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Abstract 
Community-based tourism is a tool for preserving natural and cultural resources, 
developing local community through empowering people. This research is 
applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical approach, 
which has been done with a sample of 770 rural people in Gilan province. Data 
collection tools in this research include: library studies and field research through 
observation and questionnaire. The statistical population of the study is the 
villagers living in the villages of Gilan province. In order to increase the number 
of samples using Morgan table, 384 people were selected and in order to increase 
the level of reliability and reduce errors in the data, the number of samples was 
increased and 770 questionnaires were completed. According to the estimation, 
the reliability of the questionnaire was 0.921. Also, in order to analyze the 
indicators, the path analysis model in SPSS software has been used. According to 
the research results, four economic indicators 0.380, environmental 0.348, social 
0.207 and managerial 0.178 have the greatest impact on the community-based 
tourism development index, respectively.. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
‘Gilan province is one of the northern 
provinces of the country, which due to the 
large number of rural areas with 
capabilities in the field of tourism and 
ecotourism can be a dominant spatial 

 
*Corresponding Author: Ali Reza Darban Astaneh   

Address:  Assistant Professor, Department of 
Geography and Rural Planning, University of Tehran 

Email: astaneali@ut.ac.ir  
Tel: 09126478965 

 

model, community-based rural tourism. 
Also, the participation of local 
communities, as well as the bedrock of 
indigenous tourism, can be very useful in 
Gilan province, especially in its rural areas, 
in the field of tourism development and 
mutual benefit of the host and tourist. The 
participation of local communities and 
indigenous tourism infrastructure, 
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especially in rural areas of the province of 
Gilan and mutual benefit in the field of 
tourism development and tourism is very 
helpful host. Accordingly, in this study, the 
aim is to investigate the role of macro 
variables in the development of 
community-based rural turnaround in 
Guilan province. 

2. Materials and Methods 
This research is applied in terms of 
purpose and in terms of descriptive-
analytical approach, which has been done 
with a sample of 770 rural people in Gilan 
province. Data collection tools in this 
study included: library studies to collect 
information related to research literature 
and then field research through 
observation and questionnaires. The 
statistical population of the study is the 
villagers living in the villages of Gilan 
province. In order to count the number of 
samples using Morgan table, 384 people 
were determined, which according to the 
estimated value of the questionnaire was 
0.921. Also, separately for social indicators 
0.902 and for economic indicators 0.895, 
for environmental indicators 0.908, 
management 0.896 based on Cronbach's 
alpha. The validity of the research was 
qualitatively evaluated using the opinions 
of experts. 

3. Discussion and Results 
In this study, in order to systematically 
explain the factors affecting the 
development of community-based 
tourism and achieve a comprehensive 
model, the multivariate technique of path 
analysis was used and the direct and 
indirect effects of the discussed variables 
were investigated in a model. 

For this purpose, based on the researches 
and theories in this field, different models 
were designed and implemented, and 
finally the model was approved. 

Also, the amount of direct and indirect 
effects of variables on the dependent 

variable was calculated. According to the 
research results, four economic, 
environmental, social and managerial 
indicators have the greatest impact on the 
community-based tourism development 
index, respectively. 

Among these, in the field of economic 
index, economic benefits are the most 
influential component on community-
based tourism. 

This can be due to a number of reasons, 
including economic oversight, improving 
rural business performance, profitability, 
local economy development, economic 
welfare, increasing local government 
revenue through community-based 
tourism activities, increasing local product 
diversity, and supporting entrepreneurs. 
Invest in equity, increase business 
motivation, increase employment quality, 
empower local organization and local 
control. 

4. Conclusions 
The four economic indicators of 0.380, 
environmental 0.348, social 0.207 and 
managerial 0.178 have the greatest impact 
on the community-based tourism 
development index, respectively. Each of 
the indicators also has its own 
components, which are mentioned below: 
Among these, in the field of economic 
index, economic benefits are the most 
influential component on community-
based tourism. This can be due to several 
reasons such as economic supervision, 
improving the performance of rural 
business and .... Another issue is in the field 
of environment, which has the most 
impact on innovative planning in this 
index. The third factor that was effective is 
the social index. In this index, the 
components of social participation, social 
cohesion, social skills and knowledge, 
sense of place, culture and poverty 
reduction have the greatest role in the 
development of rural community-based 
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tourism in Gilan province, respectively. 
The fourth case that has an impact on 
community-based rural tourism in the 
study area is the management index. This 
index has two components of security and 
legal and executive protection that 
security has the greatest role in the 
development of community-based 
tourism. 



 

4 

 . ۲۷تا  ۱  صفحات .۱۴۰۰بهار   .۳۶ شماره .۱۰ دوره

 

گردشگری   توسعه و ریزی برنامه پژوهشی-علمی نامهفصل  

Journal of Tourism Planning and Development 

 

 موثر بر توسعه گردشگری اجتماع محور(مطالعه موردی: روستاهای  استان گیالن)  های تبیین نقش مولفه. سیده فاطمه امامی و همکاران 

 علمی پژوهشی 

های موثر بر توسعه گردشگری اجتماع  تبیین نقش مولفه
 محور(مطالعه موردی: روستاهای  استان گیالن) 

  ٤ معصوم مجتبی قدیری  ، ٣ محمدرضا رضوانی *2دربان آستانه یرضاعل ١امامی فاطمه سیده

 
 تهران، تهران، ایران. ، دانشگاه ریزی روستاییدانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه  ١
 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ریزی روستاییدانشیار گروه جغرافیا و برنامه 2
 ، تهران، ایران. دانشگاه تهران ،ریزی روستاییاستاد گروه جغرافیا و برنامه  ٣
 .، تهران، ایراندانشگاه تهران ،ریزی روستاییاستاد گروه جغرافیا و برنامه  ٤
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 تاریخ دریافت: 
 ١٣٩٩آبان  ١٧

 : پذیرشتاریخ 
 ١٤٠٠اردیبهشت   ٢٥

 : تاریخ انتشار
 ١٤٠٠خرداد   ١١
 

 چکیده
  از   محلی  جامعه  ی  توسعه  فرهنگی،  و  طبیعی  منابع  حفظ  منظور  به  ابزاری   محور  جامعه   گردشگری 

  برگردشگری   توسعه  کالن  متغیرهای  نقش  بررسی  به  پژوهش  این  در.  است  مردم  توانمندسازی  طریق
  رویکرد   نظر  از   و  کاربردی   هدف  نظر  از  تحقیق  این.  است  گیالن  استان   در  محور  اجتماع  روستایی
  انجام   گیالن  استان  در  روستایی  افراد   میان   از   نفر  ۷۷۰  حجم   با   اینمونه   با  که  است  تحلیلی  -توصیفی

 میدانی   هایپژوهش  و  ایکتابخانه   مطالعات:  شامل  پژوهش  این  در  هاداده   گردآوری  ابزار.  است  شده
  استان   روستاهای  ساکن  روستاییان  تحقیق،  آماری  ی   جامعه .  است  پرسشنامه  و  مشاهده   طریق   از

  منظور   به   که  شد  تعیین  نفر  ۳۸۴  مورگان،  جدول  از   استفاده  با  هانمونه   تعداد   منظور  به.  است  گیالن
  پرسشنامه   ۷۷۰  و   یافته  افزایش  هانمونه   تعداد  ها،داده   در   خطا  کاهش  و  اطمینان  سطح   افزایش
. است  آمده  دست  به  ۹۲۱/۰  پرسشنامه  پایایی  مقدار  گرفته  صورت   برآورد  طبق.  گردید  تکمیل

 شده  استفاده  SPSS  افزار  نرم  در  مسیر  تحلیل  مدل   از  هاشاخص  تحلیل  و  تجزیه   منظور  به  همچنین
  اجتماعی   ،۳۴۸/۰  محیطی  زیست  ،۳۸۰/۰  اقتصادی  شاخص  چهار  تحقیق،  نتایج  اساس  بر.  است
 محور  اجتماع  گردشگری  ی  توسعه  شاخص  بر  را  تأثیر  بیشترین  ترتیب  به  ۱۷۸/۰  مدیریتی   و  ۲۰۷/۰
 .گذارندمی

 کلیدواژه ها: 
   محور، اجتماع  گردشگری 
  اقتصادی، کالن، متغیرهای

 اجتماعی، محیطی، زیست
 .مدیریتی

 مقدمه ١
از   یکی  گردشگری  شده   شناخته  صنعت  امروزه 

  رشد جهان است بزرگترین و سریع ترین صنایع رو به  
 

  آستانه دربان رضای عل :نویسنده مسئول * 
  تهران،  دانشگاه روستایی،  ریزیبرنامه  و جغرافیا گروه آدرس:
 . ایران تهران،

  astaneali@ut.ac.ir ایمیل:
 09126478965  تلفن:

 

  )UNWTO, 2015ای که سهم این صنعت  ). به گونه
چیزی   کشور  کل  داخلی  ناخالص  تولید  نسبت  به 

است(  ۹حدود   ).   Brown & Cave, 2010درصد 
 و اجتماعی سیاستهای از مهمی بخش گردشگری
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 موثر بر توسعه گردشگری اجتماع محور(مطالعه موردی: روستاهای  استان گیالن)  های تبیین نقش مولفه. و همکاران   امامی فاطمه سیده

 Stasiukynasmetکشورهاست( توسعه اقتصادی
al, 2013بسیاری کارگیری  با کشورها از )   این به 
 درخور حد تا را خویش وضعیت  اندتوانسته رهیافت
 از یکی ،این صنعت این رو از  بخشند بهبود توجهی

 پرشتاب ترین که اقتصادیست فعالیتهای بزرگترین
 مهمی عامل و داراست جهان صنایع میان در را رشد

 جهان سراسر در  محلی و ملی ی اقتصاد   در توسعه
 ). Scott and Lemieux, 2010شود(می محسوب 

شاخه گردشگری  فراوانی های گونه و  هادارای 
است. یکی از   روستایی گردشگری آن نوع  یک است.

