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  چكيده
فقر كه خود نمودي از توسعه نيافتگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است، ثبات سياسي، همبستگي اجتماعي و سالمت جسمي و روحي ملتها را 

تهديد كرده، موجب افزايش مرگ و مير به خصوص نوزادان و مادران، كاهش متوسط طول عمر، افت كارايي انسان ها و در نهايت تنزل بهره وري 

 وستا هاي بخش مركزي شهرستان نور از ر ونوش ي گردد.هدف اين پژوهش بررسي نقش گردشگري و تاثير آن بر كاهش فقر روستاي اقتصادي م

تحليلي مي باشد براي گرد آوري دادها از روش كتابخانه اي و -مي باشد. اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و از نظر روش انجام توصيفي

نفر 250ونوش مي باشد كه طبق فرمول كوكران تعدادروستاي  جامعه آماري تحقيق در بر گيرنده ) استفاده شده است.ميداني(پرسشنامه، و مشاهده

تك نمونه اي، فريدمن و رگرسيون خطي چند متغيره )استفاده tارزيابي، براي تجزيه و تحليل اطالعات از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي (آزمون 

هش نشان مي دهد بين ابعاد گردشگري و كاهش فقر رابطه معنا داري وجود دارد به طوري كه در ابعاد كالبدي منجر ( به شده است. يافته هاي پژو

) و در ابعاد اقتصادي منجر به (ايجاد اشتغال در غير كشاورزي و تنوع ايجاد تغييرات زيادي در ساخت و سازهاي روستايي، بهبود وضعيت معابر، ...

ي خانوار و ...) و در ابعاد اجتماعي ( همدلي اهالي با گردشگران و ..) و در ابعاد محيطي منجر به تغييرات (تغييرات كاربري در بخشي به در آمدها

  مزارع و باغات و ساخت وساز هاي بي برنامه و ..) شده است.

   اثرات گردشگري، فقر، گردشگري روستايي، روستاي ونوش واژگان كليدي: 
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  مقدمه

، دهك 1990سطوح باالي فقر و نابرابري درآمدي ويژگي اساسي بسياري از نقاط جهان مي باشد. در طي دوران 

درصد توليد  06/0درصد فقير كل جمعيت) تنها كم تر از20اول و دوم جمعيت در كشورهاي با درآمد متوسط (

دالر 400 اسر جهان با درآمد كم تر از ميليارد نفر در سر 2/1حدود 1998ناخالص داخلي دريافت مي كردند در سال 

) حدود سه ميليارد از ساكنان جهان با درآمد روزانه 2013در سال زندگي كرده و بر اساس گزارش بانك جهاني (

كم تر از يك دالر زند گي مي كنند. اگر چه در تحقيقات بين كشوري قبلي نشان داده شده است كه افراد فقير 

د اقتصادي نفع مي برند. برخي از مطالعات نشان داده اند كه رشد درآمد متوسط بيشترين همانند بقيه جمعيت از رش

پديده فقر كه خود نمودي از ).از اين نظر 125: 1395سهم را در كاهش فقر در دهه اخير داشته است(قلي زاده 

مت جسمي و روحي توسعه نيافتگي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است، ثبات سياسي، همبستگي اجتماعي و سال

ملتها را تهديد كرده، موجب افزايش مرگ و مير به خصوص نوزادان و مادران، كاهش متوسط طول عمر، افت 

نگاهي به آمار هاي فقر در كشورهاي در حال  وري اقتصادي مي گردد. كارايي انسان ها و در نهايت تنزل بهره

اغلب افراد فقير وستايي به چشم مي خورد، ليكن ي و رتوسعه نشان مي دهد كه هر چند فقر در هر دو جامعه شهر

در روستاها ساكن اند و شدت فقردر مناطق روستايي غالبا بيشتر از مناطق شهري است به طوري كه بيش از 

درصد از فقر جهان در مناطق روستايي زندگي مي كنند و بيش از يك سوم از مناطق روستايي در مناطق خشك 75

توسعه روستايي با مسائل و چالش   ) . به عبارت ديگر82: 1395عينالي و رومياني ونيمه خشك زندگي مي كنند ( 

