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Extended Abstract 
Introduction   

Rural tourism is one of the types of tourism that is related to many other patterns of tourism, but 

its special feature is the establishment in rural areas. The preservation of rural areas in order to 

exploit geographical spaces in the process of national development depends on diversification 

and the spread of new forms of activities along with agricultural activities and the adoption of 

effective strategies for rural development. Rural tourism has two important aspects, one as a 

global activity and the other in terms of changing it in regional development policies and local 

tourism as a powerful tool, an undeniable role in shaping and shaping the environment. It 

surrounds and can direct the flow of work and social, economic, cultural and economic 

activities, and in the meantime, with rational planning and management, bring huge profits to 

cities and governments. Community-based tourism is used as a tool to protect the natural, 

cultural and social resources of communities. A community style that contributes and 

encourages cultural and natural conservation while creating opportunities to improve the 

standard of living of the community. This type of tourism provides the potential to create 

entrepreneurial opportunities for people with diverse backgrounds, skills and experiences, 

including rural communities, especially women. 

 

Methodology 

Data collection tools in this study included library studies to collect information related to 

research literature and then field research through observation and questionnaires. According to 

the study, the reliability of the questionnaire was 0.921. The validity of the research was also 

examined qualitatively using the views of critics and experts. In this study, in order to 

investigate the factors affecting sociology in the study area, four dimensions of social, 

economic, environmental and management have been used. Also, in order to analyze and 

analyze the desired indicators and to zoning the community-based living conditions, the Kriging 

and Hotspot method of intermediation is used. In other words, the method of data analysis is 

based on spatial statistics. 
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Results and discussion 

 Spatial analysis in the form of kriging and hotspot is used to examine the social status of 

community-based. Spatial distribution in the form of kriging, the state of community-based 

tourism indicates the distribution of results in a west-east direction. In the western part of Gilan 

province, which includes the cities of Talesh, Rezvanshahr, the situation is better. On the other 

hand, Anzali city in the center and also Langrood, Rudsar and Rudbar have relatively favorable 

conditions in terms of community-based tourism and this is itself. The main reason for the 

growth and income of rural people, the existence of tourism facilities and infrastructure in rural 

areas, is to benefit more from the village that has been created economically, comprehensive 

local satisfaction with the tourism situation, creation and local work by the community. Local, 

the existence of agricultural products, development in the village, increasing the investment of 

local people and institutions in treatment and tourism services, environmental management by 

local residents, the existence of participation and social cohesion among residents. 

 

Conclusion 

The result was that for the distribution and social status of the community-oriented west-east, 

the situation in the western cities of Gilan province is much better and better than other areas, as 

well as areas in the center of the city of Foumin and help. . Bandar Anzali and in the east, the 

cities of Rudsar and Langrud are paying more attention to the situation. Finally, using the 

hotspot method (hot spots), the unequal situation of community-based tourism in the region was 

investigated, which indicates the neutrality of most villages in the province, only a limited 

number of villages in the west of Gilan province (Talesh city) and in cities. Are located. Bandar 

Anzali, Rasht and Siahkal were favorable conditions and cold spots are prevalent in the villages 

of Astana Ashrafieh and Shaft. 
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 چکیده
ریزی محور متضمن سطح باالی مشارکت جوامع تحت لوای پایداری در فرایند توسـعه و برنامـهاجتماع گردشگری

 ارد چراکـهگردشگری است. درواقع این نوع گردشـگری پایـداری اجتمـاعی را بـرای جامعـه بـومی بـه همـراه د
شـود. هـدف از ایـن ها توس  اعضای جامعه محلی توسـعه و کنتـرل میشتر قسمتهای گردشگری در بیفعالیت

محور در مناطق روستایی اسـتان گـیالن اسـت. ایـن پـژوهش پژوهش تحلیل فضایی وضعیت گردشگری اجتماع
نفـر از میـان افـراد  771ای بـا حجـم ه بـا نمونـهکتحلیلی است  -ازنظر هدف کاربردی و ازنظر رویکرد توصیفی

بندی شـرای  های موردنظر و برای پهنهوتحلیل شاخصمنظور تجزیهشده است. بهیی در استان گیالن انجامروستا
اسـپات و رگرسـیون ( و هاتKrigingیابی به تکنیک کریجینـگ )محور از روش میانبرقراری گردشگری اجتماع

های اقتصـادی، کلیـه شـاخصنتای  پژوهش حاکی از آن است که بر اساس مـدل رگرسـیون  استفاده شده است.
دار هسـتند. بـین در سـطح مـدل معنـیعنوان متغیرهـای پیشمحیطی و مدیریتی بـهتفرهنگی، زیس -اجتماعی

صـورت های استان گیالن صورت گرفـت. توزیـع فضـایی بهازآن به بررسی توزیع فضایی در سطح شهرستانپس
رواقع سمت غرب شرقی است. د -صورت غربیی  بهمحور نشانگر توزیع نتاکریجینگ، وضعیت گردشگری اجتماع

فرماسـت از طرفـی نیـز ی تـالش، رضوانشـهر، اسـت وضـعیت بهتـری حکمهاشهرستاناستان گیالن که شامل 
در شـرای   محوراجتماعطور، لنگرود، رودسر و رودبار ازلحاظ وضعیت گردشگری شهرستان انزلی در مرکز و همین
اسپات نیز وضعیت در شهرستان ر متد هاتشرقی دارد. د-وضعیت توزیع جهت غربینسبتاً مطلوبی هستند. درواقع 

 ها بهتر است.شده سپس بندر انزلی به نسبت سایر شهرستانتالش که در غرب واقع
 

 .گیالن استان فضایی، توزیع فضایی، تحلیل محور،اجتماع گردشگری: یدیواژگان کل
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 مقدمه
وجـه  ولـی ،دارد پیونـد گردشـگری دیگـر الگوهـای از بسـیاری بـا که است ردشگریگ انواع از یکی روستایی گردشگری

بهینه از  برداریهرهبحف  مناطق روستایی در راستای  (.52: 0317)رضوانی،  است روستایی نواحی در استقرار آن مشخصه

 ی اقتصـادی در کنـارهـااشـکال جدیـد فعالیت و رواج بخشـیتنوعملـی در گـرو ه فضاهای جغرافیایی در فرآینـد توسـع

 . گردشـگری(21: 0111نیازی و همکاران، ) اسـتروسـتایی ه ـؤثر توسـعهای کشـاورزی و اتخـاذ راهبردهـای مفعالیت

 هایسیاسـت در آن بـر کیدتأ ازنظر دیگری و جهانی گسترده فعالیت یک عنوانبه یکی دارد، اهمیت جنبه دو از روستایی

عنوان ابـزاری توانمنـد، امـروزه نقـش گردشـگری بـه( 311: 0337یـی و همکـاران، میرزا) محلـی و ایتوسـعه منطقـه

هـای اجتمـاعی، اقتصـادی، توانـد جریـان کـار و فعالیتدهی محـی  پیرامـون دارد و میانکاری در تغییر و شکلغیرقابل

هـا و دولت ا نصـیب شـهرهاریزی و مدیریت عقالیی، سود سرشاری رفرهنگی و سیاسی را هدایت و در این اثنا، با برنامه