می را  روستایی  گردشگری  رویکرد    توانرویکردهای 
جوامع   در  رویکرد  این  که  دانست.  محور  اجتماع 
سنتی گردشگری یک روش موثر برای کاهش فقر در  

است( شده  گرفته  فراهم  Croes, 2014نظر  زیرا   (
کننده ی مشاغل متفاوت از معیشت سنتی است(  

World Tourism Organization, 2002  .(
ی   جامعه  افراد  محلی  محصوالت  فروش  همچنین 

امروزه  Lee, 2013; Lep: 2007روستایی(    .(
ای  گردشگری مبتنی بر اجتماع محلی به طور گسترده

به دلیل بهبود توانایی اقتصاد محلی مورد توجه قرار  
گرفته است و حتی در بسیاری از کشورها به عنوان  
اقتصاد محلی توسعه ی جامعه ی   بهبود دهنده ی 

است.    شده  معرفی   & ,Dodds, Ali) محلی 
Galaski, 2018; Lee, 2009, 2013; Lepp, 2007  .(

توان شامل مواردی   را می  مثال، جوامع سنتی  برای 
 ,Wang,  Cater, & Low ) چون جوامع روستایی  

ماهیگیری,(2016 جوامع   ، (Thompson, 
Johnson, & Hanes, 2016),  جزایر کوچک ، (Teh 

& Cabanban, 2007),    بومی جوامع   و 
Grabowski, Wearing, Chatterton, & 

Schweinsberg, 2016),  (Reggers,    که می توان با
اجتماع گردشگری  به  بهبود توجه  جهت  محور 

 وضعیت اقتصادی آن گام برداشت، نام برد.

 به  ابتدا در  محور  اجتماع گردشگری که آنجا  از
 هایمکان برای  اقتصادی  توسعه ی ابزار یک  عنوان 
مفهوم توسعه  کمتر   بود، شده سازی  یافته 

ً  شدمی هدف های گروه از که  توصیفاتی  طبیعتا

 محروم، در روستایی، دورافتاده، مناطق مردم شامل
 بومی، فقیر، نیافته، توسعه دیده، ستم  حاشیه،
 جوامع بود. این کوچک شهرهای مردم و قومی اقلیت
 ً اقتصادی یک احتماال  یا مشارکتی سنتی، نظام 

 خدمات، و کاالها کار، آن، در که دارند کشاورزی
ً  در الگوهای منابع  مبادله ی  و منابع از استفاده  کامال

 شکل سنت با  که  گیردمی جای  طوالنی  شده  تثبیت 
استاندارد گرفته  روابط   و رفتار  زندگی،  است. 

 تحرک بدون بنابراین و بوده ایستا شکل به اقتصادی 
 هستند. بینی  پیش قابل زیاد، شغلی  یا مالی تغییر  یا

 ً  فردی منافع بر مقدم محلی منافع جامعه ی معموال
 ترکیب با حدودی تا کاالها توزیع و تولید است.

این شود،می انجام  عمومی  مشارکت  که انتظار با 
 شود. این تقسیم آنها زحمت و کار ازای در عایدات

   اجتماع گردشگری اجرای  برای  بالقوه مزیت  یک
 اجرای برای محلی جامعه که چون است محور

 اما  .دارد الزام  محوراجتماع گردشگری آمیز موفقیت
توسعه ی محض به  افتاد، راه به گردشگری اینکه 

 تولید به  کشاورزی  اقتصاد از  گذار در شاید  هامحلی
 تغییر که فرایندهای کنند، برخورد موانعی با خدمات

 طی صنعتی شدن از  جهش با  را  مصرف و تولید  در
ی  حیاتی بسیار بنابراین  کنند می توسعه   است. 

  اجتماع  گردشگری و نگهداریم ساده را  گردشگری
و   زندگی  سبک  موجود، دانشی  های نظام بر  را  محور
 فرهنگی هایدارایی  مهارت، سرمایه، سنتی، هایروال

 به گذاشته بنا موجود هایجاذبه و زیستی محیط و
 .نگذاریم کنار را افراد محلی که طوری

استان گیالن یکی از استان شمالی کشور است 
روستایی   نواحی  زیاد  بسیار  تعداد  به  توجه  با  که 
دارای قابلیت در زمینه ی گردشگری و اکوتوریستی  

گردشگری  می فضایی،  غالب  الگوی  عنوان  به  تواند 
مشارکت   همچنین  باشد.   روستایی  محور  اجتماع 

گرد بسترسازی  همچنین  و  محلی  شگری  جوامع 
تواند در استان گیالن و بخصوص در نواحی  بومی، می

و  گردشگری  توسعه  ی  زمینه  در  آن  روستایی 
سودمندی دوسویه ی میزبان و گردشگر بسیار مفید  
هدف   پژوهش  این  در  اساس،  این  بر  شود.  واقع 
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برگردشگری   توسعه  کالن  متغیرهای  نقش  بررسی  
 روستایی اجتماع محور در استان گیالن است.

 دبیات موضوعا ٢
در زمینه ی گردشگری اجتماع محور در به طور کلی  
صورت   متعددی  مطالعات  ایران  و  جهان  سطح  در 
گرفته است که در زیر به تعدادی از این مطالعات  

 اشاره شده است.

همکاران(  توالیی عنوان  ۱۳۹۶و  با  پژوهشی  در   (
نقش مشارکت جوامع محلی در صنعت گردشگری  

با سرعین)  موردی:  ی  قرار   پایدار(مطالعه  محوریت 
الگوی  ی  دادن   به  محور  جامعه  گردشگری توسعه 

 محلی  ساکنان مشارکت وضعیت تعیین  دنبال
در گردشگری سرعین  ی   همچنین  و پایدار  زمینه 

 برای  راهبردی عنوان  به  تی مشارک  رویکرد  معرفی
پایدار ی  ی در گردشگری توسعه   مورد منطقه 

سازوکار نتایج  .است بوده مطالعه بیانگر   تحقیق 
 که است ای گونه به سرعین در گردشگری صنعت 
 مشارکتی و نقشی ندارند  آن در  بومی  ساکنان  بیشتر 
 همه، این با .ندارند گردشگری های فعالیت در  عینی

به در  مشارکتی  پتانسیل   به دستیابی منظور  آن 
ی ترتیب گردشگری  پایدار توسعه   از اولویت به 

 و اقتصادی فرهنگی،- اجتماعی  مالحظات طریق
 .است حصول قابل گردشگری محیطی زیست

سنجش۱۳۹۱کرمی( عنوان  با  پژوهشی  در   ( 
مطالعه   محلی؛ نگاه جامعه ی از گردشگری پایداری

 در میزبان جامعه ی منافعنیاسر،   موردی: شهر ی
نیاسر   شهر پایدار گردشگری توسعه ی اجرای روند

 از  پایداری  منافع  صنعت  این تاکنون و  نشده لحاظ
ی  ساکنان  گردشگری  توسعه   نداشته  محلی  برای 

 است.

عنوان  ۱۳۸۷بخششی(  فاضل با  پژوهشی  در   ،(
توسعه   منظور راهکاری به  محور، جامعه گردشگری

نگرش د  گردشگری پایدار ی ایران،   به باال های ر 
حضور   و سو یک از گیری تصمیم فرایندهای در پایین

 
1 - Hung Lee, T & Hauh Jan 

 به  حاصل منافع  انتقال  و غیربومی  گذاران سرمایه
 ظهور علت دیگر، از سوی مدنظر جامعه ی از بیرون
ی نگرش ی در  محلی جامعه   گردشگری توسعه 
 .است

جان هول  فن  و  لی  هونگ  در  ۲۰۱۹(١تسونگ   (
آیا گرشگری اجتماع محور منجر   با عنوان  پژوهشی 

شود؟ با بررسی نظریات افراد  به توسعه ی پایدار می
پایداری گردشگری   از  در    ۸۴۹جامعه    ۶پرسشنامه 

  ۴منطقه ی تایوانی تکمیل گردید. در این پژوهش  
بعد پایداری(اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی)  

گرف قرار  ارزیابی  این  مورد  بر  تحقیق  ی  نتیجه  ت. 
مختلف   مراحل  در  ساکنان  درک  که  شد  اساس 
بنابراین   است،  بوده  متفاوت  پرسشنامه  تکمیل 

های توسعه را در نظر بگیرند و مدیران باید فرصت
 راهبرهای مناسب را در مراحل مختلف اجرا نمایند. 

و ۲۰۱۷(٢منساح مزایا  عنوان  با  پژوهشی  در   (
مب  اکوتوریسم  بر جامعه در جوامع  چالش های  تنی 

غنا   کاکوم،  ملی  پارک  موردی  ی  نمونه  محلی: 
اکوتوریسم بر مبنای توجه به نیازهای جامعه را یک  
مدل مناسب برای حفظ معیشت جوامع در حاشیه  
منظور   به  مطالعه  این  در  است.  دانسته  پارک  ی 

چالش و  مزایا  تحلیل  و  کیفی  تجزیه  روش  از  ها 
مطالعه نشان داده است    استفاده کرده است. نتایج

ها، که هرچند جامعه به ویژه در توسعه ی زیرساخت
اما   است.  داشته  ناچیزی  اقتصادی  دستاوردهای 

چالش از  تعدادی  با  عالقه  پروژه  عدم  جمله  از  ها 
ظرفیت کمبود  مشارکت،  به  برای  نسبت  های 
های ولگرد  مدیریت پروژه و تخریب مزارع توسط فیل

 روبه رو شد. 

محلی  برنامهرویکرد   اجتماع  بر  مبتنی  ریزی 
مکان چنین  که  است  این  فرایند  نیازمند  باید  هایی 

برنامه و  اهداف  و  کنند  کنترل  را  ریزی  های  برنامه 
موضوعاتی   بر  تأکید  با   ) آن  اساس  بر  را  خودشان 
تحمل   ظرفیت  و  محلی  اجتماع  ریزی  برنامه  مانند 

اع  اجتماعی) تنظیم کنند . گردشگری مبتنی بر اجتم

2 - Mensah 
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مشارکت  افزایش  مردم،  توانمندی  دنبال  به  محلی، 
تصمیم فرایند  در  درآمد  ساکنان  توزیع  و  گیری 

منطقه مالی  منابع  ویژه  به  است،  ای   گردشگری 
جامعه ایجاد  برای  باید  کفامحلی  خود  استفاده   ای 

شود و بر همین اساس، برنامه ریزی و مدیریت باید 
بر موثرترین شیوه استقرار سرمایه ی انسانی محلی  
و دیگر منابع در کنار استفاده از دانش بومی اجتماع 

برنامه در  رسمی  غیر  ابزار  و  حمایت محلی  با  ریزی 
 ای و کشوری متمرکز شود.  مقامات منطقه

  )Chris C. & Sirakaya , 2005: 384  بر این  (
این   توسعه  روند  در  ساکنان  معاش  امرار   ، اساس 

رسد. اگر جامعه ی میزبان  فعالیت حیاتی به نظر می
بر این باور باشند که توسعه ی مداوم گردشگری، در  

ها است و  حال تخریب محیط اجتماعی و فیزیکی آن
ممکن   بنابراین  هستند.  روند  این  نماد  گردشگری 

از عدم مطلوبیت در تعامالت بسیاری  ای  است درجه
در  که  امری  آید،  به چشم  با ساکنان  از گردشگران 
پایان به استقبال و برخورد مناسب افراد محلی که  

ستایند ،  در حال حاضر گردشگران خارجی آن را می
 ). Ross, 1991:157کند (خدشه وارد می

