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چکیده
در سالهای اخیرگردشگری جایگـاه وی ـژهای در توسـعه منـاطق گوناگون پیدا کرده است و در بسیاری از
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مقدمه
بسیاری از برنامهریزان و سیاستگذاران توسعه از فعالیتهای گردشگری بهعنوان رکن اصلی
توسعه پایـدار یاد میکنند .زمانی که شرایط ملی یا بینالمللی اجازه گسـترش و توسـعه
گردشـگری بینالمللـی را ندهـد ،توسعه داخلی بهویژه در مناطق توسعه نیافته و محروم
میتواند نقش مهمی در توسعه این منـاطق داشـته باشد (جمعهپور ،5378 ،ص .)87ارزش
و اهمیت این صنعت تا آنجایی است که سازمان جهانگردی از آن بهعنوان یکی از بزرگترین
و پردرآمدترین صنایع دنیا نام برده است ( .)WTO, 2006بهطور کلی گردشگری جایگـاه
ویـژهای در توسـعه منـاطق جغرافیـایی دارد و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه
بهعنوان منبع اصلی درآمد ،اشتغال و توسعه زیرسـاختهـا مـدنظـر اسـت .هنگامی که بعدها
و زمینههای مرتبط با گردشگری به خوبی شناخته شود ،بهطور یقـین در جهـت توسـعه
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واقعی مناطق جغرافیایی گامهای علمی و اجرایی مطلوبتری برداشته خواهد شـد (توکلی
و همکاران ،5381 ،ص .)77یکی از زیرمجموعههای رو به گسترش گردشگری ،روستاگردی
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یا گردشگری روستایی است که عالقمندان بیشمار و رو به افزایشی دارد .گردشگری
روستایی بهعنوان جزئی از صنعت عظیم گردشگری میتواند نقش عمدهای در توانمندسازی مردم
محلی و تنوعبخشی به رشد اقتصادی و همچنین خلق فرصتهای شغلی جدید در فضاهای
روستایی و در ارتباط تنگاتنگ با دیگر بخشهای اقتصادی ایفا کند (شریفزاده و مرادنژاد،5385 ،
ص .)1۵در حقیقت ،همین ویژگی اساسی گردشگری است که توجه جوامع و دولتها را برای
برنامهریزی و توسعه آن بهویژه در کشورهای در حال توسعه جلب کرده است.
راهکار رویارویی با اثر تحریمها ،تحقق اقتصاد مقاومتی است .هماکنون اقتصاد ایران باید
بر مبنا و اصول درستی گام نهد تا از این رهگذر بتواند بر تحریمهای بینالمللی فائق آمده و
تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کند (میالنی ،5317 ،ص .)3با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی
در اصل بر پایه قطع وابستگی به نفت اتفاق میافتد ،ایران بهعنوان کشوری ثروتمند درباره
داشتن منابع توسعه گردشگری و بهسبب فرهنگ ،تمدن ،ویژگیهای آب و هوایی و ...
میتواند به سمت منابع در آمدی جایگزین بهویژه گردشگری حرکت کند و بهعنوان منبعی
پایدار از آن بهرهمند شود .صنعت گردشگری ،طبق نظر سازمان جهانی گردشگری ،بزرگترین
صنعت فعال است و بزرگترین فعالیت اقتصادی ـ بزرگتر از صنایع دفاع ،تولیدهای صنعتی،

