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ABSTRACT 

Introduction: Tourism creates considerable economic, socio-cultural and environmental benefits for rural and 

less-developed areas through income and infrastructure development, which ultimately helps the development 

of rural areas. 

Objectives: The main purpose of this research is to explain the role of tourism in the rural development of 

southwestern Gilan. 

Methodology: The current research is an applied research that was conducted using a descriptive-analytical 

method. The research method is descriptive and analytical, which was used to collect the required information 

from both library and field methods. The selection was calculated using Cochran's formula and then based on 

the relative distribution of households in the level, a part of the desired sample number of 378 questionnaire 

samples was allocated. Due to the fact that the quantitative and qualitative variables and the collected data have 

an interval and rank scale based on the Likert spectrum and appropriate statistical tests have been used.  

Geographical Context: Geographical scope in the current research of the southwestern villages of Gilan 

Result and Discussion: Rural tourism is a supplement to the rural market and an important source of 

employment for sedentary communities such as rural communities. The southwest of Gilan has many 

capabilities and potentials in tourism, and the findings show that multivariate analysis shows independent 

variables (dimensions of tourism potential) on the rural development variable. The most important variable that 

explains the most variance of rural development in the region is the economic dimension. This variable alone 

explains 40.3% of the changes in the dependent variable and shows that the components of this dimension have 

a significant impact on rural development. The second variable is the physical-spatial dimension, which 

explains 20.2 percent of variance changes. In the third and fourth stages, socio-cultural and environmental 

dimensions were entered into the regression, which explained a significant percentage of the variance of rural 

development. With the inclusion of these two variables, the explanatory power of the model has reached 75.4% 

in the last stage. In other words, the research model with four variables (dimensions) has explained 75.4 

percent of the changes in rural development (R2 = 0.754). 

Conclusion: The results of the research show that there is a direct relationship between tourism and rural 

development at the level of villages in the southwestern district of Gilan. And the results showed that tourism 

has had significant effects on the development of villages in economic, socio-cultural, physical, spatial and 

environmental fields.  
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    چکیده
یافتعه از رریع  برای نواحی روستایی و کمتر توسعههای محیطی قابل مالحظهفرهنگی و زیست-گردشگری متیازات اقتصادی، اجتماعی مقدمه:

 نماید.نماید که در نهایت به توسهه نواحی روستایی کمک میتوسهه درآمدی و زیرساختی ایجاد می

 .هدف اصلی این پژوهش تبیین نقش گردشگری در توسهه روستایی جنوب غربی گیالن می باشد :هدف

روش تحقی ، توصیفی و تحلیلعی اسعت کعه  تحلیلی انجام شده است -که به روش توصیفیتحقی  حاضر یک پژوهش کاربردی  :یشناسروش

ای و میدانی استفاده شد. انتخاب با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و سپس بعر اسعا  آوری ارالعات موردنیاز از دو شیوه کتابخانهبرای جمع

نمونه پرسش نامه اختصاص داده شد. باتوجه بعه اینهعه متغییرهعای معورد  378نظر توزیع نسبی خانوارها در سطح، بخشی از تهداد نمونه مورد 

هعای آمعاری انعد و از آزمعونای براسا  ریع  ییهعرت برخعوردار بعودهای و رتبهنظر کمی و کیفی و داده ای جمع آوری شده از مقیا  فاصله

 متناسب استفاده شده است.

 است. روستاهای جنوب غربی گیالن  حاضر  مرو جغرافیایی در تحقیلققلمرو جغرافیایی: 

گردشگری روستایی به عنوان یک مهمل بازار روستایی و منبع مهمی برای اشتغال جوامع کم تحعر  ماننعد جوامعع روسعتایی اسعت. : هاافتهی

کعه تحلیعل دنعد متغیعره، یافته ها  نشان می دهد همچنین بوده جنوب غربی گیالن دارای قابلیت ها و پتانسیل های فراوان در امر گردشگری 

دهد. مهمترین متغیری که بیشترین واریانس توسهه روسعتایی متغیرهای مستقل )ابهاد توان گردشگری( را روی متغیر توسهه روستایی نشان می

هعای ایعن د مویفعهدهدرصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین و نشان می 3/40منطقه را تبیین می کند بهد اقتصادی است. این متغیر به تنهایی 

درصد تغییرات واریانس را تبیین می کنعد.  2/20فضایی است که -ای بر توسهه روستایی دارند. دومین متغیر بهد کایبدیبهد تاثیر قابل مالحظه

یی را فرهنگی و زیست محیطی وارد رگرسیون شد که درصعد قابعل تعوجهی از واریعانس توسعهه روسعتا-در مراحل سوم و دهارم ابهاد اجتماعی

درصد رسیده است. به بیان دیگر ایگوی تحقی  بعا دهعار متغیر)بهعد(  4/75تبیین ایگو در مرحله آخر به تبیین نمود. با ورود این دو متغیر توان 

 .(R2=754/0درصد از تغییرات توسهه روستایی را تبیین کرده است.) 4/75

نتایج تحقی  بیانگر این موضوع است که بین گردشگری و توسهه روستایی در سطح روستاهای ناحیعه جنعوب غربعی گعیالن یعک  :یریگجهینت

محیطی تعاثیرات فرهنگی، کایبدی فضایی و زیست-اقتصادی، اجتماعیهایزمینهو نتایج نشان داد گردشگری در  نوع رابطه مستقیم وجود دارد. 

 اها  داشته است.روستدشمگیری در جهت توسهه 

ژه  تبیین، نقش، گردشگری، توسهه روستایی، جنوب غربی گیالن ها:کلیدوا
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 مقدمه

صاد بنایی در اقتحال توسعه از تحوالت زیردر، مناطق روستایی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و 1980در اوایل دهۀ 

 زایی وتأثیر پذیرفتند، اما مناطق کمی توانستند از مشکالت کاهش جمعیت، پایین آمدن سطح اشتغالو ملی ای ناحیه

خاذ رفت که اتروستایی و فرهنگی رهایی پیدا کنند. بنابراین باید پذی دادن هویتدرآمد، خدمات دولتی کم و از دست

-تنوع (.Holland et al, 1992 113)به بهبود اقتصادی اجتماعی جوامع روستایی نیاز بود های جدید برای کمک سیاست

های ر سکونتگاهی را دمتعددهای شغلین، مانند گردشگری، فرصتجایگزی قتصاد روستایی و تعیین راهبردهایسازی ا

تواند نقش مهمی را در متنوع گردشگری روستایی از یک طرف می(. 149 ،1382قادری، )د ورآمی وجود روستایی به

شد ای برای تحریک رهتواند وسیلسازی اقتصاد جوامع روستایی در قالب صنعت گردشگری ایفا کند و از طرف دیگر می

شریف زاده و ) بهبود استاندارد زندگی مردم محلی( باشد  های توسعه نیافتگی واز راه غلبه بر انگاره )اقتصادی ملی

ی روستاها تواند ثروت و جمعیت را از مرکز تمرکز و ثقل صنعتی به سوگردشگری همچنین می( 57 ،1381همکاران ، 

ایی)مانند فرهنگ و منابع روستضمن اینکه در گردشگری روستایی از   .(44 ،1371، دیبایی)و نقاط طبیعی جذب کند

ده، شتفادهسارداری ندارند( بهای اقتصادی قابلیت بهرههوایی که برای سایر فعالیتوآب شرایطاماکن تاریخی، ، سنن

ند با او در نواحی کوهستانی قرار گرفته های زراعی هستندگاههای روستایی که فاقد زمینگردشگری حتی در سکونت

در . (28، 1381افتخاری و قدیری ،) نماید تواند به توسعه روستایی کمکو طبیعی میداری از منابع فرهنگی بهره بر

تواند راهبردی برای توسعۀ روستایی، ابزاری برای توسعۀ پایدار و سیاستی توان گفت گردشگری میدیدگاه می راستای این

از حیات  جلوه بارزی، معیشت انسان، رارای از استقروستانشینی شکل ویژه .های روستایی باشدزساخت سکونتگاهبرای با

عدم توجه به  اقتصادی و اجتماعی در ایران است که با نظام کم و بیش پایدار در طی قرون متمادی دوام یافته است.