 درآمدزاست یصنعت گردشگری، از طرفی، صنعت (.510: 0331، حبیبی کوشکوهی و همکاران، 21: 0311خسروی، ) کند

 دارد پی در را فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه نهایت و در شودمی ملی و گستره محلی در کارآفرینی ایجاد موجب که

 وضـیعت بـه بخشـیرونق بـرای صـنعت (. ایـنKatja et al, 2014: 378) شـودمی ملی بخش در رشد ایجاد موجب و

(. یـک مـورد Kachniewska, 2015: 501شـود )می تلقی مؤثر دارویی نوش عنوانبه فرهنگ کشور و اشتغال معیشت،

 در ایـدب لـیمح نانبسیار مهم که در وضعیت گردشگری باید به آن توجه شود ساکنان و جوامع محلی است. درواقع ساک

 دارای وابسـتگی ودخـ مشـخص قلمـرو و طبیعی منابع با که اجتماعی باشند. واحدهای گیریتصمیم فرایند نقطه مرکزی

 که است این سیاسا (. باور21-27: 0313اکبری و قرخلو، ) هستند محلی جوامع و سنتی اقشار هستند، تاریخی و منسجم

 نعتصـ موفقیـت سـنجش معیـاری بـرای موفـق، و سالم جوامع و دهستن گردشگری مقاصد مرکزی هسته محلی جوامع

 نقش گردشگری هایفعالیت در محلی (. مشارکت مؤثر مردم011: 0313نیا و هدایتی، فاضل) روندمی شمار به گردشگری

های کیفـی بـرای (. ساکنان مقصدهای گردشگری نقش حیـاتی در ارائـه تجربـه051: 0313رضوانی، ) دارد مهمی بسیار

بـر  یبتنـم یامـروزه گردشـگر( Gursoy et al., 2010) ردشگران و حف  توسعه گردشگری برای جامعه محلی دارنـدگ

از  یاریدر بسـ یتـه اسـت و حتـموردتوجـه قرارگرف یاقتصاد محل ییبهبود توانا لیبه دل ایگستردهطور به یاجتماع محل

صلی موفقیت در صنعت یکی از عوامل اشده است )فیمعر یتوسعه جامعه محل یعنوان بهبوددهنده اقتصاد محلکشورها به

 (.Bajrami et al, 2020) گردشگری در همه مناطق، ازجمله مناطق روستایی، پشتیبانی و حمایت از جوامع محلی است

که متناسب با رضایت و نظر جوامع محلـی صـورت گیـرد ریزی گردشگری، در این سطح درصورتیدرواقع توسعه و برنامه

هـای جلـوگیری از های زنـدگی و همننـین راههای بیشتری جهت ایجاد مشاغل جدیـد، کـاهش هزینـهواند فرصتتمی

 مناطق، موجود وضع شناسایی(. Nunkoo & Ramkissoon, 2010) مهاجرت جوانان را به خارج از روستاها منجر شود

 اجتمـاعی اقتصـادی، هـایبخش وتحلیلزیـهتج که مسـتلزم رودمی شمار به ایمنطقه ریزیبرنامه موضوع تریناساسی

 درون اجتماعی اقتصادی هایتعادل عدم رفع در یکپارچگی آن و جامعیت توسعه، ارکان از یکی کهطوریبه است فرهنگی

 اقتصـادی هایویژگی از جمعیت اکثریت در میان توسعه ثمرات و امکانات عادالنه (. توزیعFani, 2015: 4)است  منطقه

ریزی برای شـناخت پذیر نخواهد بود. یک مورد که در برنامهریزی امکاناست. توسعه گردشگری، بدون برنامه مسال و پویا

ای از توان استفاده کرد تحلیل فضایی در منطقه است. تحلیل فضایی یـک فعالیـت علمـی و شـیوهوضع موجود از آن می

گیری از علوم مختلف، شرای  محـی  و ابزار علمی و بهره هاکارگیری روشمطالعات مکانی در جغرافیاست که از طریق به

های محیطـی ریزیهای علمی و الزم شناخت محی  را برای برنامـهزندگی انسان را در ابعاد متفاوت آن شناسایی و زمینه

اسـتان  درصدی در تولید ناخالص داخلی گیالن را داراسـت ایـن 31آورد. گردشگری استان گیالن سهم تقریباً فراهم می

میلیون نفر مسافر را دارا بود. بر اساس نظـرات کارشناسـان در سـطح اسـتان و بـر  01چیزی حدود  0331تقریباً در سال 
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توانـد در درصد زمینه اشـتغال در اسـتان گـیالن می 31های بسیار باالی در زمینه گردشگری چیزی حدود اساس قابلیت

وجه به تعداد بسیار زیاد نواحی روستایی دارای قابلیت در زمینه گردشگری بخش گردشگری باشد. چراکه در این استان با ت

محور با توجـه همننین گردشگری اجتماع ؛ وباشدعنوان الگوی غالب فضایی، گردشگری روستایی میو اکوتوریستی و به

ننـین بسترسـازی های کوچک اقتصادی، مشارکت جوامع محلی و همبه مقیاس کارکردی محلی، فعالیت در غالب بنگاه

تواند در استان گیالن و بخصوص در نواحی روستایی آن در زمینه توسـعه گردشـگری و سـودمندی گردشگری بومی، می

 فاصـله در قرارگیـری و جغرافیایی دوسویه میزبان و گردشگر بسیار مفید واقع شود. این استان با توجه به موقعیت مناسب

 در گردشـگران جـذب بـه که منجـر است متعددی و متنوع هایجاذبه دارای سانیان و طبیعی ازنظر خزر دریای از نزدیک

بنابراین در این پژوهش سعی بر آن شده است که به بررسی و تبیـین توزیـع فضـایی  .است شده ملی و ایمنطقه سطوح

 محور در کل استان گیالن پرداخته شود.عوامل مؤثر بر گردشگری اجتماع

محور تقریباً پژوهشی صورت نگرفته اسـت. منتهـی در های گردشگری اجتماعارتبا  با شاخصدرزمینه تحلیل فضایی در 

ر زیـر بـه کـه د شده استزمینه توزیع فضایی موارد مرتب  با توسعه گردشگری در سطح داخلی و خارجی تحقیقاتی انجام

 شود:بعضی از آن موارد اشاره می

 بـر تأکید با گردشگری اولیه هایزیرساخت فضایی توزیع عنوان ارزیابی( در پژوهشی تحت 0331زاده و همکاران )عباس

 فضـایی توزیـع ارزیـابی ارومیه به سنجش و شهر فرهنگی _ تاریخی محدوده بافت در تاریخی_محور گردشگری تحرك

 اسـت کـه اند. نتای  تحقیق بیانگر ایـن موضـوعتاریخی پرداخته گردشگری محور تحرك به توجه با اولیه هایزیرساخت

 محـور ایـن در گردشـگران تحقق تحـرك پـذیری در را تأثیر بیشترین ها،هتل و خدماتی _تجاری مراکز تاریخی، اماکن

 مرکـزی بافـت در گردشگری هایمتوازن زیرساخت و مناسب توزیع بر مبنی پژوهش، فرضیه پژوهش، این طی اند.داشته

( در پژوهشی تحت عنوان تحلیـل توزیـع فضـایی 0331زاده )سام و آقاییح گیرد.می قرار تأیید و اثبات مورد ارومیه، شهر

