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 چکیده

 شهرستان فومن در ،یبر ابعاد اقتصاد یدکأبا ت یيروستا یداردر توسعه پا ینقش گردشگر يبررس پژوهش حاضر با هدف

انجام گرفت. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفي و تحلیلي است. جامعه آماری 

 روستای شهرستان فومن که هدف گردشگری هستند. تعداد خانوار 12تحقیق عبارت است از کلیه سرپرستان خانوار 

ای متناسب با حجم  گیری طبقه نفر بودند. روش نمونه 7202روستای هدف مطالعه  12خانوار و جمعیت  2513شامل 

سرپرست خانوار نفر تعیین شد.  328برگزیده شد. با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران تعداد نمونه آماری 

با استفاده از  نامه پرسشیي ایامولفه بود. پ چهارسوال و  30نامه محقق ساخته مشتمل بر  گیری پرسش اندازه ابزار

های عالمت و فریدمن  ها با استفاده از آزمون نامه طالعات حاصل از پرسشا. دست آمد هب 73/5ضریب آلفای کرونباخ 

از نظر جامعه محلي بین گردشگری روستایي اصلي مشخص شد که فرضیه بر اساس نتایج آزمون عالمت در  تحلیل شد.

افزایش  بین گردشگری ومشخص شد که  1فرعي فرضیه . در داری وجود دارد رابطه معنيو توسعه پایدار اقتصادی 

بین مشخص شد که  2فرعي فرضیه در  ،همچنین ،داری وجود دارد ياشتغال در روستاهای مورد مطالعه رابطه معن

بین مشخص شد که  3فرضیه در  و داری وجود دارد يگردشگری و افزایش سطح درآمد روستاییان رابطه معن

ثیر پیامدهای گردشگری در توسعه پایدار أ. بین تداری وجود دارد يگردشگری و افزایش ثروت روستاییان رابطه معن

 -3و  زایي اشتغال -2 زایي، درآمد -1ترتیب اهمیت عبارت از  ها به این اولویت .اقتصاد روستایي اولویت وجود دارد

 هستند. پایداری اقتصاد روستا

 

 گردشگری روستایي ،سرپرستان خانوار ،گیری روش نمونه ،جامعه آماریاقتصاد روستایي،  :یدیکل یها واژه

 

 مقدمه

 1375با مطرح شدن نظریه توسعه پایدار از دهه 

عنوان یکي از  به بعد، توسعه گردشگری نیز به

راهبردهای ممکن و قابل دوام برای توسعه در بسیاری 

عنوان یکي از  و شاید به از مناطق دور و روستایي

سازی الزامات توسعه  های مناسب برای پیاده جایگزین

اجتماع و اقتصاد  پایدار و پایداری محیط زیست،

نواحي روستایي و همچنین ایجاد اشتغال، در نواحي 

روستایي مطرح شد. این در حالي است که اکنون با 

یند صنعت گردشگری انبوه و اثرات مخرب اگسترش فر

ها در نقاط مختلف جهان باعث  ر محیط و انسانآن ب

ها در مسیر  ها و مضرات فراوان آن شد ناپایداری

___________________________ 
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مسئله مهم و ضروری  نعنوا توسعه، پارادایم پایداری به

نمود یافته و توجه مجامع جهاني را در طول دو دهه 

 ،Schumacherاخیر به خود مشغول کرده است )

ها با  اپایداریاین نکاهش  در ترتیب بدین (.1317

 شدن پارادایم توسعه پایدار، استفاده از فنون و  مطرح

پیشرفت به  گیری و ارزیابي های علمي اندازه روش

سوی پایداری در صنعت گردشگری نیز گسترش یافت 

(Pigram  وWahab، 2550از این .) سازمان جهاني  ،رو

اصطالح  1331بار در سال   نخستینگردشگری 

را طبق معیارهای گزارش براتلند این گردشگری پایدار 

گردشگری پایدار نیازهای  که گونه تعریف کرد

گردشگران حاضر و جوامع میزبان را با محافظت و 

، George) کند های آیندگان برآورده مي ارتقای فرصت

2551.) 

کاریست که آثار اقتصادی  گردشگری روستایي راه

روند  تواند به کند شدن به نوعي مي ،مهمي داشته

های روستایي و کاهش مهاجرت کمک  تخلیه سکونتگاه

عنوان راهبردی برای توسعه  کند. توسعه گردشگری به

گذاران  تفکر جدیدی است که سیاست روستایي نسبتاً

محلي در جوامع روستایي به اهمیت این راهبرد پي 

بر این،  (. عالوهGhaderi، 2552 و Eftekhariاند ) برده

عنوان  شگری در نواحي روستایي بهصنعت گرد  توسعه

جوامع محلي، عوامل  وسیله بهیک استراتژی جدید 

عنوان عوامل مهم اصالح  ریزان که به سیاسي و برنامه

نقش  دتوان آید، مي شمار مي مناطق روستایي به

ای در توسعه این نواحي داشته باشد  عمده

(Sharifzadeh و Moradnezhad ،2552 مضاف بر .)

ترین منافع صنعت گردشگری در  از بزرگ این، یکي

نواحي روستایي ایجاد درآمد و دستمزد برای افراد 

ها را افراد  شاغل در این صنعت است که اغلب آن

(. Sharpley ،2552دهند ) محلي و بومي تشکیل مي

تواند  عالوه، توسعه گردشگری در نواحي روستایي مي به

روستایي سازی اقتصاد جوامع  متنوعنقش مهمي در 

ساز توسعه پایدار روستایي باشد. از طرف  زمینه ،داشته

ای برای تحرک رشد اقتصاد ملي از طریق  وسیله ،دیگر

های توسعه نیافتگي و بهبود  غلبه بر انگاره

 استانداردهای زندگي مردم محلي به حساب آید

(Bahrami ،2515.) گردشگری در   همچنین، توسعه

مناطق روستایي عنصری اساسي است و یکي از 

های نجات روستا از فقر، مهاجرت و مشکالت  راه

 Mahdaviرود ) شمار مي اقتصادی و اجتماعي به

Hajilouzi  ،بر این عالوه .(2551و همکاران، 

گردشگری به مثابه یک متغیر تأثیرگذار در افزایش 

عي و فرهنگي، جلب ها، ارتقاء تبادالت اجتما زیرساخت

های سرگردان و به جریان انداختن آن در  سرمایه

در راستای نیل به سطحي از توسعه  ،محیط روستا

 به .(Corsale، 2515 و Iorio) شود اقتصادی تلقي مي

عنوان یک  شکوفایي گردشگری به محققین،زعم 

راهبرد در راستای تزریق ارز، ایجاد اشتغال و حمایت و 

 جانبه در نواحي روستایي رشد همهپشتیباني از 

 و Holland. (2551 و همکاران، Wilson) باشد مي

  هکه توسعهستند بر این باور  (2552)همکاران 

تواند به احیاء و بازسازی مناطق  گردشگری مي

به عقیده هال گسترش و  .روستایي کمک کند

 بازدهشکوفایي گردشگری روستایي به ارتقاء کارایي، 

 کند زایش درآمد روستائیان کمک ميتولید و اف

(Hall،2515). بین توسعه ،دهد ون توسعه نشان ميتم  

گردشگری در مناطق روستایي شامل تنوع سازی 

اقتصاد محلي، توسعه و پیشرفت اجتماعي و تکامل و 

های  تعالي شخصیت روستائیان با آگاهي از ارزش

   (.Sharpley، 2552) باشد فرهنگي خود مي

گستره جغرافیایي روستاها در قلمرو  منظور به

سرزمیني و در اختیار داشتن بخش وسیعي از منابع 

گیری  تواند در شکل ملي، جامعه روستایي مي

های بسیار زیاد در مناطق روستایي کشور موثر  فرصت

ها در بخش گردشگری  از جمله این فرصت .واقع شود

 کمک به ایجاد اشتغال، توسعه کسب و روستایي است.

