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 چکیده

گردشگری روستایی یکی از اشکال گردشگری گذران اوقات فراغت می باشد که امروز به دلیل مشکالت و انواع آلودگی هاای شایری افاراد    

ساکن درشیر از آن جیت گذران اوقات فراغت بیره می برند تا حدودی از نظر روحی روانی و جسمی آمادگی کافی جیت کارهای روز ماره  

زمیناه  و هاا جاذبه گسترش و به حفظ کمك، آنیا از زدایی محرومیت و روستاها به های توجه راه از . یکیبدست بیاورند آن خود در شیر را

اجارای رار    و صنعت گردشگری توسعه برای است. برنامه ریزی محلی روستاها شرایط با متناسب، روستاها در عالقه گردشگران مورد های

هاا   توسعه کسب و کار و بیبود شرایط محیطی روستا شود. دولات  باعث خود حاشیه در می تواند، محلی و نیادهای مردم مشارکت با آن های

اناد و در ایاران نیاز همگاام باا       اجتمااعی و فرهنگای داشاته   ، سیاسای ، توجه جدی به توسعه گردشگری روستایی برای تحقا  اهاداا اقتداادی   

تی صاورت گرفتاه اسات. باا توجاه باه اهمیات و نقاش گردشاگری روساتایی و و اای             در این بخش نیز اقداما، های توسعه کالن و ملی برنامه

هایی  اقدامات و برنامه، گذاری کالن کشور در این حوزه ریزی و سیاست صنایع دستی و گردشگری در برنامه، حاکمیتی سازمان میراث فرهنگی

ریزی عملیاتی و کاربردی نسبت به شناسایی روستاهای  اا و برنامهای انجام شده است. برای تحق  اهد را با عناوین و موضوعات مختل  توسعه

با قابلیت و توان گردشگری به عنوان منار  روستایی پیشتاز تحت عنوان روستاهای هدا گردشگری اقادام نماوده اسات کاه در هار اساتان باه        

روستای هدا گردشاگری مداوو و دارای مطالعاه در ایان پا وهش       5تعدادی روستا را شامل می شود و در استان گیالن ، تناسب  رفیت آن

تحلیلای باا هادا کااربردی و منظاور از ایان پا وهش اراهاه الگوهاای بییناه توساعه             –مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش تحقی  توصیفی 

بود. روش انجام پ وهش مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری داده میدانی به روش پیمایشی انجام گردشگری در روستاهای مورد نظر استان گیالن 

( و توکی بیاره گرفتاه شاد. نتاای  آن در     ANOVA)تحلیل واریانس یك ررفه ، تك نمونه ایTگرفت. تحلیل داده ها از رری  آزمون های 

روستاهای هدا گردشگری استان گیالن و مؤلفاه هاای اگرگاذار بار الگوهاای      همه روستاها نشان از ارتباط بین توسعه گردشگری روستایی در 

مشااهدات و مدااحبه هاای    ، شرایط توپوگرافی و ربیعای روساتا  ، اجرایی در محدوده مورد مطالعه بود. در پایان بر اساس نتای  مطالعات میدانی

 اقدام گردید. اراهه الگوی اجرایی گردشگری متناسب با هر روستا، شفاهی با اهالی روستا
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 مقدمه

ولیی وجیه   ، گردشگری روستایی یکی از انواع گردشگری است که با بسیاری از الگوهای دیگر گردشگری پیوند دارد

، (. گردشگری روستایی از دو جنبیه اهمییت دارد  22، 7031، مشخصه آن استقرار در نواحی روستایی است )رضوانی

ای و محلیی  هیای توسیعه منهقیه    یکی به عنوان یک فعالیت گسترده جهانی و دیگری از نظر تاکید بر آن در سیاسیت 

(. گردشگری روستایی در برگیرنده دامنه ای از فعالیت ها و خدمات مربوط به تفریح 226، 7037، )معظمی و رحیمی

شگران است که به وسیله کشاورزان و مردم روستایی برای جیذ  گردشیگران بیه منیاود خیود و بیه       و آرامش گرد

 ی توسیعه ، محلّیی  میردم  سازی توانمند در را ای عمده نقش تواند می فعالیت منظور کسب درآمد صورت می گیرد. این

سیایر   بیا  تنگاتنی   ارتبیاط  در، جدیید  شیغلی  هیای  فرصت خلد همچنین و رشد اقتصادی، بخشی تنوع، انسانی منابع

 در، مکمی   اقتصیادی   یک کیارکرد  عنوان به گردشگری، است مسلّم آنچه داشته باشد. و اجتماعی اقتصادی های بخش

بیه عنیوان ابیزار     توانید  میی  و دارد جرییان  و محلّی روستایی مناود سهح در و خدماتی تولیدی های فعالیت کنار سایر

   (726، 7032، الدین افتخاری و همکاران ایفای نقش کند )رکن گر اقتصادی در جوامع محلّی توسعه

وری پرسیود و داممیی از    بهره، توان با صرف هزینه معمول آغازین گردشگری فعالیتی کم هزینه و پربازده است که می

های گردشگری عالوه بیر پاسیخگویی زودهنگیام آ یار مهیم در رشید        گذاری در زیرساخت آن انتظار داشت. سرمایه

رشد گردشیگری نیه تنهیا منیابع     ، جتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساکنان مقاصد گردشگری دارد. بر این اساسا

بلکه نتایج مثبیت غیرمسیتقیم در بیردارد کیه     ، کند جدید درآمد و مشاغ  تازه در کشورهای در حال توسعه ایجاد می

هیایی ماننید    کند. ایجیاد زیرسیاخت   ن تشوید میهای مناسب برای ارتقاء آ ها را به گسترش و ایجاد زیرساخت دولت

عالوه بر ایجاد تسهیالت در امیر گردشیگری باعی     ، های حم  و نق  عمومی شبکه ارتباوات و، برق، های بهتر جاده

 شکوفایی شرایط اشتغال و کیفیت زندگی برای سکنه بومی در بسیاری از کشورها شده است.، ارتقاء سهح اقتصادی

تواند آ ار مثبیت   ریزی دقید می گذاری و برنامه پدیده اجتماعی آ ار مثبت و منفی دارد. سیاست رگردشگری به سان ه

، تواند آ اری مثبت و پاییدار بیر مییرار فرهنگیی و وبیعیی      آن را تقویت و از تأ یرات منفی آن بکاهد. گردشگری می

شیود کیه نسیبت     صیورتی محقید میی   محیط زیست و توازن جوامع داشته باشید و آن در  ، خالقیت و تنوع فرهنگی

فرهن  و توسعه روشن و گفتگوی این دو ساحت دقید باشد )همیان(. گردشیگری روسیتایی پاییدار سیبب احییای       

 از جلیوگیری ، روسیتامیان  درآمید  افیزایش ، هیای جمعیی روسیتامیان    تشوید فعالیت، فرهن  محلی و سنتی روستاها

 گردشیگری  گسیترش  و روستاها توسیعه  برای راهکار بهترین راستا این در و شود می … و تخلیه روستاها و مهاجرت

 ابیزاری جهیت   عنیوان  بیه ، روستایی نواحی در محلی جوامع پایدار توسعه هدف با، روستایی روستایی است. توریسم

 در تأ یرگذاری با است که یافته تجسم روستایی مناود در مدرن مشاغ  مهمترین از یکی و اجتماعی و اقتصادی توسعه

 پتانسیی   بیا  ملیی  اقتصاد در توسعه محلی جامعه مشارکت جلب ضمن محیهی و اجتماعی، اقتصادی پایداری بعد سه

 کیاهش  جهیت  گامی، اقتصادی بعد در شود. محیهی می پایداری باع  زیست محیط و وبیعی منابع از حمایت و حفظ

