عنوان به گردشگران رفتار با ارتباط در اي ویژه
 اتفـاق  اسـتراتژي  تغییـر  یـک  آن بـا  مطابق. است بوده

ـ  عمـوم  طـور  بـه  گردشـگري  از و افتـاد   رشـگستـ  هـب
 اکوتوریسـم،  هماننـد  گردشـگري  جـایگزین  هاي شکل

 و گروهـی  توریسم روستایی، توریسم فرهنگی، توریسم
 هـب املـــک طور به که گردشگري هاي شکل رـایـــس

 و داده اختصـاص  خصوصشان به نیازهاي و اصـــاشخ
ــن در ــ ای ــه هـرابط ــژه توج ــه اي وی ــمت ب ــعۀ س  توس

ــگري ــتایی گردشـ ــوف روسـ ــده معطـ ــت گردیـ  .اسـ
ــک  ــایلوویچ و موریـ ــع ). 268:  2012، 4(میهـ در واقـ
می اسـت کـه در   ـهـاي مهـ   گردشگري یکی از فعالیت

اقتصـادي   اي در توسـعۀ  اخیر از جایگاه ویـژه  هاي دهه
برخی کشورها برخوردار بوده است. این صـنعت عـالوه   

ها،  زایی و تبادل فرهنگ بر درآمدزایی، ارزآوري، اشتغال
هاي اقتصادي جهان از جملـه   سهمی را در بین فعالیت

اســت.(میرکتولی و  صــادرات بــه خــود اختصــاص داده
ــدق،  ــزایش). 138: 1389مص ــت اف ــواحی در جمعی  ن

 روسـتا،  در شهرنشـینان  از يبسـیار  خاسـتگاه  شهري،

                                                             
1. Pease and et al 
2. Hall & Jenkins 
3. Jakovic and et al. 
4. Mihailovic&Moric 

 نــواحی در گردشــگري مســتعد و بکــر منــاطق وجــود
 در گردشـگري  هـاي  جاذبه اکثر گرفتن قرار و روستایی

 تقاضـا  گرفتن فزونی امروزي، شهرهاي از بیرون نواحی
 ویـژه  بـه را  روستایی نواحی ريـــگردشگ بخش در را
 کـرده  رو روبـه  نیز بیشتري افزایش با اخیر هاي دهه در

 مــورد در). 100: 1390(غنیــان، خــانی، بقــایی، .اســت
 چنـدي  نظـرات  روسـتایی  گردشـگري  موضوع توسـعۀ 

گردشگري بـر   از بازار بخشی را آن بسیاري دارد؛ وجود
 هايشـکل بـا را آن وانــــت می معتقدند و دـشمرنمی

 آفتاب، در گردشگري ري، مانندــگردشـگ بـازار دیگـر
ــگري ــار در گردش ــا، کن ــگري دری ــواحل در گردش  س

 ر،ـــــدیگ بۀـــــجن زا کـــرد. ایــــسهــمق اي ماســــه
 توسـعۀ  بـراي  اي فلسفه عنوان به روستایی ريـگردشگ

 سـه  داراي جنبـه  این که است مطرح گردیده روستایی
  است؛ مهم دیدگاه

 بــراي  راهبـردي عنوان به گردشگري نگرش یک از -1
 دهنــدةانعکـــاس کـــه اســـت روســـتایی توســـعه

  است. روستایی محیط ویژگی
 و ابــزار  عنــوان  بـه را گردشـگري نیـز مـواردي در -2

ـــراي سیاســـتی ــتایی باز ب ـــصاد روس ـــاخت اقت  س
  شناسند. می

 ابـزاري  و سیاسـت  عنوان به را گردشگري نیز بعضی-3
 اند. قلمداد کرده پایدار روستایی توسعۀ براي

ی که موضـوع  نیکارآفر هیاول طرح نظري و از طرفی
بـه علـم اقتصـاد نسـبت      دیرا با پژوهش هم هست این
اقتصـاد و  با رابطه  این نظریه دراوج  شود گفته می .داد

ــرن ب ینیکــارآفر ــه و ســتمیدر ق ــب  1940از دهــه  ژهی
 يسازمفهوم يتالش برا رایز .به بعد بوده است يالدیم

خصوص در  بهآغاز شده،  ياز مکاتب اقتصاد ینیکارآفر
ــ ــ 1970 هده ــاددان ،يالدیم ــاهد  اناقص ــس از مش  ةپ

 يریجلوگ يکننده، برامصرف يتقاضا تیریشکست مد
توجه کردنـد.   ینیدهه به کارآفر نیاز تورم مستمر در ا

 يسـه درصـد  -دو يور کـه بهـره   افتندیاقتصاددانان در
در دهـه   بـاً ی، تقر1960و  1950دهـه   يها سال ۀساالن

مسئله باعـث شـد بـه     نیاست. ا دهیبه صفر رس 1970
کاالهـا و   ۀبـر عرضـ   ،تقاضـا  تیریتوجـه بـه مـد    يجا

 شـتر یقـرار داشـت، ب   ینیخدمات که در قلمرو کـارآفر 
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در  ینیآنها اعتقاد داشتند کارآفر جهیدر نت .توجه کنند
کنـد کـه    جـاد یا یتوانـد سـه منفعـت اصـل     یجامعه م

ــداز ــزا -1 :عبارتن ــاد  شیاف ــد اقتص ــا -2 يرش  يارتق
و  التهـا و محصـو   يآمـدن تکنولـوژ   دیپد-3 يور بهره

در واقـع بررسـی   . )40: 1388 د،یـ (ناه دیـ خدمات جد
گردشگري روستایی و تأثیر آن در کـارآفرینی یکـی از   

د آن بـه بحـث و   موضوعاتی بوده که محققـان در مـور  
) 2005( و همکارانش 1لردکیپانیدز اند. بررسی پرداخته

گردشـگري   ر پژوهشی عامـل کـارآفرینی در توسـعۀ   د
پایـدار را مـورد بررسـی قـرار داده و بیـان کردنـد کــه       

هاي مهم اقتصاد است کـه بـه    گردشگري یکی از بخش
 2دیــوديمیــزان بــاالیی بــا کــارآفرینی مــرتبط اســت. 

) در پژوهشی بیان کرد گردشـگري کشـاورزي   2016(
هاي آنان را  یجاد اشتغال براي مردان، خانوادهعالوه بر ا

ــگري     ــی از گردش ــار ناش ــب و ک ــد کس ــز در فرآین نی
و  راستا سونگخال کشاورزي وارد نموده است. در همین

) گردشگري کشـاورزي را ابـزاري   2012( 3سمبونسوکه
ش مشـاغل روسـتایی کشـورها عنـوان     مهم در گسـتر 

وسـتایی  کند.  کـارآفرینی مـرتبط بـا گردشـگري ر     می
هـاي شـغلی بـراي مـردان      کردن فرصتبر فراهم عالوه

 هاي کارآفرینی براي زنـان  ایجاد موقعیت روستا موجب
اي کـــه  روســـتایی نیـــز گردیـــده اســـت بـــه گونـــه

ــتاوروالکیس ــارانش ( 4اســ ــأثیر  ) 2013و همکــ تــ
ــ ــتغال  گردش ــزایش اش ــر اف ــاورزي ب ــی و  گري کش زای

  5مثبــت دانســتند. مــک را کــارآفرینی زنــان روســتایی
اقتصادي و اجتماعی را ) در همین راستا عوامل 2005(

ارآفرینـان در  تـرین فاکتورهـاي انگیزشـی ک   جزء مهـم 
دانـد. گردشـگري روسـتایی     گردشگري کشاورزي مـی 

تبـدیل بــه صـنعتی گردیــده کــه بـا ورود بــه منــاطق    
گـذار   یرانداردهاي زندگی روستائیان تأثروستایی بر است

کنـد کـه گردشــگري    ) بیـان مـی  2016(6یانـگ  .اسـت 
زندگی روستائیان تأثیرگذار اسـت و  روستایی بر سبک 

اردهاي زنـدگی روسـتائیان   با ورود گردشـگري اسـتاند  

                                                             
1. Lordkipanidze 
2. Dwivedi 
3. Songkhla & Somboonsuke 
4. Stavroulakis 
5. Mace 
6. Yang 

) تأثیر گردشـگري  2008( 7کسماچوسکا یابد. بهبود می
دگی مردم محلی را مهم کیفیت زن کشاورزي بر توسعۀ

چون  ییهادگاهیطرح د رشدهمچنین  کند؛ ارزیابی می
 طیشـدن فرهنـگ و محـ    ییبـر کـاال   يگردشگر ریتأث
 8وود شـل یم چـون  ياز جانـب افـراد   ییروسـتا  ستیز
ــیتبدر ) 2011( ــاه نیـ ــگر میمفـ ــتا و گردشـ  يروسـ

و بسـط   يپرداز هیورود به نظر يبرا يسرآغاز ییروستا
ــاه ــکل میمف ــگر يدی ــتا يدر گردش ــب  ییروس از جان

در لذا بـا توجـه بـه ایـن مطالـب و       ؛دیگرد انمتخصص
 وضعیت بررسیبا عنوان  وهش پژاین ارتباط با موضوع 

 روسـتایی بـا   و نقش آن در توسعۀ روستایی يگردشگر
ــارآفرینی  ــر ک ــد ب ــۀ(تأکی ــتاهاي  مطالع ــوردي: روس م

ابعـاد   کند تـا  تالش می هاي املش و رودسر)شهرستان
 ازبـه ویـژه    روستایی و اثـرات آن،  يگوناگون گردشگر

 محـدودة را در  ییروسـتا  یبـر نـواح  کـارآفرینی   جنبۀ
در نظـر گـرفتن    .دهـد قرار  یمورد بررس ،مورد مطالعه

توانــد   یبه عنوان یک محصول م ي روستاییگردشگر
کوچـک   هـاي شـرکت  يهـا تیـ ي فعالبسـتري را بــرا 

ي و نقش بیشـتر سـاکنان محلـی در اقتصـاد     گردشگر
گردشـگري روسـتایی از یـک    . فراهم آوردي گردشـگر

ــد در متنــوعطــرف مــی ـــع  توان ســازي اقتصــاد جوام
صنعت گردشگري نقشی مهـم ایفــا  روستایی در قالب 

اي بـراي  توانــد وسـیله  ، مــی کنـد و از طـرف دیگــر 
ایــن   همچنــین  ؛ک رشد اقتصـادي ملـی باشـد   تحری

