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  چكيده

هدف اصلي پژوهش . شده است ليتبد يجد يازيبه ن ييدر مناطق روستاي و خوداشتغالي نيكارآفرامروزه توسعة 
كه به شيوة پيمايشي انجام شده حاضر، بررسي عوامل بازدارندة گرايش جوانان روستايي به خوداشتغالي است، 

سالة ساكن در مناطق روستايي بخش مركزي شهرستان  29تا  18جامعة آماري تحقيق را جوانان روستايي . است
گيري  روش نمونهبا استفاده از  نفر 184مول كوكران براساس فر آنها،از مجموع دهند كه  همدان تشكيل مي

روايي  .آوري اطالعات در تحقيق حاضر است ترين ابزار جمع مهم ،پرسشنامه .اي انتخاب شدند اي چندمرحله خوشه
از در اختيار تعدادي ، پرسشنامه براي بررسي پايايي ابزار تحقيقكردند و د أييمتخصصان فن ت پرسشنامه را صوري
طبق نتايج . استپذيرفتني كه ، مدآ دست به 85/0در تحقيق معادل لفاي كرونباخ آ .گرفتقرار روستايي  جوانان

بندي  عامل دسته 6عاملي در  هاي گرايش جوانان به خوداشتغالي با استفاده از نتايج تحليل بازدارنده آمده، دست به
درصد از  60/10دهنده عامل زيرساختي نام گرفت، با تبيين  عامل نخست كه با توجه به متغيرهاي تشكيل. شدند

آموزشي، شخصيتي، اقتصادي، حمايتي، و  اين عامل همراه با عوامل. ترين عامل معرفي شد عنوان مهم واريانس به
  . درصد از واريانس را تبيين كردند 84/54فرهنگي درمجموع 
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  مقدمه
اي در توسعة  هاي اخير جايگاه ويژه هاي مهمي است كه در دهه گردشگري يكي از فعاليت

زايي، و تبادل  اين صنعت افزون بر درآمدزايي، اشتغال. رخي كشورها يافته استاقتصادي ب
هاي اقتصادي جهان، ازجمله صادرات را به خود اختصاص داده  ها، سهمي از فعاليت فرهنگ
هاي مهم  امروزه گردشگري روستايي از بخش). 138، 1389ميركتولي و مصدق، (است 
ميرزايي، (هاي گوناگون به آن توجه شده است  و از ديدگاه آيد شمار مي هاي اقتصادي به فعاليت
عنوان كاتاليزوري كارآمد براي بازسازي و توسعة  از گردشگري روستايي به). 76، 1388

هاي اخير در سراسر اروپا براي  طي سال. اقتصادي و اجتماعي نواحي روستايي ياد شده است
اي يا روستاهايي كه با كاهش  ي حاشيههاي اقتصادي و اجتماعي نواحي روستاي رفع چالش

 اند، گردشگري در كانون توجه قرار گرفته است رو شده هاي كشاورزي سنتي روبه فعاليت
  ). 2، 1386زاده فيروزجايي،  عليقلي(

يس، انگلستان، ايرلند، تايلند، و ژاپن يشده در كشورهاي فرانسه، اتريش، سو مطالعات انجام
سرعت در اقتصاد روستايي رشد كرده و مكمل  دهند كه گردشگري روستايي به نشان مي

سازي  ماهيت صنعت گردشگري ايجاد اشتغال و درآمد، متنوع. هاي كشاورزي شده است فعاليت
اعظم مشكالت  ازآنجاكه بخش. اقتصاد، مشاركت اجتماعي، و استفاده از منابع محلي است

نيافتگي روستايي ناشي از فقدان اين صنعت است، گردشگري روستايي با  ماندگي و توسعه عقب
گردشگري روستايي منبع . تواند به توسعة روستايي كمك كند حل مسائل و مشكالت مذكور مي

