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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایي با تأکید بر ابعاد اقتصادی ،در شهرستان فومن
انجام گرفت .تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفي و تحلیلي است .جامعه آماری
تحقیق عبارت است از کلیه سرپرستان خانوار  12روستای شهرستان فومن که هدف گردشگری هستند .تعداد خانوار
شامل  2513خانوار و جمعیت  12روستای هدف مطالعه  7202نفر بودند .روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم
برگزیده شد .با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه کوکران تعداد نمونه آماری  328سرپرست خانوار نفر تعیین شد.
ابزار اندازهگیری پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر  30سوال و چهار مولفه بود .پایایي پرسشنامه با استفاده از
ضریب آلفای کرونباخ  5/73بهدست آمد .اطالعات حاصل از پرسشنامهها با استفاده از آزمونهای عالمت و فریدمن
تحلیل شد .بر اساس نتایج آزمون عالمت در فرضیه اصلي مشخص شد که از نظر جامعه محلي بین گردشگری روستایي
و توسعه پایدار اقتصادی رابطه معنيداری وجود دارد .در فرضیه فرعي  1مشخص شد که بین گردشگری و افزایش
اشتغال در روستاهای مورد مطالعه رابطه معنيداری وجود دارد ،همچنین ،در فرضیه فرعي  2مشخص شد که بین
گردشگری و افزایش سطح درآمد روستاییان رابطه معنيداری وجود دارد و در فرضیه  3مشخص شد که بین
گردشگری و افزایش ثروت روستاییان رابطه معنيداری وجود دارد .بین تأثیر پیامدهای گردشگری در توسعه پایدار
اقتصاد روستایي اولویت وجود دارد .این اولویتها بهترتیب اهمیت عبارت از  -1درآمدزایي -2 ،اشتغالزایي و -3
پایداری اقتصاد روستا هستند.
واژههای کلیدی :اقتصاد روستایي ،جامعه آماری ،روش نمونهگیری ،سرپرستان خانوار ،گردشگری روستایي
مقدمه
با مطرح شدن نظریه توسعه پایدار از دهه 1375
به بعد ،توسعه گردشگری نیز بهعنوان یکي از
راهبردهای ممکن و قابل دوام برای توسعه در بسیاری
از مناطق دور و روستایي و شاید بهعنوان یکي از
جایگزینهای مناسب برای پیادهسازی الزامات توسعه
___________________________
* مسئول مکاتباتahmadian@um.ac.ir :