 شـامل مراکـز اقـامتی فضایی مراکز اقامتی در مقصدهای گردشگری شهری مطالعه موردی: شهر رشت به بررسی توزیع

 از آن حاکی وهشپژ اند. نتای رشت پرداخته شهر گردشگری هایجاذبه کنار در را مسافر هایخانه و پذیرهامهمان ها،هتل

 ایخوشه صورتمسافرها به خانه و کلی صورتبه اقامتی واحدهای پراکنش الگوی تریننزدیک میانگین اساس بر که است

 پـراکنش ایچنـد فاصـله فضـایی ایخوشـه تحلیـل اسـاس بر است؛ همننین پراکنده صورتبه هاهتل پراکنش و بوده

 رشـت شـهر در پـذیرهاو مهمان هـاهتل و ایصـورت خوشـهبه مسافرها خانه ای،خوشه صورتبه گردشگری هایجاذبه

 -شـرقی شـمال جهت دارای هاآن اقامتی، توزیع مراکز گرفتن نظر در یکسان صورت در همننین پراکنده است صورتبه

 رسدمی رنظ است. به محسوس کامالً رشت در شهر اقامتی مراکز توسعه هماهنگ به نیاز درمجموع باشد.می شرقی جنوب

 چنـین توسـعه بـرای شـدهتعیین پیش از و هماهنگ ایتدوین برنامه نیازمند رشت، شهر در اقامتی مراکز امر متولیان که

( در پژوهشـی تحـت 0331صـحنه و معمـری ) و ضربتی خودداری شـود. فوری برخورد هرگونه از باید و هستند مراکزی

های اسـتان گلسـتان(، بـه نمونه مـوردی: شهرسـتان) زیع فضایی آنبندی امکانات توسعه گردشگری و توعنوان اولویت

 هـایتکنیک از گیـریبهره با گردشگری هایزیرساخت فضایی توزیع اساس بر گلستان استان هایبندی شهرستانسطح

گان و های گرشهرستان که دهدمی نشان کپلند تکنیک از حاصل گیری ویکور، ساو و تاپسیس پرداخته است. نتای تصمیم

 و برخوردارنـد وضـعیت مطلـوبی از گردشـگری هایشـاخص از گنبـدکاووس بـا کسـب رتبـه اول ازنظـر برخـورداری

 شهرستان دیگر استان در وضعیت نیمه برخوردار قرار دارنـد. 01تپه در وضعیت محروم و گمیشان و مراوه هایشهرستان

های گردشـگری و زیرسـاخت بندی جاذبـهسـطح ( در پژوهشی تحت عنـوان تحلیـل فضـایی و0333کالنتری و ملک )

مراتبی از به بررسی تشکیل سلسله( مطالعه موردی: شهرستان خور و بیابانک) ارتباطی و شبکه راه در مناطق کویری ایران

نواحی گردشگری که بتواند چارچوب مؤثری برای توزیع گردشگری و ارائه خدمات مناسب و کارکرد مطلوب داشته باشـد، 
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 اسـتقرار و بیضـی متعادل پهنای به توجه با گردشگری هایتوزیع جاذبه که است حاکی پژوهش هایه است. یافتهپرداخت

 الگـوی اسـتقرار بررسـی اسـت. متعادل حدی تا بیابانک، و خور شهرستان جغرافیایی مرکز در نزدیکی متوس  مرکز نقطه

 بنـدیرتبه هایپهنـه مسـاحت کـم شـدن با دهدمی ننشا گردشگری هایجاذبه فضایی توزیع و ارتباطی هایزیرساخت

 و خـور شهرسـتان در گردشـگری هایجاذبه توزیع شود.می گردشگری کاسته هایجاذبه میزان از ارتباطی هایزیرساخت

 .ویژه است توجه نیازمند موضوع این و ندارد تناسب راه شبکه و ارتباطی هایزیرساخت فضایی پراکنش الگوی با بیابانک

( در پژوهشی تحت عنوان گردشگری مبتنی بر جامعـه روسـتایی و تـأثیر آن بـر آگـاهی اکولـوژیکی، 5151) 0فتاپولوسرا

محور شناسی سیاسی، پتانسیل گردشگری اجتمـاعزیست و ساختارهای اجتماعی از طریق یک رویکرد بومنظارت بر محی 

ژیکی در میان جوامع محافظت نشـده موردبررسـی قـرار مدت و تحوالت در آگاهی اکولورا برای پرورش مدیریت طوالنی

هـای جامعـه در توسـعه گردشـگری ( در پژوهشی تحت عنوان مشـارکت، درك و چالش5151و همکاران ) 5دهد. متیومی

روستایی: نمونه موردی دهکده ایستومبا در تکوانی گردشگری روستایی را وسیله مهمی برای توسعه منـاطق روسـتایی در 

عنوان یک ستون اقتصادی بالقوه برای توسعه منـاطق روسـتایی در اند و در آفریقای جنوبی، گردشگری را بهتهجهان دانس

اندازی کرد که یـک سـازمان غیردولتـی بـا اند. با توجه به این موارد شهرداری تکوانی یک راهروی سبز را راهنظر گرفته

وجود، بـرای اسـتفاده از پتانسـیل کامـل گرفته شد امـا بـااین هدف کاهش بیکاری و فقر با استفاده از گردشگری در نظر

نظیر فرهنگ جامعه محلی موردتوجه قرار داده است. به ایـن منظـور گردشگری در این مناطق، دخالت کامل و ماهیت بی

از پـروژه اند که نشان از عدم آگاهی آنـان صورت کمی از خانوارهای ساکن دهکده تکمیل نمودهنامه بهپرسش 313تعداد 

DGC .( در پژوهشـی تحـت 5103) 3آدیکامپانا و اهداف آن بود که تصور منفی را در بین بیشت اعضای جامعه ایجاد کرد

اند و محور برای توسعه محصوالت گردشگری جامعه محلی را بسیار مهم پنداشتهعنوان مدلی بر مبنای گردشگری اجتماع

جوامع محلی باید توجه به محی  فیزیکی روستا و همننین شرای  اجتماعی بر این باورند که الگوی حاصل از گردشگری 

 عوامـل بررسـی (، بـه5105) 1ماسـیدا و ایتـزو گـردد.ساکنان محلی باشد که در نهایت منجر به مشارکت روسـتاییان می

 از استفاده با و دیتا پانل پویایی رویکرد از استفاده با هااند. آنایتالیا پرداخته در منطقه دو در گردشگری جریان کنندهتعیین

 حمایـت داد نشـان هـاآن پـژوهش کردنـد. نتـای  گردشگری اقدام به تخمین تابع تقاضای 5117-0331دوره  هایداده

 گردشـگری عرضـه عناصر آماری است. ضرایب داشته مثبت بر گردشگران تأثیر فرهنگی هایفعالیت از محلی هایدولت

 امـر این و بودند دارمعنی ضرایب همه ولی بوده، پایین ونقل هرچندحمل هایزیرساخت و یعموم امنیت فرهنگ، ازجمله

 نقـش اهمیـت ( بـه5101و همکـارانش ) 2آل کیـد بوده اسـت. مؤثر گردشگر جذب در زیرساخت هایمؤلفه کندمی ثابت

