
 
 1، شماره3، دوره1399 تابستانجغرافیا و روابط انسانی، 

بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی روستاهای هدف گردشگران )مطالعه 

 موردی: روستاهای دهستان مدرس، شهرستان شوشتر(
 2پرست دین ، ساجده1*بساک سعید

 خوارزمی دانشگاه یروستای ریزي برنامه و جغرافیا ارشد كارشناسی آموخته دانش-1

 .اردبیل محقق دانشگاه روستایی ریزي برنامه و جغرافیا ارشد كارشناسی آموخته دانش: -2

 09/05/1399تاریخ پذیرش:                                                         29/04/1399تاریخ دریافت:

 چکیده:

هاي می كند. در این میان مناطق روستایی با مشکالتی مانند مهاجرتصنعت گردشگري در اقتصاد كشورها نقش مهمی را ایفا 

اقتصاد گردشگري در حال تبدیل شدن به  و  روستاییردشگري گروستاییان، پایین بودن سطح درآمد، فقر فزآینده و ... مواجه اند. 

فرصت  ختو شنامناسب  ریزي ا برنامهگردشگري روستایی نیز ب و در همین ارتباطاقتصادي می باشد یکی از اركان اصلی توسعه 

هدف از پژوهش حاضر  .در توسعه روستایی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی داشته باشد مهمیتواند، نقش  می ها و محدودیت ها

بررسی بررسی نقش گردشگري روستایی در توسعه اقتصادي روستاهاي هدف گردشگران )مطالعه موردي: روستاهاي دهستان 

اي استفاده شده تحلیلی كه با استفاده از روش پیمایشی و كتابخانه –شوشتر( است. این تحقیق از نوع توصیفی مدرس، شهرستان

در این پژوهش، شامل روستاییان ساكن در مناطق روستایی دهستان مدرس شهرستان شوشتر است بر اساس است. جامعه آماري 

است. در جامعه آماري مورد مطالعه از فرمول كوكران استفاده و ار خانو 361نفر جمعیت و  1259، داراي  1395سرشماري سال 

شد. براي تعیین پایایی كمی پرسشنامه از ضریب آلفاي  انتخاب 295 نمونه حجم بیشتر دقت و براي 43/294با حجم نمونه برابر 

شد. به منظور به دست آوردن دیدگاه محاسبه  80/0تا  72/0نامه هاي مختلف پرسشكرونباخ، استفاده شد. مقدار آلفا براي قسمت

اي استفاده شد. نتایج تک نمونه  Tها و واریانس و آزمونهاي آماري میانگین پاسخهاي ذكر شده از آزمونساكنان در خصوص مولفه

ین بررسی هاي اقتصادي پژوهش وجود دارد. بیشترو مولفه هاي پژوهش نشان داد كه رابطه معناداري بین گردشگري روستایییافته

( بیشترین تأثیر و -54/1نقش گردشگري روستایی در توسعه اقتصادي مناطق روستایی به این ترتیب است مولفه درآمد با میانگین )

اي نمونهتک t( كمترین تأثیر را از گردشگري روستایی داشته است. نتایج حاصل از آزمون -10/1مولفه اشتغال زایی با میانگین )

 ودن و تأثیرگذاري منفی و معنی داري گردشگري روستایی در توسعه اقتصادي مناطق روستایی بوده است.گر مطلوب بنشان

 

 گردشگري روستایی، توسعه اقتصادي، گردشگري، دهستان مدرس. کلیدواژگان:
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 مقدمه:

احل مختلف تدریج در طی مره اي كهن است كه از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته است و ب گردشگري پدیده 

گردشگري یکی از (Afarinsh, 2010:16) موضوعی فنی، اقتصادي، اجتماعی، اكولوژیکی خود رسیده است تاریخی به

اقتصادي برخی كشورها یافته است. این صنعت  اي در توسعة هاي اخیر جایگاه ویژه هاي مهمی است كه در دهه فعالیت

 هاي اقتصادي جهان، ازجمله صادرات را به خود ها، سهمی از فعالیت گفرهنل زایی، و تباد افزون بر درآمدزایی، اشتغال

جزیی از صنعت گردشگري  ر این راستا گردشگري روستایی نیز(. د138: 1389، میركتولی و مصدق)است اختصاص داده

روستایی  گردشگري هاي ها و محدودیت ریزي اصولی و مناسب، شناسایی مزیت تواند با برنامه آید كه می به حساب می