ر تأثير اقتصادي گردشگري د. آيد شمار مي مهم و جديد ايجاد درآمد براي جوامع روستايي به
ترين  مثابة يكي از مردمي گردشگري روستايي به. تواند منفي يا مثبت باشد مناطق روستايي مي

هاي روستايي بينجامد و  تواند به رشد اقتصادي و تنوع فعاليت سو مي اشكال گردشگري، از يك
ا از سوي ديگر با جذب مازاد نيروي انساني، به ايجاد اشتغال و درآمدزايي براي ساكنان روستاه

غفاري و تركي (شود  جانبه قلمداد مي كمك كند؛ و بدين ترتيب فرصتي براي توسعة همه
  ). 114، 1388هرچكاني، 
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هايي از تجارت آزاد و  گردشگري روستايي حاصل كنش متقابل اقتصاد امروز جهان بر بنيان
في ما(شود  رويكردي به تعديل اقتصادي فضاهاي سرزميني با پذيرش مزيت نسبي محسوب مي

اي براي  تواند وسيله حال مي توسعة گردشگري در نواحي روستايي درعين). 23، 1387و سقايي، 
نيافتگي و بهبود استانداردهاي زندگي  هاي توسعه تحرك رشد اقتصاد ملي ازطريق غلبه بر انگاره

بودن اقتصاد  دليل غالب در اكثر نواحي روستايي، به). 5، 1389بهرامي، (مردم محلي باشد 
هاي  اي نظير گردشگري از جنبه هاي توسعه پذيري آن، توجه به ديگر فعاليت كشاورزي و آسيب

گردشگري روستايي . تواند تضميني بر بهبود شرايط زندگي روستاييان باشد گوناگون مي
بخشي اقتصادي و رشد آن،  تواند در توانمندسازي مردم محلي و توسعة منابع انساني، تنوع مي

شغلي، حل معضل بيكاري، ارتقاي استانداردهاي زندگي ازطريق تأمين  هاي خلق فرصت
هاي مختلف، و  خدمات اجتماعي، و پركردن شكاف بين نواحي شهري و روستايي در زمينه

مهدوي و همكاران، (اي داشته باشد  شهرها نقش عمده كاهش مهاجرت روستايي به كالن
1387 ،42 .(  

 و زيبا طبيعت، جغرافيايي محيط تنوع داشتن با، داالهو شهرستان در واقعزرده  بان دهستان
 كرمانشاه استان در گردشگري مهم هاي قطب از تاريخي و فرهنگي،، طبيعي بالقوة هاي ظرفيت

، باغي، توليدي منابع از اعم ارزشمندي گردشگري منابع داراي دهستان اين. آيد مي شمار به
به آن توجه  گردشگران ديرباز از كه است زيارتي و تاريخي، هاي جاذبه، طبيعي آبشار، ها چشمه
 مديريت و ريزي برنامه محدوده بدون وجود اين در گردشگري هاي جريان گسترش. اند داشته
براين، با وجود اهميت  افزون. است داشته پي در اقتصادي منفي و مثبت تغييرات، كارآمد

اي درخصوص نقش  هاي روستايي، تاكنون مطالعه گردشگري روستايي و اقتصاد در محيط
. گردشگري روستايي در تغييرات اقتصادي از ديدگاه ساكنان اين منطقه انجام نشده است

اي رو، بررسي نگرش ساكنان منطقه به نقش اقتصادي گردشگري در نواحي روستايي، بر ازاين
هاي مثبت اين فعاليت،  شده از سوي جامعة ميزبان و تقويت جنبه كاهش تغييرات منفي مطرح

هاي گردشگري در  فعاليتپژوهش حاضر بر آن است تا مشخص كند آيا . رود شمار مي ضروري به
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هاي منتخب  آيا بين مؤلفهو اينكه . زرده نقش داشته است يا خير وضعيت اقتصادي دهستان بان
  .شده رابطة معناداري وجود دارد يا خير وضعيت اقتصادي محدودة مطالعه پژوهش و