های دولتي و  گذاری کارهای کوچک، افزایش سرمایه

گیری از  ها، بهره خصوصي در روستا، تقویت زیرساخت

منابع مالي محدود، کسب درآمد برای خانوارهای فاقد 

های اقتصادی  از مهمترین جنبه ،درآمد یا کم درآمد

و  Sajasy Qidari) کارآفریني اکوتوریستي است

 (. 2517 ،همکاران

توسعه  که نشان داد Bakirci (2510)های  یافته

پایدار گردشگری روستایي با چشیدن طعم مواد غذایي 

های  نیک در مناطق روستایي و فعالیت محلي، پیک

های صنایع دستي خالق  متنوعي از جمله جشنواره

 یابد. گردی رونق مي طبیعتهای  روستایي و ورزش
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دهنده   ( نیز نشان2510) Iaffaldanoهای  یافته

های مرتبط با گردشگری  های اساسي شبکه ویژگي

روستایي و رسمیت شناختن یک مدل کسب و کار 

های  نوآورانه در جهت افزایش رقابت در بخش

گردشگری، کشاورزی، صنایع غذایي و صنایع دستي 

های  نیز به روش (2510) و همکاران Lanfranchiبود. 

از اثرات گردشگری پایدار و مسئول و تحلیل برخي 

مطالعاتي که  پردازند. اقتصادی گردشگری روستایي مي

 پایدار روستایي گردشگریدر ایران در خصوص نقش 

 ،صورت گرفته مناطق روستایياقتصادی  بر توسعه

و  Sharifzadehنتایج مختلفي به بار آورده است. 

Moradnezhad (2552 با بررسي گردشگری )

بـر نقـش  ،رداختـهروستایي به ابعـاد پایـداری آن پ

گردشگری در توسعة پایدار اقتصادی و اجتماعي 

توان با  کنند که مي نـواحي روسـتایي تأکیـد مي

هـای شـغلي  منابع انسـاني و ایجـاد فرصـت هتوسع

گذاری مطلوب به  گذاری و سرمایه جدید با سیاست

اهداف و دستاوردهای مذکور برای گردشگری روستایي 

 Rostamiای پایدار نائل آمد. نتایج پژوهش  در رویه

که بین متغیر گردشگری و د کرشخص م( 2553)

شاخص اقتصادی مورد نظر همبستگي مستقیم  چهار

و  Abuzariهای تحقیق  . نتایج و یافتهوجود دارد

بر ارائه الگویي در توسعه گردشگری  ،(2512همکاران )

در راستای اصالح الگوی مصرف در  ،پایدار روستایي

کارگیری بهینه و  هدر ب ،صنعت گردشگری روستایي

های موجود مناطق روستایي  کارآمد منابع و جاذبه

شاغلین  نتایج پرسش ازحال حاضر ایران اشاره دارد. 

 و بخش گردشگری، مسئولین روستایي منطقه

بیانگر  Ghaderi (2511)تحقیق  در بازدیدکنندگان

مثبت اقتصادی از قبیل افزایش درآمد، بهبود اثرات 

کیفیت زندگي، افزایش نرخ اشتغال، اثرات مثبت 

ها و باال رفتن سطح  اجتماعي، مانند افزایش آگاهي

در عین حال  ،فرهنگ عمومي بود. اما این فعالیت

اثرات اقتصادی، اجتماعي و زیست محیطي منفي نیز 

ند افزایش مواردی مان ،در منطقه در پي داشته است

های  قیمت زمین، تورم و گراني، کاهش فعالیت

های زراعي به ویال، آلودگي  کشاورزی، تبدیل زمین

آب، افزایش تخلفات و جرایم اجتماعي، نزاع و درگیری 

بر  .مواد مخدر و افزایش استفاده از مشروبات الکليو 

همکاران  و Akbari Samaniهای تحقیق  اساس یافته

-شاخص اقتصادی، اجتماعي 82( از مجموع 2513)

کالبدی و نهادی مورد مطالعه -فرهنگي، محیطي

شاخص از دیدگاه  هشتگردشگری پایدار روستایي، 

یید شدند. أشاخص از دیدگاه مسووالن ت 10مردم و 

نشان  (2518) همکاران و Romianiهای  نتایج یافته

صادی، داری بین ابعاد )اقت يرابطه مثبتي و معن که داد

، وجود  فرهنگي، زیست محیطي و کالبدی(-اجتماعي

کار گرفته شده  ههای ب که آزمون طوری به ،داشته است

دهد در مجموع، بیشترین اثرات در ابعاد  نشان مي

اقتصادی و کمترین اثرات را در ابعاد زیست محیطي 

 نتایج .دنبال داشته است در مناطق روستاهای نمونه به

گردشگری باعث  -1 نشان داد: Azadi (2512)تحقیق 

توسعه اجتماعي منطقه مورد مطالعه از دیدگاه 

گردشگری باعث توسعه  -2 روستاییان شده است.

اقتصادی منطقه مورد مطالعه از دیدگاه روستاییان 

های  گردشگری باعث ایجاد فرصت -3 نشده است.

شغلي در منطقه مورد مطالعه از دیدگاه روستاییان 

گردشگری باعث توسعه زیست  -8 .نشده است

محیطي منطقه مورد مطالعه از دیدگاه روستاییان شده 

حاکي از آن  Amini (2513) های تحقیق یافته .است

 اجتماعي، فرهنگي، است که تمامي عوامل اقتصادی،

داری بر افزایش  يثیر معنأرفاهي و زیست محیطي ت

ولي  ،اشتغال از طریق توسعه توریسم در منطقه را دارد

عوامل فرهنگي با توجه ویژه به غذاهای محلي و 

ثیر بیشتری را در توسعه أگویش مردم منطقه ت

 .گردشگری در روستا دارد

گردشگری روستایي با ایجاد فرصتي راهبردی 

های  سبب تنوع اقتصاد جوامع محلي، ایجاد فرصت

شغلي، افزایش سطح رفاه و افزایش درآمد در روستاها 

ثبات و استقرار جمعیت در روستاها و شده و باعث 

رویه، حفظ تعادل  های بي جلوگیری از مهاجرت

های فرهنگي  اکولوژیکي منابع طبیعي و حفظ ویژگي

مندی نواحي روستایي ایران  برای بهره شود. روستا مي

های طبیعي و افول بخش کشاورزی  از منابع و پتانسیل

روستایي های  در اقتصاد روستایي که افزایش مهاجرت

های ماندگاری در روستا را به همراه  کاهش انگیزه و

اندازی جامع و در  بایست در قالب چشم دارد، مي

یند توسعه اریزی فر رویکردی راهبردی، به برنامه
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گردشگری روستایي در ایران پرداخته شود. در 

رویکردهای راهبردی به گردشگری روستایي، با 

شود تا از دل  يشناسایي نقاط قوت و ضعف تالش م

هایي برای بهبود ساختار  تهدیدهای موجود، فرصت

اقتصادی روستا فراهم آید که توسعه پایدار روستایي را 

 شود. مينیز باعث 

کارگیری  به با وجودطي چند دهه اخیر، 

راهبردهای متفاوت در سطح مناطق توریستي روستای 

کنون  دلیل عدم ارزیابي یکپارچه علمي، تا کشور، به

دورنمای روشني از نتایج و اجرای راهبردهای متفاوت 

به لحاظ مثبت و منفي حاصل نشده است که این مهم 

ناپذیری بر پیکره گردشگری روستایي  صدمات جبران

عنوان  کشور تحمیل کرده است. لذا تحقیق حاضر به

ی نوین در صدد بهبود و تدوین ساختار رهیافت و ابزار

د تبیین و ارزیابي پایداری یناای از فر انتظام یافته

کید بر ابعاد اقتصادی أتوسعه گردشگری روستایي با ت

گردشگری در مورد  يمطالعات در جوامع روستایي است.