 بیا  همیراه  و پربیازده  منیابع  سیمت  به خهر معرض در شک  منابع تغییر و افزایش، کوچک اشتغال مراکز توسعه با فقر

 بیشیتر  ارتباوات، مهاجرت از جلوگیری و کارآفرینی باع  نیز بعد اجتماعی در و دارد بر می درآمد توزیع و سودمندی

 پاییدار  توسیعه  ایجیاد  نهاییت  در و رفیاه  و محلیی  هوییت  شناساندن و متنوع های فرهن  و جوامع سایر با روستاییان



 973... ارائه الگوهای بهینه توسعه گردشگری در

 آتیی  های نس  و کنونی نس  زندگی شرایط بهبود و امکانات گسترش روستایی پایدار گردد. هدف توسعه می روستایی

 (.03، 7031، )رضامی و همکاران است روستایی پذیر آسیب اقشار

هیای اقتصیادی گسیترش و    از راه مشارکت بیا سیایر بخیش   ، گردشگری روستایی به عنوان یک کارکرد فرا ساختاری

های اقتصادی جامعیه نییز نقیش دارد. در ایین راسیتا اهمییت خیا         و به تبع آن در رشد سایر بخش تداوم می یابد

تعیامالت اجتمیاعی    های مختلف اقتصادی گسترشرشد بخش، صنعت گردشگری به دلی  افزایش تعامالت اقتصادی

رت هیای  بین جوامع روستایی و شهری و مل  مختلف است. گردشیگری ییک محصیول اجتمیاعی اسیت و بیا مهیا       

رهبیری محلیی و شیبکه    ، کارآفرینی و کسب و کار گردشگری همراه است. همچنین توانایی های محلی و اجتمیاعی 

 –در حالیکه رویکرد اجتماع ، به وور مستقیم در توسعه و بهبود گردشگری مشارکت دارد، های رسمی و غیر رسمی

ای  رونید پیچییده  ، همکیاری در درون جامعیه محلیی   ایجاد ، شیوه مو ری برای توسعه و بهبود گردشری است، محور

 (.Getz,1995کند ) دارد. کسب و کار منابع مشترکی را همزمان با رقابت ولب می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (1131، عوامل موثر در ساختار گردشگری روستایی )میرزائی

 میورد  هیای زمینیه  و هیا جاذبه گسترش و به حفظ کمک، آنها از زدایی محرومیت و روستاها به های توجه راه از یکی

 و صنعت گردشیگری  توسعه برای است. برنامه ریزی محلی روستاها شرایط با متناسب، روستاها در عالقه گردشگران

توسعه کسیب و کیار و بهبیود     باع  خود حاشیه در می تواند، محلی و نهادهای مردم مشارکت با آن هایاجرای ورح

 آگاهی سهح بردن باال برای را زمینه خود روستایی (. گردشگری33، 7033اش: شرایط محیهی روستا شود )راسد قزلب

 سازد می آماده آنها غنی فرهن  به گذاشتن ارزش و اقتصاد ملی روستا در نقش به دادن بها و خود محیط از روستاییان

 کند. می فراهم روستا در را بالفع  بالقوه و منابع از ی بهینهاستفاده برای بیشتری توجه مسئله این که

   عوامل موثر در

ساختارهای 
 گردشگری

 عوامل طبیعی

مجموعه ی میراث 
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اجتمیاعی و فرهنگیی   ، سیاسیی ، ها توجه جدی به توسعه گردشگری روستایی بیرای تحقید اهیداف اقتصیادی     دولت

در این بخش نیز اقداماتی صیورت گرفتیه اسیت. بیا     ، های توسعه کالن و ملی اند و در ایران نیز همگام با برنامه داشته

صنایع دستی و گردشیگری  ، وظایف حاکمیتی سازمان میرار فرهنگیتوجه به اهمیت و نقش گردشگری روستایی و 

هایی را با عناوین و موضوعات مختلیف   اقدامات و برنامه، گذاری کالن کشور در این حوزه ریزی و سیاست در برنامه

بیا  ریزی عملیاتی و کاربردی نسیبت بیه شناسیایی روسیتاهای      ای انجام شده است. برای تحقد اهداف و برنامه توسعه

قابلیت و توان گردشگری به عنوان مناود روستایی پیشتاز تحت عنوان روسیتاهای هیدف گردشیگری اقیدام نمیوده      

های اجرایی تأ یرگیذار قابی  انجیام     ریزی در روستاها با همکاری و همگامی دستگاه است. از آنجامیکه هرگونه برنامه

مرکز توسعه روسیتایی و  ، بنیاد مسکن انقال  اسالمی ،وزارت راه و شهرسازی، در این حوزه وزارت کشور، باشد می

ای را بیرای اجیرای    نامیه  دستی و گردشگری تفیاهم  صنایع، مناود محروم ریاست جمهوری و سازمان میرار فرهنگی

برنامه ها منعقد نمودند تا گیامی در جهیت توسیعه کیالن گردشیگری صیورت پیذیرد. انتخیا  روسیتاهای هیدف           

هیأت محترم دولت بیا پیشینهاد معاونیت توسیعه روسیتایی و منیاود محیروم ریاسیت         گردشگری و تصویب آن در 

صنایع دستی و گردشیگری اسیتانها صیورت    ، جمهوری و معرفی روستاها به استانداری و ادارات ک  میرار فرهنگی

مسیکن  بنییاد  ، وزارت راه و شهرسیازی ، هیای وزارت کشیور   پذیرفته که در کارگروهی متشک  از نمایندگان دستگاه

دسیتی و   صینایع ، مرکز توسعه روستایی و مناود محروم ریاست جمهوری و سازمان میرار فرهنگی، انقال  اسالمی

 شود. روستا در ک  کشور می 161گردشگری به عنوان روستاهای هدف گردشگری مصو  گردیدند که شام  

اولین روستاهای هدف گردشیگری کیه   دهد با گذشت نزدیک به یک دهه از زمان تصویب  های اولیه نشان می بررسی

هیای   با وجود اقیدامات صیورت گرفتیه در بخیش    ، مقرر بود به عنوان الگوی توسعه گردشگری روستایی انجام شود

 مفاهیم توسعه گردشگری در آن روستاها مهلو  نبوده و با اهداف مورد نظر فاصله دارد. ، کالبدی برخی از روستاها

تا با انتخا  استان گیالن جهیت بررسیی وضیعیت روسیتاهای هیدف گردشیگری       در این پژوهش سعی بر آن است 

هیای   های جغرافیایی مختلف است نسیبت بیه ارامیه برنامیه     روستا در موقعیت 2دارای مهالعه و اولویت آن که شام  

-اعیاجتمی ، جانبیه توسیعه اعیم از اقتصیادی     اجرایی و مؤ ر در توسعه گردشگری روستایی با ابعاد همیه  -راهبردی 

هیای   هیا بیه وییژه در حیوزه     فرهنگی و کالبدی اقدام گردد. گردشگری روستایی در استان گیالن به دلی  تنوع فعالیت

گردشگری زیادی هم برای گردشیگران درون اسیتانی و هیم بیرون       محلی سبب جاذبه–گردشگری فرهنگی و بومی 

ع غنی برای توسعه گردشیگری روسیتایی محسیو     گذاری درست منب ریزی و سیاست استانی ایجاد کرده که با برنامه

رییزی پیچییده و حساسیی را در     فرهنگی برنامه -شود. تعدد این روستاها در جلگه و کوهستان با گوناگونی قومی می

ولبد که با بررسی و اولویت بندی متناسیب بیا ظرفییت هیر روسیتا       اجتماعی و فیزیکی و کالبدی می، ابعاد اقتصادی