پایدار و پایداری محیط زیست ،اجتماع و اقتصاد
نواحي روستایي و همچنین ایجاد اشتغال ،در نواحي
روستایي مطرح شد .این در حالي است که اکنون با
گسترش فرایند صنعت گردشگری انبوه و اثرات مخرب
آن بر محیط و انسانها در نقاط مختلف جهان باعث
شد ناپایداریها و مضرات فراوان آنها در مسیر
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توسعه ،پارادایم پایداری بهعنوان مسئله مهم و ضروری
نمود یافته و توجه مجامع جهاني را در طول دو دهه
اخیر به خود مشغول کرده است (،Schumacher
 .)1317بدین ترتیب در کاهش این ناپایداریها با
مطرح شدن پارادایم توسعه پایدار ،استفاده از فنون و
روشهای علمي اندازهگیری و ارزیابي پیشرفت به
سوی پایداری در صنعت گردشگری نیز گسترش یافت
( Pigramو  .)2550 ،Wahabاز اینرو ،سازمان جهاني
گردشگری نخستین بار در سال  1331اصطالح
گردشگری پایدار را طبق معیارهای گزارش براتلند این
گونه تعریف کرد که گردشگری پایدار نیازهای
گردشگران حاضر و جوامع میزبان را با محافظت و
ارتقای فرصتهای آیندگان برآورده ميکند (،George
.)2551
گردشگری روستایي راهکاریست که آثار اقتصادی
مهمي داشته ،به نوعي ميتواند به کند شدن روند
تخلیه سکونتگاههای روستایي و کاهش مهاجرت کمک
کند .توسعه گردشگری بهعنوان راهبردی برای توسعه
روستایي نسبتاً تفکر جدیدی است که سیاستگذاران
محلي در جوامع روستایي به اهمیت این راهبرد پي
بردهاند ( Eftekhariو  .)2552 ،Ghaderiعالوهبر این،
توسعه صنعت گردشگری در نواحي روستایي بهعنوان
یک استراتژی جدید بهوسیله جوامع محلي ،عوامل
سیاسي و برنامهریزان که بهعنوان عوامل مهم اصالح
مناطق روستایي بهشمار ميآید ،ميتواند نقش
عمدهای در توسعه این نواحي داشته باشد
( Sharifzadehو  .)2552 ،Moradnezhadمضاف بر
این ،یکي از بزرگترین منافع صنعت گردشگری در
نواحي روستایي ایجاد درآمد و دستمزد برای افراد
شاغل در این صنعت است که اغلب آنها را افراد
محلي و بومي تشکیل ميدهند (.)2552 ،Sharpley
بهعالوه ،توسعه گردشگری در نواحي روستایي ميتواند
نقش مهمي در متنوعسازی اقتصاد جوامع روستایي
داشته ،زمینهساز توسعه پایدار روستایي باشد .از طرف
دیگر ،وسیلهای برای تحرک رشد اقتصاد ملي از طریق
غلبه بر انگارههای توسعه نیافتگي و بهبود
استانداردهای زندگي مردم محلي به حساب آید
( .)2515 ،Bahramiهمچنین ،توسعه گردشگری در
مناطق روستایي عنصری اساسي است و یکي از
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راههای نجات روستا از فقر ،مهاجرت و مشکالت
اقتصادی و اجتماعي بهشمار ميرود ( Mahdavi
 Hajilouziو همکاران .)2551 ،عالوهبر این،
گردشگری به مثابه یک متغیر تأثیرگذار در افزایش
زیرساختها ،ارتقاء تبادالت اجتماعي و فرهنگي ،جلب
سرمایههای سرگردان و به جریان انداختن آن در
محیط روستا ،در راستای نیل به سطحي از توسعه
اقتصادی تلقي ميشود ( Iorioو  .)2515 ،Corsaleبه
زعم محققین ،شکوفایي گردشگری بهعنوان یک
راهبرد در راستای تزریق ارز ،ایجاد اشتغال و حمایت و
پشتیباني از رشد همه جانبه در نواحي روستایي
ميباشد ( Wilsonو همکاران Holland .)2551 ،و
همکاران ( )2552بر این باور هستند که توسعه
گردشگری ميتواند به احیاء و بازسازی مناطق
روستایي کمک کند .به عقیده هال گسترش و
شکوفایي گردشگری روستایي به ارتقاء کارایي ،بازده
تولید و افزایش درآمد روستائیان کمک ميکند
( .)2515،Hallمتون توسعه نشان ميدهد ،بین توسعه
گردشگری در مناطق روستایي شامل تنوع سازی
اقتصاد محلي ،توسعه و پیشرفت اجتماعي و تکامل و
تعالي شخصیت روستائیان با آگاهي از ارزشهای
فرهنگي خود ميباشد (.)2552 ،Sharpley
بهمنظور گستره جغرافیایي روستاها در قلمرو
سرزمیني و در اختیار داشتن بخش وسیعي از منابع
ملي ،جامعه روستایي ميتواند در شکلگیری
فرصتهای بسیار زیاد در مناطق روستایي کشور موثر
واقع شود .از جمله این فرصتها در بخش گردشگری
روستایي است .کمک به ایجاد اشتغال ،توسعه کسب و
کارهای کوچک ،افزایش سرمایهگذاریهای دولتي و
خصوصي در روستا ،تقویت زیرساختها ،بهرهگیری از
منابع مالي محدود ،کسب درآمد برای خانوارهای فاقد
درآمد یا کم درآمد ،از مهمترین جنبههای اقتصادی
کارآفریني اکوتوریستي است ( Sajasy Qidariو
همکاران.)2517 ،
یافتههای  )2510( Bakirciنشان داد که توسعه
پایدار گردشگری روستایي با چشیدن طعم مواد غذایي
محلي ،پیکنیک در مناطق روستایي و فعالیتهای
متنوعي از جمله جشنوارههای صنایع دستي خالق
روستایي و ورزشهای طبیعتگردی رونق ميیابد.
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یافتههای  )2510( Iaffaldanoنیز نشان دهنده
ویژگيهای اساسي شبکههای مرتبط با گردشگری
روستایي و رسمیت شناختن یک مدل کسب و کار
نوآورانه در جهت افزایش رقابت در بخشهای
گردشگری ،کشاورزی ،صنایع غذایي و صنایع دستي
بود Lanfranchi .و همکاران ( )2510نیز به روشهای
گردشگری پایدار و مسئول و تحلیل برخي از اثرات
اقتصادی گردشگری روستایي ميپردازند .مطالعاتي که
در ایران در خصوص نقش گردشگری پایدار روستایي
بر توسعه اقتصادی مناطق روستایي صورت گرفته،
نتایج مختلفي به بار آورده است Sharifzadeh .و
 )2552( Moradnezhadبا بررسي گردشگری
روستایي به ابعـاد پایـداری آن پرداختـه ،بـر نقـش
گردشگری در توسعة پایدار اقتصادی و اجتماعي
نـواحي روسـتایي تأکیـد ميکنند که ميتوان با
توسعه منابع انسـاني و ایجـاد فرصـتهـای شـغلي
جدید با سیاستگذاری و سرمایهگذاری مطلوب به
اهداف و دستاوردهای مذکور برای گردشگری روستایي
در رویهای پایدار نائل آمد .نتایج پژوهش Rostami
( )2553مشخص کرد که بین متغیر گردشگری و
چهار شاخص اقتصادی مورد نظر همبستگي مستقیم
وجود دارد .نتایج و یافتههای تحقیق  Abuzariو
همکاران ( ،)2512بر ارائه الگویي در توسعه گردشگری
پایدار روستایي ،در راستای اصالح الگوی مصرف در
صنعت گردشگری روستایي ،در بهکارگیری بهینه و
کارآمد منابع و جاذبههای موجود مناطق روستایي
حال حاضر ایران اشاره دارد .نتایج پرسش از شاغلین
بخش گردشگری ،مسئولین روستایي منطقه و
بازدیدکنندگان در تحقیق  )2511( Ghaderiبیانگر
اثرات مثبت اقتصادی از قبیل افزایش درآمد ،بهبود
کیفیت زندگي ،افزایش نرخ اشتغال ،اثرات مثبت
اجتماعي ،مانند افزایش آگاهيها و باال رفتن سطح
فرهنگ عمومي بود .اما این فعالیت ،در عین حال
اثرات اقتصادی ،اجتماعي و زیست محیطي منفي نیز
در منطقه در پي داشته است ،مواردی مانند افزایش
قیمت زمین ،تورم و گراني ،کاهش فعالیتهای
کشاورزی ،تبدیل زمینهای زراعي به ویال ،آلودگي
آب ،افزایش تخلفات و جرایم اجتماعي ،نزاع و درگیری
و افزایش استفاده از مشروبات الکلي و مواد مخدر .بر
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اساس یافتههای تحقیق  Akbari Samaniو همکاران
( )2513از مجموع  82شاخص اقتصادی ،اجتماعي-
فرهنگي ،محیطي-کالبدی و نهادی مورد مطالعه
گردشگری پایدار روستایي ،هشت شاخص از دیدگاه
مردم و  10شاخص از دیدگاه مسووالن تأیید شدند.
نتایج یافتههای  Romianiو همکاران ( )2518نشان
داد که رابطه مثبتي و معنيداری بین ابعاد (اقتصادی،
اجتماعي-فرهنگي ،زیست محیطي و کالبدی) ،وجود
داشته است ،بهطوریکه آزمونهای بهکار گرفته شده
نشان ميدهد در مجموع ،بیشترین اثرات در ابعاد
اقتصادی و کمترین اثرات را در ابعاد زیست محیطي
در مناطق روستاهای نمونه بهدنبال داشته است .نتایج
تحقیق  )2512( Azadiنشان داد -1 :گردشگری باعث
توسعه اجتماعي منطقه مورد مطالعه از دیدگاه
روستاییان شده است -2 .گردشگری باعث توسعه
اقتصادی منطقه مورد مطالعه از دیدگاه روستاییان
نشده است -3 .گردشگری باعث ایجاد فرصتهای
شغلي در منطقه مورد مطالعه از دیدگاه روستاییان
نشده است -8 .گردشگری باعث توسعه زیست
محیطي منطقه مورد مطالعه از دیدگاه روستاییان شده
است .یافتههای تحقیق  )2513( Aminiحاکي از آن
است که تمامي عوامل اقتصادی ،فرهنگي ،اجتماعي،
رفاهي و زیست محیطي تأثیر معنيداری بر افزایش
اشتغال از طریق توسعه توریسم در منطقه را دارد ،ولي
عوامل فرهنگي با توجه ویژه به غذاهای محلي و
گویش مردم منطقه تأثیر بیشتری را در توسعه
گردشگری در روستا دارد.
گردشگری روستایي با ایجاد فرصتي راهبردی
سبب تنوع اقتصاد جوامع محلي ،ایجاد فرصتهای
شغلي ،افزایش سطح رفاه و افزایش درآمد در روستاها
شده و باعث ثبات و استقرار جمعیت در روستاها و
جلوگیری از مهاجرتهای بيرویه ،حفظ تعادل
اکولوژیکي منابع طبیعي و حفظ ویژگيهای فرهنگي
روستا ميشود .برای بهرهمندی نواحي روستایي ایران
از منابع و پتانسیلهای طبیعي و افول بخش کشاورزی
در اقتصاد روستایي که افزایش مهاجرتهای روستایي
و کاهش انگیزههای ماندگاری در روستا را به همراه
دارد ،ميبایست در قالب چشماندازی جامع و در
رویکردی راهبردی ،به برنامهریزی فرایند توسعه
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گردشگری روستایي در ایران پرداخته شود .در
رویکردهای راهبردی به گردشگری روستایي ،با
شناسایي نقاط قوت و ضعف تالش ميشود تا از دل
تهدیدهای موجود ،فرصتهایي برای بهبود ساختار
اقتصادی روستا فراهم آید که توسعه پایدار روستایي را
نیز باعث ميشود.
طي چند دهه اخیر ،با وجود بهکارگیری
راهبردهای متفاوت در سطح مناطق توریستي روستای
کشور ،بهدلیل عدم ارزیابي یکپارچه علمي ،تا کنون
دورنمای روشني از نتایج و اجرای راهبردهای متفاوت
به لحاظ مثبت و منفي حاصل نشده است که این مهم
صدمات جبرانناپذیری بر پیکره گردشگری روستایي
کشور تحمیل کرده است .لذا تحقیق حاضر بهعنوان
رهیافت و ابزاری نوین در صدد بهبود و تدوین ساختار
انتظام یافتهای از فرایند تبیین و ارزیابي پایداری
توسعه گردشگری روستایي با تأکید بر ابعاد اقتصادی
در جوامع روستایي است .مطالعاتي در مورد گردشگری
پایدار روستایي بهوسیله دانشمندان صورت گرفته
است .زمان آن رسیده است تا در رهیافتهای
برنامهریزی و توسعه پایدار روستایي بازاندیشي شود.
همچنین ،منطبق با فرایندهای توسعه علمي و اجرایي
جهاني و منطقهای و ملي ،ساختارهای کالبدی
روستایي از منظرهای جدید مد نظر قرار گیرد .با این
نگاه ،گردشگری روستایي از جمله جدیدترین
قابلیتهای روستایي است که توجه اساسي به آن
ضرورت یافته است .تنوع خدمات گردشگری در کنار
تأمین نیازهای گردشگران با در نظر گرفتن شرایط
مردم محلي و بسترهای زیست محیطي زمینههای
ایجاد رهیافتهای جدید در گردشگری با عنوان توسعه
پایدار گردشگری شده که اساس آن هم توجه هم
زمان به ابعاد اقتصادی ،اجتماعي و زیست محیطي
توسعه گردشگری و توسعه پایدار است که در مقابل
گردشگری انبوه است ( Sajasy Qidariو همکاران،
.)2512
محدوده مورد مطالعه این پژوهش ،نواحي
روستایي شهرسـتان فومن است .شهرستان فومن با
قرار گرفتن در شمال غربي کوههای تالش و بهدلیل
نزدیکي به مرکز استان و نیز داشتن جاذبههای متعدد
طبیعي ،تاریخي و فرهنگي قابلیتهای بسیار باالیي
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برای توسعه گردشگری دارد ،اما با وجود قابلیتهای
فراوان روستاهای این شهرستان با مهاجرتهای
بيرویهای مواجه بوده ،نیروی کار جوان شهرستان به
رشت و تهران مهاجرت کردهاند .فصلي بودن فعالیت
کشاورزی نیز مزید بر علت شده است .با توجه به این
مهم توجه به قابلیتهای گردشگری روستایي و
برنامهریزی در این زمینه ضروری بوده ،منجر به ایجاد
اشتغال و درآمد در جهت توسعه پایدار روستایي
خواهد شد .در حال حاضر روستاهای شهرستان فومن
با مسائل و مشکالت عمده اقتصادی ،اجتماعي و
محیطي در روند توسعه گردشگری خود مواجهاند که
نمودهای عیني آنرا ميتوان در تخریب زمین و از بین
رفتن میراث تاریخي و فرهنگي روستاها ،آلودگي و
تهيسازی منابع و جاذبههای گردشگری ،نبود امنیت،
مهاجرت و تخلیه بسیاری از روستاهای استان گیالن
مشاهده کرد که باعث شکلگیری وضعیت نامطلوب و
نسبتاً ناپایدار کنوني شده است.
اهداف اصلي پژوهش حاضر عبارت از  -1معرفي و
شناخت ویژگيهای جغرافیایي منطقه مورد مطالعه،
 -2بررسي نقش گردشگری در اقتصاد روستاهای مورد
مطالعه ،شناسایي مسائل و مشکالت مربوط به
گردشگری روستایي منطقه -3 ،ارائه راهکارهای
مناسب در جهت رفع مسائل باال و  -8کمک به
پایداری اقتصادی روستاها و نگهداشت بیشتر جمعیت
در منطقه هستند .این تحقیق با هدف کلي تبیین
مزیتهای اقتصادی گردشگری روستایي و نقش
گردشگری در توسعه پایدار اقتصادی در نواحي
روستایي شهرستان فومن ،از دیدگاه جامعه روستایي
میزبان و گردشگران و سنجش سهم روستاییان در
توسعه پایدار از بعد اقتصادی به مرحله طراحي و اجرا
درآمد .پژوهش حاضر در پي برخورد با مسائل و
چالشهای مذکور و در صدد پاسخگویي به پرسشهای
بنیادین مطرح شده در زمینه پیوند عوامل اقتصادی
مرتبط با پایداری توسعه گردشگری روستایي ،در
روستاهای تاریخي فرهنگي کشور شکل گرفته است.
بدین ترتیب فرضیه اصلي تحقیق عبارت است از
اینکه از نظر جامعه محلي بین گردشگری روستایي و
توسعه پایدار اقتصادی رابطه معنيداری وجود دارد و
در عین حال فرضیههای فرعي تحقیق نیز برای