 در واقـع پتـرا شـهر در وی سفرالگ طراحی و گردشگری هایسایت وتحلیلتجزیه انتخاب، در جغرافیایی اطالعات سیستم

 بـه امـاکن تـوانمی انـدکاررفتهبه گردشـگری الگوهـای شناسـایی در کـه معیارهـایی از اسـت. پرداختـه اردن کشـور

هـا، موزه پایانه، دستی،صنایع هاینمایشگاه هتل، ها،پارك و سبز فضای رستوران، مسافربری، خدمات گردشگری،_تاریخی

 .کرد اشاره ایجاده و ونقلحمل شبکه ،)پلیس اداره ( یتیامن مراکز ها،بیمارستان

گردد این است کـه در ایـن پـژوهش بـا ها و مطالعات آننه منجر به تمایز این پژوهش از سایر مطالعات میطبق بررسی

 های اصـلی در پـژوهش بـهبا مشخص نمودن شاخص و محورتوجه به بررسی دقیق از عوامل مؤثر بر گردشگری اجتماع

 شده است.ک توزیع فضایی و بررسی وضعیت موجود در منطقه موردمطالعه پرداختهی
 

                                                           
1 . Raftopoulos 

2 . Mthethwa 

3 . Adikampana 

4 . Massidda 

5 . Al qeed 
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 مبانی نظری

باشد. درواقع یک مورد بسیار مهـم در گردشـگری بررسـی جوامـع محور میرویکرد اصلی پژوهش درواقع رویکرد اجتماع

 تغییـر موجب تواندیم ند، گردشگریباش داشته محلی جوامع با نزدیکی ارتبا  گردشگری هایفعالیت محلی است. هرگاه

ن، بسـیاری از عـالوه بـر ایـ (.Byrd, 2009:693جامعه میزبـان گـردد ) اقتصادی و محیطی فرهنگی، اجتماعی، ابعاد در

 کنندمی اذعان گیرند ومی نظر رد محلی جوامع در ویژهاقتصادی به توسعه برای ابزاری عنوانبه را پژوهشگران گردشگری

 را محلی و ملی توسعه تواندمی گردشگری توسعه روازاین توسعه است و برای استراتژی ترینمطرح از کیی گردشگری که

 ترفعال و نگرشی واکنشی باید که انددریافته جوامع از بسیاری اساس این (. بر022: 5101عارف و همکاران، ) دهد افزایش

 توجه توسعه گردشگری، محیطیزیست و اقتصادی، اجتماعی اتاثر تروی  و واقعی توسعه بر و باشند داشته گردشگری به

جوامـع  همکـاری به مشرو  گردشگری، وسعهت به دستیابی که است ذکر به (. الزم03: 0330پور، صالحی و حسن) نمایند

ارف و عـ) توسـعه گردشـگری هسـتند اساسـی عنصـر و دارنـد توسعه گردشگری در کلیدی نقش جوامع زیرا است محلی

 فـراهم زیـرا کـرد یـدتأک جامعـه در قدرت توزیع و توانمندسازی باید بر توسعه پایدار اصول (. طبق022: 5101ن، همکارا

 (.03: 0317بخششی، فاضل) است جامعه اقشار تمام همکاری گرو در گردشگری برای توسعه پایدار الزم شرای  کردن

رینـاردز و ) مانـدب بـاقی شـعار سطح در فق  نباید دسازیشود، توانمن موفق توسعه جامعه طریق از بخواهد گردشگری اگر

 و گسـترده طور عادالنهبه منافع چگونه کهاین و کنند گیریتصمیم بتوانند باید محلی جوامع (. در عوض313: 5111هال، 

 و تقویـت باید امعهج ظرفیت که دیگر، این بدین معنی استعبارت(. بهTimoty, 2002: 164) کنند تعیین را شود توزیع

(. و تعهـد Beeton, 2006: 88) کننـد حفـ  را شـانتوسعه هایبرنامـه و طـرح بتواننـد هاآن تا شود انجام سازیظرفیت

 هـا هسـتند را گسـترش دهنـد NGOو  دهندگانتوسـعه دولـت، نماینده که ذینفع هایگروه تری را نسبت به دیگرقوی

(Timoty, 2002: 164) .جملـهاز عناوین مختلف تحت جامعه ظرفیت سنجش و شناسایی در سعی مختلف پژوهشگران 

، شاسـکین، 5111، بـاپ و همکـاران، 0311همکـاران،  و گـودمن از توانمی نمونه عنوانبه اندداشته جامعه ظرفیت ابعاد

 نام برد. 5101و عارف و همکاران، 5117، مکلیالن، 5110

ایش یافـت. افـزایش ایـن افـز گردشگریمحیطی( و زیست)ماعی توجه نسبت به پیامدهای منفی اجت 0371از اواخر دهه 

ینـد درگیـر فرا معنـا کـه جامعـه محلـی بایسـتیبود به ایـن  توجهات هم به دلیل درك اهمیت موضوع از منظر اخالقی

 ایی مشارکتارتبا  مستقیم دارد و هم به دلیل درك ارزش و کار اشکه با زندگی گیری در رابطه با موضوعی شودتصمیم

بـه ت. واهـد داشـخهمـراه  جامعه محلی مشارکتی که بدون آن رشد و توسعه گردشگری دشوار بوده و قطعاً مشکالتی به

مایـت و ح تـوان انتظـارتنها نمیداشـته باشـد نـهن ای که در امر گردشـگری مشـارکتعبارتی باور بر این است از جامعه

 ردشگری مقاومت کند.گه در برابر توسعه کای حتی امکان دارد پشتیبانی داشت، بلکه چنین جامعه

 کند:( مشاهدات خود را در این رابطه چنین بیان می0330رس )

گیری مقصـد و در تصـمیم در تصـویرحلـی باشـد، ای که همراه با مشـارکت جامعـه مکنندهگویا تجربه خوشایند و راضی

ر سـاکنین یـت یافـت. اگـتوسعه گردشگری بسیار اهمبنابراین توجه به رفاه جامعه محلی در متون ؛ گردشگران تأثیر دارد

ها هستند و گردشـگران را زیست آنمقصدهای گردشگر پذیر به این باور برسند که گردشگری در حال نابود کردن محی 

 شود.یجامعه محلی م-دشگرنماد این تخریب بدانند، درجه نارضایتی باال رفته و این خود منجر به صدمه زدن به رابطه گر

هایی تن اولویتبا در نظر گرف ستی همراههای توسعه گردشگری، بایریزیر اساس نظر طرفداران این رویکرد، تمام برنامهب

 :یرندجه قرار گبرای جامعه محلی باشد. بر همین اساس در هر برنامه توسعه گردشگری موارد زیر بایستی موردتو

 گردشگری ارائه کند. حلی از طریق منافع اقتصادیی مردم مچارچوبی برای باال بردن استاندارد زندگ -

 و هم گردشگران فراهم کند. الت و امکانات تفریحی را هم برای جامعه محلیها باشد و تسهیا توسعه زیرساختبتوأم  -
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 اسب با اهداف توسعه این مناطق باشد.توسعه مراکز گردشگری، متن -

دولـت محلـی همسـو سـازگار  رهنگی و اقتصادی مردم وف -  اجتماعی گیرد، با شرایای که در پیش میبرنامه توسعه -

 باشد.