لو  و دقید در راستای بهبود شرایط گردشگری ایجاد خواهید نمیود. لیذا روسیتاهای هیدف      سبب هدف گذاری مه

  ریزی را دارد. گردشگری مصو  استان زمینه چنین برنامه

( در 7031محمید اربیابی )  ، شیود  اکبرپیور   برخی از مهالعات انجام شده در خصو  موضوع پژوهش پرداختیه میی  

بیا انجیام   ، کنید  های هدف گردشگری اسیتان خراسیان شیمالی اشیاره میی     واکاوی موانع توسعه گردشگری در روستا

رییزی و راهبردهیای مناسیب از     اقدامات الزم و فراهم کردن امکانات و خدمات برای رفع مشکالت از ورید برنامیه 
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و ها  های گردشگری روستاها و معرفی و شناساندن جاذبه های آموزشی احیاء و توسعه زیرساخت جمله تدوین برنامه

توان در راستای توسعه روستاهای میورد نظیر از منظیر گردشیگری گیام       می، محصوالت گردشگری روستاهای هدف

( در تحقید تحت عنوان موانع مو ر بر توسعه فعالیت های گردشیگری در نیواحی   7032برداشت. لهیفی و همکاران )

ه گردشگری را به عنوان ییک کاتیالیزور   توسع، روستایی همدان با تاکید بر روستاهای هدف گردشگری استان همدان

مو ر برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها محسیو  نمیوده کیه موجیب بهبیود شیرایط اقتصیادی و اجتمیاعی         

هیای روسیتاهای هیدف گردشیگری اسیتان       ( به معرفی تحلیی  ویژگیی  7033روستاها می شود. پریزادی و یعقوبی )

محرومیییت بییه بررسییی مراکییز ، دشییگری در میییزان برخییورداریگر -سییهح بنییدی ف ییایی، سیسییتان و بلوچسییتان

رسان و ف ای گردشگری روستاهای هدف پرداخته و وضعیت تاسیسات و زیرساخت ها مورد بررسی قیرار   خدمات

( به ارزیابی سهح کیفی ابعاد مختلف خدمات گردشگری و روابیط متقابی    7037داده است. خسروبیگی و همکاران )

میهمان و سهح کیفی خدمات مؤ ر بر جذ  گردشگر به منظور دستیابی به اهداف توسعه گردشگری جامعه میزبان با 

یاسوج تعیین نمایید. نیوری    -در مناود روستایی و تا یر آن در جذ  گردشگر در هشت روستای هدف محور شیراز

میورد نظیر از وریید     ( به بررسی عوام  اصلی در بازاریابی توریسم جذ  گردشیگران بیه منیاود   7037و همکاران)

های گردشگری کیه   مانند جاذبه، تبلیغات بازاریابی که مصرف کنندگان بسیاری از محصوالت بویژه در حوزه خدمات

از اینیرو لیزوم توجیه بیه     ، توانند قب  از بازدید و به اصهالح مصرف مورد ارزیابی قرار داد غیرملموس هستند را نمی

در بازاریابی گردشگری در روستاهای هدف گردشگری میورد توجیه اسیت.     تبلیغات شفاهی بعنوان یک عام  اصلی

بنابراین گردشگران تا حدود زیادی از تبلیغات شفاهی به عنوان منبع اصلی اوالعات سیفر خیود اسیتفاده کیرده و بیا      

ر توجه به یافته های پژوهش توجه به تبلیغات شفاهی و عوام  مؤ ر بیر ا ربخشیی آن امکیان جیذ  هیر چیه بیشیت       

 چهارگانه ارکان ( با سنجش7033قلم ) کند. خاتون آبادی و راست گردشگران به مناود هدف گردشگری را فراهم می

 و چهارمحیال  اسیتان  گردشیگری  هیدف  روسیتاهای  موردی: مهالعهSWOT تکنیک از استفاده با روستایی گردشگری

 شد مشخص تهدید مؤلفه مهمترین عنوان به دیگر نقاط در گردشگرپذیر مراکز آمدن وجود به بختیاری دریافتند  مؤلفه

 شناخت همچنین و رفاهی تسهیالت و اقامتی اماکن، دسترسی راه همچون گردشگری های زیرساخت بودن و نامناسب

 کاهش مورد مهالعه به عنوان ضعف گردشگری و از سویی روستاهای در گردشگری روستایی از گردشگران نادرست

است.  عنوان شده روستایی گردشگری توسعه قوت مهمترین مؤلفه عنوان به زیبا اندازهای چشم و بکر وبیعت تخریب

( در پژوهشی در خصو  تدوین شاخص های روستاهای هدف گردشگری استان سمنان به نسبت بیه  7031شادی )

محیهیی و  زیسیت  ، توسعه اجتمیاعی مشیارکت مردمیی   ، ارامه شاخص هایی بر اساس استراتژی رفع نیازهای اساسی

رویکردهای اقتصادی در روستاهای هدف دارای الویت استان متناسب با ظرفیت های گردشگری روستاهای مربوویه  

 اقدام نمود.

 تحقیق انجام ضرورت و اهمیت

بخش خصوصیی و شیهروندان   ، برای بخش دولتی، با گذشت یک دهه از زمان تصویب روستاهای هدف گردشگری

از نتیایج آن در  ، روستاها که قرار بود الگوی توسعه گردشگری روستایی در کشیور باشیند  مهالباتی ایجاد شده تا این 

بیرداری نماینید. از    در سیایر روسیتاهای کشیور بهیره      گیری ریزی ها و تصمیم الگوبرداری و اشاعه ابعاد آن در برنامه
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بیدی و تنهیا در تعیدادی از روسیتاها     دهد اقدامات صورت گرفته صرفاً در ابعاد کال ها اولیه نشان می آنجامیکه بررسی

، لذا ضیرورت دارد ضیمن بیازبینی و بررسیی نتیایج اقیدامات و ارامیه الگیوی اجراییی تأ یرگیذار          ، انجام شده است

جانبه شام  ابعاد  هایی متناسب با ظرفیت هر یک از روستاها در محدوده مورد مهالعه با درنظر گرفتن ابعاد همه برنامه

محیهی با رویکرد پایداری ارامیه شیود. اهمییت ایین موضیوع زمیانی بیشیتر         فرهنگی و زیستاجتماعی و ، اقتصادی

های استانی داشته و بیرای میواردی زییادی شیعار و      گیری و کارگروه شود که این روستاها مصوبات مراکز تصمیم می

موجب معروفیت روستاها ها جلوه نموده است و بیش از پیش  مهالبات جدی ایجاد نموده و در مراکز خبری و رسانه

شود که این روسیتاها بیا عملییاتی     اند. ضرورت پژوهش نیز از آنجا ناشی می به عنوان مقاصد جذا  گردشگری شده

ضمن دستیابی به اهداف متصرح در تصیویب روسیتاها بیه    ، های گردشگری متناسب با ظرفیت هر روستا شدن برنامه

الگوپذیری روستاهای دیگر در اشاعه توسیعه گردشیگری روسیتایی    امکان اشاعه و ، عنوان روستای هدف گردشگری

 کاربرد خواهد داشت.