های طبیعی و نیروی انسانی موجب لیدی نواحی روستایی، از نظر دادهوجهی به توان و امکانات توتفضاهای روستایی، بی

شهری که باعث کاهش نسبت جمعیت روستایی در چند دهه اخیر شده است.  -اجرت های گسترده روستاییتشدید مه

 ط هایگردشگری روستایی یکی از انواع گردشگری است و شامل فعالیت ها و گونه های مختلف گردشگری در محی

 ری روستایی  ارتقاءسطح،دشگیکی از پیامدهای توسعه گر . (95، 1381، حیدری) شودروستایی و پیرامون آنها می

استانداردهای زیستی مردم و بهبود شرایط زندگی در فضای روستایی است ایجاد چنین شرایطی، محیط روستا را تبدیل 

پاپلی ) نمایدصادی میمحیط کار و تالش برای افزایش تولید و بهره وری اقت ضایی جذاب برای زندگی روستاییان،به ف

ود بیدن به توسعه ملی نیز موثر خواهدن به این اهداف، عالوه بر رشد و توسعه روستا، برای رسرسید. ( 1385،129 ،یزدی

نماید. لذا با این دیدگاه گردشگری ای و ملی عنوان میکه این امر لزوم توجه و اهمیت موضوع را در اقتصاد محلی، منطقه

توسعه روستایی معرفی نمود. با طرح مباحث فوق در  توان به عنوان یکی از عوامل مهم در جهت توسعه وروستایی را می

این پژوهش، محقق به دنبال بررسی موضوعات محوری چون ابعاد درآمد در روستاها، افزایش اشتغال، ارتقاء سطح فرهنگی 

باشد تا نقش گردشگری مورد کنکاش و مورد توجه روستائیان، افزایش تعامالت اجتماعی و ... در توسعه روستاها می

ر نهایت آورد. داسی را در سطح زندگی روستائیان فراهمتوان زمینه تغییرات اسقرارگیرد. چرا که با توسعه گردشگری می

با ایجاد این تغییرات و افزایش امکانات و خدمات زیربنایی و روبنایی و ... در محیط روستا، زمینه توسعه روستایی فراهم 

باستانی، طبیعی و مذهبی همواره موردتوجه -های تاریخیارا بودن جاذبهناحیه جنوب غربی گیالن با د گردد.می

ایی و فض–فرهنگی و کالبدی-است. در این نوشتار بر آنیم تا اثرات اقتصادی، اجتماعیگردشگران داخلی و خارجی بوده

روستایی  یزیست محیطی گردشگری را در جهت توسعه روستایی تبیین نمایم و به پرسش بنیادی آن یعنی گردشگر

 های تحقیق عبارتند از اینکه:تواند زمینه توسعه روستایی را فراهم آورد؟ پاسخ دهیم. فرضیهچگونه می

 .بین گردشگری و افزایش درآمد روستائیان در ناحیه جنوب غربی گیالن رابطه وجود دارد 

  دارد.بین گردشگری و ایجاد اشتغال  در نواحی روستایی جنوب غربی گیالن رابطه وجود 

 .بین گردشگری و تحوالت فرهنگی در نواحی روستایی جنوب غربی گیالن رابطه وجود دارد 
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 .بین گردشگری و افزایش تعامالت اجتماعی در ناحیه جنوب غربی گیالن رابطه وجود دارد 

 .بین گردشگری و افزایش آلودگی و آسیب های زیست محیطی در ناحیه جنوب غربی گیالن رابطه وجود دارد 

 فضایی در مناطق روستایی جنوب غربی گیالن رابطه وجود دارد. –ین گردشگری و تغییرات کالبدیب 

الزم به ذکر است با توجه به مطالب عنوان شده پژوهشی که بخواهد در محدوده مورد مطالعه نقش گردشگری را در  

ات انجام العر به عنوان نخستین مطتوسعه نواحی روستایی جنوب غربی گیالن تبیین نماید انجام نشده و پژوهش حاض

های کاربردی این موضوع را دوچندان نموده و از مر نیز به نوبه خود از سویی جنبهباشد که این اشده در این زمینه می

رساند تا محقق به دنبال کشف روابط این دو پدیده )گردشگری و ت و اهمیت انجام این پژوهش را میسوی دیگر ضرور

اره توان به موارد زیر اشنظر میعنوان موردتوجه بهیق با( در این محدوده باشد. در راستای پیشینه تحقتوسعه روستایی

اد و جامعه تص( با هدف مطالعه تبیین گردشگری روستایی در ایالت ایندیانا به تاثیرات توریسم بر اق1996لوئیس)نمود. 

دازد. پری برای توسعه توریسم در منطقه میهاییزی و ارائه مدلربرنامهدارد و به های دولتی توجهروستایی بدون حمایت

ر محیط کوهستانی در کلو د ( به بررسی یافتن تغییرات ناشی از رشد اقتصادی در نتیجه گردشگری در 1998ساندهو)

ای هتسی فعالیهای فرهنگی و بررور پایداری از محیط زیست و سیستمپردازد و هدف کلی این پروژه به منظهند می

ای کیفی به تحلیل نقش کارآفرینی حوزه گردشگری ( طی مطالعه2002)1لوردکیپانیدزپردازد. موثر بر صنعت توریسم می

روستایی در رشد منطقه سادرزالت سوئد پرداخت. براساس نتایج کیفی این مطالعه، توسعه روستایی با افزایش کارآفرینی 

شود. کارکرد گردشگری در توسعه روستایی به تقویت و د اقتصادی همراه میارتباط مستقیم دارد و به طور عمده با رش

( در پژوهشی با عنوان عوامل 2004مایالرد، برزت و بک من ). کندبهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی کمک می

وجه در تل اساسی قابلوامآفرینی یکی از عکارکه اند هکارآفرین و موثر در توسعه توریسم پایدار به این نکته اشاره نمود

( در 2005کیم ) شود که تغییر و نوآوری را به دنبال دارد.توسعه اقتصادی است که منجر به رشد و توسعه خدماتی می

ولت به نقش مهم داقتصادی در جامعه روستایی کره،  بررسی نقش توریسم به عنوان محرکی برای ازبین بردن مشکالت

( در تحقیق خود 2008سپاالینن و همکاران )پردازد. های توسعه توریسم در منطقه میهر در مشارکت در برنامو بازا

های دوم در فنالند به این نتیجه رسیدند که تأثیرات اجتماعی پیرامون روندها و اثرات اجتماعی و محیطی گردشگری خانه

استانداردهای مسکن، تحرک و ) های دوم در روستای میزبان شامل تغییر در سبک زندگیو محیطی گردشگری خانه

( در 2010کوکز و دیگران) گردد.های اجتماعی )مشارکت و تعامل( میهای اقتصادی اجتماعی و شبکه(، زمینهمصرف

گری ی گردشکند؟ به این نتیجه رسیدند که توسعهپژوهشی با عنوان آیا گردشگری، کشاورزی در هاوایی را تخریب می

های دوم به عنوان بخشی ضمن بررسی گردشگری روستایی، به خانه (1373است. فشارکی )باعث تخریب کشاورزی نشده 

ابعاد اقتصادی اجتماعی و زیست  ( به تحلیل اثرات گردشگری بر1377از گردشگری روستایی توجه نمود. ملک پور )

ظیر اثرات مثبت اجتماعی ننور پرداخت و به این نتیجه رسید که گردشگری در این دهستان  -محیطی دهستان ناتل کنار

ژادی نای گذاشته است. شریف زاده و مرادافزایش امکانات زیر بنایی و اثرات منفی مانند تغییر کاربری اراضی را بر ج

اند که با گسترش گردشگری روستایی، امکان آورده« توسعه پایدار و توریسم روستایی»ای با عنوان (، در مقاله1381)

(، در 1382شود. مراد نژادی و نظری )تصادی و ایجاد مشاغل گوناگون در مناطق روستایی فراهم میهای اقانجام فعالیت

، به بررسی توسعه گردشگری بر توسعه روستایی پرداخته و «توریسم و توسعه روستایی در ایران»تحقیقی با عنوان 

ای اخیر، مورد توجه قرار گرفته است. نتایج هاند که در سالگردشگری را یک عامل اقتصادی عمده و بسیار مؤثر دانسته

( در رساله دکتری خود 1382تواند اثرات گوناگون بر توسعه داشته باشد، قادری )دهد که گردشگری میتحقیق نشان می