  
  مباني نظري پژوهش

  گردشگري روستايي
اين . آيد شمار مي ترين اشكال گردشگري به گردشگري روستايي امروزه يكي از مردمي

ها و  تواند فرصت هاي نسبتاً تازه در توسعة روستايي است كه مي گردشگري يكي از زمينه
ويژه براي اشتغال و درآمد روستايي فراهم سازد و نقش مؤثري در احياي نواحي  امكاناتي را به

طالب و (شود  گردشگري روستايي اكنون صنعت بالقوه پايداري قلمداد مي. دروستايي ايفا كن
بعد رواج  ميالدي به 1950توجه به موضوع گردشگري روستايي، از دهة ). 19، 1389همكاران، 

ميالدي بيشتر در زمينة اقتصاد گردشگري روستايي براي  1970و  1960هاي  يافت و در دهه
گردشگري  .)Walpole & Goodwin, 2000, 7( ن توجه شدكشاورزان در جوامع محلي به آ

اي مناسب براي كسب درآمد، ايجاد شغل، و ايجاد تغييرات مثبت در درآمد  روستايي، گزينه
تواند ازسويي  ازآنجاكه گردشگري روستايي مي ).Augustin, 1998, 3(شود  روستايي قلمداد مي

اي و محلي  هاي منطقه عنوان تأكيد بر توسعة سياست مثابة فعاليتي جهاني و ازسويي ديگر به به
شناخته شود، تعريفي عام و حاصل از اجماع حوزة انديشيده از گردشگري روستايي وجود ندارد 

  ). 63، 1391پورجعفر و همكاران، (
مند براي تقويت  گذاري نظام معيت در مناطق روستايي، بدون سرمايهامروزه رشد ج

هاي توليدي و متكي بر منابع طبيعي را  سازي آنها، فعاليت هاي اقتصادي و متنوع زيرساخت
از . شدت گسترش داده و اين امر آشكارا به تخريب فزايندة منابع طبيعي منجر شده است به

شدن نامناسب و نرخ باالي  نيروي كار درنتيجة ماشينيوري  سوي ديگر، با نرخ پايين بهره
بر، ايجاد  در بخش توليدات روستايي و گسترش فناوري سرمايه) پنهان و آشكار(بيكاري 
هاي شغلي پايدار متكي بر منابع طبيعي در پاسخ به خيل عظيم بيكاران روستايي كه  فرصت
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نشيني را گسترش  شهرها حاشيه ه كالنبهره از سرمايه و مهارت الزم ناگزير با مهاجرت ب بي
ترتيب در چارچوب  بدين). 27، 1387طالب و همكاران، (دهند، تاحدي غيرممكن شده است  مي

هاي  اي، و محلي، صنعت گردشگري يكي از ابزارها و مؤلفه هاي آمايشي اعم از ملي، منطقه طرح
آيد  شمار مي به) ر و وستاشه(هاي انساني  زدايي در ميان سكونتگاه مهم توسعه و محروميت

هاي توسعة  عنوان جزئي از برنامه مطالعات توسعة روستايي به). 92، 1389الديني،  شمس(
سازي ساخت  آرامي با توسعة اجتماعي با هدف دگرگون كشورها، پس از جنگ جهاني دوم به

  ).51 ،1385پاپلي يزدي و اميرابراهيمي، (اقتصادي جامعة روستايي آغاز شد ـ  اجتماعي

 

   هاي روستايي در محيط ات اقتصادي گردشگريتأثير
ايجاد اشتغال و دستيابي به درآمد ارزي پايدار و . داردصنعت گردشگري آثار اقتصادي فراواني 

هاي اقتصادي، كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال براي افراد  افزايش اشتغال و تنوع فعاليت، مناسب
ترين آثار  از مهم ها و امكانات موجود سطح زندگي مردم و بهبود زيرساخت يدرآمد، ارتقا كم