بررسي نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایي با تأکید بر ابعاد اقتصادی

دستیابي به نتایج غنيتر به شرح زیر مد نظر
قرارگرفت -1 :بین گردشگری و افزایش اشتغال در
روستاهای مورد مطالعه رابطه معنيداری وجود دارد،
 -2بین گردشگری و افزایش سطح درآمد روستاییان
رابطه معناداری وجود دارد و  -3بین گردشگری و
افزایش ثروت روستاییان رابطه معنيداری وجود دارد.
مواد و روشها
با توجه به سوال و فرضیهها ،تحقیق حاضر به
لحاظ هدف ،از نوع کاربردی و از حیث روش ،توصیفي
و تحلیلي است که اطالعات آن از طریق پرسشنامه و
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شیوه میداني جمعآوری شده است .محقق در این
تحقیق به "بررسي نقش گردشگری در توسعه پایدار
اقتصادی در توسعه پایدار روستایي ،با تأکید بر ابعاد
اقتصادی ،مطالعه موردی شهرستان فومن" ميپردازد.
جامعه آماری به مجموعه کاملي از افراد یا اشیاء یا
اجزاء که دستکم در یک صفت مورد عالقه مشترک
باشند ،گفته ميشود .جامعه آماری پژوهش حاضر
شامل  12روستا با جمعیت بیشتر از  155نفر
شهرستان فومن بوده که مجموعا دارای  2513خانوار
ميباشند.