هاي متعددي موا جه است؛ زيرا كه راهبرهاي گذشته در زمينه توسعه روستايي موفقيت آميز نبوده و نتوانسته است 

مسائلي هم چون فقر، اشتغال، بهداشت، امنيت غذايي و پايداري محيط زيست را تامين كند، اين مسئله باعث شده 

كه در سال هاي اخير بارديگر توسعه روستايي مورد توجه قرار گرفته و نظريه پردازان، برنامه ريزان و مجريان است 

حكومتي درصدد برآيند تا با ارائه راهكارها و استراتژي هاي جديد، از معضالت و مسائلي كه گريبانگير آن مي 

ز راهبر دهاي كه در دهه اخير در اغلب كشورهاي ). از اين رو يكي ا1: 1389برادران وهمكاران (باشد، بكاهند

).به طوريكه، 2: 1393وري و بهرامي جهان مورد توجه بوده و نتايج مثبتي داشته است گردشگري مي باشد(شك

اقتصادي به يكي از بزرگترين بخش هاي اقتصادي كه  -امروزه صنعت گردشگري به عنوان يك پديده اجتماعي

ي را براي بسياري از كشورها را فراهم مي كند، تبديل شده است كه داراي اثرات تكاثري درآمد، شغل و مبادالت ارز

. از ديدگاه (UNWTO,  2016 ) براي تحريك رشد و توسعه در طيف وسيعي از بخش هاي اقتصادي مي باشد

ماتي از وسيع تر گردشگري شامل بسياري از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل بخش هاي كشاورزي، توليدي و خد

جمله غذا و نوشيدني، مبلمان و منسوجات، جواهرات و لوازم آرايشي و خدمات حمل و نقل و نظاير آن است 

(Lejárraga  & Walkenhorst, 2007: 3) ،گردشگري يك فعاليت اقتصادي است كه تركيبي ". به عبارت ديگر

اده گردشگران قرار مي دهد و به داليل از كاالها و خدمات محصور شده توسط مرزهاي سياسي را در معرض استف
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. (Lapeyre, 2010:8)متعدد نمي توان هزينه هاي صورت گرفته توسط گردشگران را به آساني رديابي و ثبت كرد 

با اين وجود، گردشگري به منزله يك نيروي كليدي براي نيل به توسعه و كاهش فقر در كشورهاي در حال توسعه 

درصد از كشورهاي در  83اصلي كسب درآمدهاي ارز خارجي بوده و صادرات اصلي  مطرح بوده و يكي از منابع

  ,Mshenga et al). به عنوان مثال مطالعه (UNWTO,  2012:2)حال توسعه را به خود اختصاص داده است 

نشان مي دهد كه گردشگري بعد از بخش كشاورزي به عنوان دومين تامين كننده سرمايه گذاري و  (2010:954

ارز خارجي مورد نياز براي توسعه در كشور كنيا مي باشد.مسافرت و گردشگري نقش مهمي در اقتصاد جهاني ايفا 

مي كند. به طوري كه، بسياري از كشورها به طور روز افزون مرزهاي خود را براي اتصال با موج همگرايي جهاني 

عنوان يك منبع حياتي براي كسب ارز خارجي باز كرده و در اين فرآيند، توسعه صنعت گردشگري و مسافرت به 

 ,Frechtling)ايفا مي كند و نقش بسزايي در تجديد حيات اقتصادي و توسعه همه جانبه اين كشورها ايفا مي كند 

. از اين رو، بيشتر دولت هاي نقش گردشگري را در رشد اقتصادي و پيشرفت اجتماعي به رسميت شناخته (2013

ها در تالش هستند تا از طريق گسترش پتانسيل گردشگري خود ارز خارجي مورد نياز خود اند و بسياري از كشور

. به طوري كه صنعت گردشگري يكي (Payne and Mervar, 2002; Dritsakis, 2004:305) را تدارك ببينند 

بنابراين، گردشگري از سريعترين رشد را در بين بخش هاي اقتصادي در جهان در آغاز هزاره سوم را نشان داد. 