نفت و کشاورزیـ شمرده میشود .به همین علت صنعت گردشگری در طول زمان مورد
توجه کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه قرار گرفته است چرا که توسعه گردشگری،
بهویژه افزایش تعداد گردشگران بینالمللی ،باعث رونق طیف وسیعی از فعالیتهای اقتصادی
یا منطقهای میزبان میشود (آرام و همکاران .)5315 ،با توجه به پافشاری مقام معظم رهبری
بر لزوم در اولویت قراردادن الگوها و اصول اقتصاد مقاومتی در ساختار اقتصادی و صنعتی
کشور ،بدیهی است که در تمام حوزههای مدیریتی و اجرایی باید سازوکارهای این الگوی
اقتصادی تبیین و محقق شود .اقتصاد مقاومتی ،یک اقتصاد مردمی شمرده میشود که بخش
خصوصی بازیگر اصلی آن معرفی شده است.
نواحی روستایی شهرستان رودبار با توجه به برخورداری از جاذبههای متنوع از جمله
درخت سرو  5111ساله (روستای هرزویل) ،دریاچه حلیمه جان (روستای حلیمه جان)،
پارک جنگلی (روستای کندالت) ،منطقه ییالقی سی دشت (روستای سی دشت) ،روستای
تاریخی انبوه ،چشمه آبگرم لویه (روستای لویه) ،غار رشی (روستای دیورش) ،تاالب
سیاهرود (روستای سیاهرود) ،چشمه آب معدنی داماش (روستای داماش) و  ...همچنین
بهعلت قرارگیری در محور اصلی تردد از پایتخت به استان گیالن و سهولت دسترسی
جاذبههای گردشگری سکونتگاههای روستایی در این شهرستان در جذب گردشگران بسیار
کامیاب عمل کرده است .اهمیت گردشگری در این شهرستان بهطور عام و در نواحی روستایی
بهطور خاص ،اثرهای گوناگون آن بر بعدهای اقتصادی و اجتماعی و نیز بهعنوان عامل مهم
در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح است؛ بنابراین اهمیت این موضوع باعث شده تحقیق
پیشرو در پی تحلیل اثرهای گردشگری بر نواحی روستایی شهرستان رودبار در جهت تحقق
هدفهای اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد.

پیشینه تحقیق
درباره اثرهای گردشگری بر نواحی روستایی تحقیقهای فراوانی صورت گرفته است که به
تعدادی از آنها در جدول زیر اشاره میشود:
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سوسن چلچراغ یا سوسن سفید (روستای داماش) ،محوطه باستانی مارلیک (روستای نصفی)،
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مطیعی و همکاران ( )5316در مقالهای با عنوان «پیامدهای اقتصادی توسعه فعالیتهای
گردشگری در شهرستان بندر انزلی (مورد مطالعه :دهستان لیچارکی حسن رود)» اذعان داشتند
که گردشگری در دهستان لیچارکی باعث رونق اقتصادی شده است؛ بهطوری که توسعه
گردشگری باعث تغییر ساختار شغلی از بخش کشاورزی به بخش خدمات و گردشگری
شده است.
ولیزاده و همکاران ( )5316در تحقیقی به بررسی جایگاه اکوتوریسم در دستیابی به
هدفهای اقتصاد مقاومتی پرداختند .یافتهها نشان میدهد همسویی بین هدفهای ایندو
موضوع قابل توجه بوده است .سرانجام تحقیق پیشرو به ارائه مدلی مفهومی از ارتباط بین
گردشگری و اقتصاد مقاومتی پرداخته است.
حافظیزاده و همکاران ( )5317گردشگری راهبردی در جهت توسعه اقتصادی روستاها
(مطالعه موردی :روستاهای شهرستان دماوند) را بررسی کردند .محققان به این نتیجه رسیدند
108

که گردشگری باعث تنوع شغلی و پدیدآمدن فرصتهای جدید اشتغال و افزایش درآمد در
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روستاهای نمونه شده است.
ژو و همکاران (۵157م) در مطالعهای توسعه گردشگری و تغییر هویت روستایی در
چین را مطالعه کردهاند .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که تغییرهای مادی ناشی از
توسعه گردشگری میتواند تغییر هویت ساکنان روستایی را تحت تأثیر قرار دهد.
لی و همکاران (۵157م) در پژوهشی به بررسی گردشگری بهعنوان عاملی مهم برای بهبود
رشد اقتصادی؛ بازنگری انتقادی پرداختند .ابتدا به مرور کلی تأثیرهای مثبت گردشگری و
کمک به کاهش فقر و نیز عوامل اقتصادی که بر روی کارایی و بهرهوری اقتصادی اثرگذار
هستند پرداخته است .سرانجام برخی مالحظههای سیاسی برای توسعه گردشگری ،کاهش
فقر ،بهبود بهرهوری گردشگری و تقویت رقابت در گردشگری پیشنهاد شده است.
گابریل (۵151م) ،در مطالعه خود به بررسی فرصتهای بالقوه گردشگری روستاهای
کوچک (مورد مطالعه :آلبا کانتی رومانی) پرداخت .وی به این نتیجه رسید که گردشگری
عاملی برای توسعه اقتصادی روستاها و جایگزینی برای وابستگی به کشاورزی در جامعه
روستایی است .همچنین باعث پدیدآمدن فرصتهای اشتغال و جذابشدن محیط روستا
بهویژه برای جوانان میشود.