 .Hall, 2008: 60-61)) دهدو درنهایت رضایت گردشگران را نیز افزایش  -

 

 
 تحقیق مفهومی مدل. 1 شکل شماره

 
 

 روش  پژوهش
ت مربـو  بـه ادبیـات تحقیـق و آوری اطالعاای برای جمعها در این پژوهش شامل مطالعات کتابخانهابزار گردآوری داده
با استفاده از جدول  هانمونهداد جهت تعیین تع نامه بهره گرفته شد.ده و پرسشهای میدانی از طریق مشاهسپس پژوهش

یافته است. افزایش هانمونه، تعداد هادادهاطمینان و کاهش خطا در  منظور افزایش سطحنفر معین شد که به 311مورگان، 
پرسشـنامه را صـاحبان  155 روسـتاییان، را پرسشـنامه 221 تعداد میان در دو سطح تکمیل گردید که از این هاپرسشنامه
آمده دسـتبه 350/1ه طبق برآورد صورت گرفتـه مقـدار پایـایی پرسشـنام در روستاهای هدف تکمیل نمودند. وکارکسب

سـاس آلفـای اسـت. بـر ا 0رار جـدول شـماره ها از قـتک شاخصشده برای تکاست؛ همننین به مقدار پایایی محاسبه
صورت کیفی و با استفاده ازنظر کارشناسان و خبرگـان موردبررسـی قـرار آمده است. روایی پژوهش نیز بهدستکرونباخ به

محور در منطقـه موردمطالعـه از چهـار بُعـد منظور سنجش عوامل مؤثر بـر گردشـگری اجتمـاعگرفت. در این پژوهش به
های مـوردنظر وتحلیل شاخصمنظور تجزیهمحیطی و مدیریتی استفاده شده است؛ همننین بهادی، زیستاجتماعی، اقتص
اسپات ( و هاتKrigingمحور از روش میانیابی به روش کریجینگ )بندی شرای  برقراری گردشگری اجتماعو برای پهنه

 ار فضایی است.ها مبتنی بر آموتحلیل دادهاستفاده شده است. به عبارتی روش تجزیه
 

 های تحقیق. مقادیر پایایی شاخص1 جدول شماره
 مقدار پایایی شاخص مقدار پایایی شاخص

 111/1 فرهنگ گردشگر پذیری 111/1 مزایای اقتصادی

 300/1 تعلق مکانی 310/1 مکانیسم سازمانی

 321/1 مشارکت اجتماعی 131/1 های باارزشحفاظت از دارایی

 311/1 انسجام اجتماعی 31/1 ورانههای نوآریزیبرنامه

 111/1 مهاجرت و دانش اجتماعی 112/1 امنیت

 313/1 کاهش فقر 170/1 حمایت قانونی
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 ی تحقیقهاشاخص. 2 شماره جدول

 نویسندگان شاخص ابعاد

-اجتماعی
 فرهنگی

مشارکت اجتماعی، انسجام 
اجتماعی، مهارت و دانش 
اجتماعی، احساس تعلق به 

 رمکان، کاهش فق

(؛ 0331دهدشتی شاهرخ و فیاضی، ) (،0335) فراهانی و همکاران
لسین و (؛ نی5103) دانیل (،5105) (؛ بوش و همکاران5117) فلینر

 همکاران (، کرمی دهکردی و5117) کرومتن (،5102اسپنسلی )
 و ،، بالگو(5112) آرچر ،(5105) بردیدنهان ؛(5110) والفرد (،0330)

 .(؛(5105) گودوین ؛(5103) برنبرد

 اقتصادی

مزایای اقتصادی، سودآوری، 
افزایش تنوع محصوالت 

گذاری، محلی، افزایش سرمایه
وکار، باال بردن انگیزه کسب

 کیفیت مشاغل روستاییان
مدیریت، سرپرستی، )

 گذاری محلیکارگری(، سرمایه

(؛ 5105) (؛ بردیدنهان5111) (؛ هال0333) تقدیسی و همکاران
 تا(؛ چادری و گوپ5100) ریسون و چیپانی(؛ ها5105) گودوین

(؛ 0333) تقدیسی و همکاران (،5101) (؛ بلی  و همکاران5102)
اسپنسلی  و(؛ نیلسین 5101) (؛ دیویودی5113) (؛ کروپر5103) دانیل

 انکرمی دهکردی و همکار (،5100) (؛ گریگور و تامسون5102)
 وین(؛ گود5102(؛ نیلسین و اسپنسلی )5101) (؛ دیگ0330)
 ؛0311 پورسلیمانی، و تقوی (،5101) (؛ بلی  و همکاران5105)

 ؛(0335) همکاران و ؛ فراهانی(5101) پیرس ؛0313 چیانه، حیدری
 جونز و ، اپلر(0335) همکاران و ، فراهانی(5103) جونز و اپلر
 د، والفر(5111) ویکنس ؛(5100) چیپانی و هاریسون ؛(5103)
 ؛(؛(5105) همکاران و بوش ؛(5101) پیرس ؛(5110)

 مدیریتی

 امنیت، حمایت دولت،
 های کالن دولت،سیاست

سیاحتی، -تورهای تفریحی
اعطای یارانه به 

گذاران، تقویت سرمایه
 هازیرساخت

 و ریایلب (؛5105) بردیدنهان (،0330) کرمی دهکردی و همکاران
 و بوش ،(5101) دیویودی ؛(5101) ، بندیک(5101) همکاران
 (5101) (؛ بلی  و همکاران5111) ویکنس ،(5105) همکاران

 محیطیزیست

کاهش انتشار ضایعات، 
های نوآورانه و ریزیبرنامه

زیست، سازنده درزمینه محی 
 ارزیابی و نظرات

 ،(5101) ، دیگ(5101) بسرا و تولون (،0335) فراهانی و همکاران
 ،(5101) همکاران و بلی  ؛(5102) گوپتا و چادری

 

 موردمطالعهمنطقه 
 طـرف از اسـتان د. ایندار مساحت کیلومترمربع هزار 01 حدود در که است کشور شمالی هایاستان از یکی گیالن، استان

 و جغرافیـایی قعیـت مناسـببا توجه بـه مو. دارد ارتبا  جاده کوهستانی طریق از آذربایجان و اردبیل هایاستان به غرب

 بـه کـه منجـر اسـت ددیمتع و متنوع هایجاذبه دارای انسانی و طبیعی ازنظر خزر دریای از نزدیک فاصله در قرارگیری

اسـتان  ایـن یروسـتاها در گردشـگری توسـعه و رونق به توجه با .است شده ملی و ایمنطقه سطوح در گردشگران جذب

 اثـرات تـا اسـت مالز فتـاده،ا اتفـاق ورودی تعـداد گردشـگران در توجهیقابـل افزایش که اخیر هایسال در خصوصبه

 مشـارکت افـزایش به گردشگری توسعه حد تا چه که شود مشخص تا قرارگرفته موردسنجش محلی جامعه گردشگری بر

 .است شده ایمنطقه و محلی سطوح در گردشگری هایدر فعالیت محلی جامعه
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 موردمطالعه منطقه. موقعیت جغرافیایی 2شمارهشکل 