جدول  -1جامعه و نمونه تحقیق
ردیف

نام روستا

تعداد خانوار

جمعیت

1
2
3
8
0
2
7
1
3
15
11
12
-

تیمورکوه
گشت گوراب
پلنگ دره
گشت رودان
قلعه کل
کمکره
امامزاده تقي
زیده باال
کلروم
قلعه رودخان
سیاهرود
فوشه
کل

25
32
12
232
100
253
151
208
288
133
111
251
2513

132
358
215
727
022
017
302
130
150
215
071
213
7202

در حجم نمونه انتخابي از سرپرست خانوارها
(مردم محلي) روش نمونهگیری تصادفي طبقهای و
حجم نمونه انتخابي از مسئوالن محلي به روش
نمونهگیری در دسترس ،انجام شد .در این پژوهش با
توجه به روش (فرمول کوکران) ،از مجموع 2513
خانوار  328سرپرست خانوار بهعنوان نمونه انتخاب
شد و به شرح جدول زیر پرسشنامهها برای تکمیل در
سطح روستاهای نمونه ،توزیع و جمعآوری شد.
در این تحقیق" ،نقش گردشگری روستایي" متغیر
مستقل و "پایداری اقتصاد روستا" متغیر وابسته بوده
است و ابعاد آن به شرح زیر است -1 .اشتغالزایي-2 ،
درآمدزایي و  -3افزایش ثروت .در این پژوهش،

بهمنظور گردآوری اطالعات از روشهای اسنادی و
کتابخانهای و میداني استفاده شده است .اطالعات و
دادههای فضایي و توصیفي روستاها با مراجعه مستقیم
به مراکز آماری و استفاده از آمارنامههای شهرستاني و
آمایش سرزمین استاني ،سازمان میراث فرهنگي،
صنایع دستي و گردشگری (کمیته راهبردی
گردشگری روستایي و عشایری و پژوهشکده
گردشگری) ،سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور،
جهاد کشاورزی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمي ،اطالعات
جامعي برای انجام تحقیق تهیه شد و سپس از طریق
مطالعات میداني اطالعات مربوط به متغیرهای تحقیق
حاضر تکمیل شد.
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جدول  -2توزیع فضایي پرسشنامهها در سطح روستاهای نمونه
ردیف

نام روستا

تعداد خانوار

پرسشنامه مورد نیاز

1
2
3
8
0
2
7
1
3
15
11
12
-

تیمورکوه
گشت گوراب
پلنگ دره
گشت رودان
قلعه کل
کمکره
امامزاده تقي
زیده باال
کلروم
قلعه رودخان
سیاهرود
فوشه
کل

25
32
12
232
100
253
151
208
288
133
111
251
2513

15
10
18
37
20
33
17
81
33
32
23
32
328

در پژوهش حاضر نیز پرسشنامه بهعنوان ابزاری
مناسب در راستای سوال تحقیق و بهمنظور آزمون
فرضیهها مورد استفاده شد .سواالت پرسشنامه شامل
دو دسته هستند :سواالت عمومي و سواالت تخصصي
(تحلیلي–استنباطي)

ب) سواالت تخصصی (تحلیلی-استنباطی) :این
سواالت منطبق بر فرضیههای تحقیق بوده ،مجموعاً
شامل  13سوال و سه مولفه بوده که گویههای مرتبط
با هر سوال بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرت نمره
گذاری شده است.
ضمناً سواالت مرتبط با هر یک از سر فصلها به
شرح جدول  8است.
در پژوهش حاضر ،برای روایي پرسشنامه از روایي
صوری استفاده شده است و برای پایایي پرسشنامه از
ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

الف) سواالت عمومی :در این سواالت ،هدف کسب
اطالعات کلي و جمعیت شناختي پاسخگویان است.
این بخش شامل مواردی مانند جنسیت ،سن ،وضعیت
سواد ،وضعیت شغلي ،وضعیت تأهل و سابقه سکونت
در روستا را شامل ميشود.

جدول  -3نمرهگذاری سواالت بر اساس مقیاس پنج گزینهای
خیلي کم

کم

متوسط

زیاد

خیلي زیاد

1

2

3

8

0

جدول  -4سر فصل هر یک از سواالت پرسشنامه تحقیق
ردیف

سرفصل سواالت

شماره سوالهای مرتبط

1
2
3

اشتغالزایي
درآمدزایي
پایداری اقتصاد روستا

 1الي 15
 11الي 13
 18الي 13

جدول  -5ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق
ردیف

سرفصل سواالت

ضریب آلفا

1
2
3
-

اشتغالزایي
درآمدزایي
پایداری اقتصاد روستا
کل

5/7231
5/7372
5/1581
5/7273
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با توجه به آنکه شاخص مطلوبیت از جانب صاحب
نظران اعداد متفاوتي عنوان شده است ،از اینرو در کل
شاخص مطلوبیت پایایي ابزار در این تحقیق 5/7273
تعیین و مناسب ميباشد .با توجه به مناسب بودن
ضرایب آلفای کرونباخ اعتبار دروني ابزار پژوهش تأئید
ميشود .بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از روشهای
آمار توصیفي و استنباطي استفاده شد .در آمار
توصیفي از جداول فراواني و درصدها ،میانگینها و

735/

انحراف معیارها و در آمار استنباطي از آزمون
کولموگروف-اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن
متغیرها و آزمونهای عالمت یک نمونه و فریدمن برای
پاسخ فرضیههای تحقیق استفاده شد .ضمناً برای انجام
محاسبات بسته نرمافزاری  Spss/pc++بهکار گرفته
شد .قبل از تعیین نوع آزمون مورد استفاده بهخصوص
در آزمونهای مقایسهای ،الزم است از نرمال بودن
متغیرها مطمئن شد.

جدول  -6آزمون کولموگروف-اسمیرنف متغیرهای تحقیق
ردیف

متغیرهای تحقیق

1
2
3
8

توسعه پایدار اقتصادی
اشتغالزایي
درآمدزایي
پایداری اقتصاد روستا

یافتههای توصیفي
میانگین

انحراف معیار

3/38
3/23
8/51
3/17

5/38
5/83
5/88
5/82

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف
آماره

Z

2/058
2/121
8/513
1/120

سطح معنيداری
5/5551
5/5551
5/5551
5/553

نتیجه
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال
غیر نرمال

در صورتيکه متغیرها نرمال باشند ،استفاده از
آزمونهای پارامتری توصیه ميشود و در غیر این
صورت استفاده از آزمونهای معادل غیر پارامتری مد
نظر قرار خواهد گرفت .برای تعیین نرمال بودن
متغیرها بایستي سطح معنيداری بررسي شود .در
صورتيکه سطح معنيداری از عدد  5/50کمتر باشد،
متغیر غیر نرمال و بایستي از آزمونهای غیر پارامتری
نظیر عالمت یک نمونه و فریدمن برای پاسخ به
فرضیههای تحقیق استفاده کرد و در صورت بیشتر از
 5/50متغیر نرمال و بایستي از آزمونهای پارامتری
نظیر  tیک نمونه و تاپسیس برای پاسخ به فرضیههای
تحقیق استفاده کرد .همانطور که از جدول باال
مالحظه ميشود ،سطح معنيداری در تمام موارد از
عدد  5/50کمتر است ،لذا همگي غیر نرمال هستند.