براي برخي از كشورها به عنوان اولين منبع كسب درآمد و ارز خارجي بوده و بسياري از اقتصادهاي محلي به شدت 

از ديدگاه مثبت، گردشگري منبع مهمي از درآمد و اشتغال را براي كشورها و مناطق  به گردشگري وابسته هستند.

في ديگر، هزينه ها را بدليل تقاضاي اضافي براي خدمات مورد نياز در كمتر توسعه يافته مهيا مي سازد و از طر

مقاصد گردشگري افزايش مي دهد. تأثير اقتصادي گردشگري از تعادل اين هزينه ها و منافع بدست آمده حاصل 

از اين رو  درآمد حاصل از گردشگري از طريق سهمي . (ŻEGLEŃ and GRZYWACZ,  2015:27)مي شود 

رآمد كل كشور دارد، قابل محاسبه و ارزيابي است. به نظر مي رسد كه درآمد گردشگري در بين طيف كه آن در د

وسيعي از جمعيت توزيع مي شود و درآمد ساكنين مناطق كمتر توسعه يافته را افزايش مي دهد. اين مسئله يك 

يد. از ديدگاه صاحب نظران، عامل حياتي در تقويت توسعه پيراموني در كشورهاي در حال توسعه به شمار مي آ

بدون شك ارتباط ميان اشتغال و اثرات درآمدي ناشي از آن بسيار نزديك است، اما تفاوت ها نيز وجود دارد. اشتغال 

مستقيم و درآمد به راحتي مي تواند از استخدام غير مستقيم و درآمد آن متفاوت باشد.به طور كلي، طيف گسترده 

ب و كارهاي مرتبط با مسافرت و گردشگري وجود دارد كه در ابعاد توسعه منطقه اي از اي از انواع اشتغال در كس

 .(Marcouiller and Xia, 2008:547)منظر ايجاد مجموعه اي متنوع از جريان هاي درآمدي تاثير مي گذارد 

محدودي از مطالعات،  اي است و كار تجربي موثري در اين زمينه وجود ندارد. تعدادمسئله توزيع درآمد امر پيچيده

 Wagner, 1997; Lee) اثرات توزيعي بخش هاي جايگزين از جمله گردشگري را مورد بررسي قرار داده اند 

and Kang, 1998; Leatherman and Marcouiller, 1996-1999) نتايج مطالعه .(Lee and Kang, 1998) 



 2، شماره1، دوره1397جغرافيا و روابط انساني، پاييز                           

577 

 

ع نسبتا مساوي در درآمد دارد، قابل مقايسه با ساير نشان مي دهد كه گردشگري با نقش مهمي كه در توليد و توزي

صنايع ثروتمند است، ولي در مقايسه با بخش هاي اقتصادي اصلي مانند كشاورزي، جنگلداري و معدن، نقش 

. از اين نظر فعاليت گردشگري ,Vijayaragavan)  (2014:235نفعان دارد. ضعيف تري در توزيع درآمد بين ذي

در نهايت توسعه صنعت گردشگري موجب افزايش  .اقتصاد عمومي، به ويژه در سطح محلي داردتأثيرات مثبتي بر 

معيشت خانوادهاي محلي ،بهبود وضعيت كسب و كار آنها جهت ايجاد شركت هاي كوچك و رفع تنگناهاي 

گري زيربنايي در صنعت گردشگري در جهان در حال رشد مي باشد كه توسط عوامل مختلف از جمله رشد گردش

يكي از راهبرد هايي كه در دهه از اين رو    .(UNWTO,  2015:5)بين المللي، رشد درآمد گردشگري، مي گردد 

اخير، در اغلب كشورهاي جهان مورد توجه بوده و نتايج مثبتي داشته است توسعه و گسترش گردشگري در نواحي 

روستا به عنوان منبع درآمدي ودر عين حال كمك به طبيعي و فرهنگي  روستايي و استفاده از جاذبه هاي متعدد

). 1393:  2ي و بهراميت (شكورحفاظت از سرمايه هاو جاذبه هاي منحصر به فرد طبيعي و فرهنگي روستا اس

گردشگري روستايي  امروزه يكي از مردمي ترين اشكال گردشگري محسوب مي شود .شرايط طبيعي، 