ه در توانمندسـازي  توانـد داراي نقش عمـد یصـنعت م
تنــوع و رشـد    منــابع انسـانی،   ۀعمردم محلـی، توسـ  

هاي شـغلی جدیـد   خلق فرصت اقتــصادي و همچنین
هــاي اقتصــادي و   باط نزدیـک بـا سـایر بخـش    در ارت

  .اجتماعی باشد
  

  تحقیق روش
ــا       ــژوهش از نی ــدف و ماه  پ ــر ه ــنظ ــوع  تی از ن

ــاربرد ــر روش توصــ يک ــیتحل -یفیو از نظ ــت؛ یل  اس
روش  هاي مـورد اسـتفاده از   ش اصلی دادههمچنین بخ

نامـه، مصـاحبه و   پرسـش  کیـ )، تکنیشیمای(پ یدانیم

                                                             
7. Kosmaczewska 
8. Micheal Woods 
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بـا   قیـ نامه تحقاست که پرسشمشاهده استفاده شده 
 يسرپرسـتان خـانوار، شـورا    يآمـار  ۀتوجـه بـه جامعـ   

و  قیـ تحق میمفـاه  يبـر مبنـا   یو مـردم محلـ   یاسالم
  .  شده است هیها تهریمتغ
  

  محیط مورد مطالعهدر کارآفرینی گردشگري بر  توسعۀ راث: نشانگرهاي آ1جدول 
  هاگویه  شاخص

 اقتصادي

 درآمد
 خانوار، تولیدي دامی و باغی محصوالت فروش از درآمد کسب، منطقه به گردشگران ورود علت به خانوار درآمد افزایش

 و مالی جریان افزایش، مسکن دادن اجاره طریق از درآمد کسب، روستایی ساز و ساخت توسعۀ طریق از اشتغال ایجاد
 ).1389قشالق و همکاران، (ایمنیساکنان خرید قدرت باال رفتن گردشگري، توسعۀ طریق از روستا به پول

 اشتغال
 توسعه خدمات، بخش در اشتغال افزایش روستا، در آنها ماندگاري افزایش و جوانان اشتغال هايزمینه شدن متنوع

 توسعۀ بخش، این در اشتغال ایجاد و ساز و ساخت توسعۀ گردشگران، سوي از شغل ایجاد و کارآفرینی هايفعالیت
 ).1390، ادورخانی و همکاران(ددزنان براي خانگی اشتغال و دستی صنایع

 سرمایه گذاري
 ورود بـا  محـدودة  در گذاريسرمایه تحریک جوانان، اشتغال در آن تأثیر و غیردولتی و دولتی بخش گذاريسرمایه

 به گردشگري خدمات کیفیت رفتن باال براي گذاريسرمایه گذاري،سرمایه پذیري ریسک میزان رفتنباال  گردشگران،
 ).1392، زادهکیوانی(گردشگران بیشتر جذب منظور

اجتماعی 
 فرهنگی

 مشارکت
 میزان، خدمات هايهزینه تأمین در همیاري عمومی، هايهزینه تأمین در مشارکت روستا، امور مدیریت در همکاري
  .)2008،  1(اتلجویک گردشگر با روستا اهالی میان در همدلی

 امنیت
 و مـردم  رامـش آ حـس  بـا  تـردد  روسـتا،  در امنیـت  وجـود  از سـاکنان  رضـایت  حـس  روسـتا،  در امنیت احساس

 .)2016و همکارش ،  2(رندي بردولدگردشگران

 در هاناهنجاري و جرائم در آمده وجود به تغییرات، محلی نهادهاي تقویت، جوانان ویژه به ساکنان مهاجرت کاهش  ماندگاري
  .)2012، و همکارش 3سیتومورنگ (دوهار بابروستا

 هاي محلی ارزش
 رسوم و آداب رعایت گردشگران، حضور از ناشی محلی مردم هايارزش در تغییر میزان روستا، در مصرفی فرهنگ رواج

 .) 2011و همکاران،  4(ویبینگ ژائوسنتی روابط به پایبندي، محلی

 کالبدي

 ساختاري کالبدي
 و ساخت در مورد استفاده مصالح تغییر روستا، کالبدي بافت در گرفته صورت تغییرات، مسکن استانداردهاي بهبود

و  5(جاکویچروسـتا  حاشیه و هادامنه در ویالها ساخت توسعۀ، مسکن ساخت در دوم هايخانه از الگوگیري سازها،
 .)2015همکاران، 

 دانش ساخت و ساز
- جاده ارتبادلی هايزیرساخت توسعۀ معابر، کردن سنگفرش و ریزيشن ساز، و ساخت در جدید هايدانش از استفاده

 ).1391پور،(جمعهاي

 معابر دسترسی
 در مشـارکت  گـذرگاههاي  و رودخانـه  حریم رعایت و معابر بهبود و ساماندهی سازها، و ساخت بر کنترل و نظارت

 ).1389قشالق و همکاران، (ایمنیگذاري جدول در تغییر روستا، بهسازي

زیست 
 محیطی

 تغییرات کاربري
 طبیعی، هاي زیبایی تخریب ساختمانی، هاينخاله تخلیه برنامه، بدون ساز و ساخت، باغات و مزارع در کاربري تغییرات
، زاده کیـوانی (هـا دامـداري  توسعۀ علت به گیاهی پوشش تنوع کاهش وحش، حیات زیستگاههاي و مراتع تخریب
1392.( 

 آلودگی منابع آب
ادورخانی و (دشیمیایی کودهاي و سموم انواع از گسترده استفاده رواج آب، منابع از استفاده افزایش، آب منابع آلودگی

 ).1390، همکاران

 بهداشت محیط
-روش بهبود، زباله آوريجمع هاي هزینه تأمین در و...،همکاري سطحی هاي آب منابع به شدهتخلیه فاضالب افزایش

 ).1392، زادهکیوانی(محیط پاگیزگی رعایت افزایش سطحی، هايآب دفع و آوريجمع افزایش، زباله دفع هاي
  هامنبع: یافته

                                                             
1. Ateljevic 
2. Randi Bredvold 
3. Dohar Bob Situmorang 
4. Weibing Zhao 
5. Jakovic 
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اي بـه   هـاي کتابخانـه   بررسـی بخش دیگر از طریق 
روستاهاي  آماري این پژوهش دست آمده است. جامعۀ

و جامعـه نمونـه شـامل     هاي املش و رودسر شهرستان
ــتا 14 ــاالیی      روس ــگري ب ــوان گردش ــه از ت ــت ک اس

دشـگري در  برخوردارند و بـه عنـوان مقصـد اصـلی گر    
ــه شــمار  مــورد مطالعــه نــواحی روســتایی محــدودة ب

بررســی نقــش  منظــور بــه پــژوهش نیــدر ا رونــد. مــی
 زةحـو  کیـد بـر موفقیـت در   گردشگري بـه ویـژه بـا تأ   

محقق از سرپرسـتان   ،کارآفرینی روستاهاي این منطقه
نفـر را بـه    383 خانوار بـا اسـتفاده از فرمـول کـوکران    

اسـت. حجـم نمونـه از     کرده نییعنوان حجم نمونه تع
  است. دهیفرمول کوکران محاسبه گرد قیطر

)n 383نمونه : حجم ) ،(t درصـد   95: ضریب اطمینان
: p)، (05/0: فاصله اطمینان برابـر بـا   d)، (96/1برابر با 

ــودن صــفت بررســی (  : نســبت q))، (5/0نســبت دار ب
    ) است.    5/0فقدان صفت مورد بررسی (

 يهـا  پـژوهش بـا اسـتفاده از روش    اسـاس،   این بر
ر افـزا نـرم  يریو بـه کـارگ   یو استنباط یفیتوص يآمار

SPSS   وEXCEL و  يمرکـز  يهـا  شاخص نییبه تب
تـک   Tجداول بـر اسـاس آزمـون     میو ترس یپراکندگ

 ي(کـا  دویخـ  رمن،یاسـپ  یهمبسـتگ  بیضر ،يا نمونه
روسـتاها از   يبنـد هبـ و به منظور شناخت و رت اسکوئر)

 يگردشـگر  يهـا  تیاز مز يو برخوردار يریگ نظر بهره
ــدل  ــو در ته TOPSISاز م ــ هی ــه میو تنظ ــا، از  نقش ه

کـه  نیـ استفاده شده است. با توجـه بـه ا   GISافزار  نرم
 يگردشــگر وضــعیت بررســی ،پــژوهش یهــدف اصــل

یی بـا تأکیـد بـر    روسـتا  ۀدر توسع روستایی و نقش آن
روســتاهاي ( نــواحی مــورد مطالعــه   کــارآفرینی در

واحـد   نظـر  نی) است از ارودسرو  املش يها شهرستان
  .استروستاه ۀو توسع يگردشگر یاصل لیتحل
ه در ایـن پـژوهش روسـتاهاي    لعمورد مطا محدودة    

ه باشـد. ایـن محـدود    می هاي املش و رودسرشهرستان
مـومی نفـوس و مسـکن سـال     بر اسـاس سرشـماري ع  

 بـا جمعیـت  هـاي املـش و رودسـر)     (شهرستان 1390
). از 1390(مرکز آمـار ایـران، سـال    استنفر  188627

تعــداد و نفــر در منــاطق شــهري  86889ایــن تعــداد 
  نفر در مناطق  روستایی سکونت دارند. 101738

  
  : موقعیت محیط مورد مطالعه1نقشه 

  

در این پـژوهش واحـد    دارد.روستا  569 این ناحیه
ــی و ت ــۀ  بررس ــت و کلی ــتایی اس ــاطق روس ــل من  حلی

املـش و رودسـر را شـامل    هـاي   روستاهاي شهرسـتان 
از  ،روسـتا  14 جامعۀ آماري ایـن پـژوهش  اما  شود، می

در ایـن تحقیـق   . اسـت طقـه  این من يروستا 569بین 
از  اســت کــه ییروســتاهامــا  واحــد بررســی و تحلیــل

کـه در   انـد،  شدهانتخاب  هاي املش و رودسر شهرستان
دهسـتان (سـمام، کجیـد،     5شهرستان املش بـا  میان 

لـش شــمالی و املـش جنــوبی) و در   شـبخوس الت، ام 
د، دهستان (اوشـیان، سـیاهکرو   10شهرستان رودسر با 

بـاالن،  آباد، شـوئیل، بـی  اشکور سفال، اشکورعلیا، رحیم
   .ندچان، رضامحله) ساکن هستنیان، چیماچی