وسیله دانشمندان صورت گرفته  بهپایدار روستایي 

های  زمان آن رسیده است تا در رهیافت. است

ریزی و توسعه پایدار روستایي بازاندیشي شود.  برنامه

منطبق با فرایندهای توسعه علمي و اجرایي  ،همچنین

ای و ملي، ساختارهای کالبدی  جهاني و منطقه

قرار گیرد. با این  روستایي از منظرهای جدید مد نظر

نگاه، گردشگری روستایي از جمله جدیدترین 

های روستایي است که توجه اساسي به آن  قابلیت

در کنار ضرورت یافته است. تنوع خدمات گردشگری 

مین نیازهای گردشگران با در نظر گرفتن شرایط أت

های  مردم محلي و بسترهای زیست محیطي زمینه

های جدید در گردشگری با عنوان توسعه  ایجاد رهیافت

پایدار گردشگری شده که اساس آن هم توجه هم 

زمان به ابعاد اقتصادی، اجتماعي و زیست محیطي 

است که در مقابل توسعه گردشگری و توسعه پایدار 

 و همکاران، Sajasy Qidari) گردشگری انبوه است

2512.) 

محدوده مورد مطالعه این پژوهش، نواحي 

هرستان فومن با است. شروستایي شهرسـتان فومن 

دلیل  به های تالش و شمال غربي کوه قرار گرفتن در

های متعدد  نیز داشتن جاذبه نزدیکي به مرکز استان و

های بسیار باالیي  فرهنگي قابلیت وتاریخي  طبیعي،

های  اما با وجود قابلیت، برای توسعه گردشگری دارد

های  فراوان روستاهای این شهرستان با مهاجرت

نیروی کار جوان شهرستان به ، ای مواجه بوده رویه بي

. فصلي بودن فعالیت اند کردهتهران مهاجرت  رشت و

توجه به این با  علت شده است. کشاورزی نیز مزید بر

 های گردشگری روستایي و مهم توجه به قابلیت

 منجر به ایجاد ،این زمینه ضروری بوده ریزی در برنامه

روستایي  جهت توسعه پایدار درآمد در اشتغال و

در حال حاضر روستاهای شهرستان فومن  خواهد شد.

اجتماعي و  با مسائل و مشکالت عمده اقتصادی،

که  اند شگری خود مواجهمحیطي در روند توسعه گرد

توان در تخریب زمین و از بین  را مي نمودهای عیني آن

رفتن میراث تاریخي و فرهنگي روستاها، آلودگي و 

های گردشگری، نبود امنیت،  سازی منابع و جاذبه تهي

مهاجرت و تخلیه بسیاری از روستاهای استان گیالن 

گیری وضعیت نامطلوب و  مشاهده کرد که باعث شکل

 .ده استشناپایدار کنوني  نسبتاً

معرفي و  -1 عبارت از پژوهش حاضر اصلياهداف 

، های جغرافیایي منطقه مورد مطالعه شناخت ویژگي

بررسي نقش گردشگری در اقتصاد روستاهای مورد  -2

شناسایي مسائل و مشکالت مربوط به ، مطالعه

ارائه راهکارهای  -3، گردشگری روستایي منطقه

کمک به  -8باال و ت رفع مسائل مناسب در جه

پایداری اقتصادی روستاها و نگهداشت بیشتر جمعیت 

این تحقیق با هدف کلي تبیین هستند.  در منطقه

نقش  های اقتصادی گردشگری روستایي و مزیت

اقتصادی در نواحي  گردشگری در توسعه پایدار

از دیدگاه جامعه روستایي  ،روستایي شهرستان فومن

میزبان و گردشگران و سنجش سهم روستاییان در 

توسعه پایدار از بعد اقتصادی به مرحله طراحي و اجرا 

پژوهش حاضر در پي برخورد با مسائل و  .درآمد

های  های مذکور و در صدد پاسخگویي به پرسش چالش

بنیادین مطرح شده در زمینه پیوند عوامل اقتصادی 

در  ،با پایداری توسعه گردشگری روستایيمرتبط 

روستاهای تاریخي فرهنگي کشور شکل گرفته است. 

تحقیق عبارت است از  بدین ترتیب فرضیه اصلي

نظر جامعه محلي بین گردشگری روستایي و  که از این

و  داری وجود دارد توسعه پایدار اقتصادی رابطه معني

برای  نیز های فرعي تحقیق فرضیهدر عین حال 
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تر به شرح زیر مد نظر  دستیابي به نتایج غني

افزایش اشتغال در  بین گردشگری و -1قرارگرفت: 

 ،داری وجود دارد يروستاهای مورد مطالعه رابطه معن

بین گردشگری و افزایش سطح درآمد روستاییان  -2

ین گردشگری و ب -3و  رابطه معناداری وجود دارد

 داری وجود دارد. يعنافزایش ثروت روستاییان رابطه م

 

  ها مواد و روش

ها، تحقیق حاضر به  با توجه به سوال و فرضیه

توصیفي  ،از نوع کاربردی و از حیث روش ،لحاظ هدف

نامه و  و تحلیلي است که اطالعات آن از طریق پرسش

ده است. محقق در این شآوری  جمعشیوه میداني 

 بررسي نقش گردشگری در توسعه پایدار" تحقیق به

کید بر ابعاد أاقتصادی در توسعه پایدار روستایي، با ت

 پردازد. مي "مطالعه موردی شهرستان فومن، اقتصادی

جامعه آماری به مجموعه کاملي از افراد یا اشیاء یا 

 در یک صفت مورد عالقه مشترک کم دستاجزاء که 

جامعه آماری پژوهش حاضر  شود. گفته مي باشند،

نفر  155بیشتر از  روستا با جمعیت 12شامل 

خانوار  2513شهرستان فومن بوده که مجموعا دارای 

 .باشند مي

 
 جامعه و نمونه تحقیق -1جدول 

 تیجمع خانوار تعداد روستا نام فیرد

 132 25 مورکوهیت 1

 358 32 گوراب گشت 2

 215 12 دره پلنگ 3

 727 232 رودان گشت 8

 022 100 کل قلعه 0

 017 253 کمکره 2

 302 151 يتق زاده امام 7

 130 208 باال دهیز 1

 150 288 کلروم 3

 215 133 رودخان قلعه 15

 071 111 اهرودیس 11

 213 251 فوشه 12

 7202 2513 کل -

 

حجم نمونه انتخابي از سرپرست خانوارها در 

ای و  گیری تصادفي طبقه روش نمونه)مردم محلي( 

به روش حجم نمونه انتخابي از مسئوالن محلي 

در این پژوهش با د. شانجام  ،گیری در دسترس نمونه

 2513توجه به روش )فرمول کوکران(، از مجموع 

عنوان نمونه انتخاب  سرپرست خانوار به 328خانوار 

تکمیل در  برایها  نامه شد و به شرح جدول زیر پرسش

 د.شآوری  توزیع و جمع ،سطح روستاهای نمونه

متغیر  "نقش گردشگری روستایي" ،در این تحقیق

متغیر وابسته بوده  "پایداری اقتصاد روستا"مستقل و 

 -2 ،یيزا اشتغال -1 .استو ابعاد آن به شرح زیر  است

 ،این پژوهش در. ثروت شیافزا -3 و یيزادرآمد

های اسنادی و  منظور گردآوری اطالعات از روش به

ای و میداني استفاده شده است. اطالعات و  کتابخانه

توصیفي روستاها با مراجعه مستقیم  های فضایي و داده

های شهرستاني و  به مراکز آماری و استفاده از آمارنامه

میراث فرهنگي، آمایش سرزمین استاني، سازمان 

)کمیته راهبردی  گردشگری صنایع دستي و

گردشگری روستایي و عشایری و پژوهشکده 

های کشور،  ها و شهرداری گردشگری(، سازمان دهیاری

اطالعات  ،کشاورزی، بنیاد مسکن انقالب اسالمي جهاد

جامعي برای انجام تحقیق تهیه شد و سپس از طریق 

ه متغیرهای تحقیق مطالعات میداني اطالعات مربوط ب

 د. شحاضر تکمیل 
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 ها در سطح روستاهای نمونه نامه پرسشتوزیع فضایي  -2جدول 