فرهنگي محيط روستا اشكال گوناگون و متنوعي  اساختاراقتصادي، اجتماعي ومورفولوژيكي، عناصر اقليمي همراه ب

از روستا ها را به وجود مي آورند كه هر كدام به لحاظ فيزيكي ، تيپ معماري، نوع مسكن، الگوي سكونت، نوع 

است معيشت، آداب رسوم وسنت ها از يكديگر متمايز مي باشند. وجوه مختلف روستاها خود خالق جاذبه هاي 

ناطق وا مي هر از گاهي به مسافرت به اين م كه گردشگران روستايي رابه بازديداز اين مناطق عالقمند و آن هارا

گردشگري روستايي شامل هرنوع فعاليت   )27: 1381از ديدگاه .(افتخاري وقادري  ).207: 1395دارد .(ابراهيمي

است.بادريافت خدماتي ازقبيل غذا، محل اقامتومحصوالت محلي درمكاني كه تفريحي وگذراندن اوقات فراغت 

ازنظرقوانين و مقررارت جاري كشوريا ازنظرماهيت اقتصادي وفرهنگي روستامحسوب مي شود به عقيده (شريفي 

گردشگري روستايي را شامل انواع گردشگري با برخورداري از تسهيالت وخدمات رفاهي در  )74: 1391و كرمي 

نواحي روستايي مي داند، كه امكان بهره مندي از منابع طبيعي و جاذبه هاي طبيعت راهمراه با شركت در زندگي 

روستايي (كار در مزرعه وكشاورزي )فراهم مي آورد. عالوه بر اينبايد پذيرفت كه ويژگي متمايزي مانند فعاليت ها 

 )165: 1394شگري جدا مي كند. از ديدگاه (ديوساالرو موثعيت روستايي، گردشگري روستايي را ازديگراشگال گرد

گردشگري روستايي بخشي از گردشگري ومنبعي براي اشتغال و درآمد است نقش مهمي در توسعه 

اقتصادي،اجتماعي و اكولوژيكي جوامع روستايي قلمداد نمود وازآنجا كه براي ساكنان روستايي به عنوان يك منبع 

فضايي -اكولوژيك، اقتصادي، كالبدي-ن گردشگري روستايي داراي ابعاد مختلف طبيعيبنابراي درآمد نگاه مي كند.

در ادامه به مرور مهمترين پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه ). 116: 1394مديريتي است(پورروحاني -و نهادي

كاهش فقر در  در مقاله اي تحت عنوان تاثير گردشگري بر 1391مصطفوي و همكاران در سال .اشاره مي شود ؛

ايران درآمد سرانه گردشگري در كوتاه مدت و بلند مدت تاثير منفي و معني داري روي فقر دارد و در واقع مي 
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.شكوري و بهرامي در سال توان از درآمد حاصل از گردشگري براي بهبود وضعيت  فقر و كنترل فقر بهره گرفت

روستايي در كاهش فقر در شهرستان ري به اين نتيجه رسيده است كه در تحقيبقي به عنوان تاثير گردشگري 1393

گردشگري روستايي مي تواند نقش مهمي در افزايش اشتغال، سودآوري و بهره وري اقتصادي در سطح محلي،  

 عينالي ورمياني در سال ملي و منطقه اي داشته باشد و لذا منجر به كاهش فقر و بهبود معشيت پايدار روستاها شود

برآورد سنجش رابطه اثر گذاري گردشگري با كاهش فقر در مناطق روستايي مطالعه در تحقيقي به عنوان  1395

 Luvanga and.موردي شهرستان آوج به اين نتيجه رسيده اند كه گردشگري تاثير مثبتي بر كاهش فقر مي گذارد.

Shitundu, 2002) (  تانزانيا به اين نتيجه رسيده اند كه   به بررسي اثرات گردشگري بر كاهش مطلعه موردي

گردشگري بر معيشت فقر تاثير گذار است و چنان چه اثرات مثبت آن به درستي مهار شود ومورد توجه قرار گيرد 

. در تحقيقي تحت عنوان بررسي نقش گردشگري در   (David and Negal,  2005)منجر به كاهش فقر مي شود

به اين نتيجه رسيد كه تنوع فضايي و چشم انداز جغرافيايي در مناطق روستايي عامل توسعه روستايي و كاهش فقر 

 ,Roy ) مهم در جذب گردشگري مي باشد كه در نتيجه باعث تنوع سازي مشاغل روستايي و كاهش فقر مي گردد.