ادبیات موضوع
 .1گردشگری و گردشگری روستایی
صنعت گردشگری یکی از بزرگترین و پربازدهترین فعالیتهای اقتصادی در دنیاست که باالترین
میزان ارزش افزوده را پدید میآورد و بهطور مستقیم و غیرمستقیم ،دیگر فعالیتهای اقتصادی و
فرهنگی را تحت تأثیر قرار میدهد .گردشگری امروزه خود را بهعنوان صنعتی روبه رشد در اقصی
نقاط جهان نمایان ساخته است .بسیاری از برنامهریزان و سیاستگذاران توسعه ،از صنعت
گردشگری بهعنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد میکنند که میتواند با برنامهریزی اصولی و مناسب
و شناسایی فرصتها و محدودیتهای گردشگری ،نقش اثرگذاری در توسعه روابط و مناسبات
اقتصادی و در نتیجه توسعه ملی ،منطقهای و تنوعبخشی به اقتصاد ملی و منطقهای بر عهده داشته
آیندهنگری برای آن تنظیم و اجرا شود .سرمایهگذاری جهانی در صنعت گردشگری از آن حاکی
است که گردشگری صنعتی از زمره صنایع توزیعکننده درآمد میباشد و هنگامی که جهانگرد وارد
کشور میشود ،در برابر خدماتی که به وی ارائه میشود باید هزینه پرداخت کند و این پرداخت
ارزی خواهد بود؛ بنابراین این صنعت میتواند جایگزین اقتصاد تکمحصولی یعنی درآمد نفتی
شود .همچنین گردشگری بنا به ماهیت خود اثرهای مثبت و منفی گوناگونی بر محیط فرهنگی ـ
اجتماعی ،طبیعی و اقتصادی ایران میگذارد (ولیزاده و همکاران.)5316 ،
توجه به گردشگری روستایی بهطور مشخص از دهه 5111م آغاز شد و در دهه 5161م
جنبه اقتصادی آن برای جوامع محلی مورد توجه قرار گرفت .طی دهههای بعدی از
گردشگری روستایی بهعنوان ابزاری برای توسعه جوامع روستایی استفاده شد و در این میان
صاحبنظران کوشیدهاند تا با ارائه الگوها و روشهای گوناگون ،نقش گردشگری را در
تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی روستاها افزایش دهند (رضایی و همکاران،5311 ،
ص)5۵؛ بنابراین اجرای سیاستهای جدید برای کمک به بهبود اقتصادی ـ اجتماعی جوامع
روستایی نیاز بود ( .)Holland et al, 2003, p.14تضعیف فعالیتهای سنتی اقتصادی در
مناطق روستایی مانند :کشاورزی ،معدن و جنگل طی دهههای اخیر ،جستوجو و بهکارگیری
راهکارهای تازه برای تقویت پایههای اقتصادی و تنوعبخشی به فعالیتهای تولیدی در مناطق
روستایی را بیش از پیش ضروری کرده است (.)Andereck & Vogt, 2000, p.25
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باشد (حقیقت و همکاران .)531۵ ،مشروط بر اینکه برنامهریزی صحیح و همهجانبه همراه با

109

گردشگری روستایی بخشی از بازار گردشگری و منبعی برای اشتغال و درآمد بوده و میتوان
آن را ابزار مهمی برای توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و اکولوژیکی جوامع روستایی قلمداد کرد.
کشورهای بسیاری این امر با خطمشیهای کشاورزی در ارتباط است و اغلب با عنوان
راهبردی برای حفظ محیط زیست و فرهنگ سنتی روستایی ارتقا داده میشود .بیگمان
گردشگری نقش اساسی در میزان توسعه و حفظ ذخیرههای نواحی روستایی ایفا میکند با
فرض اهمیت گردشگری بهعنوان فعالیت گسترده و عمومی و پافشاری روزافزون در حیطه
سیاستهای توسعه محلی و منطقهای و با در نظر گرفتن این موضوع که تعریف مشترک و
قابلقبولی از گردشگری روستایی وجود داشته باشد .گردشگری روستایی ،گردشگری است
که در نواحی روستایی به وقوع میپیوندد اما همین بیان ساده ابهامهای فراوانی دارد؛ برای
مثال ،تعریفهای گردشگری متفاوت است؛ بهویژه در حیطه نواحی روستایی تفکیک
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فعالیتهایی که فقط حالت گردشگری دارند یا تفریح یا ورزش و  ...از یکدیگر دشوار است.
سرانجام تعریف و تعیین معنای نواحی روستایی یا روستا نیز به همان میزان مشکل و دشوار
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است کشورهای گوناگون معیارهای متفاوتی برای تعیین مناطق روستایی یا غیرروستایی دارند
در عین اینکه واژه روستایی را میتوان یک تعریف جغرافیایی و هم بیان ویژگیهای فرهنگی
جوامع و اجتماعات روستانشین دانست (.)Sharply, 1997

