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  چكيده

اي است ي گردشگري داراي ابعاد پيچيده ي ميزبان به موازات توسعه اثرات گردشگري بر روي جامعه
حاضر با هدف تبيين پژوهش . شودبيش از پيش احساس مي ،و هرروزه نياز به تحليل و تبيين اين اثرات

اين پژوهش با روش تحقيق . هاست ل تغييرات آنهاي كالبدي و تحلي گردشگري بر شاخص  اثرات توسعه
ابتدا با استفاده از مشاهدات و . تحليلي و اكتشافي با پيمايش ميداني انجام شده است - توصيفي
سبك معماري، تجهيزات رفاهي، خدمات زيربنايي، فضاهاي «هاي اوليه به شناسايي پنج شاخصمصاحبه

كه روايي و (ساخته ي محقق استفاده از ابزار پرسشنامه پرداخته و سپس با» معيشتي و تغييرات محيطي
هاي ميداني در بين دو گروه مردم به گردآوري داده) ي تأييد رسيده است تر به مرحلهپايايي آن پيش

آمده  دست هاي بهيافته. به روش تصادفي ساده اقدام گرديد) N=30(و متخصصان محلي) N=310(محلي 
اي و رگرسيون خطي مورد نمونههاي همبستگي پيرسون، آزمون تي تك نو آزمو SPSSافزار  با نرم

ي گردشگري و تغيير در بعد كالبدي  تحليل قرار گرفت و در پايان اين نتيجه حاصل شد كه بين توسعه
ي  ي بسيار معنادار، مستقيم و مثبتي وجود دارد و همچنين توسعه دهستان كالردشت شرقي رابطه

در . ت مثبت و منفي متفاوتي در بعد كالبدي روستاهاي مورد مطالعه شده استگردشگري موجب تغييرا
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شاخص ، ي گردشگري مشخص شد، از نظر گروه مردم محلي ها از توسعهشناسايي اثرپذيرترين شاخص
-شاخص تغييرات محيطي بيشترين مقدار تبيين را انجام مي ،سبك معماري و از نظر گروه متخصصان

  .دهند
  بشم كالردشت گردشگري روستايي، اثرات، كالبدي، دهستان بيرون :واژگان كليدي

  
  مقدمه

ي اقتصادي و اجتماعي  عنوان كاتاليزوري كارآمد براي بازسازي و توسعه از گردشگري به
هاي اخير در سراسر اروپا براي رفع  نواحي روستايي ياد شده است، به طوري كه طي سال

اي و يا روستاهايي كه با كاهش روستايي حاشيههاي اقتصادي و اجتماعي نواحي  چالش
هاي كشاورزي سنتي روبرو هستند، گردشگري در كانون توجه قرار گرفته  فعاليت 

هاي طبيعي و فرهنگي  گردشگري روستايي با توجه به ظرفيت. )233:2002، 1شارپلي(است
شتغال و درآمد براي تواند نقش مهمي در تجديد حيات روستاها، ايجاد اموجود در روستاها، مي

روستائيان، حفاظت از ميراث فرهنگي و تاريخي، كمك به فراهم شدن خدمات زيربنايي، تشويق 
هاي اقتصاد روستايي و درنهايت  فعاليت بخشي به  هاي اقتصادي، تنوع ي ساير بخش توسعه
). 28: 1997، باتلر و همكاران؛ 12: 1391ادبي،(ي يكپارچه و پايدار روستايي ايفا نمايد  توسعه

كند، از آنجا كه هر نوع فعاليت اقتصادي، به تبع اثراتي بر محيط و بستر خود ايجاد مي
، همراه با  1950ي  رو از دهه گردشگري روستايي نيز از اين قاعده مستثني نيست؛ از اين

اثرات . افزايش رشد جهاني گردشگري، به افزايش مطالعات اثرات گردشگري منجر شد
اي است و ي گردشگري داراي ابعاد پيچيده ي ميزبان به موازات توسعه بر روي جامعهگردشگري 

شود كه توسعه و گسترش  هرروزه نياز به تحليل و تبيين اين اثرات بيش از پيش احساس مي
توان بهره نيست و حتي در مواردي ميگردشگري در نواحي روستايي نيز از اين تأثيرات بي

تر از مناطق شهري مورد توجه اثرات گردشگري بسيار حساس و شكننده روستاها را در مقابل
اي اثرات و پيامدهاي گردشگري اغلب در يك چارچوب نظريه). 22: 1389غالمي،(قرار داد 

گاه شوندكه هيچمحيطي بررسي مي زيست- اجتماعي و فرهنگي، كالبدي شامل اثرات اقتصادي،
كنند  عمل مي» اثرات اجتماعي«ي تعاملي با  يك حوزهاين اثرات در . جدا از يكديگر نيستند

 - فرهنگي اجتماعي و ؛ اثراتي نيز از تعامل عوامل اقتصادي،)89- 90: 1387رضواني،(
هاي  متقابل پديدهمناسبات واقع حاصل روابط و آيند و دربا يكديگر به وجود مي محيطي زيست

. )316: 2002، 3و وال 2سونمتي(محيطي با يكديگر هستند اجتماعي و زيست اقتصادي،
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ريزان گرفته تا اندركاران گردشگري از برنامهترين اثر گردشگري كه تمام دست شايع
عامل اقتصادي و كسب سود  ،كنندگذاران و مردم محلي براي دستيابي به آن تالش مي سرمايه

هدف . شودميبيشتر است كه اين عامل، به ايجاد آثار متفاوتي در وضعيت كالبدي منطقه منجر 
بخش كالردشت . كالردشت است - بشم بررسي اين آثار در دهستان بيرون ،اصلي پژوهش حاضر