ين نتيجه رسيده در مقاله اي تحت عنوان اثراات گردشگري بر كاهش فقر مطالعه موردي كشور هندوستان به ا(2008

 ,Gartner ) است كه بر خالف كشورهاي در حال توسعه گردشگري در هند نميتواند موجب كاهش فقر گردد. 

در مقاله اي تحت عنوان گردشگري، توسعه و كاهش فقر مطالعه موردي خليج انكاتا ماالوي به اين نتيجه (2008

در  ) (Vanegas, 2015اين منطقه قلمداد شده استرسيده است گردشگري به عنوان ابزاري براي كاهش فقر در 

تحقيقي تحت عنوان بررسي تاثير گردشگري بر مثلث فقر، رشد اقتصادي و نابرابري در آمريكاي مركزي طي دوره 

به اين نتيجه رسيده است كه گردشگري از طريق ناثير بر رشد اقتصادي و نابرابري، منجر به  2012-1980ي زماني 

منطقه مورد مطالعه  از يك طرف با چشم انداز زيبا و جلگه اي كه در  مريكاي مركزي شده است.كاهش فقر در آ

مسافر ، براي هر گردشگر ها و ميان درختان جنگليدر دامنه كوه و در ارتفاع تپهجوار دريا قراگرفته و از طرف ديگر 

بنابر اين تحقيق  .استقرار گردشگران خواهد شدشك باعث و رهگذر جلوه اي نو و زيبايي خاصي را داشته و بي

  حاضر مي كوشد تا به سوال  زير پاسخ داده شود: 

  ؟آيا توسعه گردشگري در منطقه مورد مطالعه مي تواند منجر به كاهش فقر گردد .1

  ؟تفاوت معنا داري بين اثرات گردشگري و كاهش فقر وجود دارد.2
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  روش پژوهش

تحليلي مبتني –پژوهش حاضر يك پژوهش كاربردي است براي تبين موضوع و نتايج آن از روش هاي توصيفي  

روستاي ونوش از روستاهاي  بر مطالعات ميداني (پرسشنامه و مشاهده) استفاده شده است. قلمرو مكاني پژوهش

كه طبق فرمول  ونوش مي باشد، بخش مركزي شهرستان نور مي باشد.جامعه آماري تحقيق در بر گيرنده ي روستاي 

به دست آمد انتخاب خانوارها در روستا به صورت تصادفي ساده مي باشد، تا اصل فرصت  250كوكران تعداد نمونه

شده باشد. بر اين اساس وبه منظور دستيابي به نتايج مطلوب، پرسشنامه اي برابر به منظور انتخاب خانوار رعايت 

جهت بررسي اثرات گردشگري بر كاهش فقر تدوين شد. سطح پايايي پرسشنامه تحقيق با استفاده از روش آلفاي 

مار توصيفي و و براي تجزيه و تحليل داده ها از آبه دست آمد كه بيانگر ضريب اعتماد باال مي باشد. 76/0كرونباخ 

  .تك نمونه اي، فريدمن، رگرسيون چند متغيره) استفاده شده است tاستباطي(آزمون 

  محدوده مورد مطالعه 

ونوش روستايي زيبا و توريستي ، از شمال به سواحل زيباي خزر جنوب به سلسله جبال البرز و پوشيده از جنگل  

سرسبز، غرب به رودخانه كلرود منتهي مي گردد. شاليزا ر هاي پر محصول باغهاي مركبات ودرختان صنوبر و . . . 