در واقع معیار انتخاب مـا روسـتاهایی هسـتند کـه از     
صـد  توان گردشگري بـاالیی برخوردارنـد و بـه عنـوان مق    

در نــواحی روســتایی محــدوده مــورد اصــلی گردشــگري 
ه، راین روستاها عبارتنـد از ورکـو   .روند به شمار می مطالعه

خصیل دشت، لرود، اربوداردشت، بویه، اُمام، توشیه میـان،  
جواهردشت، لله رود، جنگ سـرا، حسـن سـرا، سـفیدآب،     

محـدوده جغرافیـایی   ) 2 در (شـکل . میالش، گرمابدشـت 
  مطالعاتی مشخص گردیده است:حوزه 

با توجه : گویاناسخـپ هاي فردي و عمومیویژگی
ر خـانوا  33071 شامل که پژوهش نیا يآمار ۀبه جامع

نفـر از سرپرسـتان    383 شود یم  تیجمع 101738و 
عنوان جامعه نمونه انتخاب و مورد مطالعـه و   هخانوار، ب

 334 ،پرسشــنامه 383ز کــل . اقــرار گرفتنــد یبررســ
پژوهش  نیا انیدرصد پاسخگو 3/87رسشنامه برابر با پ
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درصد را زنـان   7/12نامه برابر با پرسش 49را مردان و 
ـ  انیپاسـخگو  یگروه سن نیشتریب. اند داده لیتشک  نیب
 یگـروه سـن   نیدرصـد و کمتـر   5/64سال بـا   39-20

ــر از  ــا   20کمت ــال ب ــد 52/0س ــت درص ــل  از .اس ک
نفـر   210تعـداد   پلمیـ دارندگان مـدرك د  ،انیپاسخگو

و دارندگان مدرك  نیشتریدرصد ب 76/54برابر است با 
گـروه از   نیتر نییدرصد پا 13/2نفر و   8با  یکارشناس

 التیبر حسب سطح تحصـ  تیجمع عینظر تعداد و توز
 تیوضـع خصـوص   همچنین در ؛پژوهش بودند نیدر ا

ــغل ــخگو یش ــخگو  از، انیپاس ــل پاس ــر 353 انیک  نف
و  کاریدرصد) ب 94/7( نفر 30درصد) شاغل و  06/92(

  . ندفاقد شغل مناسب بود
مـورد   شگري در ناحیه روستاهاي محـدودة گرد

عنوان نمود که  توان ی) م1جدول (با توجه به : مطالعه
 هیدر ناح ییروستا يموجود گردشگر يها جاذبه و توان
 5/60بـا   یعـ یطب يهـا  به صورت جاذبـه  مورد پژوهش

درصـد،   5/3بـا   یباسـتان  یخیتـار  يهـا  درصد، جاذبـه 

ــه ــا  یمــذهب يهــا جاذب ــه 5/35ب  يهــا درصــد و جاذب
راستا با توجه به  نی. در ادباشن یم درصد 5/0 ياقتصاد

نگارنـده بـه    ،یدانیـ اساس مطالعات مو بروضع موجود 
ــا ــاال کــه  دیرســ جــهینت نی  يروســتاها از  ییدرصــد ب

ــه محــدودة ــورد مطالع ــر قابل م ــاز نظ ــ تی  لیو پتانس
 یلیبنا به دال یقرار دارند ول ییدر سطح باال يگردشگر
فرصت استفاده  کیبه عنوان  تیابلق نیاند از ا نتوانسته

و توسعه گـام بردارنـد بـه     ییزداو در جهت فقر ندینما
 میعظ هیسرما نیدرآوردن ا تیمنظور جهت به فعل نیا

 نیــاز ا یکــیبرداشــت  یاساســ يهــا گــام دیــبـالقوه با 
صـنعت و   نیـ بـه ا  شیاز پـ  شیمهم، توجه بـ  يها گام
 ۀتوسعو  ییروستا ۀتوسع يآن در راستا نهیبه تیریمد
 مـورد مطالعـه   هیـ در ناح گـر ی، به عبارت داست داریپا
و  يگـرد بـوم  ،ییروسـتا  يگردشـگر  ۀتوان با توسع یم

 نـه یزم یو انسـان  یطـ یمح يهـا  توان نیاز ا يریگ بهره
  رشد و توسعه را فراهم نمود.

  
  مورد مطالعه محدودة ییروستا يگردشگر يهاجاذبه تیوضع: 2جدول 

هاي مذهبی جاذبه  هاي تاریخی باستانی جاذبه  هاي طبیعی جاذبه  شرح   هاي اقتصاديجاذبه 
  1  35  3  64  تعداد
  5/0  5/35  5/3  5/65  درصد

  
 نیـ ، نگارنده بر اآمدهعملهب يها یبه بررسبا توجه      

گننـدگان در   دیـ گردشگران و بازد شتریباور است که ب
 حیو تفـر  يگردشگر يرا که برا ییمقصدها ه،یناح نیا

 یو کوهسـتان  هیـ انتخاب نمودند عمال در مناطق کوهپا
و آب و  ییایـ جغراف طیها از شرا مکان نیقرار دارند و  ا

ــوا ــوع ییه ــورداربر یمطب ــ خ ــو  یم ــه الگ ــند ک  يباش
 يهـا  ها و قطب مکان ریمانند سا زیآن ن يریپذ ستیتور

 يکه  گردشگر ي. مگر در موارداستیدن ریگردشگر پذ
 یمذهب يگردشگر یبه عبارت ایو  یاز نظر هدف مذهب

و  یطـ یمح تیمطرح باشد کـه در آن صـورت محـدود   
نــدارد. در  یدر انتخـاب آن نقشــ  ییآب و هــوا طیشـرا 

صـد  در 53نگارنـده   یدانیـ اسـاس مطالعـات م  بر نجایا
 یعـ یطب يها طیگرفتن از مح بهره لیدل ها به مسافرت

ــرا  ــر، ش ــوا طیو بک ــتفاده از   ییآب و ه ــب و اس مناس

کوه،جنگـل،   ریـ نظ یعـ یطب يهـا  لیها و پتانسـ  تیقابل
سـرد و خروشـان  و    يها و رودخانه یعیطب يها چشمه

 لیو پتانسـ ت یـ بعد قابل ۀدر مرحل .... عنوان شده است
 يدرصـد قـرار دارد کـه گردشـگران بـرا      26با  یمذهب

 ةدر محـدود  سـایر امـاکن مـذهبی   ها و  به بقعه ارتیز
 ۀدست آمـده و رتبـ  هب ندینما یمورد مطالعه مسافرت م

 14بـا   یو باسـتان  یخیتـار  ياز بناهـا  دیـ سوم بـه بازد 
چهــارم وجــود  ۀاســت و در رتبــ درصــد عنــوان شــده

ـ   و بـه  یو هفتگـ  یفصل يها بازار  يهـا  هطـور کـل جاذب
کـه  يطـور شـود بـه   یمربـوط مـ  درصـد   7با  ياقتصاد

 نیـ و تماشـا از ا  دیـ از گردشگران به خاطر خر ياریبس
ــ  بازارچــه ــا را ب ــا آنه ــاب  هه ــوان مقصــد خــود انتخ عن

  .ندینما یم
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  تعداد و درصد گردشگران بر اساس هدف -3جدول 
  هاي اقتصاديجاذبه  هاي مذهبی جاذبه  هاي تاریخی باستانی جاذبه  طبیعی هاي جاذبه  شرح
  27            99  54  203  تعداد
  7  26  14  53  درصد

  
آمد روستائیان در ناحیه گردشگري و افزایش در

بدسـت آمـده از    جیبـا توجـه بـه نتـا    : مورد مطالعـه 
 جـاد یدر ا يدر ارتبـاط بـا نقـش گردشـگر     نامه پرسش

سرپرستان خانوار در  نیسطح آن در ب شیافزادرآمد و 
وجـود دارد و   يمعنـادار  ۀرابطـ  مورد مطالعـه  ةمحدود

از  یکـ یعنـوان   بـه  يداشت که گردشـگر  انیب توان یم
ــفعال ــا  تبــاطدر ار ینقــش مهمــ ياقتصــاد يهــا تی ب

درآمد خانوار  شیو مخصوصاً افزا ياقتصاد يها شاخص

 مـورد مطالعـه   هیـ در ناح ییروسـتا  هیدر ناح ییروستا
در  انیپاسـخگو  ینسـب  عیـ توز یچگـونگ  داشته اسـت. 

 يبنـد  اس رتبـه اسـ نشان داده شده است. بر )4 جدول(
درآمد ساکنان در رتبه اول و توسعه  شیانجام شده افزا

هفـتم قـرار    ۀدر رتب انیگواز نظر پاسخ یمحل يبازارها
درآمـد   شیافزا ۀنیزم یمحل يبازارها ۀبا توسعدارد که 
 گردد. یفراهم م

  
  مورد مطالعه درآمد روستائیان ناحیۀ تبیین نقش گردشگري در افزایش :4جدول 

یف
رد

  

  شاخص
میانگین   فراوانی

  رتبه
رتبه 
خیلی   زیاد  تاحدودي  کم  خیلی کم  بندي

  زیاد
  1  4/4  2/46  3/43  2/2  8/2  5/5  درآمد ساکنانافزایش  -  1
  3  2/4  35  6/54  3/7  1/3  0  توسعه و تنوع بخشی به منابع درآمدي ساکنان ناحیه -  2
  2  3/4  6/42  1/50  6  8/0  5/0  جذب منابع مالی و بودجه و اعتبارات دولتی -  3
  7  6/3  3/23  82/39  28/11  6/17  8  توسعۀ بازارهاي محلی -  4

گذاري بخش خصوصی در  افزایش سرمایهضرورت  -  5
  4  1/4  8/37  2/53  6/1  7/3  7/3  روستا

  6  8/3  32  3/34  26  6/4  1/3  توسعۀ کمی و کیفی صنایع دستی روستاها -  6
  5  9/3  2/23  3/52  2/16  5/5  8/2  کمک به افزایش قدرت خرید اهالی -  7

کمک به بهبود افزایش تنوع محصوالت تولیدي  -  8
  6  8/3  24  3/50  3/18  5/2  9/4  روستا

              4    
  

روسـتایی  شتغال در نـواحی  گردشگري و ایجاد ا
 يدر ارتباط با نقش گردشـگر : مورد مطالعه محدودة

و بـا توجـه بـه     یشـغل  يهـا  فرصت جادیو ا شیدر افزا
 يمعنـادار  ۀرابطـ  کیـ موجود در پرسشنامه  يها هیگو