باره  در اين) 1989( 1نوپيرس .)43، 1385زاهدي، ( آيند مي شمار مثبت اقتصادي گردشگري به
ترين  مقصد عمدهوضعيت اقتصادي افزايش تعداد گردشگران بر  ةمطالعه دربار«كه معتقد است 

بر  و اند انجام دادهاقتصاددانان  را بيشتر اين تحقيقات. ه استبخش تحقيقات گردشگري بود
   .»اند كردهدرآمد و اشتغال تمركز  تأثير

عنوان نكات مثبت در نظر گرفته  به اين تحوالتاقتصادي معموالً  بررسي تأثيراتدر 
   ، وزايي اشتغال. 3، كمك به درآمدهاي دولتي. 2، كمك به افزايش درآمد ارزي. 1 :شوند مي
و ملي ارزيابي  ،اي توان در سطح محلي، منطقه اين مزايا را مي. اي منطقه ةكمك به توسع. 4

   ،تورم. 1: ند ازا ات منفي اقتصادي گردشگري عبارتتأثيرن وطبق نظر ديويسون و پيرس. كرد
برخي ). 28، 1392كاوندي، ( وابستگي بيش از حد به گردشگري. 3 ، وفرصت ةهزين. 2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pearcen 
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 به بعضي پيامدهاي منفي، ميزبان جامعة ديد از گردشگري تأثير بررسي در پژوهشگران نيز
 هزينة افزايش و امالك، قيمت كاذب افزايش، خدمات و كاال قيمت افزايش نظير اقتصادي
 ديدگاه از يونان جزيرة دو در روستايي نواحي مطالعة در، 1تسارتاس. اند اشاره كرده زندگي
، زندگي هزينة و زمين قيمت افزايش نظير گردشگري اقتصادي منفي آثار به، ساكنان

، گردشگري مشاغل بودن فصلي، سرمايه و زمين صاحبان به گردشگري توسعة رساني سود
 هاي فعاليت انجام از محلي افراد انصراف و باال، درآمد داراي مشاغل به غيرمحلي افراد دستيابي
برخي در ادامه به  ).1، 1386 ،فيروزجايي زاده عليقلي(است  كرده اشاره گيري ماهي و كشاورزي

  .آثار اقتصادي گردشگري روستايي اشاره شده است
  

  آثار درآمدي
. شود صورت درآمد به اقتصاد روستا يا ناحيه تزريق مي مخارجي كه ناشي از گردشگري است، به

كند، باعث ايجاد درآمد براي شخص ديگري  وقتي گردشگر در ناحية روستايي پول خرج مي
به همين ترتيب اثر . شود انداز مي شود و بخشي از درآمد اين شخص دوباره خرج و بقيه پس مي

معيني از مخارج يك شخص طي دفعات متوالي و در مدت زماني نسبتاً طوالني در  اولية ميزان
  ). 39، 1385پاپلي يزدي و سقايي، (ماند  برجاي مي) روستا(اقتصاد مكان 

خدمات و فروش توليدات خود  گردشگري روستايي با افزايش درآمد روستاييان ازطريق ارائة
دادها و كشف منابع بالقوه براي كسب درآمد از راه كارگيري استع به گردشگران، تالش براي به

انداختن آن در محيط  جريان هاي سرگردان، و به دستي روستايي، و جذب سرمايه رشد صنايع
واسطة تسريع در گردش پول در فضاي  روستا موجب دستيابي به سطحي از تعادل اقتصادي به

  . شود روستا مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  . Tosartas 
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  زايي اشتغال آثار
زايي داراي اهميت فراواني است كه  با توجه به آثار جنبي گردشگري در اقتصاد، مسئلة اشتغال

اجتماعي ناشي ـ  بار فرهنگي تواند از آثار زيان سازي اقتصاد محلي مي افزون بر ايجاد درآمد و تنوع
  . گيري كند از بيكاري نيز جلو

نيازي به نيروي كار  ي مهم آن بيها صنعت گردشگري روستايي بسيار كاربر است و از مزيت
ماهر براي خدمت در اين صنعت  متخصص و جلب استفاده از نيروي كار ساده يا نيمه