هاي طبيعي و انساني خاص، همواره  هاي گذشته و حتي قبل از انقالب با دارا بودن جاذبهاز دهه
 هاي گردشگري در ناحيه، توأم گسترش جريان. مورد توجه گردشگران داخلي قرار گرفته است

ريزي و مديريت كارآمد اثرات مثبت و منفي اقتصادي، كالبدي و محيطي با فقدان برنامه
اكنون نواحي روستايي اين ناحيه با مسائلي نظير تغييرات  هم. پي داشته استمتفاوتي را در

رويه، كاهش توليدات وسازهاي بي شديد كاربري اراضي و پيامدهاي اكولوژيكي آن، ساخت
اشتغال از كشاورزي به اشتغال خدماتي وابسته به گردشگري، تغيير فضاهاي  كشاورزي، تغيير

بازي آن، افزايش نابرابري در سبك مساكن  معيشتي، افزايش كاذب قيمت اراضي و بورس
رفاهي و مانند - روستايي، تخريب حريم منابع طبيعي نظير جنگل، ضعف در امكانات زيربنايي

شده وهدف مورد نظر، سؤاالت پژوهش نيز به  مسائل مطرح با توجه به. آن روبرو گرديده است
  : شوند اين صورت مطرح مي

باعث ايجاد تغييراتي در بعد  ،آيا گسترش گردشگري در دهستان شرقي كالردشت .1
  كالبدي روستاهاي دهستان شده است؟

ها در تبيين اثرات كالبدي گردشگري در دهستان كالردشت شرقي اثرگذارترين شاخص .2
  كدامند؟

هاي تأثيرگذار بعد كالبدي اثرات گردشگري در مناطق روستايي در اين كاوش شاخص
تغييرات محيطي، سبك معماري، خدمات زيربنايي، فضاهاي «كالردشت در پنج مولفه اصلي 

جهت  ها اند تا بتوان به تبيين دقيق اثرات آنبندي شدهجمع» معيشتي و تجهيزات رفاهي
مردم محلي و كارشناسان و (ي ميزبان  درك شده از طرف جامعهكاهش تأثيرات منفي كالبدي 

  .ي پايدار روستايي در منطقه دست يافت و در نهايت دستيابي به توسعه) متخصصان منطقه
  

  مباني نظري
 روستايي نواحي مشكالت و مسائل و دردها يهمه براي كلي حلي راه روستايي گردشگري

 داشته روستايي نواحي براي مهمي اقتصادي آثار تواند مي كه است هايي شيوه از يكي اما ؛نيست

 كمك روستايي جمعيت مهاجرت كاهش و روستايي هاي سكونتگاه تخليه روند شدن كند به و

 كه است شده ارائه روستايي گردشگري ي زمينه در محققان، سوي از مختلفي هاي ديدگاه. كند

، 28: 1381،قادري و افتخاري( اندكرده ياد روستايي ي توسعه يمحركه موتور عنوانه ب آن از
 نمود شتريب ياقتصاد ديفوا ،يگردشگر ي توسعه يهياول يمرحله در معموالً ).27: 1391نوري ،
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هاي اقتصادي هزينه نشده، كنترل و انبوه اسيمق در توسعه بعد مراحل در يول كننديم دايپ

 زين يطيمح و ياجتماع يهانهيهزو ) 232 :2002، 1تسون(كنندي ميزبان افزايش پيدا مي جامعه
 گردشگران انيجر كهاين ليدل به .)68: 2،1993ري؛منت43: 1997شارپلي،( شونديم گرجلوه

 دهيكش روستاها سمت به عتيطب ييبايز و آرامش از يبرداربهره منظور به ي روستاييدرگردشگر
: 1379رنجبريان و زاهدي،(سازند وارد آن ستيز طيمح رابرب چند آثار تواننديم تبع به ،شونديم

؟ كنديم بيتخر راي در هاوايي ،كشاورزيگردشگر ايآدر پژوهش ) 2010(كوكز و ديگران ). 73
و  3شنگلين .است نشدهي كشاورز بيتخر باعثي گردشگر ي توسعهبه اين نتيجه رسيدند كه 

پيشرفت و چشم « :محيطي گردشگري در كشور چين در بررسي اثرات زيست) 2011(همكاران 
اقتصادي و ظرفيت تحمل - بر روي اثرات گردشگري بر محيطهاي بيوفيزيكي، اجتماعي »انداز

در  1980فيزيكي و محيطي منطقه را مطالعه كردند و به اين نتيجه رسيدند كه از اوايل دهه 
فرهنگي گردشگري، در ميان محققين شده است، - كشور چين توجه بيشتري به اثرات اجتماعي

: 2006، 4ليو(غلبه دارد ها محيطي هنوز بر ادبيات آن ي فيزيكي و زيست رچه مطالعات در زمينهگ
گردشگري فرهنگي اثرات - هاي اجتماعيي جنبه چنين بسياري از تحقيقات در زمينه و هم) 137

تمركز ) تغيير فضاهاي معيشتي(سازي صنايع دستي سنتي  بر اثرات نمايشي گردشگري و تجاري
؛ زي و همكاران، 763- 788: 2004، 7وو و 6؛ جي ژنگ ژو2004و همكاران،  5وايينگويي لي(دارند 

 ينواح در حيصح و مدون يزيربرنامه بدون يگردشگر ي توسعه )457- 2006:469همكاران، 
 ليتحم روستا ي متعددي را بر ساختار و پيكرهكالبد آثار توانديمروستايي  شكننده و حساس

 يهامكاناز  يبرخ رفتن نيب از روستا، يسنت بافت بيتخر به انتويم آثار نيا جمله از ،كند
 رفتن نيب از نيچن هم و روستا قديمي و ديجد بافت نيب تضاد ،يسنتبا ساختار  روستا يشتيمع