 نقشه محدوده مورد مهالعه
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 تحقیق روش

، شیود  تحلیلی و کاربردی است که با دو روش کتابخانه ای و پیمایش مییدانی انجیام میی   ، این مهالعه از نوع توصیفی

دارای مهالعه و اولویت مصو  استان گیالن میی باشید کیه بیرای     روستای هدف گردشگری  2جامعه آماری ساکنین 

جمعیت و خانوار و حجم نمونه در ، برآورد حجم نمونه از روش نمونه گیری کوکران استفاده شده است. که فهرست

 شود. جدول ذی  آورده می
 خانوار و حجم نمونه محدوده مورد مطالعه، جمعیت

 حجم نمونه خانوار جمعیت نام روستا نام شهرستان ردیف

 23 263 301 حاجی بکنده رشت 7

 763 103 2101 امام زاده هاشم رشت 2

 21 732 016 امام زاده ابراهیم شفت 0

 72 62 713 داماش رودبار 1

 10 733 673 رودخان قلعه فومن 2

 033 7063 1013 جمع

از متخصصین و همچنین اساتید راهنما و نفر  72پرسشنامه در بین ، جهت روایی پرسشنامه و صحت و سقم سؤاالت

پرسشنامه در جامعه آماری پژوهش استفاده شد. جهت پاییایی  ، مشاور توزیع و پس از اومینان از نتایج به دست آمده

نفیر از جامعیه آمیاری کیامالً بصیورت       03آلفای کرونباخ استفاده شد. بدین شک  کیه تعیداد    ابزار پژوهش از روش

محاسبه گردید کیه   پرسشنامه ها بین آنها توزیع و پس از تکمی  جمع آوری و آلفای کرونباخ تصادفی انتخا  شده و

های مییدانی از وریید    آوری داده پس از جمع باشد. پرسشنامه قاب  اعتماد می/. بود که بدین ترتیب 36مقدار آن برابر 

لیی  توصییفی و سیدس در ادامیه جهیت      ابتیدا بیه تح  ، گردیید  SPSSاوالعات خام موجود وارد نرم افزار ، پرسشنامه

و آزمیون   Tآزمیون  ، هیای همبسیتگی   دستیابی به نتایج و اهداف اصلی تحقید با استفاده از آمیار اسیتنباوی و آزمیون   

Anova ها پرداخته شد. و سدس به تناسب هر روستا برنامه اجرایی آن اشیاره   کیفی به تحلی  داده و همچنین از روش

 گردد. می

 گردشگری:روستاهای هدف 

انتخا  روستاهای هدف گردشگری و تصویب آن در هیأت محترم دولت با پیشینهاد معاونیت توسیعه روسیتایی و      

صینایع دسیتی و   ، مناود محروم ریاست جمهوری و معرفی روستاها بیه اسیتانداری و ادارات کی  مییرار فرهنگیی     

وزارت راه و ، هیای وزارت کشیور   نمایندگان دسیتگاه گردشگری استانها صورت پذیرفته که در کارگروهی متشک  از 

مرکز توسعه روستایی و مناود محروم ریاست جمهیوری و سیازمان مییرار    ، بنیاد مسکن انقال  اسالمی، شهرسازی

دستی و گردشگری به عنوان روستاهای هدف گردشگری مصیو  گردیدنید )دفتیر منیاود نمونیه و       صنایع، فرهنگی

(. در اجرای اهداف دولت در راستای تحقد توسیعه گردشیگری در روسیتاهای بیا     7032، های گردشگری زیرساخت

هیای اجراییی و بهیره گییری از جاذبیه هیای گردشیگری         پتانسی  کشور و به منظور تسریع در انجام تکلیف دستگاه

نیین تعیداد   های اجرایی اشاره شیده منعقید گردیید. همچ    ای فی مابین دستگاهتفاهم نامه پنج جانبه، روستاهای هدف

روستا بوده که وی بخشنامه ای به ادارات ک  استان با ارسال شاخص های  161روستاهای هدف مصو  در گام اول 

روستا با عنوان مهالعات ساختاری و راهبردی گردشگری روستایی انجیام   720مربووه اقدام شد. از این تعداد مهالعه 

 (.  7037، یدستی و گردشگر صنایع، شد )سازمان میرار فرهنگی
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 قوانین و مقررات حوزه توسعه روستایی و گردشگری

قانون برنامه ششم توسیعه جمهیوری    21ماده و  26ماده ، قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران 731 ماده

صینایع دسیتی و گردشیگری قیانون     ، بخش میرار فرهنگی 733تا  33 وادم، اسالمی ایران در بخش توسعه روستایی

هیئیت   7031درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشیگری مصیو    ، اصالح، آیین نامه ایجاد، امه ششم توسعهبرن

مصیوبه میورخ    2میاده  ، و اصالحات بعدی 1/1/7013قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصو  ، وزیران

، ز تسهیالت و امکانات مورد نیازهای گردشگری و صنایع دستی ا مندی بخش هیئت وزیران مبنی بر بهره 27/6/7032

قانون رفیع   07های مالیاتی به استناد ماده  معافیت، مقررات و مصوبات بخش صنعت، ها دستورالعم ، هامشمول تعرفه

معافیت گمرکی بر اساس اصالحیه بند غ میاده  ، 7031پذیر و ارتقاء نظام میالی کشور مصو  سال  موانع تولید رقابت

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقیاء نظیام میالی     03و بند ح ماده  7033گمرکی مصو  سال قانون امور  773

 72مشمولیت تعرفه بخش صنایع برای عوارض صدور پروانیه سیاختمانی براسیاس میاده     ، 7/2/7031کشور مصو  

تکمیی  و  ، هیت توسیعه  اعهیای تسیهیالت بیانکی ج   ، نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی آیین

آییین نامیه   ، درصید  3 تجهیز تاسیسات گردشگری و همچنین اعهای یارانه سود و کارمزدتسهیالت بیانکی تیا سیقف   

امکیان  ، 23/6/7031نصا  اراضی قاب  واگذاری به فعالیت گردشگری در خارج از حریم شهرها و روستاها مییورخ  

هیا و مراتیع    برداری از جنگی   قانون حفاظت و بهره 0ری ماده بردا های جنگلی بصورت اجاره و بهره واگذاری عرصه

و اصیالحات بعیدی آن بیرای واگیذاری      7033وری مصیو  سیال    قانون افزایش بهیره  3ماده ، (7016)مصو  سال 

گذاران حوزه گردشیگری بیه صیورت اجیاره بیه شیرط        اراضی ملی خیارج از محیدوده و حیریم شهیرها به سرمایه

جهیت ارامیه    21/77/7033قانون الحاق موادی به قانون تنظیم از مقررات مالی دولت مصو   22ه ماد، تملیک واگذار

 2میاده   2تبصیره  ، ها و سیایر تاسیسیات گردشیگری    اقامتگاه، ها مشوق های الزم به منظور تسریع در امر توسعه هت 

یت عیوارض تغیییر کیاربری    و اصالحات بعدی جهت معاف 7016ها مصو   قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ

های گردشگری و اختصا  اعتبارات بالعوض از مح  اعتبارات ورح های تملک دارایی هیای سیرمایه    اراضی ورح

ای کشور در جهت توسعه فیزیکیی و کالبیدی گردشیگری و در حیوزه توسیعه گردشیگری روسیتایی بیرای ایجیاد          

هیای گردشیگری    ایجاد زیرساخت، های سفر ارزان  کمدین، های بهداشتی تأسیسات عمومی گردشگری مانند سرویس

 برای گردشگران و مسافران در روستاها.