کند که تمام  در مطالعه ی خود توصیه می  ١کوک
ها برای گردشگری باید بر اساس اهداف  یزیربرنامه

های ساکنان باشد . در واقع وی حتی گام را  و اولویت 
می پیشنهاد  و  گذاشته  فراتر  هم  این  که  از  کند 

های محلی تنها باید با کسب اجازه ی قانونی  جاذبه
  ) یابد  ارتقا  بنابراین  Cooke, 1982: 26از ساکنان   (

ی ، نوعی برنامه  رویکرد اجتماعی نسبت به گردشگر
ریزی از پایین به باال است که بر توسعه در اجتماع 

 ورزد.  و نه توسعه ی اجتماع ، تأکید می

مطرح کرد، هدف عمده ی   ٢همان طور که بالتک
گردشگران، دیدار از اجتماعات محلی است. به همین  
دلیل توسعه و مدیریت فعالیت گردشگری باید بر  

در    . باشد  اجتماعات  ساکنان  محور   ، رویکرد  این 
محسوب   گردشگری  ریزی  برنامه  محور   ، محلی 

 
1 -Cooke 
2 - Blank 

شوند و اجتماع محلی که بخشی از یک ناحیه از  می
ریزی در   برنامه  در  پایه  واحد   ، دولت محلی است 

 ). Blank, 1989:4شود (نظر گرفته می

یکی از مشکالت عمده در اجرای رویکرد اجتماعی  
برنامه به  ما نسبت  گردشگری،  سیاسی  ریزی  هیت 

ریزی اجتماع محلی  ریزی است. برنامهفرایند برنامه
به صورت غیر مستقیم به میزان باالی مشارکت مردم  

ریزی بستگی دارد. بنابراین رویکرد  در فرایند برنامه
ریزی گردشگری، به مشارکت اجتماع محور در برنامه

یا  و  اجتماع  توسط  گردشگری  ی  توسعه  درفرایند 
ر این فرایند نیاز دارد. با این حال، نظارت اجتماع ب

اتخاذ   دولتی  مقامات  توسط  بیشتر  رویکردی  چنین 
دولتی،  نمی مقامات  از  بسیاری  نظر  از  زیرا  شود، 

می محلی  اجتماع  دست دخالت  از  مثابه  به  تواند 
برنامه فرایند  بر  دولت  نظارت  و  قدرت  ریزی  دادن 

کت  باشد. در واقع در بیشتر نقاط جهان، میزان مشار 
برنامه در  و مردم  بوده  صوری  گردشگری  ریزی 

مردم   نه  و  دولتی  مقامات  توسط  بیشتر  تصمیمات 
 ).۱۳۸۶شود ( علقلی زاده، محلی اتخاذ می

گردشگری،   گذاری  سیاست  بحث  مورد  در 
 ٣) در نواحی روستایی نیوسوت ولز  ۱۹۹۳جنکینز (

در   مردم  مشارکت  برابر  در  مانع  استرالیا هفت  در 
 ریزی گردشگری مطرح کرد:  برنامه

درک  - در  مردم  عامه  معمول  طور  به 
برنامه در  پیچیده  و  فنی  ریزی، موضوعات 

 شکل دارند؛  

فرایند  - به  نسبت  همواره  مردم  ی  عامه 
درک تصمیم را  آن  یا  و  نیستند  آگاه  گیری 

 کنند؛  نمی

ایندگی در فرایند مشکل کسب و حفظ نم -
 تصمیم گیری؛  

 مخالفت ساکنان؛ -

 ها از نظر کارکنان؛  افزایش هزینه -

3 New south wales  
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 گیری؛ و  طوالنی شدن فرایند تصمیم -

کارآمدی   - با  رابطه  در  نامطلوب  آثار  بروز 
 ).  Jenking, 1993: 284گیری( تصمیم

در   محور  اجتماع  ریزی  برنامه  همه،  این  با 
این که،  گردشگری به دو دلیل ضروری است . اول  

اجتماع   اهداف  و  امیال  با  گردشگری  توسعه ی  اگر 
تنش است  ممکن   ، نباشد  سازگار  به  محلی  هایی 

منجر   گردشگری  رکود  به  نهایت  در  که  آید  وجود 
این که ،حق مسلم ساکنان روستایی  می شود. دوم 

است که در توسعه ی فعالیتی که در سود و زیان 
باشند.آن داشته  شرکت  دارد،  تأثیر  در    ها  امر  این 

ی   رابطه  محلی  مردم  که   ) روستایی  گردشگری 
بسیار   دارند)؛  خود  زیست  محیط  با  همزیستی 
اهمیت دارد . بنابراین مشارکت مردم در گردشگری  
پایدار   گردشگری  ی  درتوسعه  ضروری  عنصری 
روستایی است . تحقیقات در زمینه ی برنامه ریزی  

دار را گردشگری اجتماع محور، شالوده گردشگری پای
 ). ۱۲۳-۱۲۴: ۱۳۸۰دهد( شارپلی ، تشکیل می

جنبه دارای   محور   اجتماع  های گردشگری   
خود ریشه اصل در که است گوناگونی   صنعت  در 
(دارد گردشگری Tosun & Timoty,2003: 4 ولی .( 
ی توسعه و محور  گردشگری   حال هر در  ماهیتأ  پایدار 
 و فرهنگی  طبیعی منابع از  زیرا هستند، مرتبط  هم به
استفاده درمی مشترکی  کنند.   مانند  نیز گردشگری 
تعارضاتی  به وابسته صنایع تمامی  قبیل  از دانش، 
 یا  و درست اعتماد، قابل واقعی، چیزی چه که این
 تأکید معموأل دارد. این تعارضات وجود است طبیعی
 و  محصول  ذهنی، تصویر مادی، مسائل بر فراوان 
 قابل محصول معموأل زیرا گردشگری دارند؛ آن  بهبود
عنوان  فروش تبلیغات و بازاریابی مشاهده  یک  به 
است دانش ً  که بصری   نیازهای  ارضای برای اکثرا
 حالی  در شده، داده شکل غربی مشتریان فرهنگی
خواسته که هاتأمین   در بومی مردم  فرصتهای  و 

ی ارائه  نظر  در  باید  هم  را فرهنگشان و شخصیت 
باشد ( داشته  Robinson, 1998: 37با  انواع آنکه ). 

 
1 - Dwivedi 
2 - Pearce 

گردیطبیعت مانند گردشگری جدید گردشگری   و 
 اخالقی  نگرش یک عنوان به فقط نه  (البته  فرهنگی
های از بخش یکی عنوان به بلکه کننده، مصرف برای  
 توسعه  برای خوبی محصول و فزاینده رشد  با صنعت 
به و های مسئولیتتقویت   دنبال  بازاریابی)،   
 منابعی  بر  فشار  هستند.  محیطی،  زیست و  اجتماعی
بومی  توسط  سنتی  طور  به که  استفاده مردم 

شوندمی گیری شکل باعث و داده افزایش  را   این  
اندشده سؤال  این  از استفاده بومی در مردم حق که 
شودمی چه منابع   صورتی  به  منافعشان وچطور 
تمایل تا   گردد حفظ  حقوقشان و  تأمین ی توسعه به    
زیرا داشته گردشگری  رغم علی متأسفانه  باشند. 
سال  ۵۰ گردشگری در رشد  محلی  جوامع تنها نه اخیر 
 گردشگری  منفی اثرات  از ،بلکه نبرده سود رشد این از
 در  نامناسب تغییرات  و طبیعی منابع  مانند تخریب
(انددیده  آسیب نیز فرهنگها و جوامع Suanseri, 
2003: 11.( 

 روستایی گردشگری موفقیت  در متعدّدی عوامل
 ها،آن بین تعامل و ارتباط ازسویی که دارند نقش

گردشگری ی   سوی  از و  شودمی سبب را توسعه 
 این از ها آن بین همسویی یا ارتباط نبود دیگر

 بسیاری پژوهشگران   . کرد خواهد ممانعت توسعه، 
 روستاهای بر خود هایبررسی در اند،کرده کوشش،
 بین  را وهمسویی ارتباط نبود یا ارتباط این  مختلف،

 روستایی گردشگری  موفقیت بر تأثیرگذار عوامل
 بر ) معتقد است عالوه۲۰۱۶(١دیویودی .کنند بررسی
 روستاها، برای  رفاهی  تأسیسات  و امکانات وجود
گردشگری  مناسب ریزیبرنامه ی   از نیز درزمینه 

 روستایی  گردشگری موفقیت بر  متغیرهای تاثیرگذار 
) بر این عقیده است، بین جذب  ۲۰۱۰(٢است. پیرس

پس کشاورزی،  مازاد  سرمایهنیروی  و  گذاری،  انداز 
و   اقامتی  فضاهای  و  روستایی  تولیدات  بازاریابی 
گردشگری رابطه ی مستقیم و معناداری وجود دارد.  

برنبرگ و  بالگلو  باور  به    )،۲۰۱۳(٣به  دسترسی  بین 
مراکز تصمیم تعدد  اجتماعی،  نیروی خدمات   گیری، 

3 - Baloglu & Bringberg 
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 با بومی مردم  آموزش و گردشگری متخصص
معناداری روستایی گردشگری  موفقیت  ی   رابطه 

زعم دارد. وجود )  ۲۰۱۵(١اسپنسلی و نیلسین به 
 روستایی گردشگری موفقیت بر  تاثیرگذار  متغیرهای

 روستا، در ی بنداشت تحصیلی و امکانات ایجاد شامل
 به دسترسی و گردشگری آثار از مردم آگاهی سطح

بوش و    .هستند  روستایی رفاهی خدمات و امکانات
 شیوه ی  غذایی، مواد به  ) دسترسی ۲۰۱۲(٢همکاران

 اطالعات، و تبلیغات مردم، مصرف الگوی و زندگی
انگیزه  و دولتی بخش گذاریسرمایه برای  فضای 

 عوامل از را گردشگری ریزیبرنامه به دولت توجه
روستایی موفقیت  باور  به دانند. می گردشگری 
بین۲۰۱۲(٣گودوین  مناسب دسترسی های راه ) 

اداری، بهداشتی آموزشی، خدمات به دسترسی  و 
 و کالبدی های زیرساخت و روستایی مسکن کیفیت

معنی روستایی گردشگری موفقیت ی   داریرابطه 
اپلر دارد.  جونز  وجود  استفاده۲۰۱۳(٤و   وجود از ) 

 روزانه و هفتگی بازار بومی، صنایع به توجه عشایر،
 از  را روستا سنتی رسوم و معرفی آداب و روستا در

ی موفقیت دستاوردهای  گردشگری توسعه 
)  ۲۰۱۱(٥و چیپانی هاریسون باور به داند.می روستایی