 

 هابحث و یافته
انـد؛ همننـین بـه لحـاظ درصـد زن بوده 15درصـد پاسـخگویان مـرد و  21دهد، صیفی پژوهش نشان میهای تویافته

درصد نیـز در گـروه  31سال و  31-21رصد در گروه سنی د 33سال،  51-32درصد در گروه سنی  31های سنی، ویژگی

هل بودنـد. وضـعیت سـواد و متأ درصد 11دهندگان مجرد و درصد پاسخ 01اند؛ همننین حدود سال بوده 11سنی باالی 

سـواد یـا و افـراد بی درصد، بیشترین تعداد 13تحصیالت پاسخگویان بیانگر آن است که افراد دارای تحصیالت سیکل با 

 اند.درصد، کمترین تعداد پاسخگویان را به خود اختصاص داده 3سواد ابتدایی با 

تـک  T ای استفاده گردیـد. نتـای  حاصـل از آزمـونک نمونهت Tتک متغیرهای پژوهش از آزمون ابتدا برای بررسی تک

محیطی در شرای  غنی قرار دارنـد. بـا توجـه بـه دهد که شاخص اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیستای نشان مینمونه

تـوان اذعـان داشـت کـه گونـه میمحیطی در منطقه ایندر خصوص بُعد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست tشاخص 

درصد بـوده  2تر از خطای ها کوچکت این متغیرها بهتر از حد متوس  است زیرا سطوح معناداری برای این شاخصوضعی

تـر هـای بـاال و پـایین و بزردکند که با توجه به ماهیت مثبـت کرانو متوس  بودن سطح ارزیابی این شاخص را رد می

 شود.منت  می بودن میانگین این شاخص از حد متوس ، غنی بودن این ابعاد
 

 های موردمطالعه با نمره معیارنمونه محوربرای مقایسه ابعاد گردشگری اجتماع اینمونهتک T تحلیل .3شماره جدول 

3.0عدد مفروض =  متغیرها  

t  درجه
 آزادی

سطح 
داریمعنی  

اختالف  میانگین
 میانگین

درصد 32اختالف   

 حد باال حد پایین

رهنگیف-اجتماع  101/1  771 111/1  00/3  10517/1  1511/1  1210/1  

715/0 اقتصادی  771 111/1  02/3  12107/1  1125/1  0121/1  

-103/1 مدیریتی  771 111/1  17/5  55711/1-  5311/1  0231/1  

محیطیزیست  337/01  771 111/1  31/3  51711/1  5032/1  3021/1  

 

دیگر متغیرهـای عبارتاسـت. بـه آمدهدسـتبه 110/1و ضریب تعـدیل  113/1بر اساس نتای  تحقیق ضریب همبستگی 
 (.1کند )جدول یمدرصد وضعیت گردشگری را در سطح استان گیالن تبیین  11مستقل بیش از 

 

 

 



 105                                    ...                        محوراجتماع روستایی گردشگری بر مؤثر عوامل فضایی تحلیلامامی و همکاران/ 

 محوریزان همبستگی وضعیت گردشگری اجتماعم .4شماره جدول 

 شدهمیزان خطای تخمین زده شدهضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین میزان همبستگی

113/1 115/1 110/1 312/1 

 

 است: (0 رابطه) صورت زیربین و مالك بهمعادله خطی متغیرهای پیش

 
بین نامیـده متغیرهای پیش Xشود، اما بینی میپیش Xمتغیر مالك است که مقدار آن بر اساس مقادیر  Yدر این معادله 

مقـدار ضـرایب مربـو  بـه  ßهسـتند.  یریتیزیسـتی و مـدفرهنگی، اقتصادی، محی  -شوند که متغیرهای اجتماعیمی

 ضریب ثابت معادله است. ßبین هستند. هرکدام از متغیرهای پیش

 و بر اساس فرمول باال معادله رگرسیون غیراستانداردشده به این صورت است. 2طبق جدول شماره 

Y= 1/111x0+ 1/135x5+1/155x3+ 1/115x1                              .رابطه 5: معادله رگرسیون غیراستانداردشده   

 که همان بُعـد اقتصـادی x1واحد افزایش در متغیر  0دهد به ازای هر بینی دارد و نشان میاین معادله درواقع قدرت پیش

کند. همننین برای متغیـر محور است افزایش پیدا میواحد در متغیر مالك ما که گردشگری اجتماع 111/1اندازه است به

x2 از متغیر مالك افزایش پیـدا  135/1زیستی مقدار واحد افزایش در متغیر محی  0دهنده این است که به ازای هر نشان

از متغیر  155/1واحد افزایش در متغیر ابعاد اجتماعی مقدار  0دهنده این است که به ازای نیز نشان x3کند. برای متغیر می

تـوان تحلیـل بینـی را دارنـد نمیها قدرت پیشتن Bوضوع که مقادیر ستون کند. با توجه به این مپیدا می مالك افزایش

وشـت. معادلـه نالمت آن( بدون توجه به ع) درستی از پژوهش داشت بنابراین باید معادله را بر اساس ستون استانداردشده

 شود.صورت زیر نوشته میرگرسیون استانداردشده در این جدول به

Y=1/523x0+ 1/305x5+ 1/510x3+ 1/577X1                              رابطه 5: معادله رگرسیون استانداردشده 

واحد انحراف معیار  523/1 مقدار واحد افزایش در ابعاد اقتصادی 0طبق معادله باال نمایانگر این موضوع است که به ازای 

زیسـتی فزایش در متغیر محی اواحد  0ازای  کند؛ همننین بهیمحور افزایش پیدا مدر متغیر مالك بعد گردشگری اجتماع

نیـز بـه  محور افزایش داریم. در ابعاد اجتماعیبه واحد انحراف معیار در متغیر وضعیت گردشگری اجتماع 305/1به میزان 

آیـد؛ یمواحد انحراف معیار در متغیر مـالك افـزایش بـه وجـود  510/1محیطی مقدار واحد افزایش در بُعد زیست 0ازای 

تغیر مـالك افـزایش پیـدا مواحد انحراف معیار در  577/1واحد افزایش به میزان  0ننین در بُعد مدیریتی نیز به ازای هم

دهد که قدرت تبیـین کـدام بیشـتر اسـت. طبـق جـدول کند. درواقع تحلیل بر اساس مقادیر ستون بتا به ما نشان میمی

اند از: ارتوجه به عالمت قدرت تبیین بیشتر به کمتر به ترتیب عبتروشنی نمایانگر این موضوع است که بدون به 2شماره 

جایگـاه  در 523/1بـا  و در نهایـت هـم اقتصـادی 510/1، اجتماعی بـا 577/1، مدیریتی با 305/1محیطی با ابعاد زیست

 چهارم قرارگرفته است.