تحت عنوان نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی که به راهنمایی دکتر افتخاری در دانشگاه تربیت مدرس به 

در آورده است عنوان نموده که گردشگری روستایی به عنوان راهبردی جدید برای توسعه نواحی روستایی قلم نگارش 

                                                           
1-Lordkipanidze 

2-Deze a Ranogajec 

3-Ryglova 
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ایران می باشد و می تواند در کنار سایر فعالیت های اقتصادی نقش مهمی در توسعه و آبادانی روستایی داشته باشد که 

های دوم در نواحی روستایی شمال تهران ترش خانه( در خصوص روند گس1382باید به آن توجه بیشتری نمود. رضوانی )

ها تحقیق نموده و با توجه به ماهیت این نوع فعالیت و تعامل آن با محیطی آن -و تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست

 زاده هللروح اداند. های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تاثیرات آن را برجامعه روستایی بسیار متنوع و گسترده میفعالیت

( در بررسی گردشگری روستایی و آثار اقتصادی و اجتماعی آن بر توسعه منطقه ای در روستای آبگرم 1385اندواری)

الریجان نشان می دهد که رونق گردشگری در روستا آثار مثبتی مانند ایجاد اشتغال،مهاجرت معکوس و رونق ساخت و 

(در نقش و تاثیر خانه های دوم بر ساختار اقتصادی و اجتماعی  1387مهدوی و همکاران )ساز را در پی داشته است. 

ناحیه کالردشت معتقدند که شکل گیری این پدیده در نواحی روستایی تاثیر چشمگیری بر دگرگونی اقتصادی و اجتماعی 

ناحیه ی  نقش و تاثیر خانه های دوم بر ساختار اقتصادی و اجتماعی (1387حاجیلویی و همکاران )منطقه داشته است.

کالردشت عنوان نمودند که تاثیر گردشگری موجب تغییرات اجتماعی و اقتصادی از یک سو و بروز ناهماهنگی در چهره 

م بر توسعه سکونتگاه های ( بررسی آثار کالبدی خانه های دو 1388و ساختار محیطی آن شده است. عنابستانی )

د که پیامد های کالبدی گسترش خانه های دوم مانند تغییر کاربری روستاهای ییالقی شهر مشهد بر این باورن ،روستایی

( در 1391جمعه پور و کیومرث) مزارع و باغات،تجاوز به حریم رودخانه ها و تغییر چشم انداز روستایی بوده است .

شگری یدار گردهای معیشتی مردم در چار چوب معیشت پاها و فعالیتپژوهشی با عنوان بررسی اثرات گردشگری بر دارایی

ن ای را در آاند که گسترش گردشگری تغییرات معیشتی عمده)مطالعه موردی روستای زیارت( به این نتیجه رسیده

( در پژوهشی تحت عنوان تعیین اثرات کالبدی گردشگری بر نواحی 1392معصوم و همکاران )قدیری است.بوجود آورده

ش کالردشت به این نتیجه رسیدند که توسعه گردشگری پیامدهای بشم بخروستایی )مطالعه موردی دهستان بیرون

باری چون افزایش و پخش زباله، کاهش تولیدات روستایی، تخریب اراضی مناسب کشاورزی، ناهماهنگی منفی و زیان

ران یگدربافت قدیم و جدید روستا، تغییر در تعداد شاغالن کشاورزی و امسال آن را به همراه داشته است. منتصری و د

(پژوهشی تحت عنوان گردشگری روستایی و توسعه روستا انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که گردشگری 1393)

های های شغلی مولد مبتنی بر قابلیتروستایی با ایجاد فرصتی راهبردی سبب تنوع اقتصاد محلی شده و با ایجاد فرصت

رویه، حفظ تعادل های بیاز مهاجرت امنیت در روستا، پیشگیریموجود در روستا، موجب افزایش سطح رفاه، درآمد و 

 شود. های فرهنگی روستا میاکولوژیک و منابع طبیعی، حفظ بافت سنتی و ویژگی

 

 ناسیشروش 
فاده ای و میدانی استآوری اطالعات موردنیاز از دو شیوه کتابخانهروش تحقیق، توصیفی و تحلیلی است که برای جمع

شی از تعداد بانتخاب د. ش سطح، بخ سبی خانوارها در  ساس توزیع ن سپس بر ا سبه و  ستفاده از فرمول کوکران محا ا ا

شد. باتوجه به اینکه متغییرهای مورد نظر کمی و کیفی و داده  378نمونه مورد نظر  صاص داده  سش نامه اخت نمونه پر

های آماری متناسب از آزمونو اند خوردار بودهای براساس طیف لیکرت برای و رتبهای جمع آوری شده از مقیاس فاصله

 استفاده شده است.
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 های اثرگذار گردشگری در سطح زندگی روستائیان( در جهت توسعه روستاییمدل مفهومی تحقیق )شاخص. 1شکل 

 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
و از غرب به شهرستان ماسال  ناحیه مورد مطالعه از شمال به شهرستان رشت و صومعه سرا، از جنوب به استان زنجان

و استان اردبیل و از شرق به شهرستان رشت و بخشی از شهرستان رودبار محدود می شود. و مشتمل بر شهرستانهای 

 152280دارای  1390فومن و شفت می باشد. ناحیه جنوب غربی گیالن بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن 

درصد در مناطق شهری و  31/26نفر با  40055باشد که از کل جمعیت  خانوار روستایی می 34143نفر جمعیت و 

 .(19: 1390مرکز آمار ایران، ) کننددر صد در مناطق روستایی زندگی می 69/73نفر با  112561
 

 
 کشوری و استان محدوده موردمطالعه در تقسیماتموقعیت .2 شکل
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 1جدول 

 تقسیمات کشوری ناحیه جنوب غربی گیالن 

 مساحت شرح
تعداد 

 بخش

تعداد 

 دهستان

تعداد 

 آبادی

 جمعیت روستایی جمعیت شهری خانوار

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 74/66 62561 26/33 31176 94/55 19101 157 6 2 1002 شهرستان فومن

 83/84 49664 17/15 8879 06/44 15042 96 4 2 559 شهرستان شفت

 70/73 112561 30/26 40055 100 34143 253 10 4 1601 ناحیه جنوب غربی 

 

 ها و بحثیافته
 تبیین اثرات اقتصادی گردشگری در توسعه روستایی جنوب غربی گیالن

برای سنجش بررسی و تبیین نقش اقتصادی گردشگری بر توسعه روستایی از دیدگاه جامعه محلی)سرپرستان خانوار(در 

در  هاستفاده شده که چگونگی توزیع نسبی، پاسخگویی به گویها 2های جدول سطح روستاهای مورد مطالعه از شاخص