 فروش محلی بازار گردشگری، ویژه ی های زیرساخت
و  ورزشی ظرفیت به توجه بومی، محصوالت
 معدنی گرم هایآب بهداشت به توجه و کوهنوردی

ی موفقیت  بر  تاثیرگذار متغیرهای  از  توسعه 
ویکنس گردشگری هستند.  در۲۰۰۸(٦روستایی   ( 

 موفقیت بین  شد، متوجه خود های  بررسی
سرمایه یارانه اعطای با روستایی گردشگری  به 

 و بومی محصوالت فروش محلی بازار  گذاران،
ی  دولتی  بخش  گذاری سرمایه  و مستقیم  رابطه 

 ) امکانات۲۰۱۵(٧وجود دارد. چادری و گوپتا معناداری
 شیوه ی زندگی گذاری،سرمایه و اندازپس زیربنایی،

دسترسی مردم مصرف الگوی  و  غذایی مواد به و 
را  موفقیت بر تاثیرگذار متغیرهای از  مناسب 

 
1 - Nielsen & Spenceley 
2 - Bush &Hanley 
3 - Goodwin 
4 - Epler 
5 - Harrison& Chipani 

پژوهشمی روستایی گردشگری مک  داند.  های 
) تامسون  و  نشان۲۰۱۱گریگور   عوامل  دهند می ) 

  آگاهی سطح از تابعی روستایی گردشگری موفقیت
گردشگری، از مردم  و خدمات به  دسترسی  آثار 

 ریزی برنامه  به  دولت توجه و رفاهی امکانات 
کالبدی زیرساخت و  گردشگری  پیرامون  های 
 )، بر۲۰۱۶( ٨بسرا و است. تولون روستایی گردشگری

گردشگری   موفقیت بین که است عقیده  این
 از استفاده و معرفی برای ریزیبرنامه با روستایی

 و گیاهی پوشش از حمایت منطقه، دارویی  گیاهان
معرفی  منطقه جانوری   و مطلوب گیری بهره و و 

 وجود معناداری و مستقیم رابطه ی ها آن از پایدار
که ۲۰۱۵(٩گارا دارد. است  باور  این  بر   عوامل )، 

 :از عبارتند روستایی مناطق در  گردشگری  موفقیت 
بومی،   مردم آموزش ، گذاری سرمایه و اندازپس

 برای انگیزه فضای و اجتماعی خدمات به دسترسی
)  ۲۰۱۶(١٠همکاران و بلژیج دولتی بخش گذاری  سرمایه

 گذاران، سرمایه به  یارانه اعطای زیربنایی،  امکانات  
 ظرفیت و  معدنی  گرم هایآب بهداشت به توجه

 بر تاثیرگذار ازمتغیرهای را کوهنوری و ورزشی
 طورکلی، دانند. بهمی روستایی گردشگری موفقیت

 داخلی  پژوهشگران هایپژوهش پیشینه ی  بررسی
 گردشگری موفقیت  عوامل دهندمی نشان خارجی و

سطح   تحصیلی، امکانات ایجاد : زا عبارتند روستایی
 امکانات به دسترسی گردشگری، آثار از  مردم آگاهی 

 مناسب، غذایی مواد به دسترسی رفاهی، خدمات و
 مردم آموزش مردم، مصرف الگوی و زندگی  شیوه ی

 به  دسترسی  گردشگری،  متخصص  نیروی  بومی،
 ریزی  برنامه به  دولت اجتماعی،توجه خدمات

 بازار بومی، دستی صنایع به توجه گردشگری،
 سرمایه  به یارانه اعطای روستا، روزانه ی و هفتگی
 سرمایه و  انداز پس زیربنایی، امکانات گذاران،
 منطقه جانوری و گیاهی پوشش  از حفاظت گذاری،

6- Wickens 
7 - Chaudhry & Gupta 
8 - Tolon &Becerra 
9 - Garau 
10 - Belij & Veljković & Pavlović 
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 راه و  هاآن از  پایدار  مطلوب گیری  و بهره معرفی  و
. مناسب دسترسی  های

 

 

 پژوهش   ی مدل مفهوم ١  شکل 

 شناسی تحقیقروش ۳
از نظر رویکرد   از نظر هدف کاربردی و  این تحقیق 

  ۷۷۰ای با حجم  تحلیلی است که با نمونه  - توصیفی
انجام   گیالن  استان  در  روستایی  افراد  میان  از  نفر 

داده گردآوری  ابزار  است.  پژوهش شده  این  در  ها 

کتابخانه مطالعات  جمعشامل:  برای  آوری  ای 
سپس و  تحقیق  ادبیات  به  مربوط   اطالعات 

های میدانی از طریق مشاهده و پرسشنامه  پژوهش
جامعه ی آماری تحقیق، روستاییان  بهره گرفته شد.  

است. گیالن  استان  روستاهای  منظور    ساکن  به 

 مشارکت اجتماعی

 مولفه هاي گردشگري اجتماع محور ابعاد گردشگري اجتماع محور

 مدیریتی

توسعه گردشگري 
 روستایی اجتماع محور

 اقتصادي

 اجتماعی

زیست 
 محیطی

 مزایاي اقتصادي

 مکانیسم سازمانی

حفاظت از دارایی هاي با 
 ارزش طبیعی

 نوآورانهبرنامه ریزي هاي 
 در زمینه محیط زیست

 امنیت

حمایت قانونی و اجرایی 
 دولت

 انسجام اجتماعی

 احساس تعلق مکانی

 مهارت و دانش اجتماعی

 کاهش فقر

 فرهنگ 

گردشگري اجتماع 
 محور
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نفر   ۳۸۴ها با استفاده از جدول مورگان،  تعداد نمونه
تعیین شد که طبق برآورد صورت گرفته مقدار پایایی  

ت. همچنین به  به دست آمده اس ۹۲۱/۰پرسشنامه  
و برای    ۹۰۲/۰های اجتماعی  صورت مجزا برای شاخص

، برای شاخص زیست  ۰/ ۸۹۵های اقتصادی  شاخص
مدیریتی  ۰/ ۹۰۸محیطی   آلفای    ۸۹۶/۰،  اساس  بر 

کرونباخ به دست آمده است. روایی تحقیق نیز به  
و   کارشناسان  نظر  از  استفاده  با  و  کیفی  صورت 

 خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. 

پژوهش حاضر به منظور سنجش عوامل موثر    در
مورد   ی  منطقه  در  محور  اجتماع  گردشگری  بر 
زیست   اقتصادی،  اجتماعی،  بعد  چهار  از  مطالعه 
در   که  است.  شده  استفاده  مدیریتی  و  محیطی 

ذکر  این شاخص  ۱جدول   استفاده  مورد  منابع  و  ها 
تحلیل   و  تجزیه  منظور  به  همچنین  است.  گشته 

ظر از مدل تحلیل مسیر در نرم  های مورد نشاخص
 استفاده شده است. SPSSافزار 

 ق ی تحق   ی اقتصاد   ی ها شاخص ١  جدول 

 منابع متغیرها  ها مولفه

 ;GSTC, 2016; ucchetti,2016 گرفتن مزایای اقتصادی  مزایای اقتصاد 

 .Spenceley, 2005; Farsari,2012 نظارت اقتصادی 

 ;SNV, 2007; Mbaiwa, 2010 بهبود عملکرد کسب و کار روستایی

 Fair Trade Tourism Annual سود آوری 
Report, 2012; 

 ;Dodds,2016; Roberts,2008 توسعه اقتصاد محلی

 ;UNWTO, 2004; Tanguay, 2013 رفاه اقتصادی 

 ;Reddy, 2008; Choo, 2009 درآمد دولت محلی

 ;SNV, 2007; Mbaiwa, 2010 افزایش تنوع محصوالت محلی 

 Fair Trade Tourism Annual حمایت از کارآفرینان محلی و تجارت منصفانه
Report, 2012; 

 ;Dodds,2016; Roberts,2008 گذاری سرمایه

 ;UNWTO, 2004; Tanguay, 2013 باال بردن انگیزه کسب و کار 

 .Spenceley, 2005; Farsari,2012 کیفیت اشتغال افزایش 

 ;Dodds,2016; Roberts,2008 توانمندسازی سازمان محلی و کنترل محلی.

مکانیسم سازمانی برای تضمین 
 مزایای اقتصادی 

 Fair Trade Tourism Annual دستمزد عادالنه
Report, 2012; 

 ;Dodds,2016; Roberts,2008 نحوه توزیع عادالنه درآمد 

 ;UNWTO, 2004; Tanguay, 2013 گذاری در جامعه هدفایجاد سرمایه 

تخصیص اعتبارات کوچک و خردجلوگیری از  
 برداری بی رویه از مکان بهره

Reddy, 2008; Choo, 2009; 
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 منابع متغیرها  ها مولفه

 ;SNV, 2007; Mbaiwa, 2010 های دیگرادغام  گردشگری با فعالیت

 Fair Trade Tourism Annual الگوی هزینه توریستیبرآورد 
Report, 2012; 

 ;Dodds,2016; Roberts,2008 شغلی هایفرصت افزایش

 ;UNWTO, 2004; Tanguay, 2013 محلی اشتغالهای  فزایش

  افراد  برای یادگیری و آموزش ایجاد عمومی، مشارکت
 محلی

Spenceley, 2005; Farsari,2012. 