های اقتصـادی، تر در کلیـه شـاخصوع پی برد که با افـزایش هـر چـه بیشـتوان به این موضبر اساس این معادالت می

 محور تالش کرد.محیطی در بهبود اوضاع گردشگری اجتماعزیست اجتماعی، مدیریتی و

دهنده رابطـه انـد بنـابراین نشـانکه بیشترین نقا  در اطراف خ  رگرسیون تجمـع کردهدر دیاگرام پراکنش زیر ازآنجایی

 بینی مناسب در این معادله است.پیش
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 های ضریب رگرسیونیشاخص .5اره شم جدول
ضرایب  مدل

رگرسیونی 
 غیراستاندارد

خطای 
 استاندارد

ضریب 
رگرسیونی 
 استاندارد
 ضریب بتا

شاخص 

t 
سطح 
 معناداری

 
 نتیجه

 Bضریب 

-037/0 عرض از مبدأ  051/1  - 110/1  111/1   

521/1 اقتصادی  111/1  523/1  513/1  111/1 دار استدر مدل معنی   
زیستیمحی   571/1  135/1  305/1  555/1  111/1 دار نیستدر مدل معنی   

521/1 اجتماعی  155/1  510/1  013/2  111/1 دار استدر مدل معنی   
531/1 مدیریتی  115/1  577/1  001/1  111/1 دار استدر مدل معنی   

 

 
 محوراجتماعدیاگرام پراکنش متغیر مالک گردشگری  .3شماره شکل 

 

صـورت کریجینـگ و هـات از تحلیل فضـایی به محوراجتماعمنظور بررسی پراکنش وضعیت گردشگری بح  به ادامهدر 

نتـای   نشـانگر توزیـع محوراجتمـاعگردشـگری  صورت کریجینـگ، وضـعیتاسپات استفاده شده است. توزیع فضایی به

ضعیت رضوانشهر، است وی تالش، هاشهرستانرواقع سمت غرب استان گیالن که شامل شرقی است. د -صورت غربیبه

طـور، لنگـرود، رودسـر و روددبـار ازلحـاظ وضـعیت فرماست از طرفی نیز شهرستان انزلی در مرکـز و همینبهتری حکم

دم روسـتایی، ی چون رشد و درآمد مـراعمدهتواند دلیل یمشرای  نسبتاً مطلوبی دارند و این خود  محوراجتماعگردشگری 

قتصـادی اروستایی از منافع  هجامعی هرچه بیشتر مندبهرهردشگری در مناطق روستایی، های گوجود امکانات و زیرساخت

الت محلی، وجود محصو جامعهوکار محلی توس  محلی از وضعیت گردشگری، ایجاد کسب جامعهایجادشده، رضایتمندی 

ریت گردشـگری، مـدی اتگذاری مردم و نهادهای محلی در تأسیسـات و خـدمیهسرماکشاورزی متنوع در روستا، افزایش 

 محیطی توس  ساکنان محلی، وجود مشارکت و انسجام اجتماعی در بین ساکنان باشد.یستز
 

 
 محور در استان گیالن. توزیع فضایی وضعیت گردشگری اجتماع4شماره شکل 
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مـدیریتی و  اجتماعی، اقتصادی،) صورت جداگانهمحور را بهتماعهای گردشگری اجوضعیت توزیع فضایی شاخص 2شکل 

 دهد. محیطی( نشان میزیست
 

 
 های استان گیالنمحور در شهرستانهای گردشگری اجتماعتوزیع فضایی شاخص. 5شماره شکل 

 

رقی است. وضعیت ش-صورت غربیهای اجتماعی توزیع بههای صورت گرفته در زمینه توزیع فضایی شاخصطبق بررسی

در  ووانشهر، سپس در قسمت مرکزی بنـدر انزلـی ی غربی همانند تالش، رضهاهای اجتماعی در شهرستانتوزیع شاخص

های اجتماعی های رودسر، لنگرود و الهیجان از وضعیت نسبتاً مطلوبی برقرار است. مؤلفهقسمت شرقی در بین شهرستان

تمـاعی، انسجام اجپذیری اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، گردشگری اجتماع شامل مواردی چون مسئولیت

های اسـتان ها در بعضی از شهرسـتاناحساس تعلق مکانی و کاهش فقر است که در کل بیانگر شرای  مطلوب این مؤلفه

نوعی همکـاری و تواند از همدلی و همیاری زیاد مـردم در ایـن منـاطق باشـد کـه منجـر بـهیمگیالن است و این خود 

ی عمرانی، ارتبا  هاپروژهتواند در امور روستایی، در یمگردد. این مشارکت یممشارکت در امور روستا جهت بهبود اوضاع 

، گردشـگران و وسـتار اهـالی بـین نزاع و درگیری وجود محلی، عدم جامعهمردم محلی با شورا و دهیاران، مشارکت زنان 

 از آگـاهی و ختعی، شـنااجتمـا وظایف صحیح همسایگان، انجام صمیمی روستا، رواب  در جلسات و گردهمایی برگزاری

تبع آن بـه ی از مزایـای اقتصـادی ومنـدبهرهشـتغال و نوعی منجر به افزایش اخود باشد که بهمنطقه  گردشگری مسائل

 کاهش فقر شود.

هایی چـون محور است کـه ایـن شـاخص خـود مؤلفـههای اقتصادی گردشگری اجتماعمورد دیگر توزیع فضایی شاخص

گذاری، بـاال بـردن وکار روستایی، افزایش تنوع محصوالت محلی، افزایش سرمایهملکرد کسبمزایای اقتصادی، بهبود ع

رویه از مکان و... است که با توجه بـه برداری بیگذاری در جامعه هدف، جلوگیری از بهرهوکار، ایجاد سرمایهانگیزه کسب

های استان گیالن تری به نسبت سایر قسمتلوبربی استان گیالن از شرای  مطغطور کل شرای  در نواحی این موارد به

 شرقی است.–صورت غربی های اقتصادی بهبرخوردار است. درواقع توزیع فضایی درزمینه شاخص

های بیشتری باشد با این تفاوت که شهرستانشرقی می -صورت غربیهای مدیریتی نیز بهتوزیع فضایی در زمینه شاخص

ها شامل تالش، رضوانشـهر، فـومن، ماسـال، ت مطلوبی برخوردار هستند. این شهرستانها از وضعیبه نسبت سایر شاخص
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 باشد.بندر انزلی، رودبار، رودسر، لنگرود و الهیجان می

سـتان گـیالن اسـت. درواقـع اشرقی در سـطح -محیطی نیز بیانگر توزیع غربیهای زیستتوزیع فضایی درزمینه شاخص

اشرفیه، های تالش، رضوانشهر، بندرانزلی، آستانهمحور در شهرستانری اجتماعمحیطی گردشگهای زیستوضعیت شاخص

 تری دارند.رودسر، املش، سیاهکل و رودبار شرای  به نسبت مطلوب

های اجتمـاعی، اقتصـادی، محور از شـاخصبرای بررسی نابرابری فضایی درزمینه پراکندگی وضعیت گردشـگری اجتمـاع

های داغ بـرای های آن، تحلیـل لکـهابلیتقبا استفاده از  Arc/GISافزار اده شده و در نرممحیطی استفمدیریتی و زیست

ردجی را برای همه ا-شده است. این تحلیل آماره گیتسصورت جداگانه انجاممحور بههای گردشگری اجتماعهمه شاخص

ر کـدام روسـتاها تـوان نشـان داد کـه دشـده میمحاسبه Zکند؛ همننین با توجه به امتیاز ها موجود محاسبه میشاخص

تـر بزرد Zطور که در روش پژوهش توضیح داده شد، هر چه امتیـاز اند. همانشدهبندیها با مقادیر زیاد یا کم خوشهداده