 ,Rezvani)باشد نقش موثري در توسعه این مناطق و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی برعهــده داشته

گرفته و  هاي اخیر بار دیگر، روستاهاي گردشگري مورد توجه قرار ه باعث شده است كه در سالئلین مسا .(21 :2008

 هاي جدید در راستایی پایداري ومتی در صدد برآیند تا با راهکارها و استراتژيریزان و مجریان حک پردازان، برنامه نظریه

تواند به عنوان  گردشگري تالش بیشتري انجام دهند. بنابراین با توجه به اهمیت گردشگري، این صنعت از یک سو، می

و از سوي دیگر،  (Lee & Chang, 2008)هاي خاص گردشگري( باشند براي توسعه مناطق روستایی )با جاذبه ابزاري

اجتماعی در  -زایی و افزایش درآمد و تغییرات اقتصادي جهت رفع مشکالت كشاورزي، افزایش اشتغال عامل مهمی در

حاضر، درحال  (Roumiani, 2013:17; Elisabete and Raschi, 2013: 1)سیستم جوامع میزبان باشد

دي تبدیل شده است. بررسی ها نشان می دهد بین توسعه گردشگري روستایی به یکی از فعالیت هاي پیشتاز اقتصا

-60: 1387و همکاران،  مهدويدارد)گردشگري روستایی، جذب گردشگر و افزایش درآمد اقتصادي رابطه مثبتی وجود 

هاي گوناگون به  آید و از دیدگاه شمار می هاي اقتصادي به فعالیت هاي مهم امروزه گردشگري روستایی از بخش (.39

تواند در توانمندسازي مردم محلی و توسعة منابع  می گردشگري روستایی (.76: 1388 میرزایی،)وجه شده استتآن 

هاي شغلی، حل معضل بیکاري، ارتقاي استانداردهاي زندگی  خلق فرصت بخشی اقتصادي و رشد آن، انسانی، تنوع

كاهش مهاجرت  هاي مختلف، و ایی در زمینهاجتماعی، و پركردن شکاف بین نواحی شهري و روست خدمات ازطریق تأمین

امروزه صنعت گردشگري و به ویژه  (.42: 1387 مهدوي و همکاران،)اي داشته باشد روستایی به كالنشهرها نقش عمده

وري اقتصادي، در توسعه  انسان و اجتماع، به منظور بهره اكوتوریسم، به عنوان رویکردي جدید براي توسعه همزیستی

اندازهاي طبیعی به واسطه وضعیت جغرافیایی و  رو مناطق داراي چشم خاص و مناسبی یافته است. از این مناطق جایگاه

آورد. از راهبردهایی كه  اي را به وجود می هاي ویژهه توپوگرافی و هیدرولوژیکی جاذب زیست محیطی از نظر اقلیمی و

 برخی از این كشورها به اجرا درآمده و نتایج مثبتی به ن مورد توجه قرار گرفته و حتی دركشورهاي جها اخیراً در اغلب
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گردشگري  هاي الزم براي گسترش همراه داشته، توسعه و گسترش گردشگري در نواحی روستایی كه داراي پتانسیل

ترین اشکال  از مردمی با توجه به ویژگی بارز گردشگري روستایی به مثابه یکی (.50: 1380)شارپلی، باشد است، می

هاي روستایی و از سوي  فعالیت توان انتظار داشت كه این صنعت، از یک سو به رشد اقتصادي و تنوع گري، میگردش

ساكنان روستاها كمک كند، بدین ترتیب فرصتی  دیگر با جذب مازاد نیروي انسانی به ایجاد اشتغال و درآمدزایی براي

 آیا كه هستیم موضوع این بررسی دنبال به پژوهش این در ما (.2: 1382)سقایی، براي توسعه همه جانبه قلمداد شود

روستاهاي هدف گردشگران )مطالعه موردي: روستاهاي دهستان مدرس، شهرستان  اقتصادي توسعه بر روستایی گردشگري

 شوشتر( چه تاثیري می تواند داشته باشد؟

 پیشینه پژوهش:

ایت ساكنین روستاهاي هدف گردشگري بر توسعه ارزیابی حم(، در پژوهشی تحت عنوان 1397رومیانی و همکاران)

هاي  بین شاخص( به این نتیجه رسیده اند كه مطالعه موردي: روستاهاي درسجین و گالبر، استان زنجان)گردشگري پایدار