درصد باالی  20سال بوده است .وضعیت شغلي در
نمونه تحت بررسي شامل  3/8درصد مجرد و 31/7
درصد متأهل بوده است 8/3 .درصد به این سوال
پاسخ ندادند .وضعیت شغلي در نمونه تحت بررسي
شامل  7/1درصد شاغل باغدار 27/3 ،درصد کشاورز،
 10/8درصد کارگر 1/3 ،درصد نظامي 11/8 ،درصد
خرده فروش 10/1 ،درصد مشاغل خدماتي 1/0 ،درصد
خانهدار 5/2 ،درصد بیکار و  11/2درصد مشاغل دیگر
بوده است 1/0 .درصد به این سوال پاسخ ندادند.
وضعیت سواد و تحصیالت در نمونه تحت بررسي
شامل  83/2درصد بيسواد 33/3 ،درصد دیپلم13 ،
درصد فوق دیپلم ،نه درصد لیسانس و  1/0درصد فوق
لیسانس و باالتر بوده است .وضعیت سابقه اقامت در
روستا در نمونه تحت بررسي شامل  1/2درصد کمتر از
پنج سال 1/0 ،درصد بین پنج تا نه سال 2/0 ،درصد
بین  15تا  18سال و  13/2درصد باالی  10سال بوده
است 0/2 .درصد به این سوال پاسخ ندادند.

بررسي شامل  22درصد مرد و  15/2درصد زن بوده
است 23/1 .درصد به این سوال پاسخ ندادند.
وضعیت سن در نمونه تحت بررسي شامل  3/7درصد
بین  10تا  28سال 17/2 ،درصد بین  20تا  38سال،
 21/2درصد بین  30تا  88سال 35/2 ،درصد بین 80
تا  08سال 17/2 ،درصد بین  00تا  20سال و 3/3

یافتههای تحلیلی استنباطی :در مجموع23/2 ،

نتایج و بحث
یافتههای توصیفی :وضعیت جنسیت در نمونه تحت

درصد پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر ایجاد
مشاغل مرتبط با صنایع دستي ،پاسخ زیاد و خیلي
زیاد دادهاند 10/1 .درصد پاسخ دهندگان به تأثیر
گردشگری بر ایجاد مشاغل مرتبط با تأمین ملزومات
مراکز اقامتي ،پاسخ زیاد و خیلي زیاد دادهاند20 .
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اجاره امالک ،پاسخ زیاد و خیلي زیاد دادهاند15/0 .
درصد پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر افزایش
قیمت زمین و مسکن ،پاسخ زیاد و خیلي زیاد دادهاند.
 71درصد پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر
کاهش مهاجرت از روستا ،پاسخ متوسط و زیاد و خیلي
زیاد دادهاند 83/7 .درصد پاسخ دهندگان به تأثیر
گردشگری بر افزایش فرصتهای شغلي پایدار ،پاسخ
متوسط و زیاد و خیلي زیاد دادهاند 05/7 .درصد پاسخ
دهندگان به تأثیر گردشگری بر تغییر کاربری زمینها
و ساخت ویال ،پاسخ زیاد و خیلي زیاد دادهاند32/7 .
درصد پاسخدهندگان به تأثیر گردشگری بر افزایش
ثروت روستائیان ،پاسخ زیاد و خیلي زیاد دادهاند83 .
درصد پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر جذب
سرمایهگذاریهای جدید ،پاسخ متوسط و زیاد و خیلي
زیاد دادهاند.

درصد پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر رونق
فعالیتهای تفریحي نظیر :آبي ،ماهیگیری ،شنا و
قایقراني در منطقه ،پاسخ زیاد و خیلي زیاد دادهاند.
 08/2درصد پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر
تقویت امکانات ورزشي در منطقه ،پاسخ متوسط و زیاد
و خیلي زیاد دادهاند 18 .درصد پاسخ دهندگان به
تأثیر گردشگری بر تولید صیفيجات ،پاسخ زیاد و
خیلي زیاد دادهاند 15/1 .درصد پاسخ دهندگان به
تأثیر گردشگری بر رونق مشاغل ساده و با سرمایه کم،
نظیر :دست فروشي ،پاسخ زیاد و خیلي زیاد دادهاند.
 03/1درصد پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر
ایجاد مشاغل خانگي ،پاسخ زیاد و خیلي زیاد دادهاند.
 21/1درصد پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر
کاهش بیکاری فصلي ،پاسخ متوسط و زیاد و خیلي
زیاد دادهاند 18 .درصد پاسخ دهندگان به تأثیر
گردشگری بر فروش تولیدات لبني ،پاسخ متوسط و
زیاد و خیلي زیاد دادهاند 12/1 .درصد پاسخ دهندگان
به تأثیر گردشگری بر افزایش درآمد خانوارها ،پاسخ
زیاد و خیلي زیاد دادهاند 18/3 .درصد پاسخ دهندگان
به تأثیر گردشگری بر افزایش درآمد خانوارها از طریق

آزمون فرضیهها
فرضیه اصلی :از نظر جامعه محلي بین گردشگری
روستایي و توسعه پایدار اقتصادی رابطه معنيداری
وجود دارد.

جدول  -7آزمون عالمت یک نمونهای ،رابطه گردشگری روستایي و توسعه پایدار اقتصادی روستاهای مورد مطالعه
عوامل

میانگین

انحراف
معیار

میانه

تعداد
کمتر از
میانه

تعداد مساوی
میانه

تعداد بیشتر از
میانه میانه

سطح
معنيداری

رابطه گردشگری روستایي و توسعه
پایدار اقتصادی روستاهای مورد مطالعه

3/38

5/38

3/82

83

7

221

5/5551

همانطور که در جدول  7مالحظه ميشود،
میانگین متغیر رابطه گردشگری روستایي و توسعه
پایدار اقتصادی روستاهای مورد مطالعه ،معادل 3/23
با انحراف معیار  5/83و میانه  3/3بهدست آمد،
همچنین ،سطح معنيداری آزمون عالمت یک
نمونهای ،معادل  5/5551و از عدد  5/50کمتر است،
لذا فرض صفر را رد و فرض مقابل مبني بر اینکه ،از
نظر جامعه محلي بین گردشگری روستایي و توسعه
پایدار اقتصادی رابطه معنيداری وجود دارد ،پذیرفته
ميشود.

روستاهای مورد مطالعه رابطه معنيداری وجود دارد.
همانطور که در جدول  1مالحظه ميشود،
میانگین متغیر رابطه گردشگری و اشتغالزایي
روستاهای مورد مطالعه ،معادل  3/23با انحراف معیار
 5/83و میانه  3/3محاسبه شد .همچنین ،سطح
معنيداری آزمون عالمت یک نمونهای ،معادل
 5/5551و از عدد  5/50کمتر است ،لذا فرض صفر رد
و فرض مقابل مبني بر اینکه ،بین گردشگری وافزایش
اشتغال در روستاهای مورد مطالعه رابطه معنيداری
وجود دارد پذیرفته ميشود.

فرضیههای فرعی

فرضیه دوم :بین گردشگری و افزایش سطح درآمد

فرضیه اول :بین گردشگری و افزایش اشتغال در

روستاییان رابطه معنيداری وجود دارد.