محل عبور گردشگران جهت دسترسي به روستاي  هر يك در آرايش هر چه زيبا و افسون كننده ونوش نقش داشته و

نارنج بن ، پاشكال، خزر تيره، عالم كال، منوچهر كال، عزت كاسگر محله ، تاشكو و سپس جاده كدير و جنگل آب 

پري و يا به سمت ساحل و شهر رويان از جاده كمر بندي است. مجموعه آبشارهاي ونوش در جنوب روستا و در 

كيلومتري غرب شهرستان نور و در كنار جاده  10لوي كال واقع شده اند. ونوش در فاصله ميان ارتفاعات جنگلي ع

نوشهر قابل دسترسي است. همچنين فرعي منشعب از جاده رويان به آبشار آب -فرعي منشعب از جاده ساحلي نور

  .پري به ونوش منتهي ميگردد
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  موقعيت جغرافيايي محدوده مورد مطالعه -1شكل 
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  يافته ها  و بحث 

  

  يافته هاي توصيفي  

متا هل بوده است.  9/72و31-40درصد در گروه سني 44پاسخگو، 100ن يافته هاي توصيفي نشان مي دهد كه از ميا

  )1(جدول از پاسخگويان مرد بوده اند  0/79. وهمچنين درصد دانشگاهي بوده اند20از نظر وضعيت سواد 

  

  

  درصد  بيشترين تعداد  پاسخگويانويژگي هاي  

  44  31-40گروه سني   سن

  20  دانشگاهي  سواد

  9/72  148  تاهل

  79  157  جنسيت

  

  يافته هاي تحليلي

تك نمونه اي و آزمون فريدمن  tدر ادامه تحقيق براي بررسي به سوالهاي مطر ح شده در تحقيق مورد نظر از آزمون 

ي اثر گذاري ) نشان داد، تحليل ميانگين عددي حاصل از مولفه ها2استفاده شده است. همانطوري كه در جدول (

فقر روستايي بين پاسخگويان با استفاده از داده هاي پرسشنامه اي به دست آمده است. از  گردشگري در كاهش 

تك نمونه اي نشان داد مقادير ميانگين به دست آمد مبين باال بودن در مولفه هاي مورد نظر تحقيق  tآنجا كه آزمون 

از مطلوبيت عددي نيز به شكل مثبت  ) مي باشد، به طوري كه در سطح معنا داري و تفاوت ان ها3(از حد ميانگين 

ارزيابي شده است؛ بنابراين، ميزان تفاوت معنا داري ميانگين در همه موارد كه با احتساب دامنه طيفي ميانگين مولفه 

بر اساس طيف ليكرت در نوسان است)، مقدار به دست آمده براي تمامي مولفه ها باالتر از ميانگين  5تا1ها ( كه بين 

 كالبدي و ته الزم به ذكر است كه مولفه هاي تغييرات در ابعاد) ارزيابي شده است. الب3آزمون يعني ( عددي مورد

كم ترين زمون را دارا بوده و ابعاد زيست محيطي اقتصادي و بيش ترين فاصله تفاوت  ازحد مطلوب عددي مورد آ

  )2(جدولميزان را از ديدگاه پاسخگويان نشان مي دهند 

  تك نمونهtگردشگري بر كاهش فقر از ديدگاه خانوارهاي نمونه با استفاده از اثرات  -2جدول

  3مطلوبيت عددي مورد آزمون=   

تفاوت از حد   سطح معناداري  درجه آزادي  tآماره آزمون   ميانگين  هامولفه

  مطلوب

  درصد 95فاصله اطمينان 
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  باالتر  ترپايين  

  7289/0 0,5375  0,6332 0,000 213  13,041  63/4  كالبدي

 1932/0  732/0  1332/0 0,000 213  375/4 64/3  اقتصادي 

  -492/0  -1616/0  -1054/0  0,000  213  -695/3  26/3  اجتماعي و فرهنگي 

  -/1025  -/2565  -17944/0  0,000  213  -590/4  49/2  زيست محيطي 

همچنين براي بيان نقش و جايگاه هريك از مولفه هاي مطرح در تحقيق از آزمون رتبه اي فريدمن بهره گرفته شده  

با است. به عبارت ديگر اين آزمون ابزار مناسبي براي تحليل معنا داري تفاوت ميانگين مولفه ها به طور مقايسه اي 

) 19/3(ي دهد، بيش ترين ميانگين رتبه اي  به ترتيب با) نشان م4يكديگر مي باشد. همان طوري كه، در جدول (

روستاي مورد مطالعه اختصاص داشته است. بنابراين مي توان اذعان نمود كه  اقتصاديو ) به ابعاد كالبدي8/3و (