 ;SNV, 2007; Mbaiwa, 2010 جامعه   افراد از پشتیبانی و حمایت

 

 

 ق ی تحق   ی ط ی مح   ست ی ز   ی ها شاخص ٢  جدول 

 منابع متغیرها  ها مولفه

 )، ۲۰۰۷)،  کرومتن(۱۳۹۲فراهانی و همکاران(  های با ارزش طبیعیحفاظت از دارایی  حفاظت از محیط طبیعی،

)؛ ۱۳۹۰دهدشتی شاهرخ و فیاضی، ( مدیریت منابع کمیاب طبیعی 
 ۲۰۰۷فلیچر(

های  حفاظت از حیات وحش و حفاظت از محیط
 حساس، 

 )۲۰۱۲)؛ بوش و همکاران(۲۰۰۷فلیچر(

  مدیریت(گردشگری فعالیت اثرات کردن محدود
 )هافاضالب

 )،۲۰۱۵)؛ نیلسین و اسپنسلی (۲۰۱۳(دانیل

)،   ۱۳۹۱کرمی دهکردی و  همکاران( جامد  هایزباله  مدیریت
 ؛)۲۰۰۱(والفرد

 ) ۲۰۱۱(تامسون و ، گریگور)۲۰۱۵(گارا ایگلخانه  گازهای انتشار

 ؛)۲۰۱۲(گودوین ؛)۲۰۱۳(برنبرگ و بالگو جامد  ضایعات  انرژی وکاهش   از حفاظت

 محیط به احترام  صوتی و آلودگی از جلوگیری
 زیست

 ،)۲۰۱۲(بردیدنهان ؛)۲۰۰۱(والفرد

)، کرمی دهکردی و   ۲۰۰۷کرومتن( بصری آلودگی از جلوگیری
 ، )۲۰۰۷()،  کرومتن۱۳۹۱همکاران(

 و  ، گریگور )۲۰۱۵(گارا ؛)۲۰۱۲(گودوین اکوسیستم  تخریب عدم
 )۲۰۱۱(تامسون

 

و سازنده   های نوآورانهریزی برنامه 
 در زمینه محیط زیست

)؛  ۲۰۱۳دانیل(  )،۱۳۸۶( نوری، و شجاعی های زیبا طراحی سبز و احداث باغ 
 )، ۲۰۱۵نیلسین و اسپنسلی (

 )،۲۰۱۵)؛ نیلسین و اسپنسلی (۲۰۱۳دانیل( های جایگزینانرژی 
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 منابع متغیرها  ها مولفه

زندگی  گیاهی و آموزش افراد در زمینه حفاظت 
 از محیط زیست 

)،   ۱۳۹۱دهکردی و  همکاران( کرمی
 ؛)۲۰۰۱(والفرد

ترین آلودگی را به  استفاده از  حمل و نقلی که کم 
 همراه دارند

 ) ۲۰۱۱(تامسون و ، گریگور)۲۰۱۵(گارا

 ؛)۲۰۱۲(گودوین ؛)۲۰۱۳(برنبرگ و بالگو وری انرژی، بهره

 ،)۲۰۱۲(بردیدنهان ؛)۲۰۰۱(والفرد محیطیآگاهی و مدیریت زیست

  زیست اثرات محیطی و ارزیابیزیست  خطرات
 گردشگری  هایفعالیت  از ناشی محیطی

)،  ۲۰۰۷)،  کرومتن(۱۳۹۲فراهانی و همکاران( 
 ۱۳۹۰دهدشتی شاهرخ و فیاضی، (

)،   ۲۰۱۲)؛ بوش و همکاران(۲۰۰۷فلیچر( بازدیکنندگان  سالمت حفظ
 )،۱۳۸۶( نوری، و شجاعی

  ؛)۲۰۱۳(برنبرگ و ، ، بالگو)۲۰۰۵(آرچر محیطیزیست  آگاهی
 ،)۲۰۱۵(گارا ؛)۲۰۱۲(گودوین

 )،۲۰۱۵)؛ نیلسین و اسپنسلی (۲۰۱۳دانیل( بهداشت محیطی  و زیستی تنوع

)،   ۱۳۹۱کرمی دهکردی و  همکاران( . تجدید قابل غیر منابع حفظ
 ؛)۲۰۰۱(والفرد

 

 ی ت ی ر ی مد   ی ط ی مح   ست ی ز   ی ها شاخص ٣  جدول 

 منابع متغیرها  ها مولفه

امنیت باالی گردشگران، عدم وجود سرقت از گردشگران، عدم درگیری میان   امنیت 
 افراد روستایی و گردشگران، عدم وجود مزاحمت ناموسی برای گردشگران،

GSTC, 2016,Lucchetti,2016  
SNV, 2007 ;Mbaiwa, 2010; Fair 

Trade Tourism Annual Report, 
2012 

حمایت   
قانونی و 

 اجرایی

همکاری دستگاههای اجرایی با صاحبان کسب و کار، پرداخت وام به  
های تفریحی توسط صاحبان کسب و کار روستایی، راه اندازی برنامه 

تخصصی گردشگری برای افراد   هاینهادهای دولتی و محلی، راه اندازی دوره
های آموزشی برای روستا، استفاده از اینترنت و موبایل و گذاشتن دوره

های محلی در روستا برای معرفی روستاییان، راه اندازی نشریات و خبرنامه
 وضعیت گردشگری روستا.

GSTC, 2016; ucchetti,2016; Fair 
Trade Tourism Annual Report, 

2012; 

  Spenceley, 2005; Farsari,2012. 
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 ی اجتماع   ی شاخص¬ها ٤  جدول 

 منابع متغیرها  ها مولفه

مشارکت  
 اجتماعی 

  عمرانی  هاي پروژه در روستایی،  مشارکت  امور در  مشارکت
  مردم،  کمک توسط اسالمی  شوراي با ارتباط روستاییان،  توسط

 مردم، مشارکت باالی زنان روستایی.  توسط فکري و مالی

GSTC, 2016,Lucchetti,2016 SNV, 
2007 ;Mbaiwa, 2010; Fair Trade Tourism 

Annual Report, 2012 

انسجام 
 اجتماعی 

 و گردشگران، گردهمایی و روستا اهالی بین  نزاع و درگیري
زمان، روابط  طی مشترك ارزشهاي روستا، تغییر در  جلسات
 اجتماعی. درست وظایف  انجام همسایگان،  صمیمی

GSTC, 2016; ucchetti,2016; 

مهارت و  
دانش  

 اجتماعی 

  شناخت خود،   منطقه ی گردشگری مسائل  از آگاهی و شناخت
روستاییان،  توسط محلی جوامع  گردشگری هایجاذبه   معرفی و

  با مرتبط آموزشی هایدوره  در شرکت کردن روستاییان
 گردشگری. 

Spenceley, 2005; Farsari,2012. 
 

احساس  
 تعلق مکانی

  زندگی به خود، عالقه  روستای به نسبت مکانی تعلق  احساس
 عدم و خویشاوندان  و اقوام کنار  در خود، زندگی روستای در

 محلی.   جوامع از مهاجرت  به  تمایل

SNV, 2007; Mbaiwa, 2010; 

روستاییان، عالقه ی اهالی روستا   باالیی نوازی مهمان روحیه ی فرهنگ 
 به گردشگران، وجود تنوع آداب و رسوم برای جذب گردشگران. 

Fair Trade Tourism Annual Report, 2012; 

ناشی از فعالیتهای   روستایی ساکنان رفاهی بهبود امکانات کاهش فقر
گردشگری در  روستا، بهبود شرایط اقتصادی افراد محلی، ایجاد  

لی زیاد برای افراد روستا، بهبود شرایط بهداشتی های شغفرصت
 و زندگی جامعه ی محلی.

Dodds,2016; Roberts,2008; 

 معرفی منطقه  ۳٫۱
 است کشور شمالی هایاستان از  یکی  گیالن،  استان 

 دارد. این مساحت کیلومترمربع هزار ١٤ حدود در که
 ٣٦ شمالی  جغرافیایی عرض ی     محدوده در استان 
 طول و دقیقه ٢٧ و درجه ٣٨ تا دقیقه ٣٤ و درجه
 دقیقه ٣٤ و درجه ٥٠ تا دقیقه ٥٣ و درجه ٤٨ شرقی

 دیواری همانند البرز، هایکوهشده است. رشته واقع
 منطقه این و شده  کشیده گیالن جنوب و باختر  در

 فالت به ای دیگریجاده  راه دره ی منجیل،  راه از  جزء
 هایاستان به  غرب  طرف از  استان  ندارد. این ایران 

کوهستانی طریق از آذربایجان و اردبیل ی   جاده 
 این استان با توجه به موقعیت مناسب.  دارد ارتباط

 خزر دریای از  نزدیک  فاصله در قرارگیری  و جغرافیایی
 و متنوع هایجاذبه دارای انسانی  و طبیعی از نظر 

به است  متعددی  سطوح در گردشگران جذب که 
 رونق به توجه با  .است منجر شده ملی و ایمنطقه

ی  و استان   این روستاهای  در  گردشگری توسعه 
قابل   افزایش که اخیر هایسال در خصوصبه

 الزم افتاده، اتفاق ورودی تعداد گردشگران در توجهی
بر اثرات تا است ی گردشگری   محلی  جامعه 

 تا چه که شود مشخص تا گرفته قرار موردسنجش
جامعه   مشارکت افزایش به گردشگری توسعه ی حد
 محلی  سطوح در گردشگری هایدر فعالیت محلی ی
 . است شده ای منطقه و
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   مطالعه   مورد   ی   منطقه   ت ی موقع ٢  شکل 

 ۱۳۹۹  نگارندگان، :  مأخذ 

مییافته نشان  پژوهش  توصیفی   ۵۸،  دهد های 
و   مرد  پاسخگویان  بوده  ۴۲درصد  زن  اند.  درصد 

ویژگی لحاظ  به  سنی،  همچنین  در   ۳۰های  درصد 
- ۵۰درصد در گروه سنی    ۳۹سال،    ۲۰-۳۵گروه سنی  

سال  ۴۶درصد نیز در گروه سنی باالی  ۳۰سال و  ۳۶
حدود  بوده همچنین  دهندگان    ۱۶اند.  پاسخ  درصد 

و   سوا  ۸۴مجرد  وضعیت  بودند.  متأهل  و  درصد  د 
تحصیالت پاسخگویان بیانگر آن است که افراد دارای 

با   سیکل  و   ۴۳تحصیالت  تعداد  بیشترین  درصد، 
بی با  افراد  ابتدایی  یا سواد  کمترین    ۹سواد  درصد، 

داده اختصاص  خود  به  را  پاسخگویان  اند تعداد 
 ).  ۲(جدول 

 

 تجزیه و تحلیل ۴
 های توصیفییافته ۴٫۱

تک بررسی  برای  از  ابتدا  پژوهش  متغیرهای  تک 
ای استفاده گردید. هدف اصلی  تک نمونه  T آزمون  

این آزمون ، مقایسه متغیرهای مورد نظر با حد وسط  
طیف  با  شاخص  هر  نماگرهای  که  آنجا  از  است. 
لیکرت سنجیده شده اند، پس از ترکیب نماگرها و  

به عنوان حد متوسط در    ۱/۳ساختن شاخص، عدد  
است   شده  گرفته  دادهنظر  از  و  یک  هر  در  ها 

ها با این اعداد سنجیده شده اند. در آزمون  شاخص
T  ای فرض صفر حاکی از برابری پایداری  تک نمونه

می متوسط)  (حد  سه  عدد  مقابل  با  فرض  و  باشد 
حاکی از عدم برابر با حد متوسط است. در صورتی  
که فرض صفر رد شود باید از مقادیر حد باال و حد 

 ه کرد که : پایین استفاد
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هرگاه حد باال و پایین مثبت باشد، میانگین  .۱
 از مقدار مشاهده شده بزرگتر است. 

هرگاه حد باال و پایین منفی باشد، میانگین  .۲
کوچکتر   شده  مشاهده  مقدار  از 

 ). ۶۶: ۱۳۹۱است(مومنی و قیومی، 

ها در  بنابراین با استفاده از این آزمون کلیه شاخص
 اند.بندی گردیدهسه سطح تقسیم

) ۳تک نمونه ای(جدول  T نتایج حاصل از آزمون  
می اقتصادی،  نشان  اجتماعی،  شاخص  که  دهد 

 کالبدی و زیست محیطی در شرایط غنی قرار دارند. 