732/

بررسي نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایي با تأکید بر ابعاد اقتصادی
جدول  -8آزمون عالمت یک نمونهای ،رابطه گردشگری و اشتغالزایي روستاهای مورد مطالعه
عوامل

میانگین

انحراف
معیار

میانه

تعداد کمتر
از میانه

تعداد مساوی
میانه

تعداد بیشتر از
میانه میانه

سطح
معنيداری

رابطه گردشگری و اشتغالزایي
روستاهای مورد مطالعه

3/23

5/83

3/3

22

25

231

5/5551

جدول  -9آزمون عالمت یک نمونهای ،تأثیر گردشگری موجب درآمدزایي روستاهای مورد مطالعه
عوامل

میانگین

انحراف
معیار

میانه

تعداد کمتر
از میانه

تعداد مساوی
میانه

تعداد بیشتر از
میانه میانه

سطح
معنيداری

رابطه گردشگری و افزایش سطح
درآمد روستاهای مورد مطالعه

8/51

5/88

8

3

12

353

5/5551

و فرض مقابل مبني بر اینکه ،بین گردشگری و
افزایش سطح درآمد روستاییان رابطه معنيداری وجود
دارد پذیرفته ميشود.

همانطور که از نتایج جدول  3مالحظه ميشود،
میانگین متغیر رابطه گردشگری و افزایش سطح درآمد
روستاهای مورد مطالعه ،معادل  8/51با انحراف معیار
 5/88و میانه چهار شده است ،همچنین ،سطح
معنيداری آزمون عالمت یک نمونهای ،معادل
 5/5551و از عدد  5/50کمتر است ،لذا فرض صفر رد

فرضیه سوم :بین گردشگری و افزایش ثروت
روستاییان رابطه معنيداری وجود دارد.

جدول  -11آزمون عالمت یک نمونهای ،رابطه گردشگری و افزایش ثروت روستاییان در روستاهای مورد مطالعه
عوامل

میانگین

انحراف
معیار

میانه

تعداد کمتر
از میانه

تعداد
مساوی میانه

تعداد بیشتر از
میانه میانه

سطح
معنيداری

رابطه گردشگری و افزایش ثروت
روستاییان درروستاهای مورد مطالعه

3/17

5/82

3/17

31

37

132

5/5551

همانطور که از نتایج جدول  15مالحظه ميشود،
میانگین متغیر رابطه گردشگری و افزایش ثروت
روستاییان در روستاهای مورد مطالعه معادل  3/17با
انحراف معیار  5/82و میانه  3/17شده است ،همچنین،
سطح معنيداری آزمون عالمت یک نمونهای معادل
 5/5551و از عدد  5/50کمتر است ،لذا فرض صفر رد
و فرض مقابل مبني بر اینکه ،بین گردشگری و

افزایش ثروت روستاییان رابطه معنيداری وجود دارد،
پذیرفته ميشود.
همانطور که در جدول  11مالحظه ميشود،
سطح معنيداری آزمون فریدمن معادل  5/5551مي-
باشد ،لذا فرض صفر رد و فرض مقابل پذیرفته
ميشود .یعني بین تأثیر پیامدهای گردشگری در
توسعه پایدار اقتصاد روستایي اولویت وجود دارد.

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

آماره

مقدار

1

کي دوی فریدمن

312/123

2

درجه آزادی

2

3

سطح معنيداری

5/5551
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جدول  -12میانگین رتبهها و رتبه برای اولویتبندی تأثیر پیامدهای گردشگری در توسعه پایدار اقتصاد روستایي
عوامل

میانگین رتبه

مقدار

اشتغالزایي
درآمدزایي
پایداری اقتصاد روستا

1/28
2/11
1/81

دوم
اول
سوم

پتانسیلهای گردشگری از سرمایههای منحصر به
فرد هر کشور و منطقه بهشمار ميرود که شناسایي،
طبقهبندی و برنامهریزی آن برای توسعه گردشگری
دارای اهمیت باالیي است .امروزه زندگي شهری
بهعنوان زندگي برتر تبدیل شده ،در کشور ایران در
چند دهه اخیر شهرنشیني رشد باالی داشته که نسبت
این رشد در مناطق مختلف کشور متفاوت است.
توریسم بهعنوان پدیدهای با سودآوری فراوان ،به همراه
گسترش تکنولوژی ارتباطات ،در وضعیت فعلي جهان
از چنان جایگاهي برخوردار شده که از آن بهعنوان
صنعت توریسم یاد ميشود ،گردشگری برای ایران ،که
وابستگي شدیدی به درآمدهای نفتي دارد ميتواند راه
نجات خوبي باشد ،چرا که جذابیتها و قابلیتهای
ایران آنقدر فراوان است که حتي بسیاری از ایرانیان
پي به آنها نبردهاند .با توجه به اهمیت گردشگری
روستایي ،با برنامهریزی صحیح برای روستاهایي که
دارای چنین قابلیتهایي ميباشند ،ميتوان به تقویت
گردشگری روستایي در جهت برقراری تعادل نسبي
بین شهر و روستا و ایجاد درآمد پایدار برای روستاییان
دست یافت .رشد گردشگری در ایران سهلالوصولتر از
بسیاری از کشورها است ،زیرا همه نوع آثار باستاني،
تاریخي و طبیعي در کشور وجود دارد و بهدلیل چهار
فصل بودن کشور استفاده از آنان در طول سال
امکانپذیر است .بهعبارتي گردشگری در ایران را
ميتوان صنعتي برای تمام فصول دانست و در این
شرایط اگر زیر ساختهای گردشگری شامل راه،
اقامتگاهها ،هتل و مراکز پذیرایي استانداردسازی شود،
آنگاه همه چیز برای رشد درآمد و اشتغال فراهم
ميشود.
بازاریابي در صنعت گردشگری یک روش مدیریتي
است که نیازهای گردشگران فعلي و آتي را پیشبیني
و برای پاسخگویي به این نیازها برنامهریزی ميکند.
بازاریابي توریست اصوال باعث رقابت بین شرکتهایي
ارائه دهنده خدمات توریستي مانند شرکتهای