 است. 4میانگین اقتصادی برابر با  2آن آمده است با توجه به جدول 
 

 2جدول 

 محدوده مورد مطالعهتبیین نقش اقتصادی گردشگری در توسعه 

ف
دی

ر
 

 شاخص
 فراوانی

 جمع کل
میانگین 

 رتبه
رتبه 
 بندی

خیلی 
 کم

 زیاد احدودیت کم
خیلی 

 زیاد

 های شغلیافزایش فرصت 1
 100 9/28 4/62 5 9/2 7/0 درصد

1/4 4 
 378 109 236 19 11 3 تعداد

 های شغلی برای جوانانافزایش فرصت 2
 100 5/22 6/56 4/12 5/8 0 درصد

9/3 6 
 378 85 214 47 32 0 تعداد

 افزایش درآمد ساکنان 3
 100 4/48 4/47 2/3 8/0 3/10 درصد

4/4 1 
 378 183 183 12 3 39 تعداد

4 
توسعه و تنوع بخشی به منابع 

 درآمدی ساکنان ناحیه
 100 9/34 6/56 4/6 1/2 0 درصد

2/4 3 
 378 132 214 24 8 0 تعدا

5 
جذب منابع مالی و بودجه و اعتبارات 

 دولتی
 100 6/42 1/52 5 0 3/0 درصد

3/4 2 
 378 161 197 19 0 1 تعداد

 توسعه بازارهای محلی 6
 100 3/19 8/36 28/0 8/10 5 درصد

6/3 9 
 378 73 139 1 41 19 تعداد

 گسترش مشاغل خدماتی 7
 100 23 4/38 2/31 8/4 6/2 درصد

7/3 8 
 378 87 145 118 18 10 تعداد

8 
توسعه و تغییر شیوه زندگی و معیشت 

 مردم
 100 9/24 8/55 4/16 9/2 0 درصد

4 5 
 378 94 210 62 11 0 تعداد

9 
گذاری بخش ضرورت افزایش سرمایه

 خصوصی در روستا
 100 8/37 2/53 6/1 7/3 7/3 درصد

1/4 4 
 378 143 201 6 14 14 تعداد

 به بهبود اشتغال زنان روستایی 10
 100 2/40 4/47 6/6 3/5 5/0 درصد

2/4 3 
 378 152 179 25 20 2 تعداد

11 
توسعه کمی و کیفی صنایع دستی 

 روستاها
 100 31 4/35 27 5/4 1/2 درصد

8/3 7 
 378 117 134 102 17 8 تعداد

 کمک به کاهش بیکاری در روستا 12
 100 3/33 9/57 6/6 9/1 3/0 درصد

2/4 3 
 378 126 219 25 7 1 تعداد

 کمک به افزایش قدرت خریداهالی  13
 100 2/22 2/53 1/15 6/6 9/2 درصد

9/3 6 
 378 84 201 57 25 11 تعداد

14 
کمک به بهبود افزایش تنوع  

 محصوالت تولیدی روستا
 100 23 3/51 3/19 6/1 8/4 درصد

8/3 7 
 378 87 194 73 6 18 تعداد
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 اجتماعی گردشگری در توسعه روستایی جنوب غربی گیالن -تبیین آثار فرهنگی
اجتماعی گردشگری در توسعه روستایی از دیدگاه سرپرستان خانوار در سطح  -نجش و تبیین نقش فرهنگیبرای س

ول ها در جداستفاده شده است چگونگی توزیع نسبی پاسخگویی به گویه 3های جدول روستاهای مورد مطالعه از شاخص

است که از وضعیت متوسط به باال از  6/3با زیر آمده است و مشاهده گردید میانگین کل بعد فرهنگی اجتماعی برابر 

 لحاظ رتبه برخوردار است.
 

 3جدول 

 محدوده مورد مطالعهتبیین آثار فرهنگی اجتماعی گردشگری در توسعه 

ف
دی

ر
 

 شاخص

 فراوانی
جمع 

 کل

میانگین 

 رتبه

رتبه 

 بندی
خیلی 

 کم
 زیاد تاحدودی کم

خیلی 

 زیاد

1 
 کمک به افزایش احساس تعلق

 لی نسبت به روستاخاطراها

 100 2/27 5/59 9/7 4/2 9/2 درصد
4 1 

 378 103 225 30 9 11 تعداد

2 
 100 5/23 3/51 1/6 8/9 3/9 درصد ترغیب به استفاده بیشتر از وسایل مدرن

7/3 4 
 378 89 194 23 37 35 تعداد

3 
ارتقاء سطح زندگی و بهبود خدمات و 

 امکانات

 100 19 8/36 7/26 6/15 9/1 درصد
5/3 6 

 378 72 139 101 59 7 تعداد

4 
بهبود، توسعه و تحول و نوسازی فرهنگ 

 محلی

 100 1/25 1/43 2/22 3/5 2/4 درصد
7/3 4 

 378 95 163 84 20 16 تعداد

5 
های شغلی بین توسعه و بهبود فرصت

 دوجنس

 100 8/5 8/18 3/28 22 1/25 درصد
5/2 7 

 378 22 71 107 83 95 تعداد

6 
 100 1/33 8/50 3/6 3/5 5/4 درصد توسعه خدمات بهداشتی

4 1 
 378 125 192 24 20 17 تعداد

7 
 بهبود روابط اجتماعی و کاهش نابرابری

 های اجتماعی

 100 9/24 7/53 7/12 9/7 8/0 درصد
9/3 2 

 378 94 203 48 30 3 تعداد

8 
 100 9/29 1/33 1/25 1/10 9/1 درصد جلوگیری از روند مهاجرت روستایی

7/3 4 
 378 113 125 95 38 7 تعداد

9 
تشویق و فراهم آوردن زمینه مهاجرت 

 معکوس

 100 7/21 6/42 6/14 8/19 3/1 درصد
6/3 5 

 378 82 161 55 75 5 تعداد

10 
تجدید حیات و تقویب پایبندی ساکنان 

 روستا به آداب، معماری و صنایع دستی

 100 4/39 4/44 4/7 1/2 6/6 صددر
4 1 

 378 149 168 28 8 25 تعداد

        
 تبیین اثرات و پیامدهای منفی زیست محیطی گردشگری برنواحی روستایی

یافته های این پژوهش حاکی از آن است که گردشگری تاثیرات مهمی در ابعاد زیست محیطی در نواحی روستایی 

 ارائه شده است. 4ونگی توزیع نسبی آن در جدول جنوب غربی گیالن دارد. چگ

 

 4جدول

 محدوده مورد مطالعهمحیطی گردشگری در ها و میانگین رتبه اثرات منفی زیستفراوانی 

 شاخص ردیف

 فراوانی
جمع 

 کل

میانگین 

 رتبه

رتبه 

 بندی
خیلی 

 کم
 زیاد تاحدودی کم

خیلی 

 زیاد

 آلودگی آب و نشت فاضالب 1
 100 2/17 2/30 3/46 4/2 4 درصد

5/3 4 
 378 65 114 175 9 15 تعداد

 آسیب رساندن به مناظر طبیعی روستا 2
 100 1/33 4/30 6/24 9/1 1/10 درصد

7/3 3 
 378 125 115 93 7 38 تعداد

 4 5/3 100 23 6/24 6/42 2/4 6/5 درصد دخل و تصرف به  3
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 378 88 93 161 16 87 تعداد منابع طبیعی

4 
 های زیستافزایش آلودگی

 محیطی هوا، صوت و منظر 

 100 3/23 4/34 4/21 9/7 4 درصد
8/3 2 

 378 88 30 81 30 15 تعداد

5 
 گسترش بافت مسکونی 

 در حاشیه روستا

 100 4 9/47 9/42 8/0 5/4 درصد
3/3 5 

 378 15 181 162 3 17 تعداد

6 
 رهاسازی زباله در 

 سطح روستا

 100 9/7 7/7 9/11 9/47 6/24 رصدد
3/2 7 

 378 30 29 45 181 93 تعداد

7 
نابودی گیاهان و جانوران به علت تجاوز 

 به زیستگاه آنان

 100 3/10 8/19 31 8/27 1/11 درصد
9/2 6 

 378 39 75 117 105 42 تعداد

8 
 تراکم و انباست زباله 

 در محیط روستا

 100 4/29 6/42 3/24 2/3 5/0 درصد
9/3 1 

 378 111 161 92 12 2 تعداد

    
 فضایی گردشگری در توسعه روستایی جنوب غربی گیالن -تبیین آثار کالبدی

برای سنجش و تبیین آثار کالبدی فضایی جامعه روستایی از دیدگاه سرپرستان خانوار در جنوب غربی گیالن از 

ها در این جدول آورده شده است نسبی پاسخگویی به گویهتوزیع  استفاده شده است که چگونگی 5های جدول شاخص

باشد است که از وضعیت نستباً خوبی برخوردار می 7/3فضایی برابر  -همانطور که مشاهده گردید میانگین کل بعد کالبدی

است  هبه عبارتی گردشگری موجب تغییرات کالبدی فضایی بسیاری در سطح مناطق روستایی جنوب غربی گیالن شد

درمانی، کمک به سیستم دفع  -های، امکانات اقامتی، ارائه خدمات بهداشتیتوان به توسعه راهکه از مهمترین آنها می

 فاضالب و زباله و... اشاره نمود.