 .2اقتصاد مقاومتی
اصطالح اقتصاد مقاومتی را نخستینبار مقام معظم رهبری در شهریور سال  5381در دیدار با
کارآفرینان مطرح فرمودند .کاربرد این اصطالح در جمع کارآفرینان از آنروی بود که وی
مفهوم اقتصاد مقاومتی را درباره کارآفرینی تعریف فرموده و دالیل آن را فشار اقتصادی
دشمنان و آمادگی کشور برای جهش برشمردند .از آن تاریخ تا کنون مقام معظم رهبری در
دیدارهای گوناگون با هیئت دولت ،دانشجویان ،پژوهشگران و مسئوالن شرکتهای
دانشبنیان درباره اقتصاد مقاومتی سخن گفتهاند و مسئولیت هر یک از قشرها را گوشزد
فرمودهاند (بیانات مقام معظم رهبری.)5381 ،
اقتصاد مقاومتی ،نظامی اقتصادی است که هماهنگ با سیاستهای کالن سیاسی و امنیتی
نظام اسالمی و برای مقاومت در برابر اقدامهای تخریبی شکل بگیرد تا بتواند در برابر

ضربههای اقتصادی تحریمها و توطئههای گوناگون اقتصادی نظام استکبار مقاومت کرده و
توسعه و پیشرفت خود را ادامه دهد و روند روبه رشد همهجانبه خود را در بعدهای ملی،
منطقهای و جهانی حفظ کند .اقتصاد مقاومتی رابطه نزدیکی با انسجام ملی دارد .منظور از
اقتصاد مقاومتی واقعی ،یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه اقتصادی منفعل و بسته؛
بهطوری که کشور ضمن مقاومت در برابر موانع و نامالیمات راه خود ،روند پیشرفت پایدار
خود را حفظ کند (عسکری .)5315 ،مفهوم اقتصاد مقاومتی به این معناست که حتی در
فرایند فشار روند روبه رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند و آسیبپذیری آن کاهش یابد
و کمتر آسیب ببیند (سیف.)5315 ،
اقتصاد مقاومتی ( )Resistive economyروشی برای رویارویی با تحریمها علیه یک
مجاز نیست .به عبارت دیگر اقتصاد هدف اقتصاد مقاومتی بازسازی و احیای اقتصاد ملی
است .این نوع اقتصاد ،مردمی است و از ظرفیتهای مردم و نخبگان در آن استفاده میشود.
ضمن اینکه از دانش فنی دنیا هم در آن استفاده میشود (رضایی .)5315 ،اقتصاد مقاومتی
یعنی اقتصادی که با توجه به تمام قوتها و ضعفهای داخلی و خارجی و تهدیدها و
فرصتهای بیرونی سناریوسازی میکند و برای هر شرایطی برنامه دارد و محیطسنج است
و درون و برون را به خوبی میشناسد و برای تغییرها واکنش مناسبی دارد (حسینزادهبحرینی،
 .)531۵به چهار راهبرد کنترل ،مهار ،کماثر و سرانجام بیاثرسازی تهدیدها در فرایند اقتصاد
مقاومتی باید توجه شود (خوشچهره.)5315 ،
ارکان اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری شامل :الف) مقاومبودن اقتصاد؛ ب)
استفاده از تمام ظرفیتهای دولتی و مردمی؛ ج) حمایت از تولید ملی؛ د) مدیریت منابع
ارزی؛ هـ) مدیریت مصرف است.
در اقت صاد مقاومتی ،یک رکن ا سا سی و مهم ،مقاومبودن اقت صاد ا ست .اقت صاد باید مقاوم
باشـــد؛ باید بتواند در برابر آنچه که ممکن اســـت در معرض توطئه دشـــمن قرار بگیرد،
مقاومت کند .ما میتوانیم ســرمایهگذاری مردمی و کار ســالم مردمی داشــته باشــیم ،بدون
مبارزه با مفا سد اقت صادی؛ ت صور ن شود که مبارزه با مفا سد اقت صادی باعث می شود که ما
مشــارکت مردم و ســرمایهگذاری مردم را کم داشــته باشــیم؛ نه ،چون اکثر کســانی که
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منطقه یا کشور تحریم شده است .در وضعیتی که صادرات و واردات هیچکدام برای آن کشور
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میخواهند وارد میدان اقتصادی بشوند ،اهل کار سالم هستند ،مردمان سالمی هستند؟ حاال