دریافت شده با حمایت ساكنان از توسعه پایدار  هاي دریافت شده، مشاركت اجتماعی و منافع وابستگی اجتماعی، هزینه

گردشگري پایدار در روستاهاي نمونه مورد  وري كه حمایت ساكنان ازطگري رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد به گردش

كیفیت زندگی مردم فراهم كرده  ق روستاهاي هدف گردشگري وطمطالعه به صورت مثبت، زمینه را براي پایداري منا

 .است

ئه الگوهاي بهینه توسعه گردشگري در روستاهاي هدف گردشگري ارا(، در مقاله اي تحت عنوان 1397میرزایی و همکاران)

ارتباط بین توسعه گردشگري به این نتیجه رسیده اند كه  مطالعه موردي: روستاهاي هدف گردشگري استان گیالن ایران

مطالعه اجرایی در محدوده مورد  رگذار بر الگوهايثگردشگري استان گیالن و مؤلفه هاي ا فروستایی در روستاهاي هد

شفاهی با  حبه هايصابیعی روستا، مشاهدات و مطمطالعات میدانی، شرایط توپوگرافی و  جبود. در پایان بر اساس نتای

 .ه الگوي اجرایی گردشگري متناسب با هر روستا اقدام گردیدئاهالی روستا، ارا

 مبانی نظری:

 گردشگری:

 مصطلح صورت به كه است آلمانی و فرانسه انگلیس، هاي زبان در توریسم واژه دقیق كامالً و فارسی معادل گردشگري  

 بـه كـه شـده گرفتـه التـین و یونـانی تـورنس اصـالح از آن ریـشه اسـت شـده ترجمه گردشگري به فارسی زبان در
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 ـلدلی بـه كـه است اقتصادي فعالیت (. گردشگري124: 1394 همکاران، و محمودي)كند می داللت برگشت و رفت سـفر

 توسـعه سطح از فارغ را المللی بین تجارت عرصه به ورود براي مناسب هایی فرصت آن، خاص هاي ویژگی ماهیت

 اساسـاً كه شود یاد صنعت عنوان به اقتصادي فعالیت این از كه است شده باعث مهم این. آورد می فراهم كشورها یـافتگی

 .(23: 1388همکاران،  و كفاش حقیقی)دارد خدماتی ماهیـت

 گردشگر:

اصطالح گردشگر براي اولین بار در قرن نوزدهم براي اشراف زادگان فرانسوي كه مشغول تحصیل یا كسب تجربه در   

خارج از كشور بودند به كار رفت، بعدها این واژه براي كسانی كه به فرانسه براي تفریح مسافرت می كردند استفاده شد. 

سافرینی گفته می شد كه هدف آن ها استراحت، گردش، سرگرمی و آشنایی با مردم از همان زمان گردشگر به بعضی از م

گردشگري در  در كنفرانس بین المللی  1963(. در سال 15: 1390و نه كسب درآمد و اشتغال بود)رضوانی و همکاران، 

بدون كسب درآمد به عنوان ساعت و كمتر از سه ماه و  24شهر رم، گردشگر از نظر آماري به فردي اطالق شد كه بیش از 

 (.16: 1393مسافر به مقصدي وارد شده و اقامت نماید)زینلی، 

 گردشگری روستایی:

مختلفی است.  شود. گردشگري بسته به شرایط محیطی، داراي انواع عنوان گذرگاه توسعه یاد می امرزه از گردشگري به  

ارائه جذابیت و ایجاد  با قدمتی بیشتر از یک قرن، با ترین انواع گردشگري، گردشگري روستایی است كه یکی از مهم

كاركردي جهت بهبود و ارتقاي  چنین، هاي محیط روستایی براي گردشگران و هم تمایل در استفاده از فضا و ویژگی

 حاجی)توجه بسیاري واقع شده است محیطی منطقه میزبان، مورد هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و زیست شاخص

شود كه كشاورزان، مردم و  خدماتی اطالق می ها و گردشگري روستایی به كلیه فعالیت (.52: 1392 مکاران،نژاد و ه

كنند و شامل  در نواحی روستایی ارائه می ها چنین، جذب آن ها براي تفریح و استراحت گردشگران و هم دولت

ه عبارتی دیگر، (. ب32: 1387 ضوانی،ر)باشد می گردشگري كشاورزي، گردشگري مزرعه، گردشگري طبیعی و فرهنگی

توان آن را ابزار مهمی براي  گردشگري و منبعی براي اشتغال و درآمد بوده و می گردشگري روستایی بخشی از بازار