 یافته ها

دهید کیه    شاخص مورد بررسی قرار گرفته است. جدول ذیی  نشیان میی    71کالبدی چهار مؤلفه و  -در بعد فیزیکی 

کمترین میزان داده هیا را بیه    1/2ها و خدمات محلی با میانگین های محله از زیرساخت ها و پارک رضایت از کمیدن 

، ها میانگین باالتر از حید متوسیط اسیت. در مجمیوع چهیار مؤلفیه نییز        خود اختصا  داده است و در بقیه شاخص

است که نشیان از   1/0کالبدی -های بعد فیزیکی ها از حد متوسط باالتر است. در مجموع میانگین پاسخ میانگین پاسخ

کالبیدی  -بعد فیزیکیی ، از نظر پاسخگویان، الگوهای بهینه توسعه گردشگری دارد  بنابراینارتباط و ا رگذاری آنها بر 

بعد برای  Tدر روستاهای هدف گردشگری استان گیالن از پایداری و ا ربخشی مثبتی برخوردار است. بررسی آزمون 
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. مقایسیه مییانگین بیه دسیت     باشید  می 1122/23میانگین به دست آمده ، 27برابر با  tمحیهی با ارزش زیست-کالبدی

های این بعد بیا   های به دست آمده برای هر یک از مؤلفه ( و همچنین مقایسه میانگین27آمده با میانگین نظری )یعنی 

کالبدی گردشگری و ا رگذاری بر الگوهای بهینیه  -دهد که از نظر پاسخگویان بعد فیزیکی نشان می، میانگین نظریشان

 د دارد. توسعه گردشگری رابهه وجو
 کالبدی -وضعیت پایداری بعد فیزیکی

 ها میانگین پاسخ خیلی زیاد زیاد ای تا اندازه کم خیلی کم شاخص ها ها مولفه

 ها اکوسیستم

 3/1 2/21 7/12 5/11 7 3/3 میزان حفاظت از اکوسیستم محلی

 5/1 15 2/13 1/11 6/11 2/2 میزان حفاظت از منابع آب

 5/1 1/16 13 1/12 11 6/7 پوشش گیاهی و میزان حفاظت از درختان

 6/1 6/12 2/15 12 1/11 5/2 مؤلفه

 تنوع زیستی
 1/1 2/12 5/11 7/16 2/15 3/15 میزان مشارکت در کاشت گل و گیاه در منطقه

 1/1 2/12 5/11 7/16 2/15 3/15 مؤلفه

  آلودگی

 5/1 1/11 1/15 1/12 1/15 1/11 رضایت از کیفیت و سالمت هوا در محله

 1 7/16 6/15 6/13 2/11 7/16 رضایت از کیفیت آب در محله

 1/1 1/11 5/13 2/15 2/12 1/15 رضایت از خلوت و آرامش محله

 2/1 5/12 1/17 1/11 2/3 6/7 مشارکت در بهداشت محیط

 2/1 6/16 1/12 2/15 16 7/11 مؤلفه

ها و  زیرساخت

 خدمات محلی

 

 

 

 

 2/1 1/11 1/17 1/12 6/7 6/1 کیفیت شبکه راهها

 3/1 5/15 6/11 5/12 7/5 6/1 های حمل و نقل عمومی کیفیت سیستم

 1/1 1/11 1/11 1/16 1/16 1/11 های آب آشامیدنی کیفیت سیستم

 7/1 1/11 1/11 2/12 1/3 1/2 کیفیت خدمات رفاهی منطقه

 1/1 5/11 7/11 1/11 2/12 2/11 درمانی -امکانات بهداشتی

 2/1 13 1/17 6/12 1/2 1/5 میزان دسترسی به اینترنت و تلفن

 3/1 12 1/12 12 1/2 2/1 های منطقه کیفیت خدمات هتل و مسافرخانه

 2/1 5/6 11 1/15 2/12 6/16 های محله ها و پارک کمیپنگ رضایت از

 5/1 6/15 1/12 1/12 1/12 5/11 های منطقه کیفیت خدمات رستوران

 5/1 7/16 12 6/11 6/11 7/3 مؤلفه

 2/1 1/13 2/16 7/12 2/11 3/11 بعد کالبدی-فیزیکی

 

 کالبدی گردشگری -برای بررسی وضعیت پایداری بعد فیزیکی  tنتایج آزمون 

 میانگین درجه آزادی داری سطح معنی tمقدار  ها میانگین تفاوت tارزش  ها مؤلفه

 3765/12 121 222/2 122/12 37652/1 3 ها اکوسیستم

 1116/1 121 222/2 511/2 11153/2 1 تنوع زیستی

 5612/11 121 222/2 261/5 56116/1 11 آلودگی

 6257/11 121 222/2 621/2 62572/2 17 ها زیرساخت

 2751/53 121 222/2 336/7 27512/2 51 میانگین نهایی

 

فرهنگیی   –شاخص بوده است. نتیجه آمار توصیفی در بعد اجتمیاعی   73فرهنگی شام  سه مؤلفه و  –بعد اجتماعی 

تیرین  هیا بیاالتر از حید متوسیط اسیت. پیایین      ها و شیاخص  ها برای تمام مؤلفه دهد که مقدار میانگین پاسخ نشان می

است. باالترین میانگین مربوط به مؤلفه مشیارکت بیا    6/0میانگین برای پاسخگویان متعلد به مؤلفه مسکن با میانگین 

نشان دهنده ا ربخشی و ارتباط بیین   6/0بوده است. میانگین بعد اجتماعی نیز باالتر از حد متوسط با مقدار  1/0مقدار 
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گری در روسیتاهای هیدف گردشیگری اسیتان گییالن دارد. همچنیین       فرهنگی با توسعه گردشی -مؤلفه های اجتماعی

اسیت  و   03باشد که باالتر از مییانگین نظیری یعنیی     می 3022/02برای این بعد برابر با  Tهای حاص  از آزمون  داده

یان دهید کیه پاسیخگو    میانگین به دست آمده برای هریک از مؤلفه ها نیز باالتر از میانگین نظریشان است و نشان میی 

فرهنگی در روستاهای هدف گردشگری استان گییالن و ا رگیذاری آن    -اعتقاد دارند بین شاخص های ابعاد اجتماعی

 بر الگوهای بهینه توسعه گردشگری رابهه معنادار وجود دارد.
 وضعیت پایداری بعد اجتماعی 

 میانگین پاسخ ها خیلی زیاد زیاد ای تا اندازه کم خیلی کم ها شاخص هامؤلفه

 مسکن

 3/0 2/06 3/02 71 1/1 0/6 کیفیت مسکن از نظر مصالح و تجهیزات

 0/0 2/22 1/23 3/23 1/71 7/71 فرم و زیبایی منازل، شک  ظاهری

 6/0 0/23 7/02 3/73 1/3 2/73 مؤلفه

 مشارکت

 0/0 6/22 7/21 1/77 3/73 1/76 های گردشگری روحیۀ مشارکت و همکاری در توسعه زیرساخت

 6/0 2/23 6/26 2/20 0/70 1 ریزی گردشگری محالت پذیری در انجام امور برنامه مسؤولیت

 3/0 1/00 2/02 3/72 6/3 0/6 های گردشگری میزان مشارکت در حفاظت از جاذبه

 1 2/17 1/01 77 6/1 2/2 میزان مشارکت در حفاظت از تأسیسات گردشگری عمومی

 1/0 6/02 07 2/72 7/72 3/3 مؤلفه

 رضایت

 1/0 3/02 3/07 1/76 2/73 6/3 رضایت از کیفیت محیط

 0/0 1/22 2/21 20 1/72 7/71 رضایت از کیفیت سالمت

 2/0 1/27 1/23 3/73 6/70 1/76 رضایت از امکانات گذران اوقات فراغت

 1/0 1/00 0/03 7/73 1/77 2/2 وجود تعام  با گردشگران

 2/0 6/21 3/23 6/73 3/72 2/77 مؤلفه

 6/0 3/23 6/03 73 1/77 2/73 بعد اجتماعی

 

 فرهنگی گردشگری روستایی-برای بررسی وضعیت بعد اجتماعی tنتایج آزمون 
 میانگین درجه آزادی داری سهح معنی tمقدار  ها میانگین تفاوت tارزش  مؤلفه