یکی دو نفر هم آدمهای ناســالم پیدا میشــوند باید با چشــمهای تیزبین ،ریزبین و دوربین
مراقبت کنید که کســانی نیایند بهعنوان ایجاد اشــتغال و ایجاد کار و کارآفرینی تســهیالت
بانکی بگیرند اما کارآفرینی واقعی انجام نگیرد ،این را باید مراقبت کنید؛ هم شـــما مراقبت
کنید ،هم قوه قضــائیه مراقبت کند .به نظر من همکاری قوه مجریه و قوه قضــائیه در اینجا
یک کار ب سیار الزمی ا ست .یک رکن دیگر اقت صاد مقاومتی ،حمایت از تولید ملی ا ست؛
صنعت و کشاورزی .باالخره حمایت از تولید ملی ،آن بخش درونزای اقتصاد ما ست و به
این بایستی تکیه کرد .واحدهای کوچک و متوسط را فعال کنید؛ البته خوشبختانه واحدهای
بزرگ ما فعال هســتند؛ محصــول ســیمانمان ،محصــول فوالدمان ،محصــوالت عمده این
جوریمان خوب است .اما باید به فکر واحدهای متوسط و کوچک باشید؛ اینها خیلی مهم
اســت ،اینها در زندگی مردم تأثیرات مســتقیم دارد .مســئله منابع ارزی هم مســئله مهمی
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اســت؛ روی این مســئله دقت کنید ،خیلی باید کار کنید .واقعاً باید منابع ارزی را درســت
مدیریت کرد .حاال اشــاره شــد به ارز پایه؛ در این زمینه هم حرفهای گوناگونی از دولت
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صادر شد؛ یعنی در روزنامهها از قول یک م سئول ،یکجور گفته شد؛ فردا یا دو روز بعد،
یکجور دیگر گفته شد ،نگذارید این اتفاق بیفتد .واقعاً یک تصمیم قاطع گرفته شود ،روی
آن ت صمیم پاف شاری شود و م سئله را دنبال کنید .به هر حال منابع ارزی باید مدیریت دقیق
بشود .یک مسئله هم در اقتصاد مقاومتی ،مدیریت مصرف است .مصرف هم باید مدیریت
شود .این ق ضیه ا سراف و زیادهروی ،ق ضیه مهمی در ک شور ا ست .خب ،حاال چگونه باید
جلوی اســـراف را گرفت؟ فرهنگســـازی هم الزم اســـت ،اقدام عملی هم الزم اســـت،
فرهنگ سازیاش بیشتر به عهده رسانههاست .واقعاً در این زمینه ،هم صدا و سیما در درجه
اول و بیش از همه مسئولیت دارد ،هم دستگاههای دیگر مسئولیت دارند .باید فرهنگسازی
کن ید بخش عمل یاتیاش هم به نظر من از خود دولت با ید آغاز شـــود (ب یانات مقام معظم
رهبری.)5315 ،

روش پژوهش
پژوهش پیشرو از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام توصیفی ـ تحلیلی است .برای
انجام تحقیق پیشرو از روش کتابخانهای و اسنادی و نیز آمار و اطالعات منتشرشده از سوی
مرکز آمار کشور استفاده شده است .روش گـردآوری اطالعـات ،کتابخانـهای و پیمایشـی

(تکمیـل پرسشنامه) است .جامعه آماری را تمام خانوارهای ساکن در نواحی روسـتایی
شهرسـتان رودبار تشکیل میدهند که طبق سرشماری سال 518 ،5311روستای دارای سکنه،
 36361نفر جمعیت و  5۵117خانوار روستایی دارد .حجم نمونه با اسـتفاده از فرمـول
کوکران اصالح شده و  3۵1سرپرست خانوار بهعنوان نمونه تعیین شدند .برای سنجش سطح
توسعهیافتگی نواحی روستایی شهرستان رودبار ابتدا سه مؤلفه (اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی) در قالب  ۵7شاخص تعیین شده است (جدول  .)5برای انجام تجزیهوتحلیل
اطالعات از نرمافزار  Excelو  Spssاستفاده شد .شاخصهای مورد استفاده جهت تحلیل
اثرهای گردشگری بر نواحی روستایی در جهت اقتصاد مقاومتی نواحی روستایی شهرستان
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رودبار به شرح زیر است:
مؤلفه