جوامع روستایی قلمداد كرد. در كشورهاي توسعه یافته این امر  (بوم شناختی)اكولوژیکی  توسعه اقتصادي ـ اجتماعی و

عنوان راهبردي براي حفظ محیط زیست و فرهنگ سنتی روستایی  كشاورزي در ارتباط است و غالباً به هاي با خط مشی

 (.18: 1390 قادري و همکاران،)شود می ارتقاء داده
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 :توان در محورهاي زیر خالصه كرد هاي گردشگري روستایی را می ویژگی

 ؛از نظر محدوده جغرافیایی بیشتر یک گردشگری داخلی و بومی است 

 باشد و میانگین فاصله سفر کم است؛ از نظر زمان معموالً کوتاه مدت و روزانه می 

 کنند و سود کمتری دارد؛ به لحاظ اقتصادی چون روزانه است، گردشگران کم خرج می 

 چون روزانه است تعداد گردشگران زیاد است؛ 

 محیط  تن آثار نامطلوب برزیست روستایی و تعداد گردشگران، احتمال بر جای گذاش با توجه به محیط

 یابد؛ زیست افزایش می

 یافته  سازمان ندرت شوند و به معموالً کمتر سازمان و نهادهای رسمی بر این نوع گردشگران متمرکز می

 (.201-202: 1388 قاسمی،د)هستن

 

 لشناسی گردشگري روستایی در شک است كه گونه هاي مختلفی از گردشگري گردشگري روستایی داراي گونه

 قابل مشاهده است.(1شماره)

 

 

 

 

 

 

 

 روستا:

است كه  يا یهجهان اسالم، ناح یدانانذكر كرده اند و در اصطالح جغراف یهده و قر ی،فارس يرا در فرهنگ ها روستا    

از مردم  یو مركز تجمع یاییجغراف ی،اجتماع ي،(. روستا واحد اقتصاد16:1387 ي،)نقو شود یها م یهشامل مزارع و قر

 گردشگری روستایی

 گردشگری کشاورزی

 گردشگری تفریحی

 اکوتوریسم

فرهنگی  گردشگری  

 گردشگری مزرعه 

 شناسی گردشگری روستایی گونه(: 1)شکل

 6: 1392 منبع: سقایی و علیزاده،  
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را  ییبالقوه خودكفا یطشود و شرا یم ینمتأ يشده است كه قسمت اعظم درآمد آن ها از كشاورز یفتعر ینجانش یک

و  یفه)لط است یعیعرصه طب یکانسان در  یاجماع یاتشکل از ح ین(. روستا اول23:1382، ی)رضوان در خود دارد یزن

 (. 142: 1395همکاران، 

 توسعه:

 ی)ملک باشد یو رفاه م یبـه تعال یابیاطراف خود در راسـتاي دسـت یطمواجهه بشر با منابع و مح ینتر هیچیدتوسعه پ      

در ادبیات پیشرفت هاي اقتصادي و  یشواژگان مورد ستا یناز كلیدي تر یکی(. توسعه به عنوان 53: 1397و همکاران، 

 (.Garbie,2016)ت قرار گرفته اسیل اجتماعی بارها مورد تبیین و تحل

 ی:توسعه اقتصاد

دانند كه باعث غلبه بر  یم يو تحول ساختار یارتقاء صنعت ي،تکنولوژ يمستمر نوآور یندرا فرآ يتوسعه اقتصاد برخی   

 یو فن یعلم یآن مبان یاست كه ط ینديفرآ ي(. توسعه اقتصادJose Manuel et al.,2014: 63) شود یركود بازار م

 (.178: 1392 ی،می)عظ شود یمدرن متحول م یتبه وضع یسنت یتاز وضع یدتول

 معرفی منطقه مورد مطالعه:

ین . ادر ایران است( اهواز و مركز سابق این استان )قبل از خوزستان هاي استانیکی از شهرستان شهرستان شوشتر  

كیلومتر مربع در  2436نفر می باشد شهرستان شوشتر با مساحت  192028( 1395بر اساس سرشماري سال) شهرستان

درجه  31دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و  12 درجه و 49دقیقه تا  35درجه و  48شمال استان خوزستان، بین 

كیلومتر و تا  85دقیقه عرض شمالی از خط استوا قرار گرفته است. فاصله شوشتر تا اهواز  26درجه و  32دقیقه تا  36و 

مركز دهستان دارد و شهر شوشتر  7كیلومتر است. این شهرستان دو بخش و  222كیلومتر و تا خلیج فارس  831تهران 

استان  ،شهرستان شوشتر مرکزی بخش در دهستانی نام مدرس دهستان شهیدشهرستان شوشتر است. 