در سنجش اثرات گردشگري بر ) 1387(مهدوي و همكاران .كرد اشاره باغات و يزراع ياراض
-زيست- ه شاخص اقتصادي، اجتماعي و كالبديسولقان به تحليل س- ي روستايي كن توسعه

ي اجتماعي اثرات  ي اقتصادي اثرات مثبت محدود، در زمينه محيطي پرداختند كه در زمينه
ي گردشگري روستايي به تخريب و  محيطي، توسعه زيست- ي كالبدي مثبت قوي و در زمينه

روستا در منطقه را موجب  هاي مختلف زيستي و تغييرات نامناسبي در بافت و كالبدنابودي گونه
 و ياجتماع ياقتصاد ابعاد بر يگردشگر اثرات ليتحلبه ) 1377(پور ملك. شده است

                                           

1 Tosun 
2 Mentyre 
3 Linsheng 
4 Liu 
5 Yinghui Liua 
6 Zheng Zhou 
7 Wu 



  37.................................................................تبيين اثرات كالبدي گردشگري بر نواحي روستايي
 

 
 

 نيا در يگردشگرپرداخت و به اين نتيجه رسيد كه  نور- كنار ناتل  دهستاني محيط زيست
 يكاربر رييتغ مانند يمنف اثرات و ييربنايز امكانات شيافزا رينظ ياجتماع مثبت اثرات دهستان

 يگردشگر ي توسعه سطح نيب يمقيمست رابطه است معتقد باتلر. است گذاشته يبرجا را ياراض
و  1آكيس( دارد وجود ي ميزبان جامعه يطيمح و ياجتماع ،ياقتصاد اثرات از يمنف نگرش و

- در آسيب شناسي گردشگري روستايي در دهستان كن) 1391(و ادبي  .)481: 1996همكاران، 
محور آثار متفاوتي بر وضعيت كالبدي منطقه  فرهنگ اين نتيجه رسيد كه گردشگري سولقان به 

تغيير وسيع كاربري اراضي و نوسازي بافتهاي قديمي را فراهم آورده است كه آثار مثبت : ازجمله
 يديفوا يگردشگر ي توسعه از كه يطور همان بيترت نيبد. و منفي تقريباً برابري داشته است

 را يمتعدد يمنف آثار و هاانيز توانديم زين آن نامناسب ي توسعه شود،يم ييستارو ينواح بينص
 ،يمحل يگردشگر تيفعال تياهم چون يمختلف عوامل با متناسب حال نيا با باشد، داشته يپ در
 ،يمحل سنن و فرهنگ اقتدار و ستيز طيمح استحكام آنها، يها فعاليت  و يگردشگر تيرفظ

  ).43:1380،يلپشار(كنديم رييتغ اثرات نيا سطح

توان اثرات بر اساس آنچه كه در مورد اثرات گردشگري بر مناطق مختلف ذكر شد مي
 گردشگران، بين مبادله و تغيير پيچيده يندآفر يك از آمده  دست  به نتايج«گردشگري را 

، 4يون ؛277- 280: 2006، 3براونو  2كندل(»دشو مي شامل را مقصدها و ميزبان هايسكونتگاه
توان در انواع مختلف اثرات گردشگري بر مناطق روستايي را مي. تعريف كرد )14: 2002، 4يون

گردشگران . محيطي و كالبدي خالصه كرد چند بعد اصلي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، زيست
كنند؛ بنابراين ورود هر چه بيشتر گردشگران به مناطق مختلف را به داليل گوناگون انتخاب مي

مورد اول گردشگران با دفع ناقص . شودت موجب تخريب و تغيير محيط روستايي ميدو صور
-زباله و از بين بردن منابعي مانند درختان باعث آلودگي محيط و فشار بر محيط روستايي مي

تأثير بصورت غير مستقيم است، در اين نوع  ،مورد دوم. شوند كه تأثير مستقيم مورد نظر است
- تغيير در بافت مسكوني روستايي و همچنين سرمايه ها هاي دوم و به تبع آنتغيير، ايجاد خانه

ي ايجاد تأسيسات و امكانات مورد نياز گردشگران و  گذاري افراد بومي و غيربومي در زمينه
 از منظور). 45: 1386قلي زاده فيروزجايي، علي( شودديد در منطقه را شامل ميهاي ج فعاليت 

 تعداد ،يمسكوني واحدها تعداد در كه استي راتييتغين پژوهش، ي در اكالبد راتييتغ
 زانيم وي عموم هينقل لهيوس تعداد و شده ساختهي ها راه نوع و مساحت ،يتجاري واحدها

                                           

1 Akis 
2 Kandel 
3 Brown 
4 Yoon 



  1392ي پنجم، تابستان  سال دوم، شماره، زي و توسعه گردشگريريبرنامهيمجله..... ...................38
  

با توجه به اينكه در تشريح اثرات گردشگري و . است دآمدهيپد روستا در زاتيتجه و ساتيتاس
هاي متفاوتي وجود دارند، در مرتبط با آن شاخصمحيطي  به طور اخص اثرات كالبدي و زيست

با توجه به شناخت اثرات گردشگري در منطقه مورد ) 1ي  شكل شماره(مدل مفهومي پژوهش 
محيطي  مطالعه و همچنين تغييراتي كه در طي چند ساله اخير بر وضعيت كالبدي و زيست

  . اندي در نظر گرفته شدهاگانههاي پنجروستاهاي مورد نظر وارد شده است، بصورت شاخص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  يهاي اثرگذار گردشگري بر بعد كالبدمدل مفهومي پژوهش، شاخص: )1(شكل 