يتدا توانسته است به لحاظ كالبدي  توانسته است منجر به ايجاد توسعه گردشگري در كاهش فقر مناطق روستايي، ا

 و در وهلهآن شده  تغييرات زيادي در كيفيت و كميت ساخت و سازهاي روستايي، بهبود وضعيت معابر و نظاير

محيطي روستا بيانجامد، در اين مولفه مواردي از قبيل ايجاد  يه هاي زيستدوم به ايجاد تغييرات متعددي در گو

آلودگي در منابع آب و خاك، تغييرات كالبدي اراضي كشاورزي، حفاظت از محيط زيست و نظاير آن ها بررسي 

فرهنگي كه در بر گيرنده ي متغيرهاي -نيز به بعد اجتماعيشده است كم ترين ميزان رتبه در بين مولفه هاي تحقيق 

مقدار آزمون خي ت ديگر، از قبيل شيوه ي زندگي، بروز تعارضات اجتماعي و نظاير آن تعلق دارد،  به عبار

فقر تفاوت معنا  ) بدين معني كه بين گردشگري و000/0و سطح معنا داري مطلوب برآورد شده است( 351/185دو

  )3اردجدول(داري وجود د

  معنا داري تفاوت ميانگين رتبه اي اثرات گردشگري در كاهش فقر در روستاي نمونه-3جدول 

  ميانگين رتبه اي فريدمن  ميانگين عددي  مولفه ها

  3//8  64/3  اقتصادي

  76/2  26/3  فرهنگي-اجتماعي

  27/2  49/2  زيست محيطي 

  19/3  63/4  كالبدي

    351/185  كاي دو 

  -  3  درجه آزادي 

  -  00/0  سطح معنا داري 

  

از طرف ديگر براي بررسي  دامنه اثر گذاري گردشگري در كاهش فقر در روستاي مورد مطالعه  از ديد گاه 

پاسخگويان سعي شد با طرح سواالتي ميزان كاهش فقر از حضور گردشگران و تاثيرات ناشي از آن در ابعاد 

و از آن به عنوان متغير مستقل محيطي و كالبدي مورد پرسش قرار گرفت  –فرهنگي، زيست  -اقتصادي، اجتماعي

و از داده هاي پرسش نامه اي (سواالت فقر روستايي) به عنوان متغيرهاي وابسته در تحليل رگرسيون چند گانه 
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تاثير مثبت در كاهش فقر مردم از  73/0كه مورد استفاد ه قرار گرفت. بررسي مدل برازش رگرسيون نشان مي دهد 

  )4خود تابع اثرات مثبت آن مي باشد(جدول محل سكونتنقش گردشگري در توسعه روستاي 

  روستاييدر كاهش فقر گردشگريتحليل واريانس عوامل تاثير گذار-4جدول  

  ضريب همبستگي چند گانه  ضريب تعيين   ضريب تعيين تعديل شده   اشتباه معيار

271/0  582/0  587/0  73/0  

عوامل و شاخص هاي تاثير گذار در ميزان كاهش فقر روستايي از با استفاده از مدل رگرسيون چند گانه توام نقش 

اثرات گردشگري و توسعه ان در روستاي مورد مطالعه مشخص گرديد. به طوري كه نتايج حاصل حكايت از آن 

محيطي و كالبدي كامال معنا دار مي -فرهنگي، زيست -داردكه همه شاخص هاي چهار گانه اقتصادي، اجتماعي

  ) 5جدولباشد(

  

  

  

  تحليل واريانس مبتني بر وجود رابطه خطي بين ميزان كاهش فقر روستايي و اثرات گردشگري -5جدول 

 سطح معناداري آماره آزمونF ميانگن مربعات درجه آزادي مجموع مربعات مولفه ها

  4 1,912 اثر رگرسيوني
 

0,382  71,739 000/0 

   0,005 158 0,842 باقيمانده

    163 2,755 كل 

  

بيانگر اين واقعيت است كه بين شاخص هاي چند گانه مورد بررسي شاخص هاي كالبدي  ßدر جدول زير مقادير 