در خصوص بعد اقتصادی،   tبا توجه به شاخص  
اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی در منطقه این  

توان اذعان داشت که وضعیت این متغیرها  گونه می
باشد؛ زیرا سطوح معناداری  بهتر از حد متوسط می

درصد بوده   ۵ها کوچکتر از خطای  برای این شاخص
رد  را  شاخص  این  ارزیابی  سطح  بودن  متوسط  و 

های باال و  کند که با توجه به ماهیت مثبت کرانمی
از حد   پایین و بزرگ تر بودن میانگین این شاخص 

 ود.متوسط، غنی بودن این ابعاد منتج می ش

 

 ار ی مع   ی   نمره   با   مطالعه   مورد   ی ها نمونه    محور   اجتماع   ی گردشگر   ابعاد   سه ی مقا   ی برا   ی ا   نمونه   تک   T  ل ی تحل ٥  جدول 

 متغیرها 

 ۳٫۱عدد مفروض = 

t 
درجه  
 آزادی 

سطح  
 داریمعنی

 اختالف میانگین میانگین 
 درصد   ۹۵اختالف 

 حد باال پایینحد 

-اجتماع
 ۰۵۴۱/۰ ۰۲۸۴/۰ ۰۱۲۸۷/۰ ۱۱/۳ ۰/ ۰۰۰ ۷۷۰ ۶۱۴/۰ فرهنگی 

 ۱۰۵۶/۰ ۰۰۵۲/۰ ۰۵۰۱۷/۰ ۱۵/۳ ۰/ ۰۰۰ ۷۷۰ ۷۸۲/۱ اقتصادی 

 ۱۵۹۶/۰ ۲۹۴۶/۰ - ۲۲۷۰۶/۰ ۸۷/۲ ۰/ ۰۰۰ ۷۷۰ - ۶۱۹/۶ مدیریتی

زیست  
 محیطی 

۹۳۷/۱
۰ ۷۷۰ ۰۰۰ /۰ ۳۶/۳ ۲۶۷۶۶/۰ ۲۱۹۵/۰ ۳۱۵۸/۰ 

 ١٣٩٩منبع: نگارندگان،  ٦

 

 های استنباطییافته ٤٫٢
در این بخش ابتدا به منظور ارزیابی وضعیت سطح  

  نمونه   تک  T  گردشگری اجتماع محور ناشی از آزمون
نتایج    تک  T  یا  ای است.  گرفته شده  بهره  گروهی 

بعاد دهد، میانگین نمره ا) نشان می۵تحقیق (جدول  
با   ۱/۳کل گردشگری اجتماع محور  مشاهده شده  

است که به طور معناداری    ۶۵/۰انحراف استاندارد  
دار دارد. بدین ) اختالف مثبت و معنا۳با نمره معیار ( 

ترتیب، با آگاهی از میزان ابعاد جامعه ی نمونه، به  
مؤلفه شاخصبررسی  و  (اجتماعی  هایها  - مختلف 

فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و مدیریتی) مؤثر  
پردازیم.در آن می
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موردمطالعه با نمره    ی ها اجتماع محور نمونه   ی گردشگر   ی توسعه    ی نمره    ی   سه ی مقا   ی برا   ی تک نمونه ا  T ل ی تحل ۶  جدول 
 ار ی مع   ی 

انحراف   میانگین  متغیر 
معناداری  سطح   Tمقدار   نمره معیار  استاندارد 

)Sig. ( 

گردشگری  
 ۰۰۰/۰ ۰۷۹/۸ ۳ ۶۵/۰ ۱/۳ اجتماع محور 

 ١٣٩٩پژوهش،    ی ها افته ی 

 

رگرسیون تحلیل  نتایج  اساس  ضریب   بر 
تعدیل    ۸۸/۰همبستگی   ضریب  محاسبه    ۸۷/۰و 

متغیرهای   باالی  اعبار  از  نشان  عدد  این  که  شد. 
پیش جهت  تحقیق  متغیر  مستقل  تبیین  و  بینی 

 وابسته پژوهش است.  

سیستماتیک   تبیین  منظور  به  پژوهش  این  در 
عوامل موثر بر توسعه ی گردشگری اجتماع محور و  

چند متغیری تحلیل  نیل به یک مدل جامع از تکنیک  
مسیر استفاده شد و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم  
متغیرهای مورد بحث، در یک مدل مورد بررسی قرار  

پژوهش اساس  بر  منظور،  بدین  انجام  گرفت.  های 
مدل زمینه،  این  در  موجود  تئوریات  و  های  گرفته 

در   مندرج  مدل  نهایتا  که  اجرا شد  و  مختلف طرح 
شماره شد.  ۳شکل  اثرات    تأیید  میزان  همچنین 

وابسته   متغیر  بر  متغیرها  غیرمستقیم  و  مستقیم 
ی   شماره  جدول  در  نتایج  که  شد  درج    ۸محاسبه 

نتایج تحقیق، چهار شاخص   بر اساس  شده است. 
اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و مدیریتی به  
ی   توسعه  شاخص  بر  را  تأثیر  بیشترین  ترتیب 

این میان در  گذارند.  گردشگری اجتماع محور می از 
اثرگذار   زمینه ی شاخص اقتصادی مزایای اقتصادی 
این   اجتماع محور است.  بر گردشگری  مولفه  ترین 

می نظارت مورد  وجود  چون  متعددی  دالیل  تواند 
اقتصادی، بهبود عملکرد کسب و کار روستایی، سود 
اقتصادی،   رفاه  محلی،  اقتصاد  ی  توسعه  آوری، 

از   محلی  دولت  درآمد  فعالیتافزایش  های  طریق 
محصوالت   تنوع  افزایش  محور،  اجتماع  گردشگری 
تجارت  و  محلی  کارآفرینان  از  حمایت  محلی، 

گذاری،  باال بردن انگیزه ی کسب منصفانه، سرمایه
و کار، افزایش کیفیت اشتغال، توانمندسازی سازمان  

 محلی و کنترل محلی باشد. 

مورد دیگر در زمینه ی زیست محیطی است که  
برنامهدر   شاخص  بیشترین  ریزیاین  نوآورانه  های 

گذارد. این بدان معنا نیست که شاخص تاثیر را می
جامعه   ی  عقیده  به  منتهی  نیست  اثرگذار  دیگر 

برنامه انجام  با  سبز،  محلی  طراحی  چون:  هایی 
باغ انرژیاحداث  زیبا،  زندگی    هایهای  جایگزین، 

گیاهی، آموزش افراد در زمینه ی حفاظت از محیط  
ترین آلودگی را زیست، استفاده از حمل و نقلی کم

بهره دارند،  همراه  مدیریت  به  و  آگاهی  انرژی،  وری 
  ناشی  محیطی  زیست  اثرات  ارزیابی  محیطی،زیست

  سالمت  حفظ   گردشگری،  هایفعالیت  از
  زیستی   تنوع  یطی،مح زیست  آگاهی   بازدیدکنندگان،

تجدید نه    قابل  غیر  منابع  حفظ  محیطی،  بهداشت  و
کند، بلکه  تنها در حفظ و نگهداری محیط کمک می

به جذب گردشگران و ایجاد یک نوع فرهنگ سازی  
 گردد. صحیح نیز منجر می

مورد سوم که اثرگذار بود شاخص اجتماعی است 
مولفه شاخص  این  اجتماعی،  در  مشارکت  های 

جتماعی، مهارت و دانش اجتماعی، احساس انسجام ا
ترتیب   به  فقر  کاهش  و  فرهنگ  مکانی،  تعلق 
اجتماع   گردشگری  ی  توسعه  بر  را  نقش  بیشترین 
محور روستایی در استان گیالن دارند. در واقع عقیده  

  روستایی،   امور  در  بر این بود که با افزایش مشارکت
  روستاییان،   توسط   عمرانی  هاي  پروژه  در  مشارکت
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  و   مالی  کمک  مردم،  توسط  اسالمی  شوراي  با  ارتباط
 . روستایی زنان باالی مشارکت  مردم، توسط  فکري

درگیري وجود    و   روستا  اهالی  بین  نزاع  و  عدم 
 روستا،   در  جلسات   و  برگزاری گردهمایی  گردشگران،

  صمیمی   روابط  زمان،  طی  مشترك  ارزشهاي  تغییر
جتماعی، ا  وظایف  درست  انجام   همسایگان،

  خود،   منطقه  گردشگری  مسائل  از  آگاهی  و  شناخت
  محلی   جوامع  گردشگری  هایجاذبه  معرفی  و  شناخت

  در   روستاییان  کردن  شرکت  روستاییان،  توسط
  تعلق   گردشگری، احساس  با  مرتبط  آموزشی  هایدوره 

  در   زندگی  به  عالقه  خود،  روستای  به  نسبت   مکانی
 و   خویشاوندان  و  اقوام  کنار   در  زندگی  خود،  روستای

  محلی، روحیه ی   جوامع  از  مهاجرت   به   تمایل  عدم
  روستا   اهالی  عالقه  روستاییان،  باالیی  نوازی  مهمان

  جذب   برای  رسوم   و  آداب  تنوع   وجود  گردشگران،   به
  روستایی   ساکنین   رفاهی  امکانات  گردشگران، بهبود

  بهبود  روستا،  در  گردشگری  فعالیتهای  از  ناشی
  های فرصت  ایجاد  محلی،  افراد  اقتصادی  شرایط 
  بهداشتی  شرایط  بهبود  روستا،   افراد  برای  زیاد  شغلی

تواند از  محلی همه این موارد می  جامعه ی  زندگی  و
تأثیرگذاری و  موثر  گردشگری    عوامل  بر  که  باشد 

 اجتماع محور روستایی تأثیرگذار باشد. 