وجـود دارد   یشـغل  يها فرصت جادیو ا يگردشگر نیب
 روسـتایی محـدودة   هیدر ناح يکه گردشگر يا به گونه

 يبـرا  یشـغل  يهـا  فرصـت  شیافزا ۀنیزم مورد مطالعه
ـ  ۀتوسـع  ،یمحل يبازارها ۀجوانان و زنان، توسع و  یکم

تنوع محصـوالت   شیکمک به افزا ،یدست عیصنا یفیک

 ینسـب  عیـ توز ینموده است، چگونگ جادیو ... ا يدیتول
ــدول (آن در  ــت.  )5ج ــده اس ــه از   آورده ش ــه ک آنچ

دست آمـده اسـت و    هپژوهش ب نیا یفیتوص يها افتهی
 نیــیتب ییروســتا ۀآن را در جهــت توســع يگردشــگر

 اشـتغال  جـاد یو ا یشـغل  يهـا  فرصت شیافزا دینما یم
 یبه عبارت .است يگردشگر ۀبه تبع توسع (کارآفرینی)

-و تنوع شیبا بهبود اشتغال و افزا ییروستا يگردشگر
 ناحیـه مـورد مطالعـۀ    ییروسـتا  یآن در نـواح  یبخشـ 

  را فراهم آورده است. ییروستا ۀتوسع نهیزم
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  مورد مطالعه شتغال در نواحی روستایی محدودةتبیین نقش گردشگري در ایجاد ا : 5جدول 
میانگی  فراوانی  شاخص  ردیف

  رتبهن 
رتبه 
  خیلی زیاد  زیاد  تاحدودي  کم  کم خیلی  بندي

  2  1/4  9/29  4/61  1/5  7/2  9/0  هاي شغلی افزایش فرصت  1
  4  9/3  5/23  4/55  4/11  7/9  0  هاي شغلی براي جوانان افزایش فرصت  2
  7  6/3  3/21  8/40  28/18  8/11  82/7  توسعه بازارهاي محلی   3
  6  7/3  24  3/37  3/30  6/5  8/2  گسترش مشاغل خدماتی   4
  3  4  9/25  8/54  5/15  8/3  0  زندگی و معیشت مردم توسعه و تغییر شیوة   5
  1  2/4  2/41  4/46  6/7  1/4  7/0  بهبود اشتغال زنان روستایی   6
  5  8/3  5/31  2/36  26  2/4  1/2  ی و کیفی صنایع دستی روستاهاکمتوسعۀ    7
  1  2/4  2/32  9/56  6/7  9/2  4/0  کمک به کاهش بیکاري در روستا   8

کمک به بهبود افزایش تنوع محصوالت تولیدي    9
  5  8/3  22  2/52  4/18  6/3  8/3  روستا

  
الت فرهنگـی در روسـتاهاي   گردشگري و تحـو 

 یو فرهنگـ  یاثـرات اجتمـاع  : ناحیه مـورد مطالعـه  
 يهسـتند کـه در آن گردشـگر    ییهـا  وهیش يگردشگر

رفتـار افـراد، روابـط     ،یارزشـ  يهـا  را در نظام یراتییتغ
و  یمراســم ســنت ،یجمعــ یهــا، ســبک زنــدگ خـانواده 
گردشـگران در   .کنـد  یمـ  جـاد یا یاجتماع يها سازمان

 یبا ساکنان محل يگردشگر يمدت اقامت در مقصدها
حاصـل از   ۀجـ یو نت کننـد  یبرقـرار مـ   اسارتباط و تمـ 

 ،ینظـام ارزشـ   ،یزنـدگ  تیـ فیروابط متقابل آنهـا در ک 
 يالگوهـا  هـا،  شیگـرا  ،یکـار، روابـط خـانوادگ    میتقس

را  یراتـ ییتغ زبـان، یم ۀجامع يها آداب و سنت ،يرفتار
 ادیـ ز يهـا  . در صـورت وجـود تفـاوت   آورد یبه وجود م

 ،یمحلـ  نگردشگران و سـاکنا  نیب يو اقتصاد یفرهنگ
خواهــد بــود.  تــر تیــآشــکارتر و بــا اهم راتییــتغ نیـ ا

تحت  زبان،یم یمحل ۀجامع یزندگ تیفیدر ک راتییتغ
و  زبـان یم -دو عامـل روابـط متقابـل گردشـگران     ریتأث
روابــط  قــرار دارد. يصــنعت گردشــگر ۀتوســع زانیــم

 يهـا  یژگـ یو یبا برخ زبان،یم -گردشگران نیمتقابل ب
زودگـذر، نـابرابر و   روابط  نیا -1: شود یمشخص م ریز

محدود شده  یو موقت یکیزیو با موانع ف نامتعادل بوده

را در  یکوتاه ةطور معمول دور گردشگران به -2است. 
 يبـرا  یفرصت چیکه ه يا به گونه برند، یمقصد به سر م

بـه روابـط معنـادارتر     يو سرسـر  يروابط صـور  لیتبد
بـه   ینتخـود جـوش سـ    يمهمانـدار  -3ود نـدارد.  وج
آشـکار   یثروت نسب -4  شود یم لیتبد يتجار تیفعال

اغلـب منجـر بـه     زبـان یافـراد م  دگاهیـ گردشگران، از د
 ییروســتا ی. در نــواحشــود یمــ 1بردارانــه روابــط بهــره

 یعـد فرهنگــ در ب يگردشـگر  محـدودة مـورد مطالعــۀ  
) 6جــدول (وجــود آورده اسـت کـه در   هرا بـ  یراتـ ییتغ

هایی  شاخصدر  راتییتغ نیا ۀآورده شده است. از جمل
 یاهـال  احسـاس تعلـق خـاطر    شی: کمک به افـزا رینظ

 لیاز وسـا  شـتر یب ةبـه اسـتفاد   بینسبت به روستا، ترغ
و بهبود خدمات و امکانـات،   یمدرن، ارتقاء سطح زندگ

توسعه  ،یفرهنگ محل يبهبود توسعه و تحول و نوساز
 ۀجـنس، توسـع   دو نیبـ  یشـغل  يهـا  و بهبود فرصـت 

دست ه. بر اساس اطالعات باستو ...  یشتخدمات بهدا
 ۀنگارنـده توسـع   یدانیمطالعات منامه و آمده از پرسش

ــت  ــدمات بهداش ــ یخ ــود  ۀدر رتب ــعه و بهب اول و توس
پـنجم قـرار    ۀجـنس در رتبـ   دو نیب یشغل يها فرصت

 دارد.

                                                             
1. Exploitative 
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  مورد مطالعه یی محدودابعاد فرهنگی گردشگري در ناحیه روستا :6جدول 
میانگین   فراوانی  شاخص  ردیف

  خیلی زیاد  زیاد  تاحدودي  کم  خیلی کم  رتبه بندي  رتبه
  4  5/3  20  8/37  8/25  6/14  8/1  ارتقاء سطح زندگی و بهبود خدمات و امکانات  1
  3  7/3  2/26  1/42  2/21  3/7  2/3  بهبود، توسعه و تحول و نوسازي فرهنگ محلی  2
 5  5/2  7/6  8/19  2/27  21  3/25  هاي شغلی بین دوجنس توسعه و بهبود فرصت  3
 1  4  2/32  8/51  3/7  5/4  2/4  توسعه خدمات بهداشتی  4
 2  8/3  5/24  3/50  1/18  3/1  8/5  ایجاد تسهیالت و خدمات نوین  5
تجدید حیات و تقویب پایبندي ساکنان روستا به   6

 1  4  5/40  4/43  3/8  2/3  6/4  آداب، معماري و صنایع دستی

  
ــامال ــزایش تع ــگري و اف ــاعی در گردش ت اجتم

 يگردشـگر  ۀتوسـع : روستاهاي ناحیه مورد مطالعه
ــا توســع ۀســیدر مقا عیمتمرکــز و ســر  يگردشــگر ۀب

 يامـدها یمنجـر بـه پ   شتریب اس،یوار و کوچک مق اندام
 ۀتوسـع  ،یو فرهنگـ  ی. از نظر اجتماعشود ینامناسب م

 لیاز قب زین یمثبت يامدهایآثار و پ تواند یم يگردشگر
توجــه و حفــظ  ،یبهبــود خــدمات و امکانــات اجتمــاع

لبـاس، هنـر و    ،یقیموسـ  ۀنـ یدر زم یفرهنگـ  يالگوها
غرور و مباهات نسبت به فرهنـگ   جادیا ،یدست عیصنا
جوامـع   انیـ م یامکان مبـادالت فرهنگـ   جادیو ا یمحل

العـات  اسـاس مط همـراه داشـته باشـد. بر   مختلف را به 
مـورد   هیـ در ناح ییروسـتا  يگردشگر ،نگارنده یدانیم

 آوردهوجـود   هرا بـ  یراتـ ییتغ یعد اجتمـاع در ب مطالعه
 یدر نـواح  یسـاختار اجتمـاع   رییـ است که موجـب تغ 

ــه  اســت. ییروســتا ــا توجــه ب ــه  )7(جــدول  ب از جمل
تـوان بـه    یمـ  یاجتماع يها شاخص راتییتغ نیتر مهم

 ،یاجتمـاع  يها يو کاهش نابرابر یبهبود روابط اجتماع
و فـراهم   قیتشـو  ،ییاز روند مهاجرت روستا يریجلوگ

و  التیتســه جــادیمهــاجرت معکــوس، ا نــهیآوردن زم
 انیـ م نیـ در ا. و ... در منطقه اشاره نمود نینوخدمات 

نسـبت بـه    یاحساس تعلق خاطر اهال شیکمک به افزا
 نــهیو فــراهم آوردن زم قیاول و تشــو ۀروســتا در رتبــ

  دارد. يپنجم جا ۀمهاجرت معکوس در رتب

  
  ابعاد اجتماعی گردشگري در روستاهاي ناحیه مورد مطالعه: 7جدول 

میانگین   فراوانی  شاخص  ردیف
  خیلی زیاد  زیاد  تاحدودي  کم  خیلی کم  نديب رتبه  رتبه

کمک به افزایش احساس تعلق خاطراهالی   1
  1  4  3/28  2/58  2/8  4/3  9/1  به روستانسبت 

  4  7/3  5/25  1/51  3/7  8/7  3/8  ترغیب به استفاده بیشتر از وسایل مدرن  2
هاي  بهبود روابط اجتماعی و کاهش نابرابري  3