خانوار( می باشد.  2889نفر و) 11139( جمعیت این دهستان  1395بر اساس سرشماري سال )است.  ایران در خوزستان

 ( روستاهاي مورد هدف گردشگران و جمعیت و خانوارشان را نشان می دهد.1) جدول شماره

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_(%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 1شماره 3، دوره1399 تابستانجغرافیا و روابط انسانی،                              

 

275 

 

 روستاهای مورد هدف گردشگران :(1جدول شماره)

 ردیف روستاها جمعیت خانوار

 1 تک تکو 97 28

 2 خزینهدر 291 80

 3 پیرگاري 391 106

 4 گراب 188 50

 5 كرایی سفلی 57 19

 6 كرایی علیا 94 26

هداررا 141 52  7 

361 1259 - - 

1399منبع: اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان شوشتر،   

 

 

 

 (: نقشه روستاهای مورد مطالعه2شکل)

 .1399منبع: نویسندگان، 

 زیر شرح به كه گرفت انجام كوكران فرمول و آماري هاي روش از استفاده با نمونه حجم تعیین روي حاضر تحقیق در

 اشد:ب می
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  T=96/1طبیعی توزیع در تغییر اندازه 

   D=0/05جامعه در آن وجود براي محقق تخمین میزان یا جامعه صفت واقعی نسبت تفاضل 

 P=0/7   هستند مطالعه مورد صفت داراي كه افرادي درصد نسبت                                   

 Q=0/3 هستند همطالع مورد صفت فاقد كه افرادي درصد نسبت 

 =N   مطالعه مورد روستاهاي جمعیت كل تعداد 

 

𝑛 =

𝑡2 𝑝𝑞
𝑑2

1 +
1
𝑁

(
𝑡^2  𝑝𝑞

𝑑2 − 1) 
       𝑛 =

(1/96)2 (0/7)(0/3)
(0/05)2

1 +
1

(1259)
(

(1/96)2  (0/7)(0/3)
(0/05)2 − 1)

= 294/43 

 

 

 روش پژوهش: 

است. نقش گردشگري روستایی در توسعه اقتصادي روستاهاي هدف گردشگران بررسی هدف كلی این تحقیق بررسی 

 تحقیق به صورت پیمایشی انجام شده است و از نوع توصیفی تحلیلی است. جهت جمع آوري اطالعات به منطقه روش

مراجعه  ندده روستایی انتخاب شده به جهت داشتن پتانسیل و كانون گردشگري كه جامعه آماري تحقیق را تشکیل می

گردشگري روستایی در توسعه اقتصادي روستاهاي هدف گردشگران)مطالعه موردي: روستاهاي شد. به منظور بررسی نقش 

و دیدگاه ساكنان منطقه مورد مطالعه از میان مولفه هاي گوناگون آن هایی را كه  نظر ازدهستان مدرس، شهرستان شوشتر( 

افزایش درآمد، كاهش فقر، افزایش سرمایه گذاري و پس انداز و  جمله د ازانتخاب ش به نظر كارآمدتر به نظر می رسید

 سوالی لیکرت استفاده شد كه خیلی زیاد امتیاز 5 پژوهش از طیف این در این پژوهش استفاده شد. درافزایش اشتغال زایی 

به عنوان میانه در نظر گرفته شد.  2/5تعلق گرفت و عدد ، 1، خیلی كم امتیاز2كم امتیاز ،3 متوسط امتیاز ،4 زیاد امتیاز ،5

 شوشترشهرستان  دهستان مدرسپژوهش، شامل روستاییان ساكن در منطقه روستایی  جامعه آماري مورد مطالعه در این

توجه به مشخص بودن جامعه آماري مورد مطالعه از فرمول كوكران براي استخراج  باشد با می نفر 1259است كه برابر با 

گیري پرسشنامه  انتخاب شد. ابزار اندازه شد انتخاب 295 نمونه حجم بیشتر دقت برايو  43/294ري حجم نمونه آما
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تعیین روایی پرسشنامه  محقق ساخته بود و روایی صوري پرسشنامه توسط پنل متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و جهت