است كه باعث اشتغال ) خصوص در بخش ساختمان و تهية مواد غذايي الزم براي گردشگران به(
  . شود موقت يا دائم براي بيشتر ساكنان روستا مي

  
  ي در روستاهاگذار گردشگري محرك سرمايه

ها به  تفريحي گردشگران در روستاـ  ها و بهبود خدمات و تسهيالت رفاهي براي افزايش زيرساخت
گذاري و جذب اعتبارات ملي و محلي و  امكانات اساسي نياز است كه فقط با سرمايه

). 99، 1389الديني،  شمس(پذير است  هاي روستايي امكان سمت سكونتگاه شان به دادن سوق
ترين كاركردهاي گردشگري روستايي را  مهم) 1996(طور كلي سازمان تجارت جهاني  به

افزايش ظرفيت اقتصاد جوامع روستايي براي نوآوري و ) الف: داند برآوردن اين دو هدف مي
ساخت و كاركردهاي كردن  گذاري در اين مناطق و متنوع توسعة منابع انساني با جلب سرمايه

خروج مناطق روستايي از انزواي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي ) ؛ و باقتصادي جوامع روستايي
اي، ملي، و جهاني با توجه به  منطقه موجود و اتصال اقتصاد مناطق روستايي كشورها به اقتصاد

  ).55، 1383مقصودي و لشگرآرا، (شدن  به رشد جهاني فرايندهاي رو
  
  شناسي پژوهش روش

ها و  داده. تحليلي استـ  و ازلحاظ روش مطالعه، توصيفي كاربرديـ  پژوهش حاضر از نوع نظري
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در  .آوري گرديد و پيمايشي جمع اي كتابخانه اطالعات الزم براي انجام اين پژوهش به دو روش
هاي اين پژوهش از  كردن مؤلفه منظور عملياتي به .روش پيمايشي از ابزار پرسشنامه استفاده شد

خيلي كم، كم، (تايي  ها درنهايت براساس طيف ليكرت پنج اين گويه. تعدادي گويه استفاده شد
 SPSSها در محيط  در ابتدا براي تسهيل كار، ورود داده .تنظيم شدند) متوسط، زياد، خيلي زياد

چه مثبت (گونه بود كه به هر پرسشي  ها اين پرسشبا روية يكسان انجام گرفت و پاسخ به همة 
اين درحالي . تعلق گرفت 5و به گزينة خيلي زياد عدد  1به گزينة خيلي كم عدد ) و چه منفي

 1هاي منفي گزينة خيلي زياد را انتخاب كند بايد به آن نمرة  كه اگر كسي براي پرسش است 
  . تعلق گيرد

ساز نيست، در مرحلة بعد با استفاده  هاي منفي هم رسشگذاري با پ ازآنجاكه اين شيوة نمره
به اين ترتيب كه براي . هاي منفي تغيير يافت ، كد پرسشSPSSدر محيط  1از شيوة تغيير كد

SPSS و  1به  5اند از  هاي منفي جواب خيلي زياد داده تعيين شد تا نمرة افرادي كه به پرسش
با اين روش، . تغيير پيدا كند 5به  1اند از  ادهها جواب خيلي كم د آنهايي كه به اين پرسش

براي جلوگيري از ايجاد ) هاي منفي تغيير كد پرسش(ها  هاي مربوط به گزينه تغيير ارزش
هاي  ها نيز از آزمون براي تجزيه و تحليل داده. ها صورت گرفت هاي آماري داده مشكل در تحليل

و  SPSSافزار  نرمدر محيط  3ستگي پيرسون، و ضريب همبT2ها، آزمون  آماري ميانگين پاسخ
  .است شده داده نشان پژوهش انجام مراحل 1 شكل در. استفاده شد، EXCELافزار  نرم
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Recode into same variable 
2. One- Sample- T Test 
3. Pearson 
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  شده ها متناسب با جمعيت روستاها در محدودة مطالعه تعداد پرسشنامه. 1جدول 
  تعداد پرسشنامه  )نفر(جمعيت   روستا