  
- در مدل مفهومي پژوهش نشان از رابطه دوطرفه بين اثرات كالبدي گردشگري با شاخص

در . اشدبها با يكديگر ميگانه تحقيق و همچنين رابطه تعاملي بين هر يك از شاخصهاي پنج
شود و در سطحي ديگر يك نوع كنش، گردشگري موجب اثراتي بر وضعيت كالبدي منطقه مي

به عنوان مثال تغيير در فضاهاي . گذاردتغيير در هر نوع شاخص بر شاخص ديگر نيز اثر مي
گرفت ولي اكنون معيشتي كارگاهي روستايي كه تا كنون در داخل منازل مسكوني صورت مي

گذاري بيشتر در  به خارج از منازل و تبديل شدن به يك كارگاه توليدي با سرمايه با انتقال آن
هاي كشاورزي نزديك به روستا فراهم ي ساخت يك كارگاه در زمين تر، زمينه سطحي بزرگ

هاي كشاورزي شده و از طرف ديگر نيز نوع اين امر از يك طرف موجب تخريب زمين .شودمي
گاه خانوادگي به كارگاه كوچك روستايي و در سطحي باالتر تبديل فضاي معيشتي از حالت كار

ابتدا بر اساس چشم  ها هاي بعد كالبدي و متغيرهاي مرتبط با هر يك از آنشاخص. شودمي
انداز و ادبيات تحقيق و همچنين در جريان تشريح و بيان مسائل و مشكالتي كه نواحي 

نشان داده  1ي  ها روبرو هستند در جدول شماره كالردشت با آن- بشم روستايي دهستان بيرون
  . اندشده

اثرات كالبدي 
 فيزيكي

تغييرات 
 محيطي

فضاهاي 
 معيشتي

تجهيزات 
 رفاهي

سبك 
 معماري

خدمات 
 زيربنايي
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  يها و متغيرهاي بعد كالبدشاخص: )1(جدول 

 

  متغيرها  شاخص  متغيرها  شاخص

طي
حي
ت م

يرا
تغي

  

 هاكاهش دسترسي

يي
ربنا

ت زي
دما

خ
 

  بهبود خدمات بهداشتي
  بهبود خدمات ارتباطي تخريب باغات و درختزارها

  هاي ارتباطي افزايش احداث راه ي منطقهپراكندگي بافت روستاها
  هاي ارتباطي بهبود كيفيت راه تخريب بافت با ارزش روستا

 آسيب رساندن به مناظر روستايي

تي
يش

 مع
اي

ضاه
  هاي صنعتي افزايش تعداد ارگانف

  تعداد شاغالن كشاورز پيوستگي روستاهاهماتصال و به
  اكز خدماتيدفاتر و مر افزايش ازدحام و شلوغي

  مكانهاي معيشتي روستا دخل و تصرف به منابع طبيعي
 تخريب اراضي كشاورزي

ت 
يزا

جه
ت

هي
رفا

هي  
رفا

ت 
يزا

جه
ت

  
  بهسازي داخلي روستا

ري
عما

ك م
سب

  

  استقرار امكانات خدماتي هاساختمانتغيير و بهبود
  هاي اداري ساختمان افزايش  هاي مسكوني و تجاريواحد

  افزايش امكانات بهداشتي هاتاييان به نوسازي خانهتشويق روس
  امكانات تفريحي سرگرم كننده وجديد روستاقديميدر بافتناهمگوني

   تغيير در بافت سنتي ساكنين روستا
  هاي پژوهشيافته: منبع

  
  روش تحقيق

همبستگي و - تحليلي ،از نظر روش و ايتوسعه - كاربردي ،پژوهش حاضر از نظر هدف
. باشداكتشافي است كه در جهت كشف اثرات كالبدي گردشگري بر روستاهاي مورد مطالعه مي

هاي مورد نياز، در زمره تحقيقات ميداني و پيمايشي جاي از نظر نحوه گردآوري اطالعات و داده
گيرد كه براي گردآوري اطالعات مورد نياز از ابزاري چون مشاهده و پرسشنامه استفاده شده مي

اي كه سوآالت ها از روايي صوري استفاده شد، به گونهبراي تعيين روايي پرسشنامه. است
موجود در پرسشنامه پس از چند مرحله بازنگري و اصالح مورد تأييد اساتيد دانشگاه قرار 

براي تعيين پايايي پرسشنامه نيز از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه محاسبه اين . گرفت
به دست آمد كه  81/0و براي گروه مسئولين و كارشناسان  83/0وه مردم محلي مقدار براي گر

طوري كه مشخص  همان. بخش هستند در تحقيقات مربوط به علوم انساني اين مقادير رضايت
ي كالبدي است كه براي كشف اثرات گردشگري بر روي  است، تحقيق داراي يك متغير وابسته

متغير، شاخص  9عبارتند از شاخص تغييرات محيطي داراي آن از پنج شاخص استفاده شده كه 
متغير، شاخص فضاهاي معيشتي و  5متغير، شاخص تجهيزات رفاهي  5سبك معماري داراي 
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 يروستا 37پژوهش نيا يآمار ي جامعه. متغير هستند 4تجهيزات زيربنايي نيز هر كدام داراي 
باشد و نيز مي نفر 5864 دودح1385 درسال آن تيجمع كه كالردشت بشم بيرون دهستان

كارشناسان و متخصصان گردشگري منطقه مي باشند، مقدار حجم نمونه براي گروه مردم 
هاي نفر و براي گروه متخصصان با مراجعه به سازمان 310محلي با استفاده از فرمول كوكران 

ده از سوي آنان ها با روش تصادفي سااند كه پرسشنامهنفر برگزيده شده 30در منطقه  1مختلف
بندي و كدگذاري هاي گردآوري شده با استفاده از طبقهي بعدي داده مرحله در . تكميل شدند