 ازین مورد نامه پرسش خانوار تعداد روستا نام فیرد

 15 25 مورکوهیت 1

 10 32 گوراب گشت 2

 18 12 دره پلنگ 3

 37 232 رودان گشت 8

 20 100 کل قلعه 0

 33 253 کمکره 2

 17 151 يتق زاده امام 7

 81 208 باال دهیز 1

 33 288 کلروم 3

 32 133 رودخان قلعه 15

 23 111 اهرودیس 11

 32 251 فوشه 12

 328 2513 کل -

 

عنوان ابزاری  نامه به در پژوهش حاضر نیز پرسش

منظور آزمون  مناسب در راستای سوال تحقیق و به

نامه شامل  سواالت پرسش .شدها مورد استفاده  فرضیه

سواالت عمومي و سواالت تخصصي  دو دسته هستند:

 استنباطي(–)تحلیلي

 کسب هدف سواالت،این  در: عمومی سواالتالف( 

. است پاسخگویان شناختي جمعیت و کلي اطالعات

سن، وضعیت  مانند جنسیت، مواردی شامل بخش این

هل و سابقه سکونت أعیت شغلي، وضعیت تضسواد، و

   شود. در روستا را شامل مي

: این استنباطی(-ب( سواالت تخصصی )تحلیلی

مجموعاً  ،های تحقیق بوده سواالت منطبق بر فرضیه

های مرتبط بوده که گویهمولفه  سهسوال و  13شامل 

ای لیکرت نمره گزینه پنجبا هر سوال بر اساس مقیاس 

 .گذاری شده است

ها به  ضمناً سواالت مرتبط با هر یک از سر فصل

 .است 8شرح جدول 

نامه از روایي  برای روایي پرسش ،حاضر پژوهش در

نامه از  است و برای پایایي پرسش شدهصوری استفاده 

 .شدضریب آلفای کرونباخ استفاده 

 
 ای گزینه پنجگذاری سواالت بر اساس مقیاس  نمره -3جدول 

 ادیز يلیخ ادیز متوسط کم کم يلیخ

1 2 3 8 0 

 
 نامه تحقیق فصل هر یک از سواالت پرسش سر -4جدول 

 های مرتبط شماره سوال سرفصل سواالت ردیف

 15الي  1 زایي اشتغال 1

 13الي  11 زایي درآمد 2

 13الي  18 پایداری اقتصاد روستا 3

 
 ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق -5جدول 

 آلفا بیضر سواالت سرفصل فیرد

 7231/5 زایي اشتغال 1

 7372/5 زایي درآمد 2

 1581/5 پایداری اقتصاد روستا 3

 7273/5 کل -
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مطلوبیت از جانب صاحب که شاخص  با توجه به آن

رو در کل  نظران اعداد متفاوتي عنوان شده است، از این

 7273/5شاخص مطلوبیت پایایي ابزار در این تحقیق 

باشد. با توجه به مناسب بودن  مناسب مي تعیین و

ئید أضرایب آلفای کرونباخ اعتبار دروني ابزار پژوهش ت

های  روش از ،ها منظور تجزیه و تحلیل داده به شود. مي

در آمار . آمار توصیفي و استنباطي استفاده شد

ها و  ها، میانگین توصیفي از جداول فراواني و درصد

 انحراف معیارها و در آمار استنباطي از آزمون

اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن -کولموگروف

رای عالمت یک نمونه و فریدمن بهای متغیرها و آزمون

برای انجام  فاده شد. ضمناًهای تحقیق استپاسخ فرضیه

کار گرفته  به ++Spss/pcافزاری  محاسبات بسته نرم

خصوص  قبل از تعیین نوع آزمون مورد استفاده به. شد

الزم است از نرمال بودن  ،ای های مقایسه در آزمون

 .شدمتغیرها مطمئن 

 
 اسمیرنف متغیرهای تحقیق-آزمون کولموگروف -6جدول 

 قیتحق یرهایمتغ فیرد
 رنوفیاسم-کولموگروف آزمون يفیتوص یها افتهی

 جهینت
 یدار يمعن سطح Z آماره اریمع انحراف نیانگیم

 نرمال ریغ 5551/5 058/2 38/5 38/3 توسعه پایدار اقتصادی 1

 نرمال ریغ 5551/5 121/2 83/5 23/3 زایي اشتغال 2
 نرمال ریغ 5551/5 513/8 88/5 51/8 زایي درآمد 3
 نرمال ریغ 553/5 120/1 82/5 17/3 اقتصاد روستا پایداری 8

 

که متغیرها نرمال باشند، استفاده از  صورتيدر 

شود و در غیر این  های پارامتری توصیه مي آزمون

های معادل غیر پارامتری مد  صورت استفاده از آزمون

نظر قرار خواهد گرفت. برای تعیین نرمال بودن 

 بررسي شود. در داری متغیرها بایستي سطح معني

 ،کمتر باشد 50/5داری از عدد  که سطح معني صورتي

 پارامتری غیرهای  متغیر غیر نرمال و بایستي از آزمون

عالمت یک نمونه و فریدمن برای پاسخ به نظیر 

در صورت بیشتر از های تحقیق استفاده کرد و  فرضیه

های پارامتری  متغیر نرمال و بایستي از آزمون 50/5

های  یک نمونه و تاپسیس برای پاسخ به فرضیه tنظیر 

طور که از جدول باال  همان تحقیق استفاده کرد.

داری در تمام موارد از  د، سطح معنيشو مالحظه مي

 نرمال هستند. کمتر است، لذا همگي غیر 50/5عدد 

 

 نتایج و بحث

وضعیت جنسیت در نمونه تحت  :های توصیفی یافته

بوده زن درصد  2/15و مرد درصد  22 بررسي شامل

. درصد به این سوال پاسخ ندادند 1/23. است

درصد  7/3در نمونه تحت بررسي شامل سن وضعیت 

سال،  38تا  20درصد بین  2/17سال،  28تا  10بین 

 80درصد بین  2/35سال،  88تا  30درصد بین  2/21

 3/3و  سال 20تا  00درصد بین  2/17سال،  08تا 

وضعیت شغلي در . وده استسال ب 20درصد باالی 

 7/31و  مجرددرصد  8/3نمونه تحت بررسي شامل 

درصد به این سوال  3/8. بوده است متأهلدرصد 

وضعیت شغلي در نمونه تحت بررسي پاسخ ندادند. 

درصد کشاورز،  3/27دار،  درصد شاغل باغ 1/7شامل 

درصد  8/11درصد نظامي،  3/1درصد کارگر،  8/10

درصد  0/1رصد مشاغل خدماتي، د 1/10خرده فروش، 

درصد مشاغل دیگر  2/11درصد بیکار و  2/5دار، خانه

درصد به این سوال پاسخ ندادند.  0/1بوده است. 