  9 186 باباجاني شاهمراد
  34 645 باباجاني عبدالمحمد

  5 83 دارابي
  15 285 شاالن

  86 1647 بان مزاران
  46 881 شهرك ريجاب
  11 197 ژاكله حسين
  31 580 كوشگري
  34 661 داراب
  9 164 قلقله
  11 197 ياران
  68 1282 زرده

  11 201 سيدمحمد
  370  7009 جمع

  محاسبات نگارندگان :منبع

  
  تأمين قابليت اعتماد

براي سنجش و اطمينان از روايي ابزار . در اين مرحله روايي و پايايي پرسشنامه تعيين شد
ريزي  هاي برنامه نفر از كارشناسان گردشگري و استادان دانشگاه در رشته 14پژوهش، از نظر 

پايايي پرسشنامه با انجام در مرحلة بعد نيز . ريزي روستايي استفاده شد گردشگري و برنامه
با مقدار آلفاي ) صورت تصادفي بين ساكنان پرسشنامة مقدماتي به 30تكميل (آزمون  پيش

  . تأييد شد SPSS افزار در قالب نرم 93/0كرونباخ 
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  هاي پژوهش معرفي مؤلفه
شده و نيز پيشينه و مباني نظري  هاي اين پژوهش بر مبناي مجموعه مطالعات انجام مؤلفه

هاي متعدد ديگري  ها نيز داراي زيرمجموعه هركدام از اين مؤلفه .موضوع استخراج شدند
  .اند نشان داده شده 2هاي اصلي و فرعي دربرگيرندة آنها در جدول  مؤلفه. هستند

  
  هاي اصلي و فرعي منتخب پژوهش مؤلفه. 2جدول 

  تعدادگويه  ها زيرمجموعه  مؤلفة اصلي

  درآمد

در  گردشگري هاي فعاليتازناشيدرآمدساكنان، ارتقايدرآمدميزانافزايش
 استفاده ميزان ساكنان، افزايش خريد قدرت ميزان ها، افزايش فعاليت ساير مقايسه با

 خانوارهاي درآمد شدن فقر، فصلي احساس لوكس، كاهش و تجملي كاالهاي از
  ساكنان بين درآمدي اختالف و شكاف روستايي، ايجاد

7  

  اشتغال

 اقتصادي، هاي فعاليت برايتالشوانگيزهرفتنجديد، باالشغليهاي موقعيتايجاد
ساكنان  براي متعدد و مكمل مشاغل ، ايجاد)فروشي دست(كاذب  هاي شغل تقويت

زنان و  شهري، اشتغال مناطق به آنان مهاجرت ميزان كاهش ،)كشاورزان(
  ندارند بااليي شغلي هاي مهارت كه ساكنان از هايي گروه و ها بازنشسته

5  

  قيمت زمين
زمين  هاي كاربري ، تغيير)خواريزمين(زمينزمين، سوداگريقيمتباالرفتن

  گردشگري هاي فعاليت و اهداف براي) كشاورزي هاي زمين فروش(
3  

  گذاري سرمايه

 پذيري ريسك ميزان گردشگران، باالرفتنورودبامحدودهدرگذاريسرمايهتحريك
روستا،  نفع به اي منطقه روابط بهبود و پيشرفت براي گذاري سرمايه گذاري، ميزان سرمايه
گردشگران،  ورود با نقل و حمل خدمات كيفيت بهبود براي گذاري سرمايه ميزان افزايش
  گردشگران بيشتر جذب منظور به گردشگري خدمات كيفيت باالرفتن براي گذاري سرمايه