 2273/1 032 333/3 373/3 22730/7 6 مسکن

 6602/71 032 333/3 113/73 66073/2 72 مشارکت

 3231/70 032 333/3 227/1 32303/7 72 رضایت

 3022/02 032 333/3 033/3 30227/2 03 میانگین نهایی

 

شاخص اصلی مورد بررسیی قیرار گرفتیه اسیت. نتیجیه آمیار توصییفی در بعید          72چهار مؤلفه و ، در بعد اقتصادی

ها باالتر از متوسط است. باالترین مییانگین   ها و شاخصمؤلفهها برای تمامی  دهد که میانگین پاسخ اقتصادی نشان می

قیرار دارد. در بخیش    2/0نهادهای محلی با میانگین   باشد و بعد از آن مؤلفه می 1/0ها به میزان  متعلد به مؤلفه قیمت

 7/0انگین ترین میانگین متعلد به شاخص افزایش اشیتغال زنیان در مؤلفیه اشیتغال و بیکیاری بیا میی       ها پایینشاخص

باشد. مییانگین نهیایی بیا     می 3/0ها با میانگین  باشد. باالترین آن به شاخص قیمت اجاره بها مسکن از مؤلفه قیمت می

باالتر از حد متوسط است  بنابراین از نظر پاسخگویان وضعیت اقتصادی در روستاهای هیدف گردشیگری    2/0میزان 

تیک نمونیه ای    Tهای بعد اقتصادی از ورید آزمیون   ت. بررسی مؤلفهبا الگوهای بهینه توسعه گردشگری ا رگذار اس

نشان می دهد که میانگین به دست آمده برای تمام مؤلفه ها باالتر از میانگین نظری است و میانگین بیه دسیت آمیده    

نشیان   (. مجموعیه ایین میوارد   2-2است )جدول  06میانگین نظری یعنی  ( نیز باالتر از2772/12برای بعد اقتصادی )

دهد که روستاهای مورد مهالعه از نظر اقتصادی تأ یر بسیار زیادی بر الگوهای بهینه توسعه گردشیگری در روسیتا    می

 دارد.
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 نهادی -وضعیت پایداری بعد اقتصادی
 میانگین پاسخ ها خیلی زیاد زیاد ای تا اندازه کم خیلی کم ها شاخص هامؤلفه

 اشتغال و بیکاری

 6/0 2/23 1/26 2/20 6/70 0/1 فرصت های شغلی

 1/0 02 1/23 3/73 1/3 7/3 درآمد خانوارها

 1/0 2/20 0/03 2/76 3/73 2/77 قدرت خرید خانوارها

 1/0 2/23 6/26 2/71 72 1/72 سهح دستمزدها

 7/0 3/23 3/21 6/23 2/76 2/71 افزایش اشتغال زنان

 1/0 1/21 0/21 0/73 71 72 مؤلفه

 ها قیمت

 6/0 3/02 2/23 6/71 3/72 1/3 زمین و مسکنقیمت 

 1/0 1/00 1/13 2/73 6/3 3/3 قیمت غذاهای محلی

 6/0 7/07 7/02 2/76 3/72 3/1 های خوا  ها و مکان قیمت هت 

 3/0 2/02 7/01 3/70 6/1 6 قیمت اجاره بها مسکن 

 1/0 0/00 2/01 3/72 2/77 3/1 مؤلفه

 نهادهای محلی

بنگاههای  -موسسات -به نهادهای محلی )شوراهامیزان دسترسی 

 رسان و ...( خدمات

0/6 1/73 21 1/23 2/03 1/0 

 0/0 6/22 3/73 3/26 1/77 3/72 عملکرد مدیران محلی در توسعه گردشگری منهقه

 2/0 23 2/21 1/22 77 7/77 مؤلفه

 های گردشگری ورح
 2/0 1/27 3/20 6/23 3/73 7/72 افزایش اجرای ورح های گردشگری

 2/0 1/27 3/20 6/23 3/73 7/72 مؤلفه

 1/0 0/21 1/21 2/23 6/70 2/77 بعد نهادی-اقتصادی

 برای بررسی وضعیت پایداری بعد اقتصادی گردشگری tنتایج آزمون 
 میانگین درجه آزادی داری سهح معنی tمقدار  ها میانگین تفاوت tارزش  ابعاد

 2717/71 032 333/3 613/6 27173/2 72 اشتغال و بیکاری

 3111/71 032 333/3 163/77 31161/2 72 ها قیمت

 3126/6 032 333/3 230/1 31226/3 6 نهادهای محلی

 7332/0 032 373/3 213/2 73376/3 0 های گردشگری ورح

 2772/12 032 333/3 372/3 27713/6 06 میانگین نهایی

دهید کیه    شاخص اصلی بررسی شده است. نتیجه آمار توصیفی در بعد امنیتی نشان میی  1دو مؤلفه و ، در بعد امنیتی

ها باالتر از حد متوسط است. باالترین مییانگین مربیوط بیه مؤلفیه      و همه شاخص ها برای هر دو مؤلفه میانگین پاسخ

عیدم دسیت     ن مؤلفیه باشید و بعید از آ   میی  7/1روز به مییزان  ح ور گردشگران در سهح روستا در تمام وول شبانه

ترین میانگین متعلید  ها پایینقرار دارد. در بخش شاخص 3/0اندازی اموال اهالی روستا توسط گردشگران با میانگین 

های کاهش تنش و درگیری بین مردم و گردشگران و همچنیین ح یور آزادانیه زنیان روسیتا در فصیول        به شاخص

باالتر از حید متوسیط اسیت  بنیابراین از نظیر       6/0ین نهایی با میزان باشد. میانگ می 0/0و  7/0گردشگری با میانگین 

پاسخگویان وضعیت امنیتی در روستاهای هدف گردشگری با الگوهای بهینه توسعه گردشگری ارتباط زییادی داشیته   

 و بر آن ا رگذار است.
  وضعیت داده های ابعاد امنیتی

 میانگین پاسخ ها خیلی زیاد زیاد ای تا اندازه کم خیلی کم ها شاخص هامؤلفه

 امنیت گردشگران

 7/0 7/07 7/02 2/76 3/72 3/1 کاهش تنش و درگیری بین مردم و گردشگران

 7/1 2/02 7/01 3/70 6/1 6 ح ور گردشگران در خیابان در تمام ساعت شبانه روز

 1/0 02 1/23 3/73 1/3 7/3 نبود سرقت اموال گردشگران

 1/0 2/20 0/03 2/76 3/73 2/77 گردشگران زنعدم آزار و اذیت 

 6/0 1/23 2/03 21 0/6 1/73 مؤلفه

 امنیت روستامیان

 2/0 1/27 3/20 6/23 3/73 7/72 ح ور واحدهای گشت نیروی انتظامی و امنیتی

 0/0 1/00 1/13 2/73 6/3 3/3 ح ور آزادانه زنان روستا در فصول گردشگری

 3/0 2/23 1/26 2/20 6/70 0/1 عدم دست اندازی اموال اهالی روستا توسط گردشگران 

 3/0 3/20 1/27 3/73 6/23 7/72 مؤلفه

 1/0 1/26 2/23 2/20 0/1 6/70 بعد امنیتی
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های پژوهش و مقایسیه آن بیا ابعیاد سیه گانیه       برای دو مؤلفه در بعد امنیتی استفاده گردید. با توجه به داده Tآزمون 

نشان می دهد بعد امنیت بسیار مهمتر و دارای مقدار عددی بیاالتری  ، فیزیکی-فرهنگی و کالبدی-اجتماعی، اقتصادی

باشد. مقایسه میانگین به دست آمده با میانگین نظیری   می 1122/21میانگین به دست آمده ، 27برابر با  tاست. ارزش 