استفاده دانشگاه محقق اردبیلی  تهیه شده از نظر تنی چند از اعضاي هیات علمی صاحبنظر در حیطه موضوع مورد مطالعه

استفاده شد كه مقدار آلفاي ذكر شده  گردید. هم چنین براي تعیین پایایی كمی پرسشنامه نیز از ظریب آلفاي كرونباخ ،

دست آوردن سنجش دیدگاه ساكنان در  قسمت از این پژوهش به منظور به د. حال در اینمحاسبه ش 80/0تا  72/0

 د.اي استفاده ش تک نمونه Tواریانس و آزمون  ها و هاي آماري میانگین پاسخ هاي ذكر شده از آزمون خصوص مولفه

 

 های پژوهش  معرفی مولفه

هاي انجام شده و مبانی نظري مرتبط با موضوع یشینه پژوهشهاي این پژوهش بر اساس مطالعات انجام شده و نیز پمولفه

 كنید. ( مشاهده می2هاي آن ها را در جدول شماره )ها با گویه استخراج شده اند، كه هر كدام از مولفه

 شاخص و متغیرها(: 2)جدول

 تعداد گویه متغیر شاخص

باط بین  فروش مواد غذایی ارتباط بین اجاره منزل، سویست و... و درآمد زایی، ارت  درآمد

و درآمد زایی، فروش تولیدات روستایی و درآمد زایی، فروش زمین به گردشگران و 

 درآمد زایی.

4 

درآمد،  افزایش و گذاري سرمایه بین فقر، ارتباط كاهش و گذاري ارتباط بین سرمایه سرمایه گذاري و پس انداز 

 ن سرمایه گذاري و كاهش مهاجرت.رابطه بین پس انداز و درآمد زایی، ارتباط بی

4 

ارتباط بین درآمد زایی و كاهش فقر، كاهش فقر منجر به پس انداز، كاهش فقر و  كاهش فقر

 كاهش مهاجرت روستاییان، ارتباط بین كاهش فقر و پس انداز. 

4 

زایی،  ارتباط بین گردشگري روستایی و اشتغال زایی، رابطه بین اشتغال زایی و درآمد اشتغال زایی

ارتباط بین اشتغال زایی و كاهش مهاجرت، رابطه بین اشتغال زایی و سرمایه گذاري، 

 ارتباط بین پس انداز و اشتغال زایی.

5 

(162: 1396؛ اصغری و جعفری، 73-92: 1396منابع:) حیدری ساربان و حیدری، 
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 نقش گردشگری روستایی در تحوالت درآمدی:

كه پژوهش انجام شده است از چهار گویه با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط گردشگري اي، از نگاه ساكنان منطقه

 تولیدات ( بیشترین و فروش13/3سویست با ) منزل، اجارههاي چون روستایی، میانگین گویهروستایی با افزایش درآمد 

را می  سویست منزل، ین یعنی اجاره( كمترین میانگین از طرف اهالی پاسخ داده شد. باال ترین میانگ87/2با ) روستایی

توان این گونه تفسیر كرد كه با افزایش ورود گردشگران تعداد منازل و سویست اجاره داده شده به گردشگران افزایش می 

 ( رتبه هاي بقیه مولفه ها را نیز مشاهده می كنید.3یابد كه این امر باعث افزایش درآمد می گردد. در جدول)

 

 های مولفه درآمدهای بدست آمده مرتبط با گویهین و رتبه پاسخ(: میانگ3جدول)

 رتبه واریانس انحراف از معیار میانگین متغییرها

 1 06/2 43/1 13/3 ارتباط بین اجاره منزل، سویست و... و درآمد زایی

 2 17/2 47/1 07/3 زایی درآمد و غذایی مواد فروش  بین ارتباط

 4 82/1 35/1 87/2 زایی مددرآ و روستایی تولیدات فروش

 3 95/1 39/1 03/3 .زایی درآمد و گردشگران به زمین فروش

 .1399منبع: یافته های پژوهش، 

 

 

  :نقش گردشگری روستایی در اشتغال زایی

در این پژوهش نقش گردشگري روستایی در اشتغال زایی بر اساس نظر ساكنان محلی از پنج گویه بررسی شده است 

( 55/3روستاها با میانگین )زایی در  اشتغال و انداز پس بین هاي بدست آمده نشان می دهد ارتباط یانگین پاسخمطالعه م