مسافرتي ميشود .مدیریت بازاریابي گردشگری تنها به
مسائل مالي محدود نميشود .مشکالت اصلي در
بازاریابي صنعتي توریست ،تفاوت فرهنگي میان
توریستها و مردم محلي است .در مدیریت بازاریابي
گردشگری باید شرایطي را ایجاد کرد که مردم محلي
از ورود گردشگران متنفع شوند .به این ترتیب مردم
محلي با آغوش بازتری از گردشگران استقبال ميکنند
و اختالفات فرهنگي را راحتتر ميپذیرند .از طرفي با
افزایش منفعت مردم محلي از توریست ،استقبال مردم
محلي از گردشگران بیشتر شده ،این امر موجب
رضایتمندی گردشگران خواهد شد .در بازاریابي
گردشگری هنگامي که میان خواستههای گردشگر و
خواستههای مردم محلي توازن برقرار شود ،به تداوم
صنعت گردشگری امیدواری بیشتری خواهد بود.
شواهد نشان ميدهد که میزان گردشگری در ایران رو
به افزایش است .استفاده از درآمد حاصل از گردشگری
برای ایجاد اشتغال پایدار ،افزایش درآمد سرانه و تنوع
منابع درآمد کشور نیز ميتواند بسیار حائز اهیمت
باشد.
بر اساس نتایج فرضیه اصلي مشخص شد که از
نظر جامعه محلي بین گردشگری روستایي و توسعه
پایدار اقتصادی رابطه معنيداری وجود دارد .در
تحقیقات گذشته  Lanfranchi ،)2510( Bakirciو
همکاران ( Sharifzadeh ،)2510و Moradnezhad
( Abuzari ،)2552و همکاران (Ghaderi ،)2511
( Eftekhari ،)2511و همکاران ( )2513و Akbari
 Samaniو همکاران ( )2518نتیجه گرفتند که
گردشگری روستایي شامل چارچوب سیاستگذاری،
مشارکت بین ذینفعان محلي سبب پایداری اقتصاد
روستایي و همچنین ،توسعه زیرساختي و توسعه
اشتغال ميشود که همگي نتایج همسویي با این
تحقیق داشتهاند .مهمترین علت همسویي آن است،
که در شرایطي که بحران کم آبي در کل کشور
بهعنوان یک معضل شناخته شده و بخش کشاورزی و

بررسي نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایي با تأکید بر ابعاد اقتصادی

معیشت سنتي بیشتر نواحي روستایي با رکود مواجه
شده ،متنوع سازی اقتصاد نواحي روستایي از طریق
گسترش انواع فعالیتها از جمله توسعه هدفمند و
برنامهریزی شده گردشگری ميتواند با ایجاد روندهای
مثبت در ابعاد مختلف زمینه بازساخت مطلوب نواحي
روستایي در جهت توسعه پایدار را فراهم سازد.
گردشگری ميتواند تأثیراتي مانند ایجاد مشاغل
گوناگون و نیز گستردگي زمینه اشتغال در گردشگری،
بهگونهای که همه کارگران ساده و بدون مهارت و
همچنین ،همه صاحبان مهارتهای گوناگون ميتوانند
در این رشته شاغل شوند.
بر اساس نتایج فرضیه فرعي  1مشخص شد که بین
گردشگری و افزایش اشتغال در روستاهای مورد
مطالعه ،رابطه معنيداری وجود دارد .در تحقیقات
گذشته  Lanfranchi ،)2510( Bakirciو همکاران
( Sharifzadeh ،)2510و ،)2552( Moradnezhad
 Abuzariو همکاران (،)2511( Ghaderi ،)2511
 Akbari Samaniو همکاران ( 2513و  )2518و
 Sajasy Qidariو همکاران ( )2518نتیجه گرفتند که
گردشگری در هر ناحیهای ميتواند باعث ایجاد و
افزایش اشتغال شود و این امر در جهت توسعة
اقتصادی و اجتماعي ناحیه اهمیت بهسزایي دارد که
همگي نتایج همسویي با این تحقیق داشتهاند.
مهمترین علت همسویي آن است که در سالهای اخیر
اشتغال یکي از مهمترین دغدغههای دولتمردان کشور
است و بهدلیل کمبود شغل در روستاها ،مهاجرت به
سمت شهرها و حاشیه نشیني رواج زیادی یافته است.
توسعه گردشگری روستایي ،پایداری و ایفای نقش
مثبت در زندگي مردم روستا دارد و نیازمند تعیین و
توسعه راهکارهای بومي و خاص با توجه به مدیریت
محیط زیست ،توسعه مشارکت محلي ،قوانین صریح و
محکم ،بازاریابي پایدار و برنامهریزی واقعبینانه است.
همچنین ،ارتباط مناسب بین برنامهها و طرحهای ملي
و منطقهای و محلي در زمینه توسعه گردشگری
روستایي با رویکرد برنامهریزی از پایین به باال و
مشارکتي ضروری است.
بر اساس نتایج فرضیه فرعي  2مشخص شد که
بین گردشگری و افزایش سطح درآمد روستاییان رابطه
معنيداری وجود دارد .در تحقیقات گذشته Iffaldano

738/

(،)2510
همکاران( Sharifzadeh ،)2510و Moradnezhad
( Abuzari ،)2552و همکاران (Ghaderi ،)2511
( Akbari Samani ،)2511و همکاران ( 2513و
 )2518و  Sajasy Qidariو همکاران ( )2518نتیجه
گرفتند که امروزه گردشگری روستایي به یکي از
مهمترین بخشهای اقتصادی در بسیاری از کشورهای
جهان تبدیل شده است و دولتها سیاستهای
مختلفي را بهمنظور توسعه گردشگری روستایي در
مقیاسهای گوناگون ،از سطوح محلي تا سطح ملي
بهکار گرفتهاند که همگي نتایج همسویي با این تحقیق
داشتهاند .یکي از اثرات مهم گردشگری ،افزایش درآمد
در سطح روستاها ميباشد .چرخش مالي حول محور
گردشگری روستایي و بومگردی ،رابطه اشتغالزایي را
بهوجود ميآورد ،بهگونهای که با افزایش سطح اشتغال،
فرصتهای شغلي جدید ایجاد و افزایش درآمد حاصل
ميشود .گردشگری روستایي ،پول و جمعیت را از
مراکز صنعتي به سوی روستاها ميکشاند که این
مساله منجر به سرازیر شدن درآمد از نقاط با توانایي
باال ،به نقاط روستایي با سطح پایین درآمدی ميشود.
این افزایش درآمد از سطوح متفاوتي شامل درآمدهای
حاصل از تأسیسات اقامتي و پذیرایي و فروش
محصوالت بومي و صنایع دستي بهدست ميآید .اگر
این درآمدهای حاصله در چرخه اقتصادی روستا بهکار
رود ،در درازمدت به توسعه پایدار اقتصادی روستا
کمک خواهد کرد ( .)2557 ،Daudمهمترین علت
همسویي تحقیقات آن است که در حالي که کمبود
درآمد در روستاهای استان مورد مطالعه معضلي برای
ساکنان ميباشد ،گسترش گردشگری روستایي ،امکان
انجام فعالیتهای اقتصادی و ایجاد مشاغل گوناگون در
مناطق روستایي را فراهم ميکند ،لذا فرصتهای
شغلي گردشگری روستایي بیشتر جنبه خدماتي
هستند و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بهوجود
ميآیند و باعث اشتغال ميشوند.
بر اساس نتایج فرضیه  3مشخص شد که بین
گردشگری و افزایش ثروت روستاییان رابطه معنيداری
وجود دارد .در تحقیقات گذشته ،)2510( Iffaldano
 Lanfranchi ،)2510( Bakirciو همکاران (،)2510
 Sharifzadehو  Eftekhari ،)2552( Moradnezhadو
Bakirci