، های ایین بعید بیا مییانگین نظریشیان      های به دست آمده برای هر یک از مؤلفه ( و همچنین مقایسه میانگین27)یعنی 

 مؤید این مهلب است.  
 برای بررسی وضعیت امنیت در توسعه گردشگری  tنتایج آزمون 

 میانگین درجه آزادی داری سهح معنی tمقدار  ها تفاوتمیانگین  tارزش  ها مؤلفه

 3162/70 032 333/3 731/71 61623/7 72 امنیت گردشگران

 3076/73 032 333/3 227/77 70723/7 3 امنیت روستامیان

 3333/21 032 333/3 336/22 11223/0 27 میانگین نهایی

   های پژوهش منبع: یافته      

های دار بین میانگینو حاکی از وجود تفاوت معنی 32/3تر از  داری محاسبه شده کم معنی بر اساس جدول فوق سهح

میزان تأ یرگذاری ابعاد میورد بررسیی در توسیعه گردشیگری منهقیه مهالعیاتی       ، باشد. بنابراینابعاد مورد بررسی می

جهیت  ، اد میورد نظیر پیژوهش   باشد. حال با توجه به مشخص شدن وجود تفاوت تأ یر در هر یک از ابع متفاوت می

بعید امنییت   ، وورکیه در جیدول ذیی  آمیده اسیت     شود. همیان سنجش شدت این تفاوت از آزمون توکی استفاده می

 فرهنگی قرار دارد.-سدس اقتصادی و در پایان اجتماعی، کالبدی در رتبه دوم-فیزیکی، بیشترین تأ یر
 و کالبدی و امنیتیاجتماعی ، مقایسه تفاوت میانگین تأثیر ابعاد اقتصادی

 داری سهح معنی آماره آزمون میانگین مجموع مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات

 بین گروهی

 درون گروهی

 ک 

300/771230 

327/033331 

321/121031 

2 

7716 

7713 

376/21237 

002/213 

326/277 333/3 

   های پژوهش منبع: یافته      

 22073/712برابیر  ، هیا  هیا و شیاخص   دست آمده برای ابعاد مورد بررسی مشتم  بر تمامی مؤلفهدر نهایت میانگین به

داری محاسیبه   سیهح معنیی  ، شود. در عین حال در سهح باالیی ارزیابی می 703باشد که با توجه به میانگین نظری  می

وسیتایی در روسیتاهای هیدف    تیوان گفیت بیین توسیعه گردشیگری ر      است. بنابراین می 32/3تر از  شده برای آن کم

 گردشگری استان گیالن و مؤلفه های ا رگذار بر الگوهای اجرایی در محدوده مورد مهالعه رابهه وجود دارد.
 برای بررسی وضعیت توسعه گردشگری روستایی در محدوده مورد مطالعه tنتایج آزمون 

 میانگین آزادیدرجه  داری سهح معنی tمقدار  ها میانگین تفاوت tارزش  ابعاد

 22273/712 032 333/3 010/710 22273/23 703 میانگین نهایی

   های پژوهش منبع: یافته      

 گیری نتیجه

–کالبیدی  ، فرهنگیی -اجتمیاعی ، نهادی-پس از مشخص شدن ا رگذاری و ارتباط معناداری هر یک از ابعاد اقتصادی

بیر اسیاس   ، گردشگری در روستاهای هدف گردشگری استان گیالنزیست محیهی و امنیتی با الگوهای بهینه توسعه 

الگوی اجرایی توسعه گردشگری متناسیب  ، های وبیعی روستاهاداده های موجود و شواهد میدانی و همچنین ویژگی

 آید:  با هریک از روستاها به شرح ذی  می

 روستای هدف گردشگری داماش
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 امنیتی کالبدی-فیزیکی فرهنگی-اجتماعی  نهادی-اقتصادی ابعاد مورد بررسی

 0/1 1/0 2/0 2/1 میانگین داده ها

در روستای داماش بیشترین بعد را بخش اقتصادی بیه  ، همانهوری که از داده های حاص  از پرسشنامه مشخص است

نهادی می باشید.  -خود تخصیص داده است و لذا محور اصلی توسعه گردشگری روستایی در داماش الگوی اقتصادی

بیوم گیردی و   ، توسعه گردشیگری کوهسیتانی  ، از سویی با توجه به ویژگی های کوهستانی و نوع گردشگری روستا

جیذ   ، گردد. همچنین با توجه به آمادگی و ویژگی های انسیانی روسیتا و سیابقه فعالییت    تفرج گسترده پیشنهاد می

 سرمایه گذار غیربومی بسیار ا رگذار و واجد شرایط توسعه می باشد.

 زاده ابراهیم وستای هدف گردشگری امامر
 امنیتی کالبدی-فیزیکی فرهنگی-اجتماعی  نهادی-اقتصادی ابعاد مورد بررسی

 0/1 2/0 3/0 1/0 میانگین داده ها

یافته های پژوهش نشان می دهد مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی در روستای امام زاده ابیراهیم بیشیترین مقیدار را در    

بررسی اخذ نموده است. به نظر می رسد محور اصلی توسعه گردشگری در این روستا بر ابعاد توسعه بین ابعاد مورد 

کالبیدی نییز میی بایسیت     –ضمن اینکه ابعاد اقتصادی و نهادی و به تبع فیزیکیی  ، اجتماعی و فرهنگی متمرکز گردد

آموزشی و توانمندسازی اهالی در زمینه  ایجاد کارگاه های، مورد تأکید قرار گیرد. احیاء و تقویت آدا  و سنن روستا

ایجاد زمینه های مشارکت اهالی در برنامه ریزی و تصمیم سازی حیوزه گردشیگری و تقوییت    ، گردشگری روستایی

نهادهای محلی در گسترش زمینه های توسعه گردشگری پیشنهاد می گردد. همچنین در بخش کالبدی و فیزیکیی بیه   

پیشنهاد می شود در نزدیکترین روستا به عنیوان پشیتیبان   ، هت ایجاد ف اهای اقامتیدلی  شرایط توپوگرافی روستا ج

امکان توسعه ، حوزه گردشگری منهقه بهره گرفته شود تا ضمن رویکرد منهقه ای به برنامه های گردشگری روستایی

  مهلو  گردشگری در حوزه روستایی فراهم گردد.

 روستای هدف گردشگری قلعه رودخان
 امنیتی کالبدی-فیزیکی فرهنگی-اجتماعی  نهادی-اقتصادی ورد بررسیابعاد م

 0/1 1/0 2/0 1/0 میانگین داده ها

کالبیدی میی باشید. در واقیع     -دهد بیشترین مقدار داده در بعد فیزیکیی  می داده های حاص  از مهالعات میدانی نشان

، متمرکز است. ایجاد ف اهای اقیامتی در روسیتاها  کالبدی -ا رگذاری اصلی گردشگری در این روستا بر ابعاد فیزیکی

ایجیاد واحیدهای   ، بهبیود ف یای کالبیدی و زیرسیاختی روسیتا     ، تبدی  واحدهای روستامیان به واحدهای بوم گردی

ایجیاد بازارچیه هیای فیروش محصیوالت روسیتامیان در       ، پذیرایی با مشارکت و توانمندسازی اقتصادی اهالی روستا

بیرج قلعیه رودخیان واقیع در منتهیی الییه روسیتا از مهمتیرین محورهیا و الگوهیای توسیعه             محور روستا به قلعه و

نقیش  ، گردشگری در قلعه رودخان می تواند باشد. از جمله مهمترین اقدامات الزم در توجیه بیه گردشیگری روسیتا    

ن نقیش افیراد   دولت در محدود کردن اقدامات سرمایه گذار بخش خصوصی غیربومی فعال در روستا و پر رن  کیرد 

 بومی روستا در بهره مندی و ذی نفع کردن عواید توسعه گردشگری و گردشگران در روستا می باشد.  