در نمونه تحت بررسي سواد و تحصیالت وضعیت 

 13درصد دیپلم،  3/33، سواد بي درصد 2/83شامل 

فوق درصد  0/1 درصد لیسانس و نهفوق دیپلم،  درصد

وضعیت سابقه اقامت در . بوده استلیسانس و باالتر 

کمتر از  درصد 2/1روستا در نمونه تحت بررسي شامل 

درصد  0/2سال،  نهتا  پنجبین  درصد 0/1، سال پنج

سال بوده  10باالی درصد  2/13سال و  18تا  15بین 

 درصد به این سوال پاسخ ندادند. 2/0. است

 2/23 ،در مجموع :های تحلیلی استنباطی یافته

درصد پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر ایجاد 

پاسخ زیاد و خیلي  ،مشاغل مرتبط با صنایع دستي

درصد پاسخ دهندگان به تأثیر  1/10اند. زیاد داده

مین ملزومات أگردشگری بر ایجاد مشاغل مرتبط با ت

 20اند. پاسخ زیاد و خیلي زیاد داده ،مراکز اقامتي
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دهندگان به تأثیر گردشگری بر رونق درصد پاسخ 

آبي، ماهیگیری، شنا و  های تفریحي نظیر: فعالیت

اند. پاسخ زیاد و خیلي زیاد داده ،قایقراني در منطقه

درصد پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر  2/08

پاسخ متوسط و زیاد  ،ورزشي در منطقه تقویت امکانات

هندگان به درصد پاسخ د 18اند. و خیلي زیاد داده

پاسخ زیاد و  ،جات تأثیر گردشگری بر تولید صیفي

درصد پاسخ دهندگان به  1/15اند. خیلي زیاد داده

 ،تأثیر گردشگری بر رونق مشاغل ساده و با سرمایه کم

اند. پاسخ زیاد و خیلي زیاد داده ،نظیر: دست فروشي

درصد پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر  1/03

اند. پاسخ زیاد و خیلي زیاد داده ،نگيایجاد مشاغل خا

درصد پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر  1/21

پاسخ متوسط و زیاد و خیلي  ،کاهش بیکاری فصلي

درصد پاسخ دهندگان به تأثیر  18 اند.زیاد داده

پاسخ متوسط و  ،گردشگری بر فروش تولیدات لبني

دگان درصد پاسخ دهن 1/12اند. زیاد و خیلي زیاد داده

پاسخ  ،به تأثیر گردشگری بر افزایش درآمد خانوارها

درصد پاسخ دهندگان  3/18 اند.زیاد و خیلي زیاد داده

به تأثیر گردشگری بر افزایش درآمد خانوارها از طریق 

 0/15 اند. پاسخ زیاد و خیلي زیاد داده ،اجاره امالک

درصد پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر افزایش 

 اند.پاسخ زیاد و خیلي زیاد داده ،ن و مسکنقیمت زمی

درصد پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر  71

پاسخ متوسط و زیاد و خیلي  ،کاهش مهاجرت از روستا

درصد پاسخ دهندگان به تأثیر  7/83 اند.زیاد داده

پاسخ  ،های شغلي پایدار گردشگری بر افزایش فرصت

درصد پاسخ  7/05 اند.متوسط و زیاد و خیلي زیاد داده

ها  دهندگان به تأثیر گردشگری بر تغییر کاربری زمین

 7/32اند. پاسخ زیاد و خیلي زیاد داده ،و ساخت ویال

دهندگان به تأثیر گردشگری بر افزایش  درصد پاسخ

 83 اند.پاسخ زیاد و خیلي زیاد داده ،ثروت روستائیان

درصد پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر جذب 

پاسخ متوسط و زیاد و خیلي  ،های جدید گذاری ایهسرم

 اند.زیاد داده

 ها فرضیهآزمون 

از نظر جامعه محلي بین گردشگری  فرضیه اصلی:

داری  روستایي و توسعه پایدار اقتصادی رابطه معني

 .وجود دارد

 

 روستاهای مورد مطالعهای، رابطه گردشگری روستایي و توسعه پایدار اقتصادی  آزمون عالمت یک نمونه -7جدول 

 نیانگیم عوامل
 انحراف

 اریمع
 انهیم

 تعداد

 از کمتر

 انهیم

 یمساو تعداد

 انهیم

 از شتریب تعداد

 انهیم انهیم

 سطح

 یدار يمعن

 توسعه و یيروستا یگردشگر رابطه

 مطالعه مورد یروستاها یاقتصاد داریپا
38/3 38/5 82/3 83 7 221 5551/5 

 

د، شو مالحظه مي 7 جدول درطور که  همان

گردشگری روستایي و توسعه میانگین متغیر رابطه 

 23/3معادل  ،روستاهای مورد مطالعهپایدار اقتصادی 

، دست آمد به 3/3و میانه  83/5با انحراف معیار 

داری آزمون عالمت یک  سطح معني ،همچنین

کمتر است،  50/5و از عدد  5551/5معادل  ،ای نمونه

از که،  فرض مقابل مبني بر اینلذا فرض صفر را رد و 

نظر جامعه محلي بین گردشگری روستایي و توسعه 

پذیرفته  ،داری وجود دارد پایدار اقتصادی رابطه معني

 .شود مي

 های فرعی فرضیه

افزایش اشتغال در  بین گردشگری و :اول هیفرض

 .داری وجود دارد يروستاهای مورد مطالعه رابطه معن

، شود مالحظه مي 1 جدول درطور که  همان

زایي میانگین متغیر رابطه گردشگری و اشتغال

با انحراف معیار  23/3معادل  ،روستاهای مورد مطالعه

سطح  ،همچنین .محاسبه شد 3/3و میانه  83/5

معادل  ،ایداری آزمون عالمت یک نمونه معني

کمتر است، لذا فرض صفر رد  50/5و از عدد  5551/5

بین گردشگری وافزایش که،  و فرض مقابل مبني بر این

داری  ياشتغال در روستاهای مورد مطالعه رابطه معن

 .شود پذیرفته مي وجود دارد

بین گردشگری و افزایش سطح درآمد  فرضیه دوم:

 داری وجود دارد. يروستاییان رابطه معن
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 زایي روستاهای مورد مطالعهای، رابطه گردشگری و اشتغال یک نمونهآزمون عالمت  -8 جدول

 نیانگیم عوامل
 انحراف

 اریمع
 انهیم

 کمتر تعداد

 انهیم از

 یمساو تعداد

 انهیم

 از شتریب تعداد

 انهیم انهیم

 سطح

 یدار يمعن

 یيزا اشتغال و یگردشگر رابطه

 مطالعه مورد یروستاها
23/3 83/5 3/3 22 25 231 5551/5 

 
 ثیر گردشگری موجب درآمدزایي روستاهای مورد مطالعهأای، ت آزمون عالمت یک نمونه -9 جدول

 نیانگیم عوامل
 انحراف

 اریمع
 انهیم

 کمتر تعداد

 انهیم از

 یمساو تعداد

 انهیم

 از شتریب تعداد

 انهیم انهیم

 سطح

 یدار يمعن

 سطح شیافزا و یگردشگر رابطه

 مطالعه مورد یروستاها درآمد
51/8 88/5 8 3 12 353 5551/5 

 

، شود مالحظه مي 3طور که از نتایج جدول  همان

 گردشگری و افزایش سطح درآمدمیانگین متغیر رابطه 

با انحراف معیار  51/8معادل  ،روستاهای مورد مطالعه

سطح  ،شده است، همچنین چهارو میانه  88/5

معادل  ،ایداری آزمون عالمت یک نمونه معني

کمتر است، لذا فرض صفر رد  50/5و از عدد  5551/5

بین گردشگری و که،  و فرض مقابل مبني بر این

داری وجود  يافزایش سطح درآمد روستاییان رابطه معن

 .شود پذیرفته مي دارد

بین گردشگری و افزایش ثروت  فرضیه سوم:

 داری وجود دارد. يروستاییان رابطه معن

 
 ، رابطه گردشگری و افزایش ثروت روستاییان در روستاهای مورد مطالعهای عالمت یک نمونهآزمون  -11 جدول