 2  9/3  26  5/52  5/11  1/9  9/0  اجتماعی

 4  7/3  5/28  2/34  4/24  2/10  7/2  جلوگیري از روند مهاجرت روستایی  4
فراهم آوردن زمینه مهاجرت تشویق و   5

 5  6/3  5/22  5/43  6/13  9/18  5/1  معکوس

 3  8/3  24  3/49  4/18  8/3  5/4  ایجاد تسهیالت و خدمات نوین  6

  
زیست هاي گردشگري و افزایش آلودگی و آسیب

 از یکـی : محیطی در روستاهاي ناحیه مورد مطالعه
 هـا  جغرافیـدان  عالقۀ مورد عمده طور به که هایی حوزه
 ایـن  دلیل. است زیست محیط بر گردشگري آثار است،

 کرديـروی داراي که است نهفته جغرافیا ماهیت در امر

 واقـع  در. باشد می محیط و انسان روابط زمینۀ در قوي
 لـــلیــتح و زیست محیط بر تفریح و گردشگري آثار

 انسـانی  هاي جغرافیدان آن در که است اي حوزه منابع،
 گردشـگري،  بـه  مربـوط  مسـائل  مطالعـۀ  در طبیعـی  و

 اهمیـت  دیگر، دلیل حال این با. اند اشتراك وجه داراي
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 و گردشـگري  فعالیت براي طبیعی زیست محیط صرف
 بصــري، و صــوتی هــاي آلــودگی ایجــاد. اســت تفــریح

 بــروز زبالــه، دفــع مشــکالت هــوا، و آب هــاي آلــودگی
 ادهـاستفـ  مشـکالت  تاریخی، و باستانی آثار به خسارت

 تـزیسـ  منفـی  آثار زمرة در سواحل تخریب و زمین از
 رـبــ .اســت روســتایی نــواحی در گردشــگري محیطــی
ــاس ــه اس ــاي یافت ــق ه ــدول  در تحقی ــعۀ ،)8(ج  توس

 محیطـی  زیست هاي آلودگی افزایش موجب گردشگري
 شـده  مـورد مطالعـه   ناحیـه  روسـتایی  جوامع سطح در

 و آب آلـودگی  بـه  توان می آن مهمترین جمله از. است

 روسـتا،  طبیعی مناظر به رساندن فاضالب،آسیب نشت
 هـاي  آلـودگی  افـزایش  طبیعی، منابع به تصرف و دخل

 بافـت  گسـترش  هـوا،  و صوت جمله از محیطی زیست
 حـسطـ  در زبالـه  رهاسـازي  روستا، حاشیه در مسکونی

 انباشـت  و تـراکم  و جـانوران  و گیاهـان  نابودي روستا،
 بنـدي رتبـه  اسـاس  بـر . بـرد  نام روستا محیط در زباله

 و  اول رتبـۀ  در روسـتا  محیط در زباله انباشت و تراکم
 سـطح  در زبالـه  رهاسـازي  و جانوران و گیاهان نابودي

  .دارند قرار آخر

  
  ناحیه مورد مطالعهمحیطی روستاهاي اي زیسته ها و آسیب ابعاد گردشگري و افزایش آلودگی :8جدول 

میانگین    فراوانی  عنوان گویه شاخص  ردیف
  رتبه

 رتبه    
  خیلی زیاد  زیاد  تاحدودي  کم  خیلی کم  

  4  5/3  2/18  1/31  6/45  1/2  3  آلودگی آب و نشت فاضالب  1
 3 7/3  1/34  1/30  6/25  1/2  1/8  آسیب رساندن به مناظر طبیعی روستا  2
 4 5/3  23  6/25  3/41  5/5  6/4  دخل و تصرف به منابع طبیعی  3
هاي زیست محیطی هوا،  افزایش آلودگی  4

 2 8/3  3/24  4/40  2/24  1/7  4  صوت و منظر

 5 3/3  6  6/46  1/41  8/2  5/3  گسترش بافت مسکونی در حاشیه روستا  5
 7 3/2  5/7  7/9  3/15  9/45  6/21  رهاسازي زباله در سطح روستا  6
علت تجاوز به نابودي گیاهان و جانوران به   7

 6 9/2  4/10  8/17  31  7/28  1/12  زیستگاه آنان، قطع درختان

 1 9/3  6/29  6/41  1/23  2/4  5/1  تراکم و انباشت زباله در محیط روستا  8
9              3/3  

  
فضائی در نواحی  -گردشگري و تغییرات کالبدي

 -يکالبـد  راتییتغ: مورد مطالعه روستایی محدودة
 رییـ از تغ يا گسترده فیط ییروستا يگردشگر ییفضا

نگـاه   کیـ شـود کـه در    یرا شامل م یکیزیو تحوالت ف
 یکـ یزیف يها یدگرگون یرسد و تمام یساده به چشم م

 ییربنـا یو ز ییکه به تبع ارائه امکانات و خدمات روبنـا 
 مـورد مطالعـه   یی محدودةروستا ینواح يها طیدر مح

 راتییـ تغ نیـ از ا. ردیـ گ یبـر مـ   در اشـود ر  یحاصل مـ 
 يگردشگر ییفضا -يکالبد راتییتوان به عنوان تغ یم

(جـدول   . در این خصوص باتوجه بـه نمود ادی ییروستا
 ییفضا -يمثبت کالبد يامدهایپ نیترازجمله مهم )،9

ه  کمک در توان ب یمورد مطالعه م هیدر ناح يگردشگر
روستا، کمـک بـه بهبـود     يهاراه ۀجهت بهبود و توسع

دفـع   ستمیکمک به س ،ییدفع فاضالب روستا ستمیس

و  یارتبــاط ســتمیس ۀزبالــه روســتا، کمــک بــه توســع
سـکونتگاهها و معـابر    ۀروستا، کمک به توسع یمخابرات
خـدمات   ۀتوسـع  ،یبهبود خـدمات بهداشـت    ،ییروستا
بهبود  ،یدفاتر و مراکز خدمات شیتوسعه و افزا ،یپزشک

 شیمسـکن، گسـترش و افـزا    يمعمـار  يوگـ بافت و ال
 ۀو مسافرخانه و...)، کمک به توسع (هتلیقامتامکانات ا

 شیامکانات و خدمات حمل و نقل، کمک در جهت افزا
 شیکمـک در جهـت افـزا    ،يتجـار  يساخت و سـازها 
کـه موجـب    اشـاره نمـود   یمسـکون  يساخت و سازها

شده  مورد مطالعه هیناح يدر روستاها یاساس راتییتغ
و  یتبــاطار ســتمیکــه کمــک بــه س يطــوراســت. بــه

ــه توســع  ییروســتا تیمخــابرا ــک ب ــات و  ۀو کم امکان
نیبـاالتر  ییفضـا  يعد کالبـد خدمات حمل و نقل در ب 

ــتا    ــالب روس ــع فاض ــود دف ــه بهب ــک ب ــه و کم  ییرتب
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  به خود اختصاص داده است. انیپژوهش از نظـر پاسـخگو   نیرتبه را در ا نیتر نییپا
  

  مورد مطالعه گردشگري در ناحیه روستایی محدودة فضائی –ابعاد کالبدي  :9جدول 
میانگین   فراوانی  شاخص  ردیف

  خیلی زیاد  زیاد  تاحدودي  کم  خیلی کم  رتبه  رتبه
  8  3  1/31  5/58  7/5  7/4  0  گسترش امکانات بهداشتی درمانی  1
 3  9/3  5/25  1/55  4/15  8/1  2/2  هاي روستاییراهکمک به توسعه   2

کمک به بهبود و سیستم دفع فاضالب   3
 9  8/2  2/47  42  7/4  6/4  5/1  روستایی

 4  8/3  2/32  5/26  8/31  5/9  0  کمک به بهبود سیستم زباله روستا  4

سیستم ارتباطی و  کمک به توسعۀ  5
 1  1/4  8/38  2/48  7/6  2/4  1/2  مخابراتی روستایی

ها و معابر کمک به توسعۀ سکونتگاه  6
 2  4  3/39  8/44  6/3  8/7  5/4  روستایی

 5  7/3  3/33  5/37  3/16  5/3  4/9  توسعه و افزایش دفاتر و مراکز خدماتی  7
 5  7/3  8/30  3/34  4/23  4/9  1/2  تغییر در الگوي معماري مسکن  8

کارگیري مصالح با دوام در هبهبود و ب  9
 6  6/3  23  6/46  7/10  2/11  5/8  ساخت مسکن

گسترش و افزایش امکانات اقامتی، خانه   10
  7  4/3  9/22  7/52  7/15  7/8  0  دوم و مسافرخانه

و  حملامکانات و خدمات  کمک به توسعۀ  11
  1  1/4  32  4/51  6/6  2/5  8/4  نقل

کمک در جهت افزایش ساخت و سازهاي   12
  1  1/4  6/38  4/51  7/2  4  3/3  مسکونی

ساخت و سازهاي  کمک در جهت افزایش  13
  5  7/3  5/30  5/31  6/23  1/10  3/4  تجاري

  2  4  4/40  1/41  5/5  3/8  7/4  هاي اغذیه  توسعۀ فروشگاه  14
    7/3              میانگین

  
گیــري و برخــورداري مزیــت گردشــگري بهــره

مـدل  : مـدل تاپسـیس  روستاهاي مورد مطالعه از 
مناسـب   يبنـد تیـ اولو يهـا مـدل  يفقط برا سیتاپس
مفهـوم   .)81: 1388 ،رضـاعلی  و سـبکبار ی(فرجـ  است

 آل مثبـت دهیـ فاصله از راه حـل ا  نیتر کوتاه، مدل نیا
)PIS (یل منفآدهیفاصله از راه حل ا نیترو دور )NIS (

 يریـ گمیاست که با ضوابط تصم یلئمنظور حل مسا به
-763: 2008و همکــاران،  1(جدیــدي متعــدد روبروســت

ن اسـت کـه   آ سیتاپس کیمهم تکن ازاتیاز امت  ).764
و  ینـ یع يارهـا یهـا و مع به صورت همزمان از شاخص

) 114: 1389 ،يطاهر(پور توان استفاده کرد یم یذهن

                                                             
1. Jadidi & et al 

ـ  .اسـت  ریـ بـه روش ز  کیتکن نیمراحل انجام ا  ۀمرحل
ــک ــاتر لیاول:  تش ــ  داده سیم ــا، مرحل ــدوم: ته ۀه  هی