(،)2510

Lanfranchi

و
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همکاران ( )2513( Akbari Samani ،)2513و
 Sajasy Qidariو همکاران ( )2518نتیجه گرفتند که
گردشگری روستایي مدت زیادی نیست که در دنیا
مرسوم شده ،اما با توجه به اینکه باعث رشد اقتصادی
و ایجاد تنوع فعالیتي ،اشتغالزایي و افزایش درآمد
برای ساکنان روستایي ميشود ،افزایش استفاده
گردشگران از محصوالت بومي روستا بهدلیل موجود
بودن مواد اولیه آنها در محل ،باعث باال رفتن ضریب
تکاثری و در نهایت گردش سرمایه ،رشد اقتصادی،
افزایش ثروت و توسعه پایدار خواهد شد .در واقع به
همان اندازه که گردشگری روستایي ،گردشگراني را از
خارج از فضای روستا جذب ميکند ،جریانهای
برونزا ،هزینه را به منطقه تزریق کرده ،آثار ضریب
تکاثری ثروت روستاییان را افزایش ميدهد .لذا توسعه
گردشگری در مناطق روستایي ميتواند در
توانمندسازی مردم محلي و توسعه منابع انساني،
افزایش ثروت روستائیان ،تنوع بخشي اقتصادی و رشد
آن ،خلق فرصتهای شغلي ،حل معضل بیکاری،
ارتقای استانداردهای زندگي از طریق تأمین خدمات
اجتماعي و پرکردن شکاف بین نواحي شهری و
روستایي در زمینههای مختلف و کاهش مهاجرت
روستایي به کالن شهرها نقش عمدهای داشته باشد.
مهمترین علت همسویي تحقیقات آن است که فاصله
درآمدی بین ساکنان شهر و روستا و همچنین ،نبود
ثروت کافي نزد روستائیان یکي از معضالت روستائیان
است و استفاده از جاذبههای گردشگری منطقه
ميتواند بر تولید ثروت تأثیرگذار باشد.
بر اساس نتایج فرضیه فرعي  1مشخص شد که
بین گردشگری و افزایش اشتغال در روستاهای مورد
مطالعه رابطه معنيداری وجود دارد .نظر به اینکه در
مجموع 23/2 ،درصد پاسخ دهندگان به تأثیر
گردشگری بر ایجاد مشاغل مرتبط با صنایع دستي،
پاسخ زیاد و خیلي زیاد داده بودند ،همچنین10/1 ،
درصد پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر ایجاد
مشاغل مرتبط با تأمین ملزومات مراکز اقامتي و 03/1
درصد پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر ایجاد
مشاغل خانگي و  21/1درصد پاسخ دهندگان به تأثیر
گردشگری بر کاهش بیکاری فصلي پاسخ متوسط و
زیاد و خیلي زیاد دادهاند ،لذا پیشنهاد ميشود:

جلد  ،11شماره 1331 ،3

توسعه کسب و کارهای کوچک خانگي و جمعي
مرتبط با صنایع دستي در روستاها ،جذب سرمایهگذار
داخلي و خارجي در زمینه صنایع دستي ،برندینگ
صنایع دستي ،ایجاد مهمانسراهای بومي ،حمایت از
ابداعات ،اختراعات و نوآوریهای متحول کننده در
صنعت گردشگری در دستور کار قرار گیرد .در این
صورت ایجاد گروههای خود اشتغال در فعالیتهایي
چون عرضه سوغات با سرمایهگذاری اندک به توسعه
گردشگری روستایي در مکانهای مختلف ،زمینههای
اشتغال دائم و فصلي و نیمهوقت را برای نیروی انساني
با تخصص و آموزش متوسط فراهم ميآورد و از نرخ
بیکاری ميکاهد.
بر اساس نتایج فرضیه فرعي  2مشخص شد که
بین گردشگری و افزایش سطح درآمد روستاییان رابطه
معنيداری وجود دارد .لذا پیشنهاد ميشود که با توجه
به اینکه  12/1درصد پاسخ دهندگان به تأثیر
گردشگری بر افزایش درآمد خانوارها 83/7 ،درصد
پاسخ دهندگان به تأثیر گردشگری بر افزایش
فرصتهای شغلي پایدار پاسخ زیاد و خیلي زیاد داده
بودند ،پیشنهاد ميشود:
در مناطق روستایي نسبت به مناطق شهری ،زنان
بهصورت غیر مستقیم سهم بیشتری از مشاغل وابسته
به گردشگری دارند و نیز توسعه گردشگری باعث
افزایش فرصتهای شغلي و پایگاه اجتماعي زنان و
جوانان شده و با ایجاد فرصتهای خودکفایي ،آنان را
در کسب موفقیتها و جایگاه مدیریتي و رهبری یاری
ميرساند و بدینوسیله آنها انگیزه بیشتری برای
ماندن در روستاها پیدا ميکنند .ایجاد انگیزه برای
بانوان در افزایش سهم خود در صنایع دستي محلي
نظیر فرشبافي و گلیمبافي از منابعي است که ميتوان
برای ایجاد اشتغال روی آن سرمایهگذاری کرد و نتایج
مطلوب بهدست آورد ،زیرا با احیای هر یک از
رشتههای صنایع دستي و آموزش آن به بانوان و ایجاد
کارگاههای تولیدی در این رشتهها ميتوان صنعتگران
زیادی را مشغول بهکار کرد.
بر اساس نتایج فرضیه  3مشخص شد که بین
گردشگری و افزایش ثروت روستاییان رابطه معنيداری
وجود دارد .با توجه به اینکه  83درصد پاسخ
دهندگان به تأثیر گردشگری بر جذب
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.دارد
حمایت مالي از کارآفرینان استاني در این صنعت
بهصورت وامهای بلند مدت با بازپرداخت طوالني و
بهره پایین و ایجاد مراکز فروش برای تولیدات صنایع
دستي و افزایش درآمد در صنعت گردشگری روستایي
 در مجموع ميتوان گفت که توسعه گردشگری.است
 باعث ایجاد،)در منطقه مورد مطالعه (شهرستان فومن
 تعادل نسبي درآمد و بهکارگیری،فرصتهای شغلي
مردم محلي در افزایش درآمد روستاییان موثر واقع
ميشود؛ که درنهایت منجر به رشد رفاه عمومي و
.توسعه پایدار اقتصادی در روستاهای فومن خواهد شد

سرمایهگذاریهای جدید پاسخ متوسط و زیاد و خیلي
: لذا پیشنهاد ميشود که،زیاد داده بودند
برخي از روستاهای فومن در استان گیالن ظرفیت
ایجاد خانههای بومگردی دارند و شاغالن ميتوانند
 طراحي و.بهوسیله آن از هزاران گردشگر میزباني کنند
ایجاد پنج روستای بومگرد ميتواند به افزایش ثروت
 در خارج از مناطق روستایي.روستاییان ساکن بیافزاید
بهدلیل نبود قوانین و سیاستهای حمایت کننده
 گردشگری از نوع طبیعتگردی بوده که،گردشگری
 لذا تمرکز.در آن پایداری از نوع بسیار ضعیف است
 صنایع،سیاستهای حمایتي سازمان میراث فرهنگي
دستي و گردشگری بر اکوتوریسم روستایي ضرورت تام
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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