 نیانگیم عوامل
 انحراف

 اریمع
 انهیم

 کمتر تعداد

 انهیم از

 تعداد

 انهیم یمساو

 از شتریب تعداد

 انهیم انهیم

 سطح

 یدار يمعن

 ثروت شیافزا و یگردشگر رابطه

 مطالعه مورد یدرروستاها انییروستا
17/3 82/5 17/3 31 37 132 5551/5 

 

، شود مالحظه مي 15 طور که از نتایج جدول همان

گردشگری و افزایش ثروت میانگین متغیر رابطه 

با  17/3در روستاهای مورد مطالعه معادل  روستاییان

 ،شده است، همچنین 17/3و میانه  82/5انحراف معیار 

معادل  ایداری آزمون عالمت یک نمونه سطح معني

کمتر است، لذا فرض صفر رد  50/5و از عدد  5551/5

بین گردشگری و که،  نیا و فرض مقابل مبني بر

 ،داری وجود دارد يافزایش ثروت روستاییان رابطه معن

 .شود پذیرفته مي

، شود مالحظه مي 11 جدول درطور که  همان

-مي 5551/5داری آزمون فریدمن معادل  سطح معني

پذیرفته لذا فرض صفر رد و فرض مقابل  ،باشد

ثیر پیامدهای گردشگری در أ. یعني بین تشود مي

 اقتصاد روستایي اولویت وجود دارد.توسعه پایدار 

 
 آزمون فریدمن اولویت تاثیر پیامدهای گردشگری در توسعه پایدار اقتصاد روستایي -11 جدول

 مقدار آماره فیرد

 123/312 دمنیفر یدو يک 1

 2 یآزاد درجه 2

 5551/5 یدار يمعن سطح 3
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 ثیر پیامدهای گردشگری در توسعه پایدار اقتصاد روستایيأبندی ت اولویتها و رتبه برای  میانگین رتبه -12 جدول

 مقدار رتبه نیانگیم عوامل

 دوم 28/1 یيزا اشتغال

 اول 11/2 یيدرآمدزا

 سوم 81/1 روستا اقتصاد یداریپا

 

منحصر به  هایاز سرمایهگردشگری  هایپتانسیل

رود که شناسایي، شمار مي فرد هر کشور و منطقه به

توسعه گردشگری  برایریزی آن بندی و برنامهطبقه

دارای اهمیت باالیي است. امروزه زندگي شهری 

عنوان زندگي برتر تبدیل شده، در کشور ایران در  به

ه نسبت اخیر شهرنشیني رشد باالی داشته ک چند دهه

. این رشد در مناطق مختلف کشور متفاوت است

مراه ه ای با سودآوری فراوان، بهعنوان پدیده هتوریسم ب

گسترش تکنولوژی ارتباطات، در وضعیت فعلي جهان 

عنوان  هده که از آن بشاز چنان جایگاهي برخوردار 

شود، گردشگری برای ایران، که مي صنعت توریسم یاد

تواند راه درآمدهای نفتي دارد ميوابستگي شدیدی به 

های ها و قابلیتکه جذابیت نجات خوبي باشد، چرا

قدر فراوان است که حتي بسیاری از ایرانیان ایران آن

با توجه به اهمیت گردشگری . اندها نبرده پي به آن

ریزی صحیح برای روستاهایي که  روستایي، با برنامه

توان به تقویت ميباشند،  هایي مي دارای چنین قابلیت

گردشگری روستایي در جهت برقراری تعادل نسبي 

بین شهر و روستا و ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان 

تر از  الوصول رشد گردشگری در ایران سهل دست یافت.

زیرا همه نوع آثار باستاني،  ،بسیاری از کشورها است

دلیل چهار  تاریخي و طبیعي در کشور وجود دارد و به

فصل بودن کشور استفاده از آنان در طول سال 

عبارتي گردشگری در ایران را  به پذیر است. امکان

توان صنعتي برای تمام فصول دانست و در این  مي

های گردشگری شامل راه،  ساختشرایط اگر زیر 

 ،ها، هتل و مراکز پذیرایي استانداردسازی شود اقامتگاه

درآمد و اشتغال فراهم  آنگاه همه چیز برای رشد

 شود. مي

مدیریتي  روشبازاریابي در صنعت گردشگری یک 

بیني  آتي را پیش است که نیازهای گردشگران فعلي و

کند.  ریزی مي و برای پاسخگویي به این نیازها برنامه

هایي  توریست اصوال باعث رقابت بین شرکت بازاریابي

 های ارائه دهنده خدمات توریستي مانند شرکت

شود. مدیریت بازاریابي گردشگری تنها به  سافرتي ميم

اصلي در  شود. مشکالت مسائل مالي محدود نمي

بازاریابي صنعتي توریست، تفاوت فرهنگي میان 

در مدیریت بازاریابي  .ها و مردم محلي است توریست

گردشگری باید شرایطي را ایجاد کرد که مردم محلي 

ه این ترتیب مردم گردشگران متنفع شوند. ب از ورود

کنند  مي محلي با آغوش بازتری از گردشگران استقبال

پذیرند. از طرفي با  تر مي و اختالفات فرهنگي را راحت

از توریست، استقبال مردم  افزایش منفعت مردم محلي

این امر موجب  ،محلي از گردشگران بیشتر شده

گردشگران خواهد شد. در بازاریابي  مندی رضایت

و  های گردشگر نگامي که میان خواستهگردشگری ه

به تداوم  شود،های مردم محلي توازن برقرار  خواسته

 .ی بیشتری خواهد بودامیدوار صنعت گردشگری

دهد که میزان گردشگری در ایران رو  شواهد نشان مي

حاصل از گردشگری  به افزایش است. استفاده از درآمد

سرانه و تنوع برای ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد 

تواند بسیار حائز اهیمت  مينیز  کشور منابع درآمد

 .باشد

از اصلي مشخص شد که فرضیه بر اساس نتایج 

نظر جامعه محلي بین گردشگری روستایي و توسعه 

در . داری وجود دارد پایدار اقتصادی رابطه معني

و  Bakirci (2510 ،)Lanfranchi تحقیقات گذشته

 Moradnezhadو   Sharifzadeh(، 2510) همکاران

(2552 ،)Abuzari (، 2511) و همکارانGhaderi 

(2511 ،)Eftekhari و (2513) همکاران و Akbari 

Samani  نتیجه گرفتند که ( 2518)و همکاران

گذاری،  سیاستگردشگری روستایي شامل چارچوب 

نفعان محلي سبب پایداری اقتصاد  مشارکت بین ذی

توسعه زیرساختي و توسعه  ،روستایي و همچنین

سویي با این  که همگي نتایج همد شواشتغال مي

 ،آن است سویي . مهمترین علت هماند تحقیق داشته

بحران کم آبي در کل کشور  که شرایطي در که

و  کشاورزی عنوان یک معضل شناخته شده و بخش به
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 مواجه رکود با روستایي نواحي بیشتر سنتي معیشت

طریق  از روستایي نواحي اقتصاد سازی متنوع شده،

 و هدفمند  توسعه جمله از ها فعالیت انواع گسترش

 روندهای ایجاد با تواند مي گردشگری شده ریزی برنامه

 نواحي مطلوب بازساخت زمینه مختلف ابعاد در مثبت

 .فراهم سازد را پایدار  توسعه جهت در روستایي

 مشاغل ایجاد مانند ثیراتيأت تواندمي گردشگری

 گردشگری، در اشتغال زمینه گستردگي و نیز گوناگون

و  مهارت بدون و ساده کارگران همه که ای گونه به

 توانند مي گوناگون های مهارت صاحبان همه همچنین،

 شوند. شاغل رشته این در

بین مشخص شد که  1فرعي فرضیه بر اساس نتایج 

افزایش اشتغال در روستاهای مورد  گردشگری و

در تحقیقات . داری وجود دارد يرابطه معن ،مطالعه

 و همکاران Bakirci (2510 ،)Lanfranchiگذشته 

(2510 ،)Sharifzadeh  وMoradnezhad (2552 ،)

Abuzari (، 2511)کاران مو هGhaderi (2511 ،)

Akbari Samani  و (2518و  2513)و همکاران 

Sajasy Qidari  نتیجه گرفتند که ( 2518)و همکاران

 و ایجاد باعث تواندای ميناحیه هر در گردشگری

 توسعة جهت در امر این و شود اشتغال افزایش

که  دارد سزایي هب اهمیت ناحیه اجتماعي و اقتصادی

. اند سویي با این تحقیق داشته همگي نتایج هم

های اخیر  در سال آن است که سویي مهمترین علت هم

های دولتمردان کشور  مهمترین دغدغهاشتغال یکي از 

مهاجرت به  ،دلیل کمبود شغل در روستاها و به است

سمت شهرها و حاشیه نشیني رواج زیادی یافته است. 