 روستای هدف گردشگری حاجی بکنده
 امنیتی کالبدی-فیزیکی فرهنگی-اجتماعی  نهادی-اقتصادی ابعاد مورد بررسی

 1/1 2/1 3/0 7/1 میانگین داده ها
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روستاهایی که به دلی  نزدیکی در منهقه آزاد انزلی و ا ربخشی آن و همچنیین تأ یرگیذاری شیدید    این روستا یکی از 

تغییرات اساسی در بنیان های زندگی اجتماعی و فرهنگی و تحیول چشیمگیر در   ، گردشگری بر بافت کالبدی روستا

صی حتی غیربومی بیوده و در  الگوی مناسبی برای سرمایه گذاری کالن اقتصادی از ورید بخش خصو، اقتصاد روستا

روستا می توان نقش تحوالت بنیادی گردشگری انبوه را در روستا مشاهده نمود. به نظر میی رسید الگوهیای توسیعه     

افیزایش  ، ساماندهی گردشگری ساحلی و استفاده از ظرفیت توسعه گردشگری سیاحلی و درییایی  ، گردشگری مدرن

ساح  روستا را پیشنهاد نمود. با توجه به سهح و عمید تغیییرات در    بهسازی مسیرهای دسترسی به، ف اهای اقامتی

بازتعریف بنیان توسعه گردشگری روسیتایی و سیاماندهی و   ، مهمترین اقدامات و الگوهای توسعه گردشگری، روستا

 برنامه ریزی هدفمند و منسجم در روستا با رویکرد و مدنظر قراردادن شاخص های پایداری گردشگری می باشد.

 روستای هدف گردشگری امامزاده هاشم
 امنیتی کالبدی-فیزیکی فرهنگی-اجتماعی  نهادی-اقتصادی ابعاد مورد بررسی

 0/1 1/0 1/0 3/0 میانگین داده ها

این روستا در محور اتوبان قزوین به رشت قرار دارد و ورودی گردشگران و مسافران از جنو  به گیالن و بیالعکس  

عبور گردشگران و مسافران به استان اردبی  است. بیه دلیی  توپیوگرافی روسیتا محیدودیت       و همچنین مسیر تردد و

جدی در توسعه کالبدی تأسیسات مورد نیاز گردشگران در روستا وجود دارد. رویکرد اقتصادی و ایجیاد بازارچیه در   

دهیای بیزر    حاشیه اتوبان مشهودترین نماد گردشیگری روسیتایی و فیروش محصیوالت و سیوغات از دسیت آور      

گردشگری در روستا محسو  می شود. به منظور استفاده از ظرفیت گردشگری میی تیوان بیا سیاماندهی و بهسیازی      

همچنین وبیعت گیردی در جنگی  پشیت    ، امکان توسعه گردشگری آبی را فراهم آورد، رودخانه در مجاورت روستا

ردشیگری جیاده ای نییاز بیه سیاماندهی و      روستا از دیگر محورهای اجرایی گردشگری محسو  می شود. توسعه گ

 وراحی جدید برای فرم بخشی به بافت و کالبد روستا دارد.

 می توان گفت تمرکز اصلی گردشگری در این روستا با محوریت گردشگری جاده ای می باشد. 

 متقابی  کینش   روسیتایی  گردشیگری  است. نوین گردشگری خدمات ارامه، روستاها کاربری ترین مهم از یکی امروزه

 جاذبه از بازدید و های متفاوت انگیزه با روستایی مناود به سفر پیرامون گردشگری ف ای تولید و میزبانان، گردشگران

نهید.   میی  جیای  بر روستایی ف ای متفاوتی در آ ار که است گردشگری به مربوط خدمات و تسهیالت از استفاده و ها

 در را مسیتمر آنیان   فراغتیی  نیازهیای  کیه  اسیت  گردشگران و شهروندان فراغت گذران از بخشی روستایی گردشگری

 خیدمات  از ناپیذیری  بخش جدایی روستایی گردشگری آورد. می فراهم آن پیرامون محیط و روستا درون باز ف اهای

 شیود. میی  واقع روستا مدیریت و ریزیبرنامه وظایف حیهه در، این اساس بر و دهدمی تشکی  را نیاز شهروندان مورد

 روستاها به گردشگریو همچنین ف ای وبیعت خدمات و تسهیالت از استفاده و هااز جاذبه بازدید انگیزه با گردشگران

 .گیذارد  میی  جیای  بیر  آن زیرسیاختی  خدمات روستا و در را متفاوتی گردشگری آ ار توسعه و آورند. گسترش می رو

 مربیوط  آنچه است. ف اهای روستایی، است گرفته قرار گردشگران توجه مورد که گردشگری ف اهای از یکی امروزه

 ورود از هیدف ، واقیع  در و دارد نظیر  مید  مقصید گردشیگری   به عنوان را روستا عموماً، است روستایی گردشگری به
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-جاذبه دارای روستاهای از بازدید قصد به و است گردشگری به عنوان مقصد روستا یعنی روستایی  ف ای به گردشگر

 شود.آن می ف ای وارد گردشگری های

باشیند. گردشیگری پاییدار     روسیتاها میی  ، یکی از ف اهایی که توسعه پایدار گردشگری در آن مورد توجه قیرار دارد 

دهد. تحقید گردشیگری پاییدار     روستایی نوعی گردشگری است که هم پایدار است و هم در مناود روستایی رخ می

ها و فرهن  شهرنشینی است  آنچه در توسعه گردشگری پایدار روسیتایی بیر آن    کنش هایی با روستایی نیازمند انسان

اهمیت به تیداوم برنامیه  ، وردهای اقتصادی و اجتماعی این صنعت برای اهالی بومی روستاآشود عالوه بر ره تأکید می

محیهیی(   جغرافییایی )آ یار زیسیت   های آینده( و آ ار توسعه در مکان  های توسعه گردشگری در زمان )توجه به نس 

همراه با ارایه تسهیالت مناسب به بحش خصوصیی   گردشگری حوزهدر  تفریحی ف اهای بازسازی و احدار است.

 کند.   ای می و دولتی در رشد صنعت گردشگری روستایی کمک شایانی به توسعه پایدار محلی و منهقه

و ارتباط آن با الگوهای اجراییی گردشیگری در روسیتاهای    در این پژوهش بر ا رگذاری توسعه گردشگری روستایی 

بعید اصیلی    1هدف گردشگری استان گیالن تأکید گردید. همانگونه در فرآیند بررسی این پژوهش بیر میی آیید بیه     

زیست محیهیی و امنیتیی بیه تفکییک بیر      -کالبدی، فرهنگی-اجتماعی، یعنی اقتصادی، مرتبط با گردشگری روستایی

هش مهالعه گردید و نتایج آن در همیه روسیتاها و در تمیام ابعیاد نشیان از ارتبیاط بیین توسیعه         اساس فرضیات پژو

گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان گییالن و مؤلفیه هیای ا رگیذار بیر الگوهیای اجراییی در        

به عنوان و هدف اصیلی  با توجه ، محدوده مورد مهالعه بود. پس از آزمون فرضیات و تأیید هر چهار فرضیه پژوهش

مشاهدات و مصاحبه های شفاهی بیا  ، شرایط توپوگرافی و وبیعی روستا، بر اساس نتایج مهالعات میدانی، از پژوهش

 اقدام به ارامه الگوی اجرایی گردشگری متناسب با هر روستا گردید.، اهالی روستا
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