 
 5جدول 

 محدوده مورد مطالعهفضایی گردشگری در توسعه روستایی -تبیین آثار کالبدی 

 شاخص ردیف

 فراوانی
جمع 

 کل

میانگین 

 بهرت

رتبه 

 بندی
خیلی 

 کم
 زیاد تاحدودی کم

خیلی 

 زیاد

1 
گسترش امکانات بهداشتی 

 درمانی

 100 15/30 52/59 8/4 6/5 0 درصد
3 8 

 378 114 225 18 21 0 تعداد

2 
های کمک به توسعه راه

 روستایی

 100 9/24 1/57 1/15 8/0 1/2 درصد
9/3 3 

 378 94 216 57 3 8 تعداد

3 
به بهبود و سیستم دفع  کمک

 فاضالب روستایی

 100 1/48 41 7/3 8/5 3/1 درصد
8/2 9 

 378 182 155 14 22 5 تعداد

4 
کمک به بهبود سیستم زباله 

 روستا

 100 31 5/27 9/33 7/7 0 درصد
8/3 4 

 378 117 104 128 29 0 تعداد

5 
کمک به توسعه سیستم 

 ارتباطی و مخابراتی روستایی

 100 8/37 2/49 7/7 7/3 6/1 درصد
1/4 1 

 378 143 186 29 14 6 تعداد

6 
ها و کمک به توسعه سکونتگاه

 معابر روستایی

 100 2/40 8/45 6/1 9/6 6/5 درصد
4 2 

 378 152 173 6 26 21 دتعدا

7 
توسعه و افزایش دفاتر و 

 مراکز خدماتی

 100 3/32 8/36 2/17 4/3 3/10 درصد
7/3 5 

 378 122 139 65 13 39 تعداد

8 
تغییر در الگوی معماری 

 مسکن

 100 6/29 3/33 3/24 3/10 4/2 درصد
7/3 5 

 378 112 126 92 39 9 تعداد

9 
ا الح ببهبود و بکارگیری مص

 دوام درساخت مسکن

 100 23 4/48 5/8 2/12 9/7 درصد
6/3 6 

 378 87 183 32 46 30 تعداد

10 

گسترش و افزایش امکانات 

اقامتی، خانه دوم و 

 مسافرخانه

 100 7/21 7/53 9/16 7/7 0 درصد

4/3 7 
 378 82 203 64 29 0 تعداد
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11 
کمک در جهت افزایش 

 ساخت و سازهای مسکونی

 100 8/37 2/53 6/1 4 4/3 درصد
1/4 1 

 378 143 201 6 15 13 تعداد

12 
تغییر در الگوی معماری 

 مسکن

 100 6/29 3/33 3/24 3/10 4/2 درصد
7/3 5 

 378 112 126 92 39 9 تعداد

14 
های اغذیه  و توسعه فروشگاه

 های سردنوشیدنی
 2 4 100 4/39 3/42 5/4 3/9 5/4 درصد

 

 یافته های تحلیلی و استنباطی

 و ایجاد اشتغال در نواحی روستایی جنوب غربی گیالن رابطه وجود دارد. گردشگریبینفرضیه اول:

 است.  شده استفاده 6برای آزمون این فرضیه از شاخص های اقتصادی جدول 
 

 6جدول 

 محدوده مورد مطالعهاد اشتغال در آزمون فرضیه رابطه بین گردشگری و ابع

 sigسطح معناداری  t حد متوسط گویه میانگین شاخص

 004/0 674/2 5/2 1/4 اشتغال

                      
نشان می  6با توجه به نتایج بدست آمده از پرسشنامه تکمیلی توسط سرپرستان خانوار روستایی، همانطور که جدول 

می توان دریافت که بین گردش  گری و ایجاد  اش  تغال در  2اخص های اقتص  ادی جدول دهد با توجه به گویه های ش  

( بوده 05/0نواحی روس  تایی جنوب غربی گیالن رابطه وجود داردکه آلفای بدس  ت آمده یا همان س  طح معناداری زیر )

ورد واحی روستایی ماست بر این اساس می توان به این نتایج دست یافت که گردشگری موجب ایجاد اشتغال در سطح ن

تواند در کنار سایر عوامل، زمینه توسعه روستایی را ( می2ایش شاخص های اقتصادی )جدولمطالعه شده است و با افز

 اول مورد تائید قرار می گیرد.  . بنابراین فرضیۀفراهم آورد

 ه وجود دارد.بین گردشگری و افزایش درآمد روستائیان در ناحیه جنوب غربی گیالن رابط فرضیه دوم:

برای آزمون این فرضیه از شاخص های اقتصادی:  افزایش درآمد ساکنان،توسعه و تنوع بخشی به منابع درآمدی ساکنان 

  .است شده (استفاده7ناحیه، جذب بودجه های دولتی، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و ...مطابق جدول )

 
 7جدول 

 محدوده مورد مطالعهیش درآمد در آزمون فرضیه رابطه بین گردشگری و افزا

 sigسطح معناداری  t حد متوسط گویه میانگین شاخص

 000/0 575/2 5/2 4/4 درآمد

                        
های ه گویهتوجه بهمچنین با با توجه به نتایج بدست آمده از پرسشنامه تکمیلی توسط سرپرستان خانوار روستایی، و

ریافت که بین گردش  گری و افزایش درآمد روس  تائیان در ناحیه جنوب غربی گیالن رابطه توان دمی 2اقتص  ادی جدول

توان به این نتایج دست یافت که ( بوده است. بنابراین می05/0وجود دارد که آلفای بدست آمده یا سطح معناداری زیر )

سطح نواحی  شگری موجب افزایش درآمد در  شده محدوده موردمطالعهگرد ست.گیالن  ضیه دوم نیز  ا ساس فر بر این ا

 گیرد. مورد تائید قرار می
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 8جدول

 همبستگی اسپیرمنضریبروستایی با استفاده از آزمونگردشگری در توسعهمثبت اقتصادیتهای اثراشاخصارتباط بین

 سطح معناداری ارزش)ضریب همبستگی( شاخص های اثرات مثبت اقتصادی گردشگری در توسعه روستایی

 003/0 152/0 فرصت های شغلی افزایش

 014/0 127/0 افزایش فرصت های شغلی برای جوانان

 000/0 208/0 افزایش درآمد ساکنان

 000/0 356/0 توسعه و تنوع بخشی به منابع درآمدی ساکنان ناحیه

 000/0 987/0 جذب بودجه های دولتی

 000/0 849/0 گسترش مشاغل خدماتی

 007/0 761/0 و معیشت مردم توسعه و تغییر شیوه زندگی

 001/0 928/0 ضرورت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در روستا

 002/0 953/0 کمک به بهبود اشتغال زنان روستایی

 000/0 864/0                کمک به توسعه کمی و کیفی صنایع دستی

 000/0 773/0 کمک به افزایش قدرت خرید اهالی 

 000/0 778/0 ایش تنوع محصوالت تولیدیکمک به بهبود و افز

       
بین گردشگری و تحوالت فرهنگی در نواحی روستایی جنوب غربی گیالن رابطه معناداری وجود  آزمون فرضیه سوم:

 دارد.
 9جدول

 محدوده مورد مطالعهآزمون فرضیه رابطه بین گردشگری و تحوالت فرهنگی در 

 sigناداری سطح مع T حدمتوسط گویه میانگین شاخص

 000/0 263/2 5/2 7/3 تحوالت فرهنگی

          
با توان می 9 نین براساس نتایج بدست آمده جدول، همچمده از پرسشنامه سرپرستان خانوارآباتوجه به نتایج بدست

ا رد د ربین گردشگری و تحوالت فرهنگی در نواحی روستایی جنوب غربی گیالن رابطه معناداری وجود ندار 0Hاطمینان 

 گیرد. کنیم و فرضیه مورد پذیرش قرار میمی

 بین گردشگری و افزایش تعامالت اجتماعی در ناحیه جنوب غربی گیالن رابطه وجود دارد. آزمون فرضیه چهارم:

ب غربی رابطه معناداری نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین گردشگری و افزایش تعامالت اجتماعی در ناحیه جنو

( بوده است بنابراین فرضیه چهارم مورد تایید قرار 05/0که آلفای بدست آمده یا همان سطح معناداری زیر )ارد. وجود د

 می گیرد.

  
 10جدول

 محدوده مورد مطالعهآزمون فرضیه رابطه بین گردشگری و افزایش تعامالت اجتماعی در 

 sigسطح معناداری T حد متوسط گویه میانگین شاخص

 000/0 242/1 5/2 3/ 6 یتعامالت اجتماع

                 

ه جنوب غربی گیالن رابطمحیطی در ناحیه های زیستآلودگی و آسیبگردشگری و افزایش بین پنجم:آزمون فرضیه

 وجود دارد.