 نقش ایفای و روستایي، پایداری گردشگری توسعه

 و تعیین دارد و نیازمند روستا مردم زندگي در مثبت

 مدیریت به توجه با و خاص بومي راهکارهای توسعه

 و صریح قوانین محلي، مشارکت توسعه زیست، محیط

. است بینانه واقع ریزی و برنامه پایدار بازاریابي محکم،

 ملي های طرح و ها برنامه بین ارتباط مناسب ،همچنین

 گردشگری زمینه توسعه در محلي و ایمنطقه و

 و باال به پایین از ریزیبرنامه رویکرد با روستایي

 است. ضروری مشارکتي

مشخص شد که  2فرعي فرضیه بر اساس نتایج 

بین گردشگری و افزایش سطح درآمد روستاییان رابطه 

 Iffaldanoدر تحقیقات گذشته . داری وجود دارد يمعن

(2510 ،)Bakirci (2510 ،)Lanfranchi  و

 Moradnezhadو  Sharifzadeh(، 2510)همکاران

(2552 ،)Abuzari  (، 2511)و همکارانGhaderi 

(2511 ،)Akbari Samani  و  2513)و همکاران

نتیجه  (2518)و همکاران  Sajasy Qidari و (2518

 از یکي به روستایي گردشگری امروزهگرفتند که 

 کشورهای از بسیاری در اقتصادی های بخش مهمترین

 های سیاست ها دولتو  است شده تبدیل جهان

 در روستایي گردشگری توسعه منظور به را مختلفي

 ملي تا سطح محلي سطوح از گوناگون، های مقیاس

سویي با این تحقیق  که همگي نتایج هماند گرفته کار به

اثرات مهم گردشگری، افزایش درآمد یکي از  .اند داشته

باشد. چرخش مالي حول محور  در سطح روستاها مي

زایي را  گردی، رابطه اشتغال گردشگری روستایي و بوم

ای که با افزایش سطح اشتغال،  گونه به ،آورد ميوجود  به

های شغلي جدید ایجاد و افزایش درآمد حاصل  فرصت

جمعیت را از  شود. گردشگری روستایي، پول و مي

کشاند که این  مراکز صنعتي به سوی روستاها مي

مساله منجر به سرازیر شدن درآمد از نقاط با توانایي 

شود.  ایین درآمدی ميباال، به نقاط روستایي با سطح پ

های  این افزایش درآمد از سطوح متفاوتي شامل درآمد

سیسات اقامتي و پذیرایي و فروش أحاصل از ت

آید. اگر  دست مي محصوالت بومي و صنایع دستي به

کار  های حاصله در چرخه اقتصادی روستا به این درآمد

در درازمدت به توسعه پایدار اقتصادی روستا  ،رود

مهمترین علت  .(Daud، 2557) کردکمک خواهد 

در حالي که کمبود  آن است کهتحقیقات  سویي هم

درآمد در روستاهای استان مورد مطالعه معضلي برای 

 امکان روستایي، گردشگری گسترش ،باشدساکنان مي

در  گوناگون مشاغل ایجاد و اقتصادی هایفعالیت انجام

 های فرصت لذا کند،مي فراهم را روستایي مناطق

 خدماتي روستایي بیشتر جنبه گردشگری شغلي

 وجود به غیرمستقیم یا مستقیم طور به و هستند

 ند.شوباعث اشتغال ميآیند و  مي

بین مشخص شد که  3فرضیه بر اساس نتایج 

داری  يگردشگری و افزایش ثروت روستاییان رابطه معن

Iffaldano (2510 ،)گذشته در تحقیقات . وجود دارد

Bakirci (2510 ،)Lanfranchi (،2510) و همکاران 

Sharifzadeh و Moradnezhad (2552 ،)Eftekhari و 
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 و Akbari Samani (2513)(، 2513) همکاران