) كم ترين ميزان تاثير را در ميزان 201/0شاخص  زيست محيطي با (  و ) داراي بيش ترين ميزان تاثير 284/0با (

  )6جدولكاهش فقر و توسعه روستا داراي اين پديده نشان مي دهد(

  ضرايب شدت روابط ميان متغيرهاي اثرات گردشگري بر ميزان كاهش فقر-6جدول 

  

 نام متغير ضرايب غير استاندارد  ضرايب استاندارد شده T داريسطح معنا

 B Bخطاي  ßبتا 

  عرض از مبدا 137/1 421/0 . 702/2 007/0

 اقتصادي 450/1 113/0 220/0 88/12 0,000

 كالبدي 154/1 124/0 284/0 27/9 0,00

 فرهنگي-اجتماعي 046/1 .094/0 206/0 12/11 0,00

 زيست محيطي 303/1 109/0 201/0 98/11 0,00
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   نتيجه گيري

اقتصادي به يكي از بزرگترين بخش هاي اقتصادي كه  -به عنوان يك پديده اجتماعي گردشگري  امروزه صنعت

درآمد، شغل و مبادالت ارزي را براي بسياري از كشورها را فراهم مي كند، تبديل شده است كه داراي اثرات تكاثري 

عت گردشگري به براي تحريك رشد و توسعه در طيف وسيعي از بخش هاي اقتصادي مي باشد. به طوري كه، صن

منزله يك نيروي كليدي براي نيل به توسعه همه جانبه و كاهش فقر در كشورهاي در حال توسعه مطرح بوده و 

يكي از منابع اصلي كسب درآمدهاي ارز خارجي بوده و فرصت هاي متعددي را براي ايجاد منابع درآمدي و اشتغال 

ر اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار مي دهد. از ديدگاه و افزايش ارزش افزوده در بخش هاي اقتصادي ديگر د

محققان، صنعت گردشگري بعد از بخش كشاورزي به عنوان دومين تامين كننده سرمايه گذاري و ارز خارجي مورد 

نياز براي بيشتر كشورهاي در حال توسعه مطرح است. هدف اين پژوهش بررسي اثرات گردشگري در كاهش فقر 

ستاي چورن از توابع بخش مركزي منطقه كجور شهرستان است. بنابراين باتوجه به پرسشنامه اي روستايي در رو

كه در روستاي نمونه پخش شد و داده هاي آن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت، يافته هاي اين پژوهش نشان داد 

لفه هاي مورد نظر تحقيق از حد تك نمونه اي كه مبين باال بودن  مقادير ميانگين بدست آمده در موtكه بر اساس 

) مي باشد. به طوري كه در سطح معنا دار و تفاوت آن ها از مطلوبيت عددي نيز به شكل مثبت ارزيابي 3ميانگين (

و بر آورده شده است. البته الزم به ذكر است كه مولفه هاي تغييرات در ابعاد كالبدي و اقتصادي به ترتيب بيشترين 

فرهنگي نيز كم ترين ميزان را از ديدگاه -ب عددي مورد آزمون را دارا بوده و ابعاد اجتماعيحد مطلوفاصله تفاوت 

پاسخگويان نشان مي دهد. آزمون فريدمن نشان داد كه نتيجه تحليل تفاوت ميانگين از ديد گاه پاسخگويان كامال 

) به ابعاد كالبدي روستاي مورد 19/3معنا دار گزارش شده است. در اين بين بيش ترين ميانگين رتبه اي به ترتيب (

مطالعه اختصاص داشته است و كم ترين به ابعاد اجتماعي فرهنگي اختصاص يافته است. همچنين مدل برازش 

تاثير مثبت در كاهش فقر مردم از نقش گردشگري در توسعه روستاي محل سكونت 73/0رگرسيون نشان داد كه 

وري كه بين شاخص هاي چهار گانه مورد بررسي شاخص كالبدي خود تابع اثرات مثبت آن مي باشد. به ط

را در ) كم ترين ميزان تاثير 201/0) داراي بيش ترين ميزان تاثير و شاخص زيست زيست محيطي با (284/0با(

  ميزان كاهش فقر و توسعه روستاهاي داراي اين پديده  را نشان مي دهند.
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  نابع و مĤخذم
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