( درصد پایین ترین درصد از طرف اهالی پاسخ داده شد. 30/3زایی با میانگین ) درآمد و زایی اشتغال بین باالترین و رابطه
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افزایش مقدار پس انداز  با كه كرد تفسیر گونه این توان زایی را می اشتغال و انداز پس بین ارتباط یعنی میانگین ترین باال

 كنید. می مشاهده نیز را ها مولفه بقیه هاي رتبه (4جدول) در .می توان باعث ایجاد اشتغال زایی گشت

 

 های مولفه اشتغال زاییهای بدست آمده مرتبط با گویه(: میانگین و رتبه پاسخ4جدول )

 رتبه واریانس انحراف از معیار میانگین متغییرها

 پس بین ارتباط زایی، اشتغال و روستایی گردشگري بین ارتباط

 .زایی اشتغال و انداز

52/3 24/1 55/1 3 

 5 67/1 29/1 30/3 زایی درآمد و زایی اشتغال بین رابطه

 2 71/1 31/1 54/3 مهاجرت كاهش و زایی اشتغال بین ارتباط

 4 38/1 17/1 45/3 گذاري سرمایه و زایی الاشتغ بین رابطه

 1 97/1 40/1 55/3 زایی اشتغال و انداز پس بین ارتباط

 

 

  :نقش گردشگری روستایی در کاهش فقر

در این قسمت از پژوهش با توجه به مولفه هاي انتخابی در منطقه مورد مطالعه براي مولفه كاهش فقر اقدام به طراحی 

 كاهش و فقر ( بیشترین و گویه كاهش41/3فقر و پس انداز با میانگین) كاهش بین گویه ارتباطچهار گویه گردید كه 

 بین ارتباط یعنی میانگین باالترین ( درصد كمترین میانگین را از طرف اهالی پاسخ داده شد.17/2روستاییان با) مهاجرت

 در .مقدار پس انداز، فقر موجود كاهش می یابدافزایش  با كه كرد تفسیر گونه این توان را می فقر و پس انداز كاهش

  كنید می مشاهده نیز را ها مولفه بقیه هاي رتبه (5جدول)

 

 

 

9139 پژوهش، های یافته: منبع  
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 های مولفه کاهش فقرهای بدست آمده مرتبط با گویه(: میانگین و رتبه پاسخ5جدول)

 رتبه واریانس انحراف از معیار میانگین متغییرها

 2 52/1 23/1 38/3 فقر كاهش و زایی درآمد بین ارتباط

 3 79/1 33/1 23/3 انداز پس به منجر فقر كاهش

 4 43/1 19/1 17/2 روستاییان مهاجرت كاهش و فقر كاهش

 1 47/1 21/1 41/3 انداز پس و فقر كاهش بین ارتباط

 .1399منبع: یافته های پژوهش، 

 

 نقش گردشگری روستایی برسرمایه گذاری و پس انداز:

 و گذاري سرمایه بین ارتباطولفه سرمایه گذاري و پس انداز از چهار گویه انتخاب شد كه به ترتیب گویه براي ارزیابی م

( درصد كمترین میانگین را از 72/2زایی با ) درآمد و انداز پس بین و رابطه( بیشترین میانگین 59/3مهاجرت با ) كاهش

 توان مهاجرت را می كاهش و گذاري سرمایه بین ارتباط بین ارتباط یعنی میانگین باالترین طرف اهالی پاسخ داده شد.

 (6جدول) در .افزایش مقدار سرمایه گذاري، مهاجرت روستاییان به سایر مناطق كاهش می یابد با كه كرد تفسیر گونه این

  كنید می مشاهده نیز را ها مولفه بقیه هاي رتبه
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 های سرمایه گذاری و پس اندازط با گویههای بدست آمده مرتب( : میانگین و رتبه پاسخ6جدول)

 رتبه واریانس انحراف از معیار میانگین متغییرها

 3 65/1 28/1 22/3 فقر كاهش و گذاري سرمایه بین ارتباط

 2 68/1 29/1 30/3 درآمد افزایش و گذاري سرمایه بین ارتباط

 4 84/1 35/1 72/2 زایی درآمد و انداز پس بین رابطه

 1 36/1 16/1 59/3 مهاجرت كاهش و گذاري سرمایه بین ارتباط

 1399 پژوهش، های یافته: منبع

و اختالف میانگین بدست آمده نشان دهنده این موضوع است كه    tاي و میزان تک نمونه tنتایج حاصل از آزمون 