شاخص

اقتصادی

افزایش درآمد ،اشتغال در بخش صنعت ،اشتغال در بخش خدمات ،اشتغال در بخش کشاورزی ،کاهش
فقر ،افزایش پسانداز ،فروش محصوالت و تولیدات ،کاهش نرخ بیکاری ،سهولت در حملونقل

اجتماعی

بهبود مساکن و بافت فیزیکی روستا ،بهبود بهداشت و درمان ،افزایش مشارکت روستاییان ،افزایش نرخ
باسوادی روستاییان ،بهبود آموزش و پرورش ،افزایش امنیت روستاییان ،بهبود تغذیه ،تفریح و سرگرمی

منبع :موالیی و همکاران /5311 ،افراخته.5317 ،

محدوده مورد مطالعه
شهرستان رودبار در جنوب استان گیالن و در یک ناحیه کوهستانی بین مدار  36درجه و 33
دقیقه تا  37درجه و  7دقیقه و  ۵1ثانیه عرض جغرافیایی شمالی و  71درجه و  55دقیقه و
 75ثانیه تا  11درجه و  1دقیقه و  6ثانیه طول جغرافیایی شرقی واقع شده است .این شهرستان
با مساحتی معادل ۵371۵177/۵کیلومتر مربع دومین شهرستان استان گیالن به لحاظ وسعت
است که  56/1درصد از مساحت استان گیالن را در بر دارد و مرکز آن شهر رودبار میباشد.
شهرستان رودبار از طرف شمال به شهرستان رشت ،سیاهکل و شفت ،از طرف شرق به
شهرستان سیاهکل ،از طرف جنوب به استان قزوین و از طرف غرب به استان زنجان و
شهرستان شفت محدود شده است (فرمانداری شهرستان رودبار .)5311 ،بخش عمده
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جدول  :5مؤلفهها و شاخصهای مورد استفاده جهت تحلیل اثرهای گردشگری بر نواحی روستایی

فعالیتهای اقتصادی در نواحی روستایی این شهرستان مربوط به فعالیتهای کشاورزی
است .در بخش زراعت عمده محصوالت تولیدی شامل :برنج ،گندم و جو بوده که سطح
زیرکشت هر کدام از آنها به ترتیب  5771 ، 31۵5 ،5758هکتار است و در بخش باغات نیز
محصول زیتون با سطح زیرکشت  8311هکتار از جمله مهمترین محصوالت قلمداد میشود
(سرشماری کشاورزی .)531۵ ،همچنین دیگر بخشهای اقتصاد مانند صنعت و خدمات نیز
سهم اندکی در فعالیتهای اقتصادی نواحی روستایی این شهرستان دارند (شکل .)۵
شکل  :۵موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه (منبع :ترسیم نگارندگان)
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نتیجههای پژوهش
بهمنظور تحلیل اثرهای گردشگری بر نواحی روستایی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
شهرستان رودبار از نه شاخص اقتصادی و هشت شاخص اجتماعی بهره گرفته شده است.
جهت بررسی نقش هر کدام از شاخصهای پیشگفته دیدگاه خانوارهای روستایی از راه
طیف لیکرت که در این طیف عدد یک نشاندهنده کمترین تأثیر گردشگری بر نواحی
روستایی رودبار و عدد پنج نشاندهنده بیشترین تأثیر بر نواحی روستایی شهرستان رودبار

است ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .بعد از انجام آزمون تی تک نمونهای میانگین نمرات
بهدست آمده در شاخصهای اقتصادی بین  3/18ـ  7/38نوسان دارند که میانگین هر کدام
از شاخصهای اقتصادی به ترتیب عبارت است از :افزایش درآمد  ،7/۵۵پدیدساختن اشتغال
در بخش صنعت  ،3/18پدیدساختن اشتغال در بخش خدمات  ،7/51پدیدساختن اشتغال در
بخش کشاورزی  ،3/65کاهش فقر  ،7/31افزایش پسانداز  ، 7/51فروش محصوالت و
تولیدات  ،7/11کاهش نرخ بیکاری  ،7/38سهولت در حملونقل  ،7/13میانگین شاخصهای
اقتصادی نشان میدهد گردشگری بهطور محسوسی در نواحی روستایی اثرهای مثبتی داشته
است این اثرها ارتباط و همسویی فراوانی با اقتصاد مقاومتی دارند .همچنین این یافتهها نشان
میدهد اگر چه تأثیرهای پیوندهای روستایی ـ شهری بر تمام شاخصهای پیشگفته مثبت
از این پیوندها پذیرفته است و شاخص افزایش پسانداز نیز بیشترین میزان تأثیرپذیری را
دارد .همچنین میانگینهای حاصلشده در شاخصهای اجتماعی بین  3/61ـ  7/55نوسان
دارند که میانگینهای بهدست آمده برای هر کدام از شاخصهای اجتماعی به ترتیب عبارت
هستند از :بهبود مسکن و بافت فیزیکی روستا دارای میانگین  ،7/55بهبود بهداشت و درمان
دارای میانگین  ،7/51افزایش مشارکت روستاییان دارای میانگین  ،7/11افزایش نرخ باسوادی
روستاییان دارای میانگین  ،3/77بهبود آموزش و پرورش دارای میانگین  ،3/61افزایش امنیت
روستاییان دارای میانگین  ،3/15بهبود تغذیه دارای میانگین  ،7/51تفریح و سرگرمی دارای
میانگین 3/18است .در بین شاخصهای اجتماعی نیز مانند شاخصهای اقتصادی اگر چه
نتیجههای بهدست آمده حاکی از تأثیر مثبت گردشگری بر شاخصهای پیشگفته است اما
این تأثیرها برای تمام شاخصها یکسان نیست؛ بهطوری که در بین شاخصهای اجتماعی
شاخص بهبود آموزش و پرورش کمترین میزان تأثیرپذیری و شاخص بهبود مسکن و بافت
فیزیکی روستا بیشترین میزان تأثیرپذیری دارد .تمام میانگینهای حاصلشده برای هر کدام
از شاخصهای اقتصادی و اجتماعی با توجه به طیف لیکرت نشاندهنده تأثیر مثبت
گردشگری بر نواحی روستایی شهرستان رودبار است (جدول .)۵
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است اما این تأثیرها یکسان نیست؛ بهطوری که شاخص کاهش نرخ بیکاری کمترین تأثیر را
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جدول  :۵تحلیل اثرهای گردشگری بر نواحی روستایی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
مولفه