الت و بر اساس نياز از آزمونهاي همبستگي اوئشدند كه براي پاسخ به س SPSSافزار نرم وارد 
بحث نيز اي و رگرسيون خطي ساده استفاده شده است و در پايان تك نمونه T-test پيرسون،

  .ي نتايج اين پژوهش با تحقيقات پيشين پرداخته شد ي تطبيقي به مقايسه با استفاده از مقايسه
  

  ي مورد مطالعه منطقه
و  چالوس شهرستاندر  كالردشت بخشهاي تابع  يكي از دهستان بشم، بيرون دهستان

 از نفر، 6000 بر بالغ يتيجمع با تريگو يروستا تيمركز به دهستان نيا. است مازندران استان
 دهستان به شرق از، كوهستان دهستان به جنوب از ،يشرق دشتكالر دهستان به شمال
 دهستان نيا. باشديم متصل نوشهر شهرستان كجور بخش به غرب از و كالردشت يمركز
 نفر 5864جمعيت كل دهستان  1385بر اساس سرشماري . باشديم يآباد و روستا37  يدارا
) روستا29( خانوار 50 ريز يتيجمع طبقه سه رد توانديم را آن كه است بوده خانوار 1604 و
چنين از  هم. نمود يبنددسته) روستا5( خانوار 120 يباال و) روستا3( خانوار 120 تا 50 نيب

 يروستاها و فراوان يستيتور يهاجاذبه وجود .باشندمرد مي 2971زن و  2893كل جمعيت، 
 يميعظ ليخ يرايپذ ساالنه كه است شده باعث بكر و بايز عتيطب زا يمندبهره و تيجمع پر
: 1388؛ مركز آمار ايران،12- 29: 1385مركزآمار ايران،( باشد كشور نقاط  ياقص از گردشگران از

  .باشديم 1391 سال پژوهش نياي انجام زمان مقطع). 19- 16
  
 
 
 
  
  

                                           

كاربردي كالردشت، سازمان ميراث فرهنگي چالوس و اداره محيط - ها، اساتيد دانشگاه علميشهرداري، دهياري- 1
  .زيست كالردشت
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   حقيقهاي تيافته
هاي الت توصيفي مربوط به ويژگياوئهاي توصيفي پژوهش شامل دو قسمت سيافته

دموگرافيك پاسخگويان و تحليل توصيفي از سوآالت اصلي تحقيق و متغيرهاي مورد بررسي 
ي  شماره(در جدول . اندبيان شده) درصد، فراواني، ميانگين(باشد كه در قالب آماره توصيفي مي
ان در قالب جدول اشاره شده هاي دموگرافيك پاسخگويهاي حاصل از ويژگي به ارائه يافته) 2

  .است
  

  هاي دموگرافيك پاسخ دهندگانويژگي ):2(جدول 
  

 مردم محلي  كارشناسان
 N 0/0  N  0/0 متغير محدوده

 زن 96  31  6 20  جنس مرد 214  69  24 80

 سال30كمتر 101  6/32  10 3/33

 سن
 سال40تا30 125  3/40  14 7/46

 سال50تا40 70  6/22  6 20

 سال50باالي  14  5/4  -  - 
 متأهل 97  3/31  6 20 تأهل مجرد 213  7/68  24 80

 دولتي 60 4/19 24 80

 آزاد 216 7/69 5 7/16 شغل

 بيكار 34 11 1 3/3

 بي سواد 5  6/1  -  - 

 سوآد

 زير ديپلم 71  9/22  3 10

 ديپلم و فوق ديپلم 179  8/57  15 50

 ليسانس 47  2/15  9 30

 فوق ليسانس و باالتر 8  6/2  3 10
  

  )1391(هاي پژوهشيافته: منبع
  

متغير براي دو گروه  23الت اصلي پژوهش در قالب پنج شاخص و اوئهاي حاصل از سيافته
جهت تحليل  ها مردم محلي و كارشناسان و متخصصان گردآوري شده است كه  نتايج كلي آن

  .استنباطي مورد استفاده قرار خواهد گرفت
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الت تحقيق پرداخته شد كه در اين قسمت با استفاده از اوئمه پژوهش به معرفي سدر مقد
  .پرداخته خواهد شد ها هاي آماري مناسب به تحليل آنآمار استنباطي و آزمون

گسترش گردشگري در دهستان شرقي كالردشت باعث ايجاد تغييراتي در بعد «: ل اولاوئس
  .»كالبدي روستاهاي دهستان شده است؟

  
  ي گردشگري و تغيير در بعد كالبدي همبستگي پيرسون ارتباط بين توسعه ):3(جدول 

  

  معناداري  همبستگي  حجم نمونه شاخص پاسخگويان

  مردم محلي

  000/0  574/0**  310 سبك معماري
  000/0  522/0**  310 تجهيزات رفاهي
  000/0  432/0**  310 فضاهاي معيشتي
  000/0  557/0**  310 خدمات زيربنايي
  000/0  547/0**  310 تغييرات محيطي

  كارشناسان

  004/0  441/0**  30 سبك معماري
  000/0  735/0**  30 تجهيزات رفاهي
  002/0  470/0**  30 فضاهاي معيشتي
  005/0  440/0**  30 خدمات زيربنايي
  001/0  482/0**  30 تغييرات محيطي

  01/0ار در سطح همبستگي معناد**  ).1391(هاي پژوهشيافته: منبع
  

هاي پنج گانه دهد كه در رابطه بين هر يك از شاخصنشان مي 3نتايج حاصل از جدول 
درصد رابطه معناداري  99ي محلي در سطح  ي مربوط به جامعه كالبدي پژوهش در پرسشنامه