وآسیب های زیست محیطی در ناحیه جنوب غربی  برای تبیین و تحلیل این فرضیه که بین گردشگری و افزایش آلودگی

های زیست محیطی رابطه وجود دارد توان دریافت که بین توسعه گردشگری و افزایش آلودگین رابطه وجود دارد میگیال

 ( بوده است. بنابراین فرضیه پنجم نیز مورد تایید قرار می گیرد. 05/0که آلفای بدست آمده یا همان سطح معناداری زیر )
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 11جدول 

 های زیست محیطی در روستای و آسیبسطح معناداری گردشگری و افزایش آلودگ

 سطح معناداری T هاحدمتوسط گویه میانگین شاخص

 000/0 141/1 5/2 3/3 های زیست محیطیافزایش آلودگی و آسیب

 

 ،زاده در نواحی روستایی نوشهراین وضعیت همسو با نتایج بدست آمده از مطالعات مهدوی در دهستان لواسان، علیقلی

( 2010باشد و در تقابل با مطالعات کوکز و همکاران )کنار نور و سپاالنین در فنالند میق روستایی ناتلملک پور در مناط

کنند؟ به این نتیجه رسیدند که قراردارد ایشان در پژوهش با عنوان آیا گردشگری کشاورزی در هاوایی را تخریب می

 ارنده در این پژوهش به این نتیجه رسید که گردشگریاست در حالی که نگگردشگری باعث تخریب کشاورزی نشدهتوسعه 

ها و افزایش خدمات گردد. که این کاهش نتیجه توسعه فعالیتکشاورزی می باغی و موجب تخریب و کاهش اراضی

 زیربنایی و روبنایی در ارتباط با توسعه گردشگری است.

 
 12جدول 

 استفاده از آزمون همبستگی اسپرمن رابطه بین گردشگری و اثرات منفی زیست محیطی روستایی با
 میزان معناداری میزان همبستگی های اثرات منفی زیست محیطیشاخص ردیف

 000/0 92/0 آلودگی آب و نشت فاضالب 1

 000/0 93/0 آسیب رساندن به مناظر طبیعی روستا 2

 000/0 94/0 دخل و تصرف به منابع طبیعی 3

 000/0 93/0 های زیست محیطی هوا صوت، منظرافزایش آلودگی 4

 000/0 92/0 گسترش بافت مسکونی در حاشیه روستا 5

 000/0 94/0 رها سازی زباله در سطح روستا 6

 000/0 94/0 نابودی گیاهان و جانوران به علت تجاوز به زیستگاه آنان، قطع درختان 7

  
فضایی در مناطق روستایی جنوب غربی گیالن  -تغییرات کالبدیآزمون فرضیه ششم: بین گردشگری و 

 رابطه وجود دارد.

( بوده است. بنابراین 05/0برای تبیین و تحلیل این فرضیه با توجه به آلفای بدست آمده یا همان سطح معناداری زیر )

بطه عه روستایی است راهای توسفضایی که یکی از شاخص -های کالبدیتوان گفت بین گردشگری و توسعه شاخصمی

-کالبدی تواند با تغییراتگیرد. پس گردشگری میمیمستقیم و معناداری وجود دارد. بنابراین فرضیه ششم موردتائید قرار

های روستایی، زمینه توسعه، عمران و آبادانی روستا را فراهم آورد. به منظور صحت این مدعا، می توان فضایی در محیط

 ... اشاره نمود. ه ابراهیم، قلعه رودخان وستاهای گردشگر پذیر امامزاده اسحاق، امام زادبه شرایط کنونی رو
 13جدول 

 سطح معناداری گردشگری و تغییرات کالبدی فضایی در سطح روستا

 سطح معناداری T هاحدمتوسط گویه میانگین شاخص

 000/0 548/2 5/2 7/3 فضایی -تغییرات کالبدی
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 14جدول 

 هاسطح معناداری تمام فرضیه

 sigسطح معناداری  T هاحدمتوسط گویه میانگین شاخص فرضیات

 000/0 575/2 5/2 4/4 افزایش درآمد فرضیه اول

 000/0 674/2 5/2 1/4 ایجاد اشغال فرضیه دوم

 000/0 263/2 5/2 7/3 تاثیرات فرهنگی فرضیه سوم

 000/0 242/1 5/2 6/3 جتماعیافزایش تعامالت ا فرضیه چهارم

 000/0 141/1 5/2 3/3 محیطیزیستهایآلودگی و آسیب فرضیه پنجم

 000/0 548/2 5/2 7/3 فضایی -تغییرات کالبدی فرضیه ششم

 

 محدوده مورد مطالعهنتایج بررسی تحلیل فضایی رابطه بین گردشگری و پیامدهای آن در 

 

 15جدول 

 پیامدهای آن به تفکیک دهستان بررسی رابطه بین گردشگری و 

 متغیر
 نام دهستان

 شرح
 چوبر

نصیر 
 محله

 گشت مالسرا جیرده
سردار 
 جنگل

 آلیان لولمان
 رود
 پیش

 گوراب
 پس 

 اقتصادی

مقدار ضریب 
 همبستگی

890/0 381/0 319/0 041/0 211/0 539/0 012/0 082/0 153/0 682/0 

مقداراحتمال 
 آزمون

000/0 002/0 000/0 034/0 003/0 037/0 015/0 002/0 047/0 000/0 

اجتماعی 
 فرهنگی

مقدار ضریب 
 همبستگی

735/0 511/0 437/0 212/0 187/0 532/0 392/0 053/0 087/0 684/0 

مقدار احتمال 
 آزمون

000/0 001/0 000/0 025/0 012/0 015/0 003/0 000/0 025/0 000/0 

کالبدی 
 فضایی

مقدار ضریب 
 همبستگی

763/0 503/0 511/0 211/0 234/0 765/0 138/0 148/0 157/0 739/0 

مقداراحتمال 
 آزمون

002/0 035/0 045/0 019/0 027/0 001/0 014/0 015/0 017/0 000/0 

زیست 
 محیطی

مقدار ضریب 
 همبستگی

694/0 603/0 425/0 322/0 317/0 742/0 206/0 275/0 291/0 835/0 

مقداراحتمال 
 آزمون

000/0 013/0 025/0 047/0 014/0 003/0 049/0 011/0 006/0 000/0 

 

 گردشگری برابعاد زندگی روستاییانبررسی میزان اثرگذاری 
در این پژوهش برای تعیین نسبی متغیرهای مستقل )گردشگری( در متغیر وابسته )توسعه روستایی با تغییرات در 

ام استفاده شده است. در این روش متغیری که بیشترین گبهای زندگی روستاییان( از روش رگرسیون گامابعاد چهارگانه

شود و متغیرهای دیگر دوباره برای ورود به مدل، مورد بررسی قرار تاثیر را بر متغیر وابسته دارد ابتدا وارد مدل می

غیرهای دهد متباشد که نشان میمی 449/0اساس مقدار ضریب تعیین برابر ( براین104: 1387گیرند)فیروزجائیان، می

تغییرات مربوط به متغیر وابسته )توسعه روستایی= تغییرات در ابعاد زندگی روستاییان( 95/0مستقل )توسعه گردشگری( 

 % 5باشد که از می 000/0یا همان سطح معناداری برابر  P-Valueمقدار ANOVAکند. براساس جدول را تبیین می

کنیم رد می % 99داری مدل رگرسیون را با اطمینال ی برعدم معنا( آزمون مبنOHکوچکتر است در نتیجه فرضیه صفر )

 تواندهای زیر اثرگذار است و میبنابراین مدل رگرسیون از لحاظ آماری معنادار است. یعنی گردشگری برروی شاخص

 زمینه توسعه روستایی را فراهم آورد.
 