شاخص

میانگین

افزایش درآمد

انحراف

مقدارt

معیار

اقتصادی

116
اجتماعی

سطح

درجه

معناداری

آزادی

1/000

351
351
351
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4/22

1/10

19/80

اشتغال در بخش صنعت

3/58

1/36

7/66

1/000

اشتغال در بخش خدمات

4/15

1/03

20/02

1/000

اشتغال در بخش کشاورزی

3/61

1/36

7/99

1/000

351

کاهش فقر

4/35

0/85

28/32

1/000

351

افزایش پسانداز

4/10

0/92

21/28

1/000

351

فروش محصوالت و تولیدات

4/09

1/04

18/76

1/100

351

کاهش نرخ بیکاری

4/38

1/10

22/52

1/000

351

سهولت در حملونقل

4/03

1/25

14/71

1/000

351

بهبود مساکن و بافت فیزیکی روستا

4/11

0/92

21/58

1/000

351

بهبود بهداشت و درمان

4/10

1/06

18/57

1/000

351

افزایش نرخ باسوادی روستاییان

3/77

1/04

13/21

1/000

351

افزایش میزان امنیت روستاییان

3/91

1/34

12/14

1/000

351

افزایش مشارکت روستاییان

4/00

1/09

16/39

1/000

351

بهبود تغذیه

4/10

1.23

15.96

1/000

351

تفریح و سرگرمی

3/98

1.17

15.08

1/000

351

بهبود آموزش و پرورش

3/60

1/51

7/17

1/000

351

منبع :یافتههای تحقیق.5317 ،
همانطور که در تعریفهای مربوط به اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری اشاره
شد ،اقتصاد مقاومتی نوعی اقتصاد درونزاست که یک منطقه بتواند با توجه به پتانسیلهایی
که در درون خود دارد در راه رشد ،رونق و توسعه گام بردارد و امکانات بالقوه خود را
بهصورت بالفعل در آورد .در اینباره یکی از پتانسیلهای شهرستان رودبار که امکان توسعه
دورنزای نواحی روستایی را فراهم میکند ،پتانسیلهای گردشگری در این شهرستان است.
با توجه به وجود ظرفیتهای بالقوه در نواحی روستایی رودبار در جذب گردشگر این امکان
فراهم شده است تا روستاییان بتوانند با اتکا به توانهای محیطی و محلی موجود و بدون
وابستگی به بخشهای دولتی به تقویت بعدهای اقتصادی و اجتماعی جامعه محلی در
زمینههای اشتغالزایی در بخشهای گوناگون ،افزایش میزان درآمد ،افزایش پسانداز ،کاهش
بیکاری و فقر در جامعه روستایی ،بهبود وضعیت مساکن روستایی ،بهبود وضعیت بهداشت

و درمان ،جلوگیری از مهاجرت و بهبود زیرساختها اثرگذار باشد .در همین جهت یافتههای
مربوط به تحلیل شاخصهای اقتصادی و اجتماعی گردشگری نشان میدهد گردشگری
توانسته است تا میزان فراوانی بر توسعه درونزای نواحی روستایی شهرستان رودبار که به
نوعی گامبرداشتن در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است اثرگذار باشد.

جمعبندی و نتیجهگیری
یکی از شرایط آن ،استفاده از تمام ظرفیتهای دولتی و مردمی است؛ هم از اندیشهها و
راهکارهایی که صاحبنظران میدهند ،استفاده کنید ،هم از سرمایهها استفاده شود .به مردم
هم باید واقعاً میدان داده شود .باید گردشگری را بهعنوان یک فعالیت سودمند هم در بعد
اقتصادی و هم در بعد اجتماعی شمرد زیرا گردشگری متکی بر ظرفیتها و قابلیتهای
و میتواند با بهرهگیری از سرمایههای اجتماعی به بهترین شکل ممکن در جهت تحقق
هدفهای اقتصاد مقاومتی گام بردارد.
وجود ویژگیها و جاذبههای گوناگون در نواحی روستایی که در بخش یافتهها به آنها
اشاره شد سبب شده تا گردشگران فراوانی به نقاط روستایی شهرستان رودبار سفر کنند .این
امر اثرهای مثبت مانند :پدیدساختن اشتغال ،افزایش درآمد ،افزایش میزان پسانداز ،فروش
محصوالت ،کاهش فقر ،بهبود مساکن روستایی ،افزایش میزان مشارکت روستاییان ،بهبود
وضعیت بهداشت و درمان ساکنان روستایی را دربرداشته است .بهطور کلی یافتههای حاصل
از تحقیق گویای این است که در بین شاخصهای اقتصادی مورد استفاده کاهش بیکاری با
میانگین  7/38بیشترین میزان تأثیرپذیری را داشته و در وضعیت بهتری نسبت به دیگر
شاخصها قرار گرفته است .به عبارتی میتوان گفت فعالیتهای ناشی از گردشگری بیشترین
تأثیر را در کاهش بیکاری داشته است .همچنین در بین شاخصهای اجتماعی بهبود مساکن
و بافت فیزیکی روستا با میانگین  7/55در وضعیت مناسبتری از لحاظ تأثیرپذیری از
فعالیتهای گردشگری قرار گرفته است .با تحلیل اثرهای گردشگری بر نواحی روستایی در
جهت تحقق هدفهای اقتصاد مقاومتی ،چنین استنباط میشود که فعالیتهای گردشگری در
جهت تحقق هدفهای اقتصاد مقاومتی بوده است؛ بنابراین با توجه به وضعیت موجود و
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موجود در یک منطقه است .اکثریت فعاالن این بخش را مردم محلی و بومی تشکیل میدهد
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مشکالت اقتصادی و اجتماعی گوناگون مانند :بیکاری ،کمبود فرصتهای شغلی در
بخشهای دولتی ،افزایش بزهکاری ،افزایش فقر در بین جوامع روستایی ،مهاجرت و اثرهای
مخرب آن میتوان با برنامهریزی مناسب و ارائه راهکارهای درست و منطقی با بهرهگیری از
ظرفیتهای داخلی و بومی به تقویت فعالتهای گردشگری پرداخت و با این کار به سوی
تحقق هدفهای اقتصاد مقاومتی حرکت کرد.
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