مایه گذاري و پس انداز و سر -96/20زایی با  ، اشتغال-00/23فقر با ، كاهش -12/37هاي درآمد با به ترتیب مولفه

، درصد بیانگر نقش بیشتر فعالیت هاي گردشگري روستایی و مولفه هاي ذكر شده در منطقه مورد  -59/20با 

مطالعه است. و همچنین سطح معناداري آزمون نیز قابل مشاهده است كه براي تمامی مولفه ها معناداري منفی و 

دول قابل مشاهده است مولفه درآمد بیشترین میزان اختالف از میانگین كامل را نشان می دهد. همان طور كه نتایج ج

هاي گردشگري روستایی در توسعه اقتصادي روستاهاي را كسب كرده است و بیان گر این مطلب است كه فعالیت

 (.7هدف گردشگري تاثیر مهمی را بر درآمد روستاییان بر جاي گذاشته است. جدول )

 تک نمونه ای برای شاخص های  پژوهش  t(: تحلیل آماری آزمون 7جدول)

 1399منبع: یافته های پژوهش، 

 

 شاخص

 3عدد مفروض: 

 درصد 95سطح اطمینان  با

 معنا داری بیشترین کمترین اختالف از میانگین درجه آزادی Tآماره 

 000/0 -63/1 -46/1 -54/1 294 -12/37 درآمد

 000/0 -24/1 -03/1 -13/1 294 -59/20 سرمایه گذاري و پس انداز

 000/0 -21/1 -00/1 -10/1 294 -96/20 اشتغال زایی

 000/0 -35/1 -14/1 -24/1 294 -00/23 كاهش فقر
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 بحث و نتیجه گیری:

 نامرئی صادرات عنوان وبه می شود معرفی پایدار توسعه اركان از یکی عنوان به گردشگري صنعت حاضر عصر در

 مثبت و تعامالت زندگی سطح و ارتقاي فقر كاهش در بسزایی و سهم صنایع ورترینارزآ و از درآمدزاترین یکی

 جهت ابزاري به عنوان روستایی، نواحی در محلی جوامع توسعه پایدار هدف با روستایی دارد. گردشگري فرهنگی

ف پژوهش و به منظور دستیابی به اهدا. می باشد روستایی مناطق مشاغل در مهم ترین از یکی اقتصادي توسعه

اي استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون نمونهتک tها ، واریانس و هاي آماري میانگین پاسخمیزان تأثیرات از آزمون

t گر مطلوب بودن و تأثیرگذاري منفی و معنی داري گردشگري روستایی در توسعه اقتصادي اي نشاننمونهتک

 تحت پژوهشی در ،(1394)همکاران و نتایج تحقیق مودودي مناطق روستایی ذكر شده بوده است. همان طور كه

 رونق كه نشان می دهد گلستان استان هدف روستاهاي اجتماعی و اقتصادي تحوالت در گردشگري نقش عنوان

 انتخاب از قبل در كه طوري به است، شده صنعت و خدمات به كشاورزي از شغلی تركیب تغییر به منجر گردشگري

 بوده درصد 6/15 و 9/10 ،51 ترتیب به صنعت و خدمات كشاورزي، هاي بخش شاغلین دفه عنوان به روستا

در پژوهشی با (، 1392و نیز لطیفی و همکاران ) است رسیده درصد 4/22 و 36/26 به انتخاب از بعد در كه است

ستاهاي هدف هاي گردشگري در نواحی روستایی همدان، با تاكید بر رو فعالیت موانع موثر بر توسعه عنوان

اند،  در روستاهاي هدف گردشگري شهرستان همدان پرداخته با هدف بررسی موانع توسعه گردشگري گردشگري

روستاي وركانه، سیمین ابرو و خاكـو به  به طوري كه از بین روستاهاي هدف گردشگري شهرستان همدان سه

تحلیلی و  -توصیفی یی كه روش مورد استفادهاند. از آنجا عنوان نمــونه، انتــخاب و مورد بررسی قرار گرفته

دهد  می میدانی صورت گرفته است نتایج تحلیل عاملی موانع توسعه گردشگري در روستاهاي مورد مطالعه نشان

 63 /17چنین اطالع رسانی و تبلیغاتی در مجموع  ریزي و مدیریتی و هم عامل زیرساختی، فرهنگی، برنامه 4كه 

و بنابراین تحقیقات صورت گرفته توسط این محققان با موضوع مورد مطالعه  كنند یین میواریانس را تب درصد از

 همسویی دارد. 
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