 ریاعمال وزن به مقاد :سوم ۀنرمال شده، مرحل سیماتر
 نیترآل دهیا نییچهارم: تع ۀنرمال شده، مرحل سیماتر

ــ ــا اولو ای ــب ــر تی ــم اولو نیت ــو ک ــر تی ــا  جــواب نیت ه
مشـخص   کهنیا يبرا نیبنابرا ؛)266: 1391:ي(کالنتر

خــود  يگردشــگر يهــا تــوان ازکــدام روســتا  میینمــا
 يگردشـگر  ۀبهـره را بـرده و بـه تبـع توسـع      نیشتریب
از مــدل  ،نمـوده اسـت   افــتیخـدمات را  در  نیشـتر یب

از  کیـ هـر   گـاه یاستفاده شـده  و رتبـه و جا   سیتاپس
 مشــخص نمــوده )10(جــدول در نمونــه را يروســتاها

  ت.اس
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  هاماتریس داده :10جدول 
 کالبدي زیست محیطی اجتماعی فرهنگی اشتغال درامد نام روستا ردیف

 7/4 6/4 55/4 8/4 1/4 5 جواهردشت 1
 7/4 7/4 41/4 72/4 5/3 4  ورکوره 2
 1/4 1/3 66/4 7/4 72/4 5 خصیل دشت 3
 7/3 9/2 21/4 16/4 2/4 5 لله رود 4
 5/4 3/4 45/4 6/4 14/2 4 جنگ سرا 5
 42/4 2/3 11/3 31/4 75/3 4 اربوداردشت 6
 1/3 5/3 7/4 1/4 1/3 2 حسن سرا 7
 8/3 8/2 99/2 1/3 5/4 2 سفیدآب  8
 9/2 8/1 43/3 6/3 5/2 4 بویه 9
 9/2 1/3 65/3 7/3 2/2 2 میالش 10
 8/2 7/3 2/3 1/3 5/1 2 اُمام 11
 3/2 9/1 12/3 7/3 3/2 3 گرمابدشت 12
 1/2 2/1 62/3 4/3 5/1 3 توشه میان 13
 3 1/3 35/2 4/2 5/2 1 لرود  14

                
 سیدسـت آمـده از مـدل تاپسـ     هب جیبر اساس نتا

در  خصـیل دشــت و  ورکـوره  ،جواهردشـت  يروسـتاها 
گرمابدشـت، توشـه    ياول تا سوم و روسـتاها  يها رتبه
 یلـ یتحل جینتا. دآخر قرار دارن يها در رتبه لرودو  میان

 طیدر شـرا  انـه یگراواقـع  کـرد یمدل بـر اسـاس رو   نیا
 يکـه روسـتاها   ياسـت بـه طـور    هدرست بـود  یکنون

 يگردشـگر  يهـا  مهم و قطب يها شده از مکان نییتع
شـناخته شـده   مـورد مطالعـه    روستایی محدودة هیناح

 ریپذگردشـگر  يهـا  مکـان  نیتـر  است و به عنوان مهـم 
 خصیل دشت، ورکوره جواهردشت، ينمونه روستا يبرا

هـر روسـتا، بـر     ییهـا ن ازیاساس امت نیو بر ا استو .... 
توســعه بــا ابعــاد  ياســاس محاســبات انجــام شــده رو

مــورد  ةمحــدو يروســتاها سیاســتفاده از مــدل تاپســ
ــ  ــه چهــار ســطح تقس ــه  شــدند. يبنــد میمطالعــه ب ک

ورکـوره و خصـیل    ،جواهردشـت سـطح اول   يروستاها
 شود یدرصد از کل روستاها را شامل م 4/21 که دشت

سـطح دوم شـامل    يدارند. روسـتاها  قراردر سطح اول 
 6/28 سـرا بـا  جنگ سرا، اربوداردشـت، حسـن  ، لله رود
 بویـه،  سـفیدآب ، سطح سوم شامل  روستاهاي و درصد

سطح چهارم  يو روستاها درصد 6/28که اُمام  میالش،
از  درصد 4/21 توشه میان ، لرود با ، گرمابدشتشامل 

ــتاها ــل روس ــدو يک ــورد دةمح ــه م ــ مطالع ــود یم  ش
  .)11(جدول

  
  بر اساس مدل تاپسیس هاي رودسر و املش شهرستانبندي روستاهاي سطح :11جدول 

 فراوانی تجمعی درصد  تعداد نام روستا 
 4/21 4/21 3  جواهردشت، ورکوره، خصیل دشت سطح اول
 50 6/28 4 لله رود، جنگ سرا، اربودارشت، حسن سرا سطح دوم
 6/78 6/28 4 سفیدآب، بویه، میالش ، اُمام سطح سوم

 100 4/21 3 گرمابدشت، توشه میان ، لرود سطح چهارم

    14 100 
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  بندي روستاهاي مورد مطالعه بر اساس مدل تاپسیسسطح :2 نقشه

  
 یابعـاد زنـدگ   بـر  يگردشـگر  ياثرگـذار  زانیم یبررس

ــتا ــادر : انییروس ــرا  نی ــژوهش ب ــیتع يپ ــب نی  ینس
ــایمتغ ــ) در متغيمســتقل (گردشــگر يره وابســته  ری

 یزنـدگ  ۀدر ابعاد چهارگان راتییبا تغ ییروستا ۀ(توسع
گام به گام استفاده شده  ونی) از روش رگرسانییروستا

را بـر   ریثأتـ  نیشـتر یکـه ب  يریروش متغ نیاست. در ا
 يرهـا یو متغ شود یوابسته دارد ابتدا وارد مدل م ریمتغ

قـرار   یورود بـه مـدل، مـورد بررسـ     يدوباره بـرا  گرید
 449/0برابـر   نییتع بیاساس مقدار ضرنیابر رندیگ یم

مسـتقل (توسـعه    يرهـا یمتغ دهـد  یکه نشان مـ  است

وابسـته   ریـ مربـوط بـه متغ   راتییتغ 95/0 )يگردشگر
) انییروستا یدر ابعاد زندگ راتیی= تغیی(توسعه روستا

  مقـدار  ANOVA. براسـاس جـدول   کنـد  یمـ  نییرا تب
 P-Value ــ ــادار  ای ــطح معن ــان س ــر  يهم  000/0براب

 هیفرضـ  جـه یتر اسـت در نت  % کوچک 5که از  باشد یم
ــفر ( ــ )ܪص ــون مبن ــا یآزم ــدم معن ــدل  يدار برع م

مدل  نیبنابرا میکن ی% رد م99 نالیرا با اطم ونیرگرس
ــ ــار  ونیرگرس ــاظ آم ــت.   ياز لح ــادار اس ــیمعن  یعن

اثرگـذار اسـت و    ریـ ز يهـا  شاخص يرو بر يگردشگر
  را فراهم آورد. ییروستا ۀتوسع هنیزم تواند یم

  
  ونیبا استفاده از مدل رگرس انییروستا ی/ ابعاد زندگییروستا ۀتوسع بر يگردشگر ياثرگذار یبررس :12 جدول

  انحراف معیار  bمقدار   نتیجه  سطح معناداري Tآماره   )B(ضریب استاندارد   برآورد پارامترها  متغیرهاي مستقل
    000/0        232/1  مقدار ثابت *

  تاثیر دارد  000/0  4/33  88/0  03/0  04/1  درآمد روستاییان
  تاثیردارد  004/0  6/26  81/0  03/0  8/0  ایجاد اشتغال

  تاثیردارد  006/0  5/44  91/0  026/0  17/1  تحوالت فرهنگی 
  تاثیردارد  008/0  4/58  89/0  023/0  06/1  تعامالت اجتماعیافزایش 

  تاثیردارد  000/0  9/55  96/0  023/0  3/1  فضایی -تغییرات کالبدي
  تاثیر دارد  0001/0  1/66  96/0  017/0  09/1  اثرات زیست محیطی

  )  انییروستا یدر زندگ راتیی(تغ ییوابسته: توسعه روستا ری* متغ
  

 شـود  ی) مشـاهده مـ  12جدول ( يها افتهیبراساس 
اشـتغال،   جـاد یا ان،ییدرآمد روسـتا  رهایمتغۀ هم يبرا

 راتییتغ ،یتعامالت اجتماع شیو افزا یتحوالت فرهنگ
کمتر  P-Value یطیمحستیو اثرات ز ییفضا -يکالبد
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شـده در مـدل    ادیـ  يرهـا یمتغ ریثأت یعنی% است 5از 
  است. دار یمعن

در  ییروسـتا  يتوان گردشـگر  يها لفهؤم نیهمچن
 ،کـارآفرینی -يعد اقتصاددر چهار ب مورد مطالعه هیناح

 یطـ یمحستیو ز فضایی–يکالبد ،فرهنگی –یاجتماع
 يهـا  عد بـا شـاخص  اند و هر ب و آزمون شده یابیارزش 

 يها لفهؤم گرید يخود مورد آزمون قرار گرفتند. از سو

 ن،یــیتع ددر چهــار ابعــا  ییروســتا ۀســطح توســع 
قـرار گرفتنـد. بـا توجـه بـه       لیو مورد تحل يریگ اندازه
در  ییروســتا  ۀو توســع  يتــوان گردشــگر  بیضــرا

دو  یهمبسـتگ  زانیـ م ،مورد تحقیـق  هیناح يروستاها
  ییروسـتا  ۀ) و توسـع مسـتقل  ری(متغ يگردشگر ریمتغ

) 95/0( يسـطح معنـادار   نیوابسته) در بـاالتر  ری(متغ
  است. فتهقرار گر دیئأمورد ت

  
  روستایی توسعۀ باگردشگري روستایی همبستگی  :13جدول 

  
  توان گردشگري

  روستایی توسعۀ
  95/0  میزان همبستگی
  000/0  سطح معناداري

  
 ییروستا ۀتوسع انسیوار نییبه منظور تبهمچنین 

 دچنـ  ونیاز رگرسـ  يبر اسـاس ابعـاد تـوان گردشـگر    
  روش گام به گام) استفاده شد.( رهیمتغ

  

  
  : نتایج آزمون تحلیل مسیر1نمودار 

 
 ،ةریمتغچنـد  لیـ تحل جینتـا  )جدول فوقنمودار و (
 ي) را رو يمسـتقل ( ابعـاد تـوان گردشـگر     يرهایمتغ
که مالحظه دهد. چنانینشان م ییروستا ۀتوسع ریمتغ