نقش   که  است  مدیریتی  شاخص  چهارمی  مورد 
بر گردشگری روستایی اجتماع محور در    تأثیرگذاری

منطقه ی مورد مطالعه دارد. این شاخص خود دارای 
دو مولفه ی امنیت و حمایت قانونی و اجرایی است  
که امنیت بیشترین نقش را بر توسعه ی گردشگری  

تواند شامل مواردی  اجتماع محور دارد. این مولفه می
  از   سرقت  وجود  عدم  گردشگران،  باالی  چون امنیت
  و  روستایی  افراد  میان  درگیری  عدم  گردشگران،

  برای   ناموسی  مزاحمت  وجود  عدم  گردشگران،
گردشگران باشد که از نظر افراد روستایی و همچنین  
گردشگر   جذب  در  مهمی  بسیار  عوامل  گردشگران 

های قانونی و اجرایی اند. مورد دیگر حمایتدانسته
  های دستگاه  است که شامل مواردی چون: همکاری

  به   وام  پرداخت  کار،  و  کسب  صاحبان  با  اجرایی
  های برنامه  اندازی   راه  روستایی،  کار  و  کسب  صاحبان
  اندازی  راه  محلی،  و  دولتی   نهادهای  توسط  تفریحی

  روستا،  افراد  برای  گردشگری  تخصصی  هایدوره 
  هایدوره   گذاشتن   و  موبایل  و  اینترنت  از  استفاده
 و  نشریات  اندازی  راه  روستاییان،  برای   آموزشی
 وضعیت  معرفی   برای  روستا  در  محلی  های خبرنامه

 روستا است.  گردشگری

در   مدل  از  آمده  بدست  نتایج  به  دقیق  نگاهی  با 
توان به صورت کامل مشاهده کرد که  می  ۸جدول  

در مدل به صورت مستقیم و    کلیه متغیرهای مسقل
 معنا داری مورد تایید شدند. 

این شاخص با توجه به  ها موارد دیگری هم  منتهی 
گذارند، بلکه  هستند که به صورت مستقیم تأثیر نمی

به صورت غیرمستقیم با تأثیرگذاری بر شاخص دیگر  
محور    اجتماع  گردشگری  توسعه ی  بر  نهایت  در  و 

ذکر شده است. برای    ۹ول  گذارند. که در جدتأثیر می
مثال، در یک نمونه مشارکت در امور روستا منجر به  

گذران محلی در روستا برای راه اندازی  تمایل سرمایه
در   و  گردشگری  زمینه ی  در  روستایی  کار  و  کسب 
نتیجه جذب گردشگران زیاد از سراسر کشور و حتی  
جهان و در نهایت با ورود گردشگران به منطقه به  

اقتصادی و در نهایت هم توسعه ی گردشگری    مزایای
 گردد. اجتماع محور منجر می
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 اجتماع محور   یی روستا   ی مربوط به برآورد مدل عوامل موثر بر توسعه گردشگر   ج ی نتا ٧  جدول 

 .B Std. Error Beta t Sig متغیر 

 ۰۰۰/۰ ۴۴۱/۱۵۲ ۳۸۰/۰ ۰۰۲/۰ ۳۶۷/۰ اقتصادی 

 ۰۰۰/۰ ۱۷۹/۴۲۳ ۱۹۷/۰ ۰۰۰/۰ ۱۲۸/۰ مزایای اقتصادی 

 ۰۰۰/۰ ۱۱۵/۱۷۲ ۰۶۷/۰ ۰۰۰/۰ ۰۴۰/۰ مکانیسم سازمانی

 ۰۰۰/۰ ۴۸۷/۱۲۳ ۳۴۸/۰ ۰۰۲/۰ ۲۷۲/۰ زیست محیطی 

حفاظت از دارایی های با ارزش  
 ۰۰۰/۰ ۱۷۳/۸۶ ۰/ ۰۵۲ ۰۰۰/۰ ۰۳۰/۰ طبیعی 

 ۰۰۰/۰ ۸۰۶/۱۹۸ ۰۸۹/۰ ۰۰۰/۰ ۰۵۷/۰ ریزی های نوآورانه برنامه

 ۰۰۰/۰ ۲۰۴/۳۷ ۱۷۸/۰ ۰۰۴/۰ ۱۵۷/۰ مدیریتی 

 ۰۰۰/۰ ۵۳۲/۲۲ ۰۴۷/۰ ۰/ ۰۰۱ ۰۳۳/۰ امنیت 

 ۰۰۴/۰ ۹۲۷/۲ ۰۰۳/۰ ۰/ ۰۰۱ ۰۰۲/۰ حمایت قاونی و دولتی 

 ۰۰۰/۰ ۱۷۶/۴۳ ۲۰۷/۰ ۰۰۴/۰ ۱۹۳/۰ اجتماعی 

 ۰۰۰/۰ ۸۲۲/۴۶ ۰۵۰/۰ ۰/ ۰۰۱ ۰۲۹/۰ فرهنگ

 ۰۰۰/۰ ۳۷۷/۷۲ ۰/ ۰۵۶ ۰/ ۰۰۱ ۰۴۱/۰ مکانیاحساس تعلق 

 ۰۰۰/۰ ۵۸۸/۱۳۹ ۰۸۷/۰ ۰/ ۰۰۱ ۰۷۲/۰ مشارکت اجتماعی

 ۰۰۰/۰ ۹۰۶/۱۲۵ ۰۸۵/۰ ۰/ ۰۰۱ ۰۷۰/۰ انسجام اجتماعی

 ۰۰۰/۰ ۷۲۵/۸۱ ۰۵۸/۰ ۰۰۰/۰ ۰۴۰/۰ مهارت و دانش اجتماعی 

 ۰۰۰/۰ ۸۰۰/۲۳ ۰۴۰/۰ ۰/ ۰۰۱ ۰۲۷/۰ کاهش فقر

 ۱۳۹۹حاضر،   ق ی منبع: محاسبات تحق 

 

 اجتماع محور   ی گردشگر   ی عوامل اثرگذار   ون ی رگرس   ل ی تحل ٨  جدول 

ضریب چندگانه  ضریب تعیین  ضریب تعدیل شده استاندارد اشتباه تخمینی 
 همبستگی 

۰۰۴/۰ ۸۷/۰ ۸۶/۰ ۸۸/۰ 

 ۱۳۹۹حاضر،   ق ی منبع: محاسبات تحق 
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 یی روستا   ی   توسعه   کننده ن یی تب   ی رها ی متغ   اثرات   ه ی تجز ):  ٩  جدول 

 تأثیر کل  تأثیر غیرمستقیم  تأثیر مستقیم متغیر 

 ۳۸۰/۰ ۰ ۳۸۰/۰ اقتصادی 

 ۱۹۷/۰ ۰ ۱۹۷/۰ مزایای اقتصادی 

 ۰۶۷/۰ ۰ ۰۶۷/۰ مکانیسم سازمانی

 ۳۴۸/۰ ۰ ۳۴۸/۰ زیست محیطی

 ۰۵۲/۰ ۰ ۰۵۲/۰ حفاظت از دارایی های با ارزش طبیعی

 ۰۸۹/۰ ۰ ۰۸۹/۰ ریزی های نوآورانهبرنامه 

 ۱۷۸/۰ ۰ ۱۷۸/۰ مدیریتی

 ۰۴۷/۰ ۰ ۰۴۷/۰ امنیت 

 ۰۰۳/۰ ۰ ۰۰۳/۰ حمایت قاونی و دولتی 

 ۲۰۷/۰ ۰ ۲۰۷/۰ اجتماعی 

 ۰۵۰/۰ ۰ ۰۵۰/۰ فرهنگ 

 ۰۵۶/۰ ۰ ۰۵۶/۰ احساس تعلق مکانی

 ۰/ ۰۸۷ ۰ ۰/ ۰۸۷ مشارکت اجتماعی

 ۰۸۵/۰ ۰ ۰۸۵/۰ انسجام اجتماعی

 ۰۵۸/۰ ۰ ۰۵۸/۰ مهارت و دانش اجتماعی 

 ۰/ ۰۴۰ ۰ ۰/ ۰۴۰ کاهش فقر

 ۱۱۱/۰ ۱۱۱/۰ ۰ فرهنگ+مزایای اقتصادی
 ۰۴۶/۰ ۰۴۶/۰ ۰ مشارکت+مزایای اقتصادی 

 ۰۹۶/۰ ۰۹۶/۰ ۰ کاهش فقر+مزایای اقتصادی 
 ۰۱۱۵/۰ ۰۱۱۵/۰ ۰ امنیت+مزایای اقتصادی 

 ۰۱۷/۰ ۰۱۷/۰ ۰ احساس تعلق مکانی+مزایای اقتصادی 
 ۰۲۹/۰ ۰۲۹/۰ ۰ احساس تعلق مکانی+فرهنگ 

 - ۰۰۱/۰ - ۰۰۱/۰ ۰ کاهش فقر+فرهنگ
 - ۰۰۳/۰ - ۰۰۳/۰ ۰ مشارکت+فرهنگ 

 ۰۴۸/۰ ۰۴۸/۰ ۰ امنیت+فرهنگ 
 ۰۰۳/۰ ۰۰۳/۰ ۰ مکانیسم سازمانی+فرهنگ 

 ۰۳۸/۰ ۰۳۸/۰ ۰ کاهش فقر +امنیت
 ۰۰۳/۰ ۰۰۳/۰ ۰ احساس تعلق مکانی+امنیت 

 ۰۰۵/۰ ۰۰۵/۰ ۰ مکانیسم سازمانی+امنیت 
 ۰۲۷/۰ ۰۲۷/۰ ۰ احساس تعلق مکانی +مکانیسم سازمانی

 ۱۳۹۹:  حاضر   ق ی تحق   محاسبات :  منبع 
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 اجتماع محور   ی گردشگر   ی عوامل موثر برتوسعه    ی حاصل از محاسبه    یی مدل نها ٣  شکل 

 

نتیجه گیری و ارائه ی  ۵
 پیشنهادها

بررسی مجموع  خصوص از  در  آماری  مطالعات  ها، 
محور نتایج زیر به    متغیرهای کالن گردشگری اجتماع

 دست آمد: 

، زیست محیطی  ۳۸۰/۰چهار شاخص اقتصادی  
به ترتیب   ۱۷۸/۰و مدیریتی    ۲۰۷/۰، اجتماعی  ۳۴۸/۰

گردشگری   ی  توسعه  شاخص  بر  را  تأثیر  بیشترین 
می محور  هماجتماع  از   گذارند.   یک   هر  چنین 

هایی هستند که در  ها خود نیز دارای مولفهشاخص
 ها اشاره شده است:زیر به آن

از این میان در زمینه ی شاخص اقتصادی مزایای   
اجتماع  گردشگری  بر  مولفه  ترین  اثرگذار  اقتصادی 

تواند دالیل متعددی چون  محور است. این مورد می

بهبود   اقتصادی،  کار  وجود نظارت  و  عملکرد کسب 
باشد. مورد دیگر در زمینه ی زیست   ...   روستایی و 

برنامه شاخص  این  در  که  است  های  ریزیمحیطی 
 گذارد. نوآورانه بیشترین تأثیر را می

مورد سوم که اثرگذار بود شاخص اجتماعی است 
مولفه شاخص  این  اجتماعی،  در  مشارکت  های 

، احساس انسجام اجتماعی، مهارت و دانش اجتماعی
ترتیب   به  فقر  کاهش  و  فرهنگ  مکانی،  تعلق 
اجتماع   گردشگری  ی  توسعه  بر  را  نقش  بیشترین 
محور روستایی در استان گیالن دارند. مورد چهارمی 
که نقش تأثیرگذاری بر گردشگری روستایی اجتماع  
شاخص   دارد  مطالعه  مورد  ی  منطقه  در  محور 
مولفه  دو  دارای  خود  شاخص  این  است.    مدیریتی 

امنیت و حمایت قانونی و اجرایی است که امنیت  
بیشترین نقش را بر توسعه گردشگری اجتماع محور  
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توان تمامی موارد باال را دارد. در واقع در مجموع می
به عنوان متغیرهایی دانست که به طور مستقیم بر  
گردشگری اجتماع محور تأثیرگذار هستند. عالوه بر  

وجود دارد که به طور غیر    این موارد، موارد دیگری نیز
محور   اجتماع  گردشگری  ی  توسعه  بر  مستقیم 
ی   روحیه  بودن  دار  فرهنگ  مثال،  برای  اثرگذارند. 