منفـی و معنـادار ازنظـر  Zدهنـد. در مـورد های داغ را تشکیل میشده و لکهبندیباشد مقادیر باال به میزان زیادی خوشه

های بندی شدیدتر مقادیر پـایین بـوده و نشـانگر لکـهتر باشد به معنی خوشهکوچک Zری نیز باید گفت هر چه امتیاز آما

 سرد هستند

 

 
 های داغبر اساس روش لکه محور در استان گیالنهای گردشگری اجتماعالگوی فضایی شاخص. 6شماره شکل 

 

های داغ شـناخته عنوان لکـههستند کـه بـه Zتر شانگر مقادیر بزردشود نهای قرمزرنگی که مشاهده میلکه 1در نقشه 

محور در شاخص موردنظر است. هرچه از میزان شوند و این محدوده دارای وضعیت بهتری در حوزه گردشگری اجتماعمی

Z شود و کاسته میZ ها با در نقشهشویم که های سرد نزدیک میطرف لکهگیرد بهتر را به خود میمقدار منفی و کوچک

 ر دارند.ها در وضعیت نامطلوبی قرااند و این محدودهشدهرنگ آبی نشان داده

کنیم تـا نقشـه ها را تلفیـق مـیهای هر شاخص، نقشههای داغ برای هر شاخص و استخراج نقشهازآنجام تحلیل لکهپس

اسـت.  محورردشـگری اجتمـاعهای گبـر روی همـه شـاخص های داغواحدی استخراج شـود کـه درواقـع تحلیـل لکـه

رنگ برویم وضـعیت نـامطلوبی در حـوزه های آبیهای قرمزرنگ وضعیت بهتری دارند و هرچه به سمت محدودهمحدوده
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طور کل در این وضعیت اکثر روستاهای استان گیالن در شرای  خنثی قـرار دارنـد محور برقرار است. بهگردشگری اجتماع

شهرستان تـالش( و تعـدادی در شهرسـتان بنـدر انزلـی، رشـت و ) ا در غرب استان گیالنتنها تعداد محدودی از روستاه

 فرماست.اشرفیه و شفت حکمهای سرد نیز در روستاهای شهرستان آستانهسیاهکل، شرای  مطلوبی دارند و لکه

 

 
 غهای دار اساس روش لکهبمحور در استان گیالن الگوی فضایی گردشگری اجتماع. 7شماره شکل 

 

 گیریگیرینتیجهنتیجه
 شـیوه یک .رودمی کار به جوامع توسعه و فرهنگی طبیعی، منابع از حفاظت برای ابزاری عنوانبه محوراجتماع گردشگری

 سـطح بـرای ارتقـا هاییفرصت ایجاد با توأم طبیعی و فرهنگی حفاظت برای را هاییمشوق و هامشارکت که محورجامعه

 بـا مردمـانی بـرای کـارآفرینی هایفرصـت و اشـتغال ایجاد پتانسیل گردشگری از وعن کند. اینمی فراهم جامعه زندگی

 گردشـگری از گونهاین آورد.می فراهم را زنان خصوصبه و روستایی جوامع ازجمله گوناگون تجربیات و هاپیشینه، مهارت

جامعـه  برای توسعه و محیطیتزیس هایحفاظت وحش،حیات مدیریت از حمایت با توسعهکشورهای درحال از در بسیاری

 بـا ارتبـا  در طبیعـی منـابع از حفاظـت بر متمرکز همیشه محورجامعه گردشگری اهداف است. البته شده عملیاتی محلی

 و افـزایش و فقـر کاهش ها،نسل یا جامعه توانمندسازی فرهنگ، از حفاظت موارد، از بسیاری در نیست و اقتصادی توسعه

شود. در این پژوهش ابتدا به بررسی آزمـون رگرسـیون می محسوب اولیه اهداف نیز جزء ذینفعان سوی از مشارکت بهبود

های اقتصادی، اجتماعی، بین )شاخصدرصد متغیرهای پیش 11شده است در این آزمون با ضریب تعیین چندگانه پرداخته

ازآن از طریـق روش هسـتند. پـس محور(و مدیریتی( پاسخگوی متغیر مالك )توسعه گردشـگری اجتمـاع محیطیزیست

شاخص در سطح استان گیالن انجام گرفت که نتیجـه حـاکی از آن بـود کـه  1تک این کریجینگ به توزیع فضایی تک

های شرقی است بدین گونـه کـه وضـعیت در شهرسـتان-صورت غربیمحور بهجهت توزیع و وضعیت گردشگری اجتماع

های فـومین و طـور در قسـمت مرکـز شهرسـتاندتر از سـایر منـاطق و همینمراتب بهتر و مساعغربی استان گیالن به

های رودسر و لنگرود از اوضاع مساعدتری برخوردارند. در نهایت با استفاده از متد هـات بندرانزلی و در شرق نیز شهرستان

گر خنثـی بـودن اکثـر محور در منطقـه بررسـی شـد کـه بیـانهای داغ( نیز وضعیت نابرابر گردشگری اجتماعلکه) اسپات

شهرستان تالش( و تعدادی در شهرسـتان ) روستاهای استان گیالن تنها تعداد محدودی از روستاها در غرب استان گیالن
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اشـرفیه و های سرد نیز در روستاهای شهرستان آستانهبندر انزلی، رشت و سیاهکل از شرای  مطلوب برخوردار بودند و لکه

 زاده و همکـارانعباس زیادی درزمینه توزیع فضایی گردشگری تحقیقاتی را انجام دادند. فرماست. پژوهشگرانشفت حکم

های اولیه گردشگری پرداختند در این پـژوهش نیـز بـه توزیـع شان به توزیع فضایی زیرساختدر پژوهش 0331در سال 

پـژوهش دیگـر کـه حسـام و  شـده اسـت. درمحور در سطح استان گیالن پرداختهفضایی عوامل مؤثر گردشگری اجتماع

انجام دادند به توزیع فضایی مراکز اقامتی در مقصدهای گردشگری را مدنظر قرار دادنـد در ایـن  0331زاده در سال آقایی

 هایجاذبـه کنـار در مسـافر هایخانـه و پـذیرهامهمان هـا،هتل شـامل مراکـز اقـامتی فضایی پژوهش به بررسی توزیع

 بندی امکاناتپرداخته شد به اولویت 0331اند. در پژوهش دیگر که توس  صحنه و معمری رشت پرداخته شهر گردشگری

بندی ازآن، بـه سـطحشـده اسـت و پـسهای اسـتان گلسـتان پرداختهتوسعه گردشگری و توزیع فضـایی آن شهرسـتان

گیری تصـمیم هایکنیکت از گیریبهره با گردشگری هایزیرساخت فضایی توزیع اساس بر گلستان استان هایشهرستان

محور در ویکور، ساو و تاپسیس پرداخته است در این پژوهش نیز به بررسی توزیع فضایی عوامل مؤثر گردشگری اجتمـاع

توان با نتای  تحقیقـات ماسـیدا و همننین نتای  این پژوهش را می شده است.های استان گیالن پرداختهسطح شهرستان

 ( مقایسه کرد.5101انش )(، آل کیدو همکار5105ایتزو )

 

 تقدیر و تشکر
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