 ۀتوسع انسیوار نیشتریکه ب يریمتغ نیترشود مهم یم
-يعـد اقتصـاد  ب. کنـد  یمـ  نیـی منطقـه را تب  ییروستا

درصـد   3/40 ییبـه تنهـا   ریـ متغ نیـ است. ا کارآفرینی
دهــد یو نشــان مــ نیــیوابســته را تب ریــمتغ راتییــتغ
 ۀسـع بـر تو  يا قابـل مالحظـه   ریعد تاثب نیا يها لفهؤم

 ییفضـا  -يعـد کالبـد  ب ریـ متغ نیدارند. دوم ییروستا
 نیــیرا تب انسیــوار راتییــدرصــد تغ 2/20اســت کــه 

 ییروسـتا  ۀدر توسـع  زیـ عـد ن ب نیـ ا جهینت در. کند یم
اسـت. در مراحـل سـوم و چهـارم ابعـاد       تیاهم يدارا

شد.  ونیوارد رگرس یطیمحستیو ز یفرهنگ-یاجتماع
را  ییروسـتا  ۀوسـع ت انسیاز وار یکه درصد قابل توجه

الگـو   نیـی توان تب ریدو متغ نیکند. با ورود ا یم نییتب
 انیـ اسـت. بـه ب   دهیدرصد رس 4/75آخر به  ۀدر مرحل
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درصـد   4/75بعـد)  ( ریبا چهار متغ تحقیق يالگو گرید
ــیرا تب ییتوســعه روســتا راتییــتغ زا  کــرده اســت نی
)754/0 =R2 ( .ریجهــت مثبــت مقــاد  Beta  نشــان
 ریـ متغ زانیـ مسـتقل، م  يرهـا یمتغ شیدهد با افزا یم

 یینهـا  يدر الگـو  .ابـد ی یمـ  شیافـزا  ییروسـتا  ۀتوسع
 يبـه ازا  یعنی) را دارد. 461/0(  ریثأت بیضر نیشتریب
 ریـ متغ ،کـارآفرینی -يعـد اقتصـاد  ب شیواحد افـزا  کی

شـود.  یواحد اضافه م 461/0به اندازه  ياقتصاد ۀتوسع
 251/0 ونیرگرس بیضر نیدوم ییفضا-يکالبد ریمتغ

 ینیب شیمستقل در پ يرهایمتغ ینسب تیرا دارد. اهم
 بی) بـا ضـر  ییروسـتا  ۀتوسـع وابسـته (  ریمتغ راتییتغ

Beta ـ  انیب ریهر متغ يبرا آن از  ۀشده است که معادل

  :قرار است نیا
  
 ییفضا - يعد کالبد=  ب ییروستا ۀتوسع زانیم

251/0461/0 کارآفرینی - يعد اقتصاد+ ب  
  

 راتییـ و تغ کـارآفرینی -ياساس، ابعاد اقتصادنیبرا
 زانیـ م ة کننـد ینـ یبشیپـ  نیتر يقو فضایی – يکالبد

 ۀدر جهـت توسـع   انییروسـتا  یدر ابعاد زندگ راتییتغ
 يهرچه گردشـگر  گریخواهد بود به عبارت د ییروستا

 جــاد یدر ا دیــ نما دایــ پ يشــتر یرونــق ب  ییروســتا
  .خواهد گذاشت يادتریفوق اثر ز يها شاخص

  
  

  
  )1396هاي پژوهش:منبع: یافته(روستایی  نقش گردشگري روستایی در توسعۀمدل مفهومی  : 2نمودار 

      
توانسـته اسـت    هیـ ناح نیدر ا يگردشگر تیدر نها

 -یاجتمــاع ،کــارآفرینی-ياقتصــاد يهــا نــهیدر زم
 راتیتـاث  یطـ یمحسـت یو ز ییفضـا  يکالبـد  ،یفرهنگ
 راتییـ موجـب تغ  یعبارته ب گذارد. يبرجا يریچشمگ

 ندهیشده است و در آ ییروستا یدر سطح نواح یاساس
آن همچنان شتابان خواهد بـود و   يرگذاریثأروند ت زین

 يامـا در راسـتا   ،آن وجود نـدارد  يبرا زین یراه برگشت
مــورد  هیــناح ییروسـتا  داریــپا ۀتحقـق اهــداف توسـع  

روسـتاها و   شـتر یمـوارد در ب  ياریهماننـد بسـ   مطالعه

کشـورمان هنـوز مشـکالت و     يدر جوامـع شـهر   یحت
 دیآ یو به نظر م میدار شیدر پ يریمسائل دست و پاگ

 یمنـاطق  نیاز چنـ  یو اصول قیکه شناخت دق یتا زمان
و قـوت آنهـا پرداختـه     و به نقـاط ضـعف   ردیصورت نگ

جامع  يها در چارچوب طرح يگردشگر ۀنشود و توسع
نشــود تــا  ینگــر ســامانده نــدهیشــده و آ یکارشناســ

و  میـ هنوز فاصله دار ییروستا داریپا ۀبه توسع دنیرس
نقاط ضعف موجـود   یتیوضع نیدر صورت استمرار چن

چـون   يا و شـکننده  ریپـذ بیحسـاس و آسـ   یدر نواح



 239-260: صفحات/  1400بهار / نهم و  سی مسلسل شماره/  یازدهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                255

 

نـه   يا ندهیممکن است در آ مورد بحث روستایی هیناح
هـم   يو خطـرات جـد   دهایـ به تهد لیچندان دور تبد

  بشود.
  

  گیرينتیجه بحث و 
از تحـوالت   یعیوسـ  فیـ شامل ط ییروستا ۀتوسع      

 ینــواح ياقتصــاد - یاجتمــاع يدر ســاختارها قیــعم
منصـفانه درآمــد،   عیـ اسـت و بـه دنبــال توز   ییروسـتا 

 يهــا فرصــت جــادیو ا یزنــدگ ياســتانداردها شیافــزا
 یمتنـوع  ياست. تـاکنون الگوهـا   ینواح نیدر ا یشغل
تجربـه شـده اسـت کـه عمـدتاً       ییروسـتا  ۀتوسع يبرا

سـهم   زیـ ن ینـک امنداشـته و هـ   یمطلـوب  يدستاوردها
 شــرفت،یجهــان سـوم از توســعه و پ  ییجوامـع روســتا 

نقـش   نیـی تب يپژوهش بـرا  نیاندك است. در ا اریبس
 با تأکیـد بـر کـارآفرینی    روستاها ۀتوسع در يگردشگر

در  ییروسـتا  يموجود گردشگر يها ابتدا جاذبه و توان
ـ   هیناح بـا   یعـ یطب يهـا  همورد مطالعه به صـورت جاذب
درصد،  5/3با  یباستان یخیتار يها ، جاذبهدرصد 5/65

ــا  یمــذهب يهــا جاذبــه  يهــا درصــد و جاذبــه 5/35 ب
بــا توجــه بــه و  بــه دســت آمــد درصــد 5/0 ياقتصــاد

نامـه در ارتبـاط بـا    دست آمده از پرسـش ه ب يها افتهی
 ثر درؤعوامـل مـ   ریسـا  نیدر ب ينقش گردشگر نییتب

 انیـ ب تـوان  یم مورد مطالعه محدودة يروستاها ۀتوسع
ــگر   ــه گردش ــت ک ــواح يداش ــتا یدر ن  يدارا ییروس

، یفرهنگـ  -یاجتمـاع  ،کـارآفرینی -ياقتصاد يامدهایپ
پـژوهش   جی. نتـا است یطیمح ستیو ز ییفضا يکالبد

 2835 کـارآفرینی -ياقتصـاد عد دهد که در ب ینشان م
کـه  يطور به شده است جادیا میشغل به صورت مستق

نفـر در    88 ،ییرایو پذ یاقامت ينفر در واحدها 1232
 هـا،  یکافـه سـنت   خانـه و نفر در سفره 261 ها، رستوران

نفـر در    151 هـا،  یفروش هینفر در فروشگاه و اغذ 991
هــا  رگــاهینفــر در تعم 112و  یدســت عیفروشـگاه صــنا 

 يدارنـد. گردشـگر   تیـ و فعال انـد مشغول به کار شـده 
 يرو بـر  ییفضـا  -يرا در ابعـاد کالبـد   يادیز راتییتغ

ـ  مورد پـژوهش  ییروستا ینواح  .وجـود آورده اسـت   هب
 ،یدرمان یشامل گسترش امکانات بهداشت راتییتغ نیا

 سـتم یکمـک بـه س   ،ییروستا يههارا ۀکمک به توسع
دفـع   سـتم یکمک به بهبـود س  ،ییدفع فاضالب روستا

 یو مخـابرات  یارتبـاط  سـتم یس ۀزباله، کمک به توسـع 
معابر و سـکونتگاهها، توسـعه و    ۀا کمک به توسعروست
ــزا ــز خــدمات  شیاف ــاتر و مراک ــتغ ،یدف ــو ریی  يدر الگ

دوام در  مصالح با يریکارگه مسکن، بهبود و ب يمعمار
، یامکانـات اقـامت   شیمسکن، گسـترش و افـزا   ختسا

امکانـات و   ۀدوم، مسافرخانه، کمک به توسـع  يها خانه
سـاخت و   شیخدمات حمل و نقل، کمک در جهت افزا

سـاخت و   شیکمک در جهـت افـزا   ،یمسکون يسازها
ــازها ــار يس ــع يتج ــگاهها ۀو توس ــاغذ يفروش و  هی

دسـت   هبـ  جیباشند. با توجه بـه نتـا   یسرد م یدنینوش
 یتیفعـال  يگردشگر است کهباور  نیآمده، نگارنده بر ا

تـوان   یمـ  نـه یهز نیبا کمتر کهيزاست به طوراشتغال
ـ  گـر ید يآن را فـراهم نمـود و از سـو    ۀتوسع نهیزم  هب

 مورد پژوهش محدودة ییروستا یکاربست آن در نواح
را  ییروسـتا  ۀتوسع ۀنیعوامل زم ریتوان در کنار سا یم

دست آمـده از   هب جیبر اساس نتا نیهمچن ؛فراهم آورد
 ورکوره،  1 رتبهدر  جواهردشت يروستا سیمدل تاپس
 4رتبـه   لله رود ، 3در رتبه   خصیل دشت ، 2در رتبه 

رود و  میـان  توشۀقرار دارد و  5 ۀدر رتب جنگ سراو  لـ 
 یلـ یتحل جینتا آخر قرار گرفتند. يها در رتبه بیبه ترت