نوازی اهالی روستا، عالقه ی روستاییان  باالی مهمان
به گردشگران، وجود تنوع آداب و رسوم برای جذب  
گردشگران به مزایا اقتصادی برای جامع محلی منجر  

بمی پیدا  گردد  عالقه  گردشگران  که  صورت  این  ه 
کنند به مکان مورد نظر رفته، با ورود گردشگران  می

باز   محلی  ی  جامعه  برای  دیگر  کارهای  برای  راه 
شود. به ایجاد کسب و کارهای جدید در محیط  می

روستا توسط افراد محلی  و همچنین ایجاد اشتغال  
  و در نهایت کسب درآمد و سودآوری برای جامعه ی 

 شود.  محلی منجر می

توان به آن اشاره کرد مشارکت،  موارد دیگر که می
کاهش فقر، امنیت و احساس تعلق مکانی است در  
ی   مولفه  مانند  درست  نیز  موارد  این  تمامی  واقع 

توانند به تنهایی منجر به ورود گردشگران  فرهنگ می
در منطقه و همچنین ایجاد کسب و کار و افزایش  

 ری برای جامعه ی محلی باشد. درآمد و سودآو

)  ۲۰۱۷منساح(   توان با تحقیقنتایج تحقیق را می
مقایسه نمود. در پژوهشی که این پژوهشگر انجام  
داد، مزایا و چالشهای اکوتوریسم را مبتنی بر جامعه  
ی محلی سنجید. تنها نقطه مشترک ین پژوهش در  
این بود که توجه به جامعه محلی در نهایت به حفظ  

منجر  معی منطقه  ی  توسعه  و  روستایی  افراد  شت 
گردد. تفاوت این پژوهش نیز در این بود که کار  می

در پژوهش این پژوهشگر به صورت کیفی بوده در  
در   منتهی  کرده  بررسی  را  مزایا  و  چالشها  نهایت 
و   بوده  کمی  و  کیفی  به صورت  کار  پژوهش حاضر 

مولفه از  یک  هر  ی  تأثیرگذاری  توسعه  بر  ها 
 گری اجتماع محور بررسی شده است.گردش 

می را  تحقیق  نتایج  تحقیق  همچنین  با  توان 
)  مقایسه  ۱۳۹۶پژوهشگرانی چون توالیی و همکاران(

نمود. در این پژوهش این پژوهشگران نیز سعی بر  

 توسعه ی محوریت قرار دادن الگوی این شد که با
 وضعیت تعیین دنبال به محوراجتماع گردشگری
در  محلی  انساکن مشارکت ی سرعین   زمینه 

 مشارکتی رویکرد  معرفی  همچنین  و  پایدار گردشگری
 گردشگری توسعه ی پایدار برای راهبردی عنوان به
مطالعه شود. نقطه ی مشترک   منطقه ی مورد در

این بود   پژوهشگران در  این  با تحقیق  این پژوهش 
که به بررسی مولفه ی مشارکت به عنوان یک راهبرد  
برای توسعه ی پایدار گردشگری پرداخته شده است. 

های بسیار مهم  در پژوهش حاضر نیز یکی از مولفه
ی   مقوله  محور  اجتماع  گردشگری  ی  توسعه  برای 

است شاخص  مشارکت  مولفهمنتهی  و  های  ها 
 بیشتری نیز سنجیده شده است.

انتهای   در  تحقیق  نتایج  به  توجه  با  نهایت  در 
و توسعه ی گردشگری   پژوهش، به منظور پیشبرد 
مطالعه   مورد  ی  منطقه  در  محور  اجتماع 

 گردد:پیشنهادهای زیر ارائه می

های محلی برای  آموزش مردم بومی از طریق رسانه -۱
 محور؛ توسعه ی گردشگری اجتماع

افزای ایجاد زمینه -۲ از  های اشتغال زایی و  ش درآمد 
 طریق بسترسازی جذب گردشگر؛ 

جاذبه -۳ مورد معرفی  ی  منطقه  گردشگری  های 
 مطالعه؛ 

های پربازدید از جمله  تبلیغات گسترده در رسانه -۴
ماهوارهشبکه شبکههای  و ای،  مجازی  های 

 اینترنت؛

 غیردولتی نهادهای  و  ها انجمن تقویت و تشکیل -۵
گردشگری در  فعال  ی  منظور  زمینه   جلب به 

 بهره و اجرا تهیه، در فرایند مردمی های مشارکت
 اجتماعی عمرانی، های پروژه و ها طرح از برداری

 گردشگری؛ حوزه ی در اقتصادی  و

 منظور به ترویجی آموزشی  های برنامه اجرای -۶
 آگاهی افزایش  و محلی  راهنمایان تربیت

پیامدهای محلی اجتماعات  توسعه ی صنعت  از 
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 با تعامل  بستر فراهم سازی  و محل در  گردشگری
 گردشگران؛

 محلی مردم سازی فرهنگ برای بودجه تخصیص  -۷
 محور؛ اجتماع گردشگری اصول  کاربرد راستای در

 از گردشگری هایبرنامه اجرای و گیریتصمیم -۸
 نمایندگان  حضور با جلسات، برگزاری طریق

محلی؛ ساکنان از و نظرسنجی مردم منتخب

 

 منابع
 منابع فارسی

 احمدیان،   حمیدرضا،  وارثی،  احمد،  تقدیسی،
 . ) ۱۳۹۳(  حمید  عسگری،  و  مهدی

  بر   موثر  عوامل   تحلیل   و  شناسایی 
ی  مناطق   در  گردشگری  توسعه 

ی( روستایی   مناطق :  موردی   مطالعه 
  ، ) جیرفت  شهرستان   روستایی

ی   ریزی برنامه  و  پژوهش  فصلنامه 
 . ۱-۱۴:  ی  ۱شماره  چهار،  سال   روستایی،

حسینس مسعود،  خواه، تقوایی، 
ی     توسعه  ریزی ). برنامه۱۳۹۶حسین(
 روش بر مبتنی  گردشگری صنعت 

و سناریونویسی(مطالعه   پژوهیآینده
مجله   گیالن)،  استان  موردی: شهر  ی 

گردشگری،  توسعه ی  و برنامه ریزی  ی
 . ۸-۳۰: ۲۳سال ششم، شماره

قلی مهدی،  علی  تقوی،  )، ۱۳۸۸(پورسلیمانی، 
عوامل موثر بر رشد صنعت گردشگری  

اقتصادی،   ی  پژوهشنامه  :  ۳۴ایران، 
۱۷۲-۱۵۷. 

جهانی   محمد،  سلیمانی،  سیمین،  توالیی، 
آباد، رحمان و جهانی دولت آباد، دولت

) مشارکت ۱۳۹۶اسماعیل  نقش   ،(
گردشگری   صنعت  در  محلی  جوامع 
سرعین)،   موردی:  ی  ایدار(مطالعه 

اپژوهش جغرافیای  دوره  های  نسانی، 
 .۹۵-۱۱۳: ۱، شماره۴۹ی 

) حمیدرضا  باغبانی،  مهدی،  )، ۱۳۹۶حسام، 
 به نسبت روستاییان  نگرش سنجش

اجتماع   روستایی گردشگری تحقق 
 گورا دهستان  :مطالعه مورد( محور
،  )گیالن استان فومن، شهرستان بپس،

ی   روستایی،    یهاپژوهشفصلنامه 
 . ۷۵-۸۶: ۱، شماره  ۹دوره

) رحیم  چیانه،  مبانی  ۱۳۸۹حیدری   ،(
گردشگری، برنامه صنعت  ریزی 

 انتشارات سمت.

مرتضی   فیاضی،  زهره،  شاهرخ،  دهدشتی 
). مدیریت بازاریابی در صنعت  ۱۳۹۰(

 گردشگری، انتشارات مهکامه. 

) منصور  طبیعی،  اعظم،  )، ۱۳۹۶صفرآبادی، 
محور با    گردشگری اجتماع   ی  توسعه 

جنبه بر  محلی    یها تاکید  قومی 
کرمانشاه)   ی  (مطالعه  شهر  ،  موردی: 

 . ۱۶۹-۱۸۲:  ۵۲، شماره۱۵جغرافیا، دوره

 عوامل ). رابطه ی۱۳۸۷فاضل بخش، فرشته (
 در مشارکت سطح  با فرهنگی

ی( محور  جامعه گردشگری  مطالعه 
 نامه ی پایان ،)زاغمرز موردی روستای

 مهعال دانشگاه ارشد، کارشناسی
 طباطبایی.

 مشهدی،   اکبر،  علی  فرهنگی،  سهیال،  فراهانی،
  هاي   شاخص  تحليل  . ) ۱۳۹۲(  سحر
  گردشگري   صنعت  توسعه ی  بر  مؤثر
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  روستای   پیرامون   پیمایشی(روستايي
ی  ،)گرمه   دولتی،   مدیریت  فصلنامه 
 . ۴۱-۶۴: ۱شماره ،۵دوره

 و  اصغر  علی  زاده،میرک  مهدی،  دهکردی،  کرمی
  تحلیل   .)۱۳۹۱(غیاثی  غیاثوند  فرشته
ی  بر  موثر  عوامل   گردشگری   توسعه 

  استان   روستاییان  دیدگاه  از  روستایی
ی   بختیاری،  و  چهارمحال   فصلنامه 

  سال   محیطی،  ریزیبرنامه  و  جغرافیا
 .۹۹-۱۱۲: ۱شماره ،۲۳

) سهیال  باختر،  ارسطو،  حصار،  )، ۱۳۹۵یاری 
 پایدار گردشگری  شاخصهای ارزیابی 

 و محلی جامعه ی منظر از روستایی
ی (گردشگران    :موردی مطالعه 

ی)نیر شهرستان  برنامه   ،فصلنامه 
ای، ریزی  ی  شماره ، ۶ سال  منطقه 
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