هاي پنج گانه كالبدي به عبارت ديگر نتايج آزمون همبستگي پيرسون براي شاخص. وجود دارد
است و از آنجا كه اين مقدار كمتر از مقدار  001/0دهد كه سطح معناداري كمتر از ن مينشا

، يعني بين گسترش گردشگران و تغيير )P 000/0>001/0(است  001/0آلفا در سطح خطاي 
هاي كالبدي دهستان، رابطه معناداري وجود دارد، و اين رابطه معنادار بصورت  در شاخص
هاي تجهيزات رفاهي و ي مربوط به كارشناسان براي شاخص سشنامهدر پر. باشدمستقيم مي

هاي خدمات و براي شاخص) P 000/0>001/0(درصد  99تغييرات محيطي در سطح 
درصد رابطه معناداري وجود دارد  95زيربنايي، فضاهاي معيشتي و سبك معماري در سطح 

)05/0<005/0 P  ،05/0<002/0 P  004/0>05/0و P(گسترش گردشگران و  ، يعني بين
ي معناداري  بشم، از نظر كارشناسان نيز رابطه هاي كالبدي دهستان بيرون تغيير در شاخص

  . ي معنادار به صورت مستقيم است وجود دارد و اين رابطه
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  اثرات گردشگري بر ايجاد تغييرات در بعد كالبدي T-testآزمون  ):4(جدول 
  

  %95فاوت فاصله اطمينان ت  معناداري  tمقدار   شاخص  پاسخگويان
  حد باال  حد پايين

  مردم محلي

  64/16  04/16  000/0 30/107 سبك معماري
  13/12  58/11  000/0 77/84 تجهيزات رفاهي
  12/12  56/11  000/0 36/84 فضاهاي معيشتي
  17/11  66/10  000/0 78/83 خدمات زيربنايي
  09/29  22/28  000/0  16/129  تغييرات محيطي

  تخصصانم

  57/18  87/16  000/0 14/42 سبك معماري
  94/13  35/12  000/0 44/33 تجهيزات رفاهي
  63/14  16/13  000/0 47/38 فضاهاي معيشتي
  51/13  18/12  000/0 80/38 خدمات زيربنايي
  98/33  56/31  000/0  65/54  تغييرات محيطي

  )1391(هاي پژوهشيافته: منبع
  
توان يج مربوط به همبستگي از نظر مردم محلي و كارشناسان ميطور كلي در پايان نتاه ب

هاي كالبدي منطقه ي گردشگري و تغيير در سطح شاخص چنين برداشت كرد كه بين توسعه
هاي مختلف، مورد مطالعه رابطه وجود دارد و با توجه به معناداري محاسبه شده براي شاخص

ل اول، اوئدر قسمت دوم پاسخ به س. گيردقرار ميدرصد مورد تأييد  99اين رابطه با معناداري 
اي استفاده شده است كه نتايج تك نمونه T-testبراي تحليل تبيين تغييرات كالبدي از آزمون 

  .نشان داده شده است 4ي  آن در جدول شماره
 دو هر نگاه از و پژوهش كالبدي بعد يبرا اينمونه تك T-test آزمون محاسبه به 4درجدول

 موجود يها داده ابتدا كار نيا انجام يبرا. است شده پرداخته كارشناسان و يمحل مردم گروه
 از استفاده امكان رو نيا از و اندشده مستقل هايشاخص به ليتبد و جمع هم با ريمتغ هر يبرا
 مقدار نيشتريب يمحل مردم گروه يبرا و حاصله جينتا بنابر. است شده فراهم ما يبرا آزمون نيا

خدمات « شاخصكمترين مقدار براي  و 16/129 مقدار با »تغييرات محيطي« شاخص يبرا
با » تغييرات محيطي«براي گروه كارشناسان نيز شاخص . بوده است 87/83مقدار با »زيربنايي
- يم44/33با ميانگين »تجهيزات رفاهي« شاخص يبرا شده محاسبه مقدار نيوكمترميانگين 

 سطح از كوچكتر اطمينان 099/0 با آلفا سطح در شده محاسبه P كه آنجا از .باشد
 يروستاها كالبدي بعد و يگردشگر ي توسعه بين معناداري رابطه بنابراين است، 001/0يخطا

 دو نيب رابطه وجود به توانيم نانياطم درصد 99 با نكهيا تينها در و دارد وجود دهستان
و ادعا كرد كه  بود معتقد ،دهستان تاهايروس كالبدي بعدتغيير در  و يگردشگر ي توسعه عامل
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ي گردشگري در دهستان  هاي بعد كالبدي را حاصل اثرات توسعهتوان تغييرات در شاخصمي
  .مورد مطالعه دانست و تبيين كرد

در تبيين اثرات كالبدي گردشگري در دهستان كالردشت شرقي اثرگذارترين «وال دوم ئس
  .»ها و متغيرها كدامند؟شاخص
از معادله  ها هاي چند متغيره و براي تبيين اثرگذاري و اثرپذيري آنشاخص حليلدر ت

 .شودرگرسيوني استفاده مي

  
  ي گردشگري آزمون رگرسيون خطي اثرپذيرترين عوامل كالبدي از توسعه :)5(جدول 

  

  معناداري  Tمقدار   Beta هاي كالبديشاخص پاسخگويان

  مردم محلي

  000/0  39/24  574/0 سبك معماري
  000/0  32/32  529/0 تغييرات محيطي
  000/0  63/23  430/0 تجهيزات رفاهي
  000/0  45/21  363/0 فضاهاي معيشتي
  000/0  35/9  314/0 خدمات زيربنايي

  كارشناسان

  000/0  78/1  492/0 سبك معماري
  000/0  76/5  701/0 تجهيزات رفاهي
  000/0  68/6  735/0 تغييرات محيطي