 



 225  جبی و همکارانر... / تبیین نقش گردشگری در توسعه روستایی

 16جدول

 روستاییان با استفاده از مدل رگرسیون ابعاد زندگی -بررسی اثرگذاری گردشگری برتوسعه روستایی

 متغیرهای مستقل
 ضریب برآورد پارامترها

 (Bاستاندارد ) 
 نتیجه سطح معناداری Tآماره 

 انحراف معیار bمقدار 

  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 اشغال

 

 17جدول

 ابعاد زندگی روستاییان با استفاده از مدل رگرسیون -بررسی اثرگذاری گردشگری برتوسعه روستایی

 متغیرهای مستقل
 ضریب برآورد پارامترها

 (Bاستاندارد ) 
 نتیجه سطح معناداری Tآماره 

 انحراف معیار bمقدار 

 تاثیردارد 006/0 5/44 91/0 026/0 17/1 تحوالت فرهنگی 

 تاثیردارد 008/0 4/58 89/0 023/0 06/1 افزایش تعامالت اجتماعی

 تاثیردارد 000/0 9/55 96/0 023/0 3/1 فضایی -تغییرات کالبدی

 تاثیر دارد 0001/0 1/66 96/0 017/0 09/1 اثرات زیست محیطی

 * متغیر وابسته: توسعه روستایی )تغییرات در زندگی روستاییان(

 

گی، فرهن -همچنین مولفه های توان گردشگری روستایی در ناحیه جنوب غربی گیالن در چهار بعد اقتصادی، اجتماعی

اند و هربعد با شاخص های خود مورد آزمون قرار گرفتند. از یابی و آزمون شدهمحیطی ارزشفضایی و زیست–کالبدی

ه گرفتند. با توجه بگیری و موردتحلیل قرارتعیین، اندازهسوی دیگر مولفه های سطح توسعه روستایی در چهار ابعاد 

ضرایب توان گردشگری و توسعه روستایی در روستاهای ناحیه جنوب غربی گیالن، میزان همبستگی دو متغیر گردشگری 

 است. ( مورد تائید قرار گرفته 95/0)متغیر مستقل ( و توسعه روستایی )متغیر وابسته( در باالترین سطح معناداری )
 

 18جدول 

 همبستگی توان گردشگری و توسعه روستایی

 توان گردشگری

 توسعه روستایی

 95/0 میزان همبستگی

 000/0 سطح معناداری

                 
به منظور تبیین واریانس توسعه روستایی بر اساس ابعاد توان گردشگری از رگرسیون چند متغیره )روش گام به گام( 

 نشان داده شده است.18یج بدست آمده در جدول اده شد. نتااستف

 

 19جدول

 روستاییبعد های واردشده)توان گردشگری(در معادله رگرسیون برای تبیین واریانس توسعه

 مراحل ورود

 متغیرها
 F Sigمقدار  R R2 ابعاد

 مقدار اضافه

 R2شده به 
B Beta T 

 575/2 461/0 188/0 403/0 000/0 640/25 401/0 635/0 اقتصادی اول

 634/2 258/0 137/0 202/0 000/0 735/18 499/0 710/0 فضایی-کالبدی دوم

 718/1 193/0 051/0 148/0 000/0 249/12 505/0 711/0 اجتماعی فرهنگی سوم

 162/1 162/1 019/0 001/0 000/0 614/9 754/0 724/0 زیست محیطی چهارم
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 روی متغیر توسعه روستایی نشانابعاد توان گردشگری( را تقل )متغیرة، متغیرهای مسنتایج تحلیل چند  18جدول 

ند بعد کمیروستایی منطقه را تبیینتوسعهشود مهمترین متغیری که بیشترین واریانس میدهد. چنان که مالحظهمی

یر ی این بعد تاثهادهد مولفهو نشان میدرصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین  3/40اقتصادی است. این متغیر به تنهایی 

رصد تغییرات واریانس را د 2/20فضایی است که  -ای بر توسعه روستایی دارند. دومین متغیر بعد کالبدیقابل مالحظه

-نتیجه این بعد نیز در توسعه روستایی دارای اهمیت است. در مراحل سوم و چهارم ابعاد اجتماعی کند درتبیین می

ند. با ورود کریانس توسعه روستایی را تبیین میشد. که درصد قابل توجهی از وا فرهنگی و زیست محیطی وارد رگرسیون

د( بعدیگر الگوی تحقیق با چهار متغیر)درصد رسیده است. به بیان  4/75این دو متغیر توان تبیین الگو در مرحله آخر به 

دهد با نشان می  Betaثبت مقادیر(. جهت مR2=  754/0درصد از تغییرات توسعه روستایی را تبیین کرده است.) 4/75

(را 461/0) یابد. در الگوی نهایی بیشترین ضریب تاثیرن متغیر توسعه روستایی افزایش میافزایش متغیرهای مستقل، میزا

شود. متغیر واحد اضافه می 461/0دارد. یعنی به ازای یک واحد افزایش بعد اقتصادی، متغیر توسعه اقتصادی به اندازه 

ترین قویفضایی -ابعاد اقتصادی و تغییرات کالبدی اساس،را دارد. براین251/0ضریب رگرسیون ضایی دومینف-کالبدی

دیگر هرچه گردشگری عبارتهت توسعه خواهدبود بهجروستاییان در میزان تغییرات در ابعاد زندگیة کنندبینیپیش

ن بنابراین نتایج تحقیق نشازیادتری خواهد گذاشت.  های فوق اثرروستایی رونق بیشتری پیدا نماید در ایجاد شاخص

-فرهنگی، کالبدی فضایی و زیست-اقتصادی، اجتماعیهایاست در زمینهدهد که گردشگری در این ناحیه توانسته می

 محیطی تاثیرات چشمگیری در جهت توسعه ایجاد نماید. 

 

 گیرینتیجه
و منبع مهمی برای اشتغال جوامع کم تحرک مانند جوامع روستایی است.  عنوان یک مکمل بازار روستاییگردشگری روستایی به 

کیلومتری دریای  62جنوب غربی گیالن دارای قابلیت ها و پتانسیل های فراوان در امر گردشگری می باشد این ناحیه در 

ه است. جامعه آماری کیلومتری از تهران واقع شد 340کیلومتری کالنشهر رشت مرکز استان گیالن و در فاصله  10خزر،

باشند.  با توجه به نتایج بدست آمده از نفر از سرپرستان خانوار ساکن در نقاط روستایی می 34143این پژوهش شامل 

شگری روستایی و توسعه روستایی در سطح توان بیان داشت که به دلیل تایید فرضیات پژوهش بین گردتحقیق می

د دارد. به منظور تبیین واریانس توسعه روستایی بر اساس ابعاد توان گردشگری روستاهای جنوب غربی گیالن رابطه وجو

د توان بعاااز رگرسیون چند متغیره ) روش گام به گام( استفاده شد. نتایج تحلیل چند متغیره ی، متغیرهای مستقل )

متغیری که بیشترین  گردشگری ( را روی متغیر توسعه روستایی نشان می دهد. چنان که مالحظه می شود مهمترین

درصد تغییرات متغیر  3/40واریانس توسعه روستایی منطقه را تبیین می کند بعد اقتصادی است. این متغیر به تنهایی 

وابسته را تبیین و نشان می دهد مولفه های این بعد تاثیر قابل مالحظه ای بر توسعه روستایی دارند. دومین متغیر بعد 

درصد تغییرات واریانس را تبیین می کند درنتیجه این بعد نیز در توسعه روستایی دارای  2/20فضایی است که  -کالبدی

فرهنگی و زیست محیطی وارد رگرسیون شد. که درصد قابل توجهی -اهمیت است. در مراحل سوم و چهارم ابعاد اجتماعی

درصد رسیده  4/75ین الگو در مرحله آخر به از واریانس توسعه روستایی را تبیین می کند. با ورود این دو متغیر توان تبی

درصد از تغییرات توسعه روستایی را تبیین کرده است. 4/75بعد(ر )متغی 4است. به بیان دیگر الگوی تحقیق با 

(754/0=R2.) 

نشان می دهد با افزایش متغیرهای مستقل، میزان متغیر توسعه روستایی افزایش می یابد.   Betaجهت مثبت مقادیر

را دارد. یعنی به ازای یک واحد افزایش بعد اقتصادی، متغیر توسعه  ( 461/0در الگوی نهایی بیشترین ضریب تاثیر  )

را دارد. براین  251/0فضایی دومین ضریب رگرسیون -واحد اضافه می شود. متغیر کالبدی 461/0اقتصادی به اندازه 

ة میزان تغییرات در ابعاد زندگی روستاییان رین پیش بینی کنندتفضایی قوی-اساس، ابعاد اقتصادی و تغییرات کالبدی

های فوق اثر زیادتری خواهد بود به عبارت دیگر هرچه گردشگری روستایی رونق بیشتری پیدا نماید در ایجاد شاخص
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 و متغیرددر ارتباط با گردشگری و توسعه روستایی یک نوع ارتباط منطقی و دوسویه بین این بعبارتی خواهد گذاشت. 