 طیدر شـرا  انـه یواقـع گرا  کـرد یمدل بـر اسـاس رو   نیا
 يکـه روسـتاها   يبـه طـور  . درست بـوده اسـت   یکنون

 يگردشـگر  يهـا  مهم و قطب يها شده از مکان نییتع
و بـه   هسـتند  روستایی محـدوده مـورد مطالعـه    هیناح

نمونـه   يبـرا  ریگردشـگرپذ  يهـا  مکان نیتر عنوان مهم
ه رود و  خصیل دشت، ورکوره ،جواهردشت يروستا للـ 
 يتـوان گردشـگر   يهـا  مولفـه  نیهمچن .باشد یو .... م
-يدر چهار بعد اقتصـاد  مورد بحث هیدر ناح ییروستا

و  فضـایی  – يکالبـد  ،فرهنگـی –یاجتمـاع  ،کارآفرینی
اند و هر بعد با  و آزمون شده یابیارزش  یطیمح ستیز

 ي. از سـو فتنـد خود مورد آزمـون قـرار گر   يها شاخص
در چهـار ابعـاد    ییسطح توسعه روستا يها مولفه گرید
قرار گرفتند. با توجه  لیتحلو مورد  يریگ اندازه ن،ییتع

در  ییو توســعه روســتا يتــوان گردشــگر بیبــه ضــرا
دو  یهمبسـتگ  زانیـ م ،مطالعـه مورد  هیناح يروستاها

 ییمستقل ) و توسـعه روسـتا   ری(متغ يگردشگر ریمتغ
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) 95/0( يسـطح معنـادار   نی) در بـاالتر ابستهو ری(متغ
   .قرار گرفته است دیمورد تائ
 کیـ به عنوان  ییروستا يواقع توسعه گردشگر در

ــد   ــدهیبخــش ارزشــمند و رش ــهیدر زم ابن ــتیره ن  اف
ـ  تواند یم يمطرح است و گردشگر ياقتصاد عنـوان  ه ب

 یمحلـ  ۀجامعـ  ياقتصاد تیوضع دیجد یمنبع مال کی
در خصـوص زدودن فقـر    یعنـوان منبعـ  ه را بهبود و ب

به  رندهبا توجه به مطالب عنوان شده نگا نیبنابرا ؛باشد
 ییروسـتا  يگردشـگر  ۀکه توسع افتیدست  جینتا نیا

 شیو افـزا  و رشـد کـارآفرینی   اشـتغال   شیموجب افزا
و تحوالت  یتعامالت اجتماع شیافزا ان،ییدرآمد روستا

ــ ــین یفرهنگ ــ و همچن ــمگ راتیثأت ــد در ب يریچش ع
و  ییربنـا یخـدمات ز  شیاز جمله افزا ییفضا -يکالبد
را در  يو تجـار  یمسـکون  يو ساخت و سـازها  ییروبنا

به همراه داشته است. سخن آخر مطالعه مورد  ةمحدود
 يگردشـگر  ۀتوسع پژوهشاین  جیکه با توجه به نتانیا

توسعه  ،ییروستا يها طیبهبود مح يها نهیزمیی روستا

 ییروسـتا  يهارا در سطح سـکونتگاه  انییو رفاه روستا
از  نیبنـابرا  ؛فـراهم آورده اسـت   ناحیه مـورد پـژوهش  

در  يراهبرد اقتصـاد  کیعنوان ه توان  ب یم يگردشگر
و  يا منطقـه  ،یسـطوح محلـ  در  ییروستا ۀجهت توسع

 ياقتصاد تیفعال کیبهره گرفت و از آن به عنوان  یمل
و  مـــورد مطالعـــه هیـــناح يدر روســـتاها نیگزیجـــا

 .ودکشور استفاده نمـ  یفعل طیمشابه در شرا يروستاها
رسد کـه بـه    یبه نظر م يه ضرورتنک نیذکر ا انیدر پا

مـورد   هیـ و درسـت در ناح  نـه یبه يزیـ منظور برنامه ر
کارکرد روستاها را مشـخص نمـوده و    دیابتدا با مطالعه

کـارکرد و  بـه  هر روستا با توجه  يها لیاز توان و پتانس
تـا ضـمن    بهـره گرفـت   یکیو اکولـوژ  یطـ یمح طیشرا
مطلوب  طیهر روستا شرا موجود يها از توان يریگ بهره
رشـد و   نهیگردد و زم سریو منابع م نیاز زم یکش بهره

 -یاجتمــاع ،کــارآفرینی-يتوســعه را در ابعــاد اقتصــاد
فـراهم   یطـ یمح سـت یو ز فضـایی  – ي،کالبدیفرهنگ

   .آورد
 

  با تحقیقات انجام شده پژوهش این نتایج همخوانی :13 جدول
 محققان موضوع

توسعه بررسی آثار اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و زیست محیطی  -
 گردشگري در سکونتگاههاي روستایی ازدیدگاه گردشگران و روستاییان

حسن درویش - عباس سعیدي -اکبر عنابستانیعلی  

مرضیه پورچوپاري - مریم قاسمی -سیروس قنبري بررسی اثرات گردشگري بر توسعۀ روستایی ازدیدگاه جامعه میزبان  
 -اقتصاديهاي  بررسی اثرات توسعۀ گردشگري در ارتقاء شاخص

 اجتماعی نواحی روستایی
پرستو قبادي - شهسپر گراوندي - لیدا شرفی -کیومرث زرافشانی  

یابی فعالیت بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط با محوریت  زمینه
 گردشگري روستایی

مسعود  - پور بهمن خسروي -صفورا غنیان -زهرا کرمی بنماران
 برادران

احی روستاییتبیین اثرات کالبدي گردشگري بر نو حسن  -سیدحسن مطیعی لنگرودي - معصوممجتبی قدیري 
 مهرپویا

تأثیر توسعۀ گردشگري روستایی براشتغال در منطقه اورامانات 
 کرمانشاه

 رحمت میرزایی

هاي دوم گردشگري برساختار روستاها ارزیابی پیامدهاي گسترش خانه پروین خدادادي - بیژن رحمانی   
وستایی در روستاي چاشهر شهرستان مهدي توسعۀ پایدار گردشگري ر

 شهر
نجمه کامور -مصطفی ازکیا  

سنجی توسعۀ گردشگري در نواحی روستاییامکان ماهره نصرتی -سیدحسن مطیعی لنگرودي   
گردشگري روستایی راهکاري سازنده براي توسعۀ روستایی مطالعه 

 موردي : روستایی فهلیان
 علی شمس الدینی

توسعۀ پایدار روستایینقش اکوتوریسم در  سیداحمد سیدابوسعیدي -رحیم مشیري   
 نقش گردشگري در توسعۀ پایدار روستایی 

لواسانات) بخش کوچک، لواسان دهستان: موردي (مطالعه  
مجید ولی شریعت پناهی - سیمین نجمی  
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  منابع
. توسـعه پایـدار   1392 کـامور نجمـه.  ازکیا، مصطفی و  .1

گردشــگري روســتایی در روســتاي چاشــم شهرســتان  
مهدي شـهر. مطالعـات توسـعه اجتمـاعی ایـران، دوره      

 پنجم، شماره سوم، تهران.
نقـش گردشـگري در    .1388. ایمنی قشـالق، سـیاوش   .2

مــوردي:  ۀتوسـعه کـارآفرینی جوانــان روسـتایی(مطالع   
 .روستاي کنـدوان، دهسـتان سـهند شهرسـتان اسـکو)     

نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر محمدرضا پایان
رضوانی، دانشـکده رشـته جغرافیـا و برنامـه روسـتایی،      

 .دانشگاه تهران
ــاهري، .3 ــدي پورطـ ــاربرد روش .1389 .مهـ ــاي کـ هـ

، چاپ اول، تهران شاخصه در جغرافیا.گیري چند تصمیم
  سمت.انتشارات 

بررسـی   .1391 نـرجس کیـومرث.  پور، محمود و  معهج .4
هـاي معیشـتی   ها و فعالیـت اثرات گردشگري بر دارایی

 چوب معیشت پایدار گردشـگري (مطالعـۀ  مردم در چار
فصـلنامه مطالعـات مـدیریت     ).روستاي زیارت :موردي

 .تهران، 17گردشگري، سال هفتم شماره 
ســیاوش و  محمدرضــا رضــوانیدادورخــانی، فیصــله و  .5

تحلیـل   .1390 .بـوذرجمهري  خدیجه ایمنی قشالق و
هاي کارآفرینانـه و   ي ویژگی نقش گردشگري در توسعه

ي  گرایش به کارآفرینی در بین جوانان روستایی(مطالعه
. موردي: روستاي کندوان و اسکندران شهرستان اسکو)

، 4، شـماره  43هـاي جغرافیـاي انسـانی، دوره     پژوهش
 تهران.

ــروین خــدادادي.رحمــانی،  .6 ــژن و پ ــابی 1391 بی . ارزی
هاي دوم گردشگري بر ساختار  پیامدهاي گسترش خانه

روستاها (مطالعه موردي: روستاهاي ییالقـی جـواهرده   
رامسر). جغرافیایی فضاي گردشگري، دوره اول، شماره 

 سوم، مالیر.
زرافشانی، کیـومرث. لیـدا شـرفی و شـهپر گراونـدي و       .7

سی اثرات توسعه گردشـگري  . برر1392 پرستو قبادي.
اجتمـاعی نـواحی   -هـاي اقتصـادي   در ارتقاء و شـاخص 

روستایی (مورد: منطقه گردشـگري ریجـاب در اسـتان    
کرمانشاه). اقتصاد فضا و توسعه روسـتایی، سـال سـوم،    

 شماره سوم، تهران.
ــمس .8 ــی.  ش ــدینی، عل ــتایی  1389 ال ــگري روس . گردش

وردي: راهکاري سازنده براي توسعه روستایی نمونـه مـ  
، 29روستایی فهلیـان. مسـکن و محـیط روسـتا، جلـد      

 ، تهران.131شماره 

عنابستانی، علی اکبر. عباس سعیدي و حسن درویشی.  .9
. بررســی آثــار اقتصــادي، اجتمــاعی، کالبــدي و 1391

هـاي   زیست محیطی توسـعه گردشـگري در سـکونتگاه   
ــتائیان(مطالعه    ــگران، روس ــدگاه گردش ــتایی از دی روس

فــارس). برنامــه ریــزي فضــایی  -ژنمــوردي: دشــت ار
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