  000/0  87/2  701/0 معيشتيفضاهاي
  000/0  50/3  387/0 خدمات زيربنايي

  )1391(هاي پژوهشيافته: منبع
  

از  هاي بعد كالبدي با استفاده از آزمون رگرسيون خطي به روش گام به گامتحليل شاخص
سبك معماري  يكنندهبينيپيش شاخص كه است واقعيت اين بيانگرنظر گروه مردم محلي، 

ي گردشگري منطقه مورد  بعد كالبدي در توسعه ازتغييرات 574/0مقدار ستان باروستاهاي ده
هاي بعد كالبدي براي پذيري در بين شاخصكه بيشترين مقدار تبيين كندمي تبيين رامطالعه 

 واريانس مقدار اين كه دهدمي نشان داريمعنا آزمون. باشدگروه پاسخگويان مردم محلي مي
 شود،مي مشاهده 5جدول در كه گونه همان. است معنادار 001/0 طايخ سطح در شده تبيين
 ازاي به يعني است، 574/0 با برابر) شودمي استفاده تغييرات بيني پيش براي كه( بتا ضريب

 مقدار به سبك معماري يوابسته متغير ،ي گردشگري توسعه مستقل متغير در تغيير واحد يك
 از نظر مردم محلي، كه دهدمي نشان خطي رگرسيون نتيجه. كرد خواهد تغيير واحد 574/0

وضعيت سبك معماري در دهستان مورد  بربيشتر از هر شاخص ديگري  ي گردشگري توسعه
 رگرسيون بانتايج اين تحليل از ديدگاه كارشناسان  ).β،39/24=t=574/0(باشدمي موثر مطالعه
 تغييرات محيطي با يكنندهنيبيپيش متغير كه است واقعيت اين بيانگر ساده خطي
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ي گردشگري منطقه مورد  بعد كالبدي در توسعه تغييرات ازبيشترين مقدار  735/0مقدار
 در شده تبيين واريانس مقدار اين كه دهدمي نشان داريمعنا آزمون. كندمي تبيين رامطالعه 
 با برابرتاي آن كه ب ضريباينكه مقدار  با توجه به چنين ، هماست معنادار 001/0 خطاي سطح
 وابسته متغيري گردشگري  توسعه مستقل متغير در تغيير واحد يك ازاي به يعني است، 735/0

 دهدمي نشان خطي رگرسيون نتيجه. خواهدكرد تغيير واحد 735/0 مقدار به تغييرات محيطي
تغييرات محيطي در دهستان  ميزان بر بيشتر از هر شاخص ديگري ي گردشگري توسعه كه

-نتايج جدول محاسبه رگرسيون خطي براي ديگر شاخص. )β،68/6=t= 735/0(باشدمي موثر

در صورتي كه رابطه بين . دهدرا نشان مي ها هاي بعد كالبدي و ميزان تأثيرپذيري هر يك از آن
را با استفاده از الگوهاي رياضي  توان آنمتغيرهاي مورد بررسي در رگرسيون معنادار باشد مي

با توجه به آنچه كه در مورد تحليل . د و به عبارت ديگر الگوي رياضي آن را نوشتبيان كر
اي هستيم كه بتوان از طريق آن هاي تحقيق آمده است به دنبال معادلهرگرسيوني شاخص

در اينجا براي هر دو گروه . ي گردشگري را تبيين كرد تغييرات بعد كالبدي بر اثر توسعه
بيني تغييرات بعد كالبدي معادالت رگرسيوني پيش )رشناسانمردم محلي و كا(پاسخگو 

  .بصورت معادله خطي تهيه شده است
بيني كننده همانطوري كه مشخص است، در معادالت رگرسيوني حاضر، متغيرهاي پيش

براي هر دو گروه مردم  001/0تغييرات بعد كالبدي به همراه مقدار ثابت و در سطح معناداري 
گانه تحقيق هاي پنجها براي شاخصبينيدهد كه مقدار پيشن نشان ميمحلي و كارشناسا

اي كه اثرپذيرترين شاخص كالبدي از نظر مردم محلي شاخص سبك باشد، به گونهمتفاوت مي
  .باشدمعماري ولي از نظر كارشناسان متغير تغييرات محيطي مي

  
  گيري و پيشنهادهانتيجه

ي گردشگري در بعد كالبدي ايجاد تغييرات در  سعهدر پژوهش حاضر به تبيين اثرات تو
هدف اصلي پژوهش . هاي مربوط به اين بعد در دهستان كالردشت شرقي پرداخته شدشاخص

تبيين اين اثرات و ايجاد تغييراتي است كه در سطح روستاهاي اين دهستان ايجاد شده است، 
ده به سئواالت موردنظر توسط هاي داده ش كه از اين جهت دو پرسشنامه طراحي شد كه پاسخ

) خانوارهاي محلي و مسئولين و افراد صاحبنظر(ي آماري  دهندگان هر دو گروه جامعه پاسخ
اند كه گردشگري در اين ناحيه موجب بروز تغييرات كالبدي متفاوتي در  غالباً مؤيد اين واقعيت
شد كه متاسفانه در  مشخص) هاي ميانگين مقايسه (در تحليل توصيفي . منطقه گرديده است

بدين معنا كه  ،اين بعد سنگيني وزنه بر اثرات و پيامدهاي منفي گردشگري در منطقه است
ي گردشگري در منطقه باعث تغييرات نامطلوبي چون تضاد در بافت قديمي و جديد  توسعه

روستا، تخريب بافت قديمي روستا، افزايش ازدحام و شلوغي، تخريب باغات و اراضي مناسب 
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ديگر نتوانسته آن طور كه بايد، باعث افزايش تجهيزات  درحاليكه از سوي كشاورزي، شده است
در طرح . رفاهي و زير بنايي در دهستان مورد مطالعه نسبت به دهستان كالردشت غربي شود