های چوبر در سطح جامعه نمونه مشاهده شده است. همچنین از نظر توزیع فضایی و تاثیرپذیری از گردشگری، دهستان

های اقتصادی و تغییرات اسحاق از نظر شاخصابراهیم و امامزادهنمونه گردشگری امامزاده به خاطر وجود دو روستای

ستان گوراب پس نیز به خاطر دژ تاریخی قلعه رودخان که یکی از نقاط فضایی بسیار چشمگیر بوده است و ده -کالبدی

های تاریخی باستانی و شرایط رود و از سویی به خاطر جاذبهجاذب برای گردشگری روستایی گیالن و ایران به شمارمی

ه ت و خدمات وابستاقلیمی و پوشش گیاهی توانسته گردشگران زیادی را به خود جذب نماید. که پیامد آن ایجاد امکانا

اندازهای روستایی، در طی دو دهه اخیر بوده های دوم و تغییرات در چشمبه گردشگری، ساخت و سازهای تجاری، خانه

 ،میرزایی ،قدیری معصوم، عنابستانیخالصه اینکه نتیجه پژوهش فوق ضمن تأیید نتایج محققان پیشین از جمله  است.

به تبیین نقش گردشگری در توسعه  ر، قادری، رضوانی، مهدوی، شریف زاده،جمعه پور، ملک پو  ،مطیعی لنگرودی

روستایی جنوب غربی گیالن پرداخته است. و نتایج تحقیق نشان می دهد که گردشگری می تواند به عنوان راهبردی 

وسعه مینه تاساسی در جهت توسعه روستایی در روستاهایی که از قابلیت و پتانسیل گردشگری برخوردارند باشد و ز

 پیشنهادهای زیر ارائه می گردد: روستایی را در این سکونتگاه ها فراهم آورد. در راستای نتایج تحقیق

 گذاری خصوصی با اولویت دادن به ساکنان محلی.های الزم برای جذب سرمایهمهیا نمودن زمینه -

 صوالتتاسیس بازارهای محلی جهت فروش محایجاد تنوع در منابع درآمدی کشاورزان و فرصتهای اشتغال گسترده و  -

 کشاورزی، صنایع دستی و...

 تخصیص بودجه دولتی به توسعه امکانات و تسهیالت گردشگری و نظارت برمالکیت منابع و اراضی.  -

جلب مشارکت بخش خصوص در بازاریابی برای محدوده جنوب غربی گیالن به عنوان یک مقصد گردشگری از طریق  -

 واجد شرایط.ای و اریابی متشکل از کارشناسان حرفههیأت باز

 های ارتباطی، آب و تاسیسات ورزش بهداشتی.رسانی بهتر دولت در زمینه امور زیربنایی نظیر راهخدمات -

ایجاد هماهنگی در میان نهادها مختلف مرتبط به منظور یکپارچه سازی کارکردهای گردشگری روستایی به وسیله  -

 های دولتی و مردم.ها و به کارگیری تدابیر مدیریتی با حضور سازمانبرگزاری نشت

 ها در منطقه.کنترل قیمت و جلوگیری از چندگانگی قیمت -

 رواج فرهنگ گردشگری در منطقه و معرفی گردشگری به عنوان یک صنعت و برشمردن اثرات آن برای افراد محلی. -

ها و سایر مراکز اقامتی موجود در ناحیه ها، رستورانماتی، مسافرخانهباالبردن سطح کیفیت تسهیالت کالبدی و خد -

 . مورد مطالع

فراهم نمودن بسترهای مناسب جهت شکل دهی تعامالت اجتماعی فرهنگی در جهت کاهش احتمال بروز ناهنجاریهای  -

 فرهنگی میان جامعه میزبان و گردشگر. -های اجتماعیاجتماعی حاصل از گسست

 از موقعیت توپوگرافیکی و شیب منطقه جهت توسعه فعالیتهای گردشگری. استفاده -

 شود.تعریض راه و ایمن کردن راه آسفالته که به روستاهای امامزاده ابراهیم و امامزاده اسحاق ختم می -

 

  منابع

قد و تحلیل چارچوب نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی) ن .(1381) .عبدالرضا ،افتخاری، رکن الدین و قادری
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 انتشارات سمت :تهران .مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگری .(1387) .حیدری ، رحیم
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تحلیل مقایسه ای . (1390). سید علی ،عبدرضا و بدری ،رکن الدین افتخاری سعید رضا، اکبریان، محمد رضا، رضوانی،

ژوهش مجله پ آثار اقتصادی گردشگری خانه های دوم با گردشگری روزانه بر نواحی روستایی با رویکرد توسعه پایدار،
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های دوم در نواحی روستایی مطالعه موردی نواحی تحلیل روند ایجاد و گسترش خانه .(1382) .رضوانی، محمدرضا

 59-73، 45های جغرافیایی، فصلنامه پژوهش .روستایی شمال استان تهران

 .95 . اقتصادی شمارهتوسعه پایدار و گردشگری  ماهنامه اطالعات سیاسی .(1375) .، وحیدسینایی

  .انتشارات منشی  .گردشگری روستایی، ترجمه رحمت اهلل منشی زاده .(1380) .، ریچارد  جولیاشارپلی

ماهنامه اجتماعی اقتصادی جهاد،  .روستاییتوسعه پایدار و توریسم  .(1381) .زاده، ابوالقاسم و مرادنژاد، همایونشریف

250- 251 ،52-41. 

 ، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.ی پایدار روستایینقش گردشگری روستایی در توسعه(. 1382) .قادری، اسماعیل

های دهای گسترش ویالسازیفخانهپیام .(1390) .محبوبه عبدالرضا و ولی خانی، رکن الدین افتخاری، فیروز، قدیر نیا،

 .149-170، 31شماره  مجله جغرافیا، در دهستان تاررود شهرستان دماوند، در نواحی روستایی دوم(

تبیین اثرات کالبدی گردشگری برنواحی روستایی )مورد پژوهش: دهستان  .(1392)قدیری معصوم، مجتبی و همکاران، 

 .33-49، 1391 ،(5)2 ،امه ریزی و توسعه گردشگریبخش کالردشت. مجله برن –بیرون بشم 

گردشگری روستایی و توسعه روستایی، مجموعه مقاالت اولین همایش ملی  .(1393) محسن ، زهرا و شاطریان،منتصری

 .447-569 ، فرمانداری شاهین شهر اصفهان1404وسعه پایدار روستایی در افق ت

شناخت توان های محیطی گردشگری شهرستان شفت جهت توسعه  .(1390) .پرویز ،رجبی ،نصراهلل ،موالئی هشجین

 .14 ،فصلنامه جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد الرستان اکوتوریسم،

عشایری در  -ی توریسم روستایی هاها و جاذبهقابلیت .(1384) .موالئی هشجین، نصراله و ملک پور هشجین، سهیال

 ، پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی.مجله محیط زیستناحیه تالش، 

های دوم بر ساختار نقش و تأثیر خانه .(1387) .صوم و مهدی سناییمهدوی حاجیلویی، مسعود و مجبتی، قدیری مع

 .31-19، 56، های جغرافیای انسانیپژوهشی کالدرشت، اقتصادی، اجتماعی ناحیه
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کالردشت،  اجتماعی–نقش و تاثیر خانه های دوم بر ساختار اقتصادی  .(1387) .مهدوی، مسعود و قدیری معصوم، مجتبی

 .31-19،  65 مجله پژوهش های جغرافیایی،

اثرات گردشگری بر توسعه روستایی با نظر سنجی از روستاییان دره  .(1387) .مهدوی، مسعود و قدیری معصوم،مجتبی

 .60-39 ،(2) 11 ،فصلنامه روستا و توسعه ولقان استان تهران،کن و س

 برای رهنمودهایی ، گنجیان مهدی ، اوکتایی ناصر  میری، جواد سید ترجمه .(1371) .هلند از  D.H.V مشاور مهندسان

 تهران. ، سازندگی جهاد روستایی مسائل بررسی و تحقیقات مرکز اول، جلد روستایی، مراکز ریزی برنامه

  .انتشارات مرکز آبا :تهران ،جغرافیا و توسعه روستایی .(1379) .محمد حسن هجرتی،
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