Sajasy Qidari  نتیجه گرفتند که ( 2518)و همکاران

 دنیا در که نیست زیادی مدت روستایي گردشگری

 اقتصادی رشد باعث که این به توجه با اما شده، مرسوم

 درآمد افزایش و زایي اشتغال فعالیتي، تنوع ایجاد و

افزایش استفاده  ،شود مي روستایي ساکنان برای

دلیل موجود  گردشگران از محصوالت بومي روستا به

ها در محل، باعث باال رفتن ضریب  بودن مواد اولیه آن

 در نهایت گردش سرمایه، رشد اقتصادی،تکاثری و 

افزایش ثروت و توسعه پایدار خواهد شد. در واقع به 

همان اندازه که گردشگری روستایي، گردشگراني را از 

های  کند، جریان خارج از فضای روستا جذب مي

آثار ضریب  ،زا، هزینه را به منطقه تزریق کرده برون

 هتوسعلذا دهد.  تکاثری ثروت روستاییان را افزایش مي

 در تواند مي روستایي مناطق در گردشگری

 انساني، منابع هتوسع و محلي مردم توانمندسازی

 رشد و اقتصادی بخشي تنوع افزایش ثروت روستائیان،

 بیکاری، معضل حل شغلي، های فرصت خلق آن،

 خدمات تأمین طریق از زندگي ارتقای استانداردهای

 و شهری نواحي بین شکاف پرکردن و اجتماعي

 مهاجرت کاهش و مختلف هایدر زمینه روستایي

 باشد. داشته ای عمده نقش شهرها کالن به روستایي

فاصله  آن است که تحقیقات سویي مهمترین علت هم

نبود  ،درآمدی بین ساکنان شهر و روستا و همچنین

ثروت کافي نزد روستائیان یکي از معضالت روستائیان 

های گردشگری منطقه ه از جاذبهاست و استفاد

 ثیرگذار باشد.أتواند بر تولید ثروت ت مي
مشخص شد که  1فرعي فرضیه بر اساس نتایج 

افزایش اشتغال در روستاهای مورد  بین گردشگری و

در که  به ایننظر  .داری وجود دارد يمطالعه رابطه معن

درصد پاسخ دهندگان به تأثیر  2/23 ،مجموع

 ،گردشگری بر ایجاد مشاغل مرتبط با صنایع دستي

 1/10 ،همچنین ،پاسخ زیاد و خیلي زیاد داده بودند

درصد پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر ایجاد 

 1/03 و مین ملزومات مراکز اقامتيأمشاغل مرتبط با ت

درصد پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر ایجاد 

درصد پاسخ دهندگان به تأثیر  1/21و مشاغل خانگي 

گردشگری بر کاهش بیکاری فصلي پاسخ متوسط و 

 شود:لذا پیشنهاد مي ،اندزیاد و خیلي زیاد داده

 توسعه کسب و کارهای کوچک خانگي و جمعي

گذار  سرمایه ، جذبدر روستاهامرتبط با صنایع دستي 

برندینگ  ،در زمینه صنایع دستي داخلي و خارجي

حمایت از  سراهای بومي، ایجاد مهمان صنایع دستي،

های متحول کننده در  ابداعات، اختراعات و نوآوری

در این  در دستور کار قرار گیرد. صنعت گردشگری

 هایي فعالیت درهای خود اشتغال  گروه ایجاد صورت

 عهتوسبه ک اند گذاری رمایهبا س سوغات عرضه ونچ

های  زمینه ،فمختل های مکان در گردشگری روستایي

وقت را برای نیروی انساني  نیمهاشتغال دائم و فصلي و 

آورد و از نرخ  با تخصص و آموزش متوسط فراهم مي

 .کاهد بیکاری مي

مشخص شد که  2فرعي فرضیه بر اساس نتایج 

روستاییان رابطه  بین گردشگری و افزایش سطح درآمد

با توجه  شود کهلذا پیشنهاد مي .داری وجود دارد يمعن

درصد پاسخ دهندگان به تأثیر  1/12که  به این

درصد  7/83گردشگری بر افزایش درآمد خانوارها، 

پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر افزایش 

داده  های شغلي پایدار پاسخ زیاد و خیلي زیاد فرصت

 :شود ميپیشنهاد  ،بودند

 زنان شهری، مناطق به نسبت تایيدر مناطق روس

 وابسته اغلز مشا بیشتری سهمصورت غیر مستقیم  به

ث باع گردشگری توسعه نیز و دارند گردشگری به

های شغلي و پایگاه اجتماعي زنان و  افزایش فرصت

های خودکفایي، آنان را  جوانان شده و با ایجاد فرصت

 یاری رهبری و مدیریتي گاهها و جای در کسب موفقیت

برای  بیشتریا انگیزه ه آن وسیله بدین و رساند مي

ایجاد انگیزه برای  .کنند ماندن در روستاها پیدا مي

 محلي صنایع دستيبانوان در افزایش سهم خود در 

توان  از منابعي است که مي بافي گلیمو  بافي نظیر فرش

گذاری کرد و نتایج  ایجاد اشتغال روی آن سرمایه برای

زیرا با احیای هر یک از  ،دست آورد همطلوب ب

و ایجاد  به بانوان های صنایع دستي و آموزش آن رشته

توان صنعتگران  ها مي های تولیدی در این رشته کارگاه

 کار کرد. زیادی را مشغول به

بین مشخص شد که  3فرضیه بر اساس نتایج  

داری  رابطه معنيافزایش ثروت روستاییان گردشگری و 

درصد پاسخ  83که  با توجه به این .وجود دارد

دهندگان به تأثیر گردشگری بر جذب 
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های جدید پاسخ متوسط و زیاد و خیلي  گذاری سرمایه

 شود که: لذا پیشنهاد مي ،زیاد داده بودند

ظرفیت  گیالن  در استان ی فومنبرخي از روستاها

 توانند شاغالن ميو  دارندگردی  های بوم خانه ایجاد

طراحي و  .آن از هزاران گردشگر میزباني کنند وسیله به

تواند به افزایش ثروت  مي گرد روستای بوم پنجایجاد 

در خارج از مناطق روستایي  فزاید.اروستاییان ساکن بی

های حمایت کننده  نبود قوانین و سیاست دلیل به

که  گردی بوده وع طبیعتنگردشگری، گردشگری از 

 لذا تمرکز آن پایداری از نوع بسیار ضعیف است. در

سازمان میراث فرهنگي، صنایع های حمایتي  سیاست

بر اکوتوریسم روستایي ضرورت تام  دستي و گردشگری

 .دارد

در این صنعت  استاني حمایت مالي از کارآفرینان

و  طوالنيهای بلند مدت با بازپرداخت  صورت وام هب

تولیدات صنایع  برایبهره پایین و ایجاد مراکز فروش 

 روستایي در صنعت گردشگریو افزایش درآمد دستي 

توان گفت که توسعه گردشگری  مجموع مي در .است

در منطقه مورد مطالعه )شهرستان فومن(، باعث ایجاد 

کارگیری  های شغلي، تعادل نسبي درآمد و به فرصت

مردم محلي در افزایش درآمد روستاییان موثر واقع 

د؛ که درنهایت منجر به رشد رفاه عمومي و شو مي

 د.شتوسعه پایدار اقتصادی در روستاهای فومن خواهد 
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Survey of tourism in sustainable economic development in sustainable rural 

development, focusing on economic dimensions, case study: Fouman County 
 

Abstract 

The purpose of this study was to survey of tourism in sustainable economic 

development in sustainable rural development, focusing on economic dimensions of 

Fouman County. Rural tourism creates a chain of economic and service activities, 

increasing the demand for handicrafts, traditional arts and activities that require more 

labor, and extrinsic flows, inject costs into the region and affect on traditional multiplier 

and encourages. The present research is a descriptive and analytical method in term of 

its purpose. The information was collected through questionnaires and fieldwork. The 

statistical population of the research is all household caregivers of 12 villages in 

Fouman City, which are tourism destinations. The total number of households was 2513 

families and the population of 12 target villages was 7،202. According to research 

population, a proportional volume sampling method was chosen. Using the Cochran 

sample size formula, the sample size of 328 households was determined. To measure the 

variables, a researcher-made questionnaire consisting of 30 questions and four 

components was used. The reliability of the questionnaire was 5773 using Cronbach's 

alpha coefficient. Data were collected using questionnaires using Sign and Friedman 

tests. Based on the results of the sign test in sub hypothesis 1, it was found that there is a 

significant relationship between tourism and employment growth in the studied villages. 

The sign test in sub hypothesis 2, it was found that there is a significant relationship 

between tourism and increase in income level of villagers. According to the test results 

of hypothesis 3, it was found that there is a significant relationship between tourism and 

increasing the wealth of villagers. There was a priority between the impacts of tourism 

on sustainable development of rural economy. These priorities were important in order 

of importance: 1. Income generation; 2. Employment creation; 3. Rural economy 

sustainability. 

 

 
Keywords:  Household caregivers, Rural economy, Rural tourism, Sampling method, 

Statistical population 
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Abstract 

The purpose of this study was to survey of tourism in sustainable economic 

development in sustainable rural development, focusing on economic dimensions of 

Fouman County. Rural tourism creates a chain of economic and service activities, 

increasing the demand for handicrafts, traditional arts and activities that require more 

labor, and extrinsic flows, inject costs into the region and affect on traditional multiplier 

and encourages. The present research is a descriptive and analytical method in term of 

its purpose. The information was collected through questionnaires and fieldwork. The 

statistical population of the research is all household caregivers of 12 villages in 

Fouman City, which are tourism destinations. The total number of households was 2019 

families and the population of 12 target villages was 7256. According to research 

population, a proportional volume sampling method was chosen. Using the Cochran 

sample size formula, the sample size of 324 households was determined. To measure 

the variables, a researcher-made questionnaire consisting of 35 questions and four 

components was used. The reliability of the questionnaire was 0.73 using Cronbach's 

alpha coefficient. Data were collected using questionnaires using Sign and Friedman 

tests. Based on the results of the sign test in sub hypothesis 1, it was found that there is a 

significant relationship between tourism and employment growth in the studied villages. 

The sign test in sub hypothesis 2, it was found that there is a significant relationship 

between tourism and increase in income level of villagers. According to the test results 

of hypothesis 3, it was found that there is a significant relationship between tourism and 

increasing the wealth of villagers. There was a priority between the impacts of tourism 

on sustainable development of rural economy. These priorities were important in order 

of importance: 1. Income generation; 2. Employment creation; 3. Rural economy 

sustainability. 

 

Keywords: Household caregivers, Rural economy, Rural tourism, Sampling method, 

Statistical population 
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