ي گردشگري و  ل اصلي پژوهش بر وجود رابطه و تغييرپذيري بعد كالبدي از توسعهاوئمسأله، س
هاي موثر از نظر هر دو گروه وم به تبيين اين اثرپذيري از طريق شناسايي شاخصل داوئدر س

هاي موجود با استفاده از آزمون بر اساس تحليل استنباطي از يافته. پاسخگو پرداخته شده است
ي گردشگري و تغيير در  همبستگي اسپيرمن به اين نتيجه رسيديم كه بين اثرات توسعه

-باشد و از اين رو ميمعنادار مي 000/0ز نظر هر دو گروه در سطح هاي بعد كالبدي اشاخص

در قسمت دوم با استفاده از كامپيوت . توان به وجود رابطه معنادار بين اين دو عامل معتقد بود
مهيا گرديد و  T-testاي امكان استفاده از آزمون اي به فاصلهاز حالت رتبه ها ها و تبديل آنداده

سيديم كه از نظر هر دو گروه مردم محلي و متخصصان محلي مشخص شد كه به اين نتيجه ر
هاي موجب ايجاد تغييراتي بر بعد كالبدي و شاخص درصد99ي گردشگري با اطمينان  توسعه

ها نشان داد كه داده درصد95همچنين محاسبه تفاوت فاصله اطمينان . مختلف آن شده است
معنادار بوده و بر اساس شانس يا  درصد99در سطح نتايج حاصله بر اساس احتمال آماري و 

  . گر ديگري نبوده استمتغيرهاي مداخله
ي گردشگري روستايي  در ادبيات تحقيق شماري از مطالعات مرتبط پيشين در مورد توسعه

ي تطبيقي با نتايج  مقايسه امكان  ها و اثرات آن معرفي شدند كه در اين قسمت ذكر نتايج آن
ي ،كشاورزيگردشگر ايآ«در پژوهش ) 2010(كوكز و ديگران . آوردا فراهم ميپژوهش حاضر ر

 بيتخر باعثي گردشگر ي توسعهبه اين نتيجه رسيدند كه  »؟كنديم بيراتخردر هاوايي 
ي  در بررسي اثرات گردشگري بر توسعه) 1387(مهدوي و همكاران  .تاس نشدهي كشاورز

رداختند كه اثرات گردشگري بر سه شاخص سولقان به اين موضوع پ- روستايي دره كن
ي  به اين نتيجه رسيدند كه در زمينهو محيطي چگونه بوده است؟ - اقتصادي، اجتماعي و زيست

ي  ي اجتماعي اثرات مثبت قوي و در زمينه اقتصادي اثرات مثبت محدود، در زمينه
-لف زيستيهاي مختي گردشگري روستايي به تخريب و نابودي گونه محيطي توسعه زيست

در آسيب شناسي گردشگري روستايي دهستان ) 1391(ادبي . طبيعي در منطقه شده است
محور در منطقه مورد مطالعه آثار متفاوتي بر وضعيت  فرهنگ سولقان دريافت كه گردشگري 

تغيير وسيع (و كالبدي ) تغيير در آداب و رسوم و بخصوص سبك پوشش جوانان(فرهنگي 
منطقه فراهم آورده است كه آثار مثبت و منفي ) زي بافتهاي قديميكاربري اراضي و نوسا

مشخص ) 2010(در تحليل حاضر در تطبيق با نتايج كوكز و همكاران. تقريباً برابري داشته است
شد كه گردشگري موجب اثراتي منفي بر تخريب باغات و درختزارها، تخريب اراضي كشاورزي، 

. باشندداشته كه در حيطه شاخص تغييرات محيطي مي بردخل و تصرف به منابع طبيعي را در 
در تحقيق حاضر و در ) 1387(ي نتايج پژوهش حاضر با تحقيق مهدوي و همكاران  مقايسه در 
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هاي  فعاليت بررسي شاخص فضاهاي معيشتي مشخص شد كه تغيير اشتغال از كشاورزي به 
ي به بيرون روستا و افزايش تعداد هاي خانوادگ كارگاه خدماتي مرتبط با گردشگري، انتقال 

ونقل از  حمل هاي هاي كوچك روستايي و افزايش تعداد دفاتر خدماتي مانند ايجاد آژانس كارگاه 
و ) 1391(در تطبيق نتايج با پژوهش ادبي  .اندجمله اثرات اقتصادي گردشگري در منطقه بوده

خص شد كه در سبك معماري به هاي مرتبط با آن مشي بعد كالبدي و اغلب جنبه در زمينه
ها، تشويق روستاييان  ساختمان هاي دوم موجب تغييراتي در بهبود ي خانه علت وجود و توسعه

هاي خود، ناهمگوني و تضاد در بافت قديمي و جديد روستا شده است كه منشأ به نوسازي خانه
  .رود تغيير كاربري اراضي به شمار مي

 پيامدهاي تاكنون محدوده اين در گردشگري ي سعهاز نتايج تحقيق مشخص شد كه تو
روستايي، تخريب اراضي مناسب  داتيتول كاهش زباله، پخش و شيافزا چون زيانباري و منفي

كشاورزي، ناهمگوني در بافت قديم و جديد روستا، تغيير در تعداد شاغالن كشاورزي و امثال 
 كمبودها برخي نمودن برطرف و گريگردش دهيسامان درصورت كه است داشته همراهه بآن را 

 شدت و ميزان از توان مي همزمان فرهنگي كارهاي انجام و موردنياز هاي زيرساخت تجهيز و
  .نمود جلوگيري وارد شده بر منطقه بارزيان پيامدهاي
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