5  

  مطالعات نگارندگان :منبع

  
  شده مطالعهمعرفي محدودة 

 كرمانشاه و شهرستان غرب شمال كيلومتري 120 داالهو در شهرستان توابع زرده از دهستان بان
 48 تا دقيقه 25 و درجه 45 و شمالي عرض دقيقة 22 و درجه 46 تا دقيقه 30 و درجه 34 در
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 ثالث شهرستان به شمال از اين دهستان .است شده واقع شرقي طول دقيقة 30 و درجه
 ذهاب دشت به غرب از و پاتاق دهستان به جنوب از شهر كرند غرب، به شرق از باباجاني،
، 1390زرده براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  دهستان بان. شود مي محدود
 مزاران، شهرك عبدالمحمد، دارابي، شاالن، بان شاهمراد، باباجاني باباجاني: روستاست 13 داراي

  .ن، كوشگري، داراب، قلقله، ياران، زرده، و سيدمحمدحسي ريجاب، ژاكله
عنوان يكي از نقاط جذب گردشگر در استان كرمانشاه شناخته  شده به محدودة مطالعه

ويژه فصل  هاي مختلف سال دارد و در تعطيالت به شود كه قدرت جذب گردشگر را در فصل مي
هاي طبيعي و انساني بااليي براي  اين دهستان پتانسيل. تابستان، ميزبان جمعيت بااليي است
پوشيده و  كشيده فلك هاي سربه كوه: توان به اينها اشاره كرد جذب گردشگر دارد، كه ازجمله مي

درختان انجير و از شده  هاي پوشيده دره، »سراب ريجاب«زيباي  ةرودخان، »داالهو«جنگل از 
، هاي بابايادگار يزدگرد و زيارتگاه ةوجود آثار تاريخي مانند قلع، آبشار زيباي پيران، گردو

  . عمر بن عبداهللا مسجد ، وابودجانه
. تواند نقش مهمي در وضعيت اقتصادي آن داشته باشد ورود گردشگران به اين محدوده مي

 يا حتي گردو ماست و باغي مثل شير فروش توليدات لبني و درتواند  ميي اين منطقه گردشگر
در باالبردن سطح  ـ داشته باشد ودهد تشكيل مي رامد خانوارها آردبخش مهمي از كه ـ  انجير  و

فروشي مثل سوپرماركت براي خريد اقالم  ي خردهها ايجاد و احداث مغازه. فتدثر اؤمد آنها مآدر
 جوانان را مشغول به كار كندتواند  مي جمعيت، بودن با توجه به جواناين منطقه مواد غذايي در 

شده  موقعيت محدودة مطالعه 2در شكل  .آوردبراي جوانان بيكار فراهم  را ايجاد اشتغال زمينةو 
  . نشان داده شده است
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دهندة ميزان بسيار كم و  نشان 1ها اختصاص يافت، امتياز  به پاسخ 5تا  1هاي  گرفته شد و رتبه
عنوان ميانة نظري  را به 5/2توان عدد  بنابراين مي. دهندة بيشترين امتياز است نشان 5گزينة 
  . مقايسه كرد 5/2هاي منتخب را با عدد  ها انتخاب كرد و ميانگين امتياز شاخص پاسخ
  

  ش گردشگري در درآمدنق
شده، در  نشان داده شده است، از ديدگاه ساكنان محدودة مطالعه 3طوركه در جدول  همان

 ناشي درآمد ميزان درآمد ساكنان، ارتقاي هايي چون افزايش حوزة مؤلفه درآمد، ميانگين گويه
 و تجملي هايكاال از استفاده ها، افزايش فعاليت ساير در مقايسه با گردشگري هاي فعاليت از

، )نقش مثبت گردشگري(منطقه  به گردشگران ورود با فقر احساس ، كاهش)متنوع(لوكس 
نقش (ساكنان  بين درآمدي اختالف و شكاف روستايي، و ايجاد خانوارهاي درآمد شدن فصلي

خريد با ورود  ميزان قدرت ، باالتر از حد ميانگين و فقط گوية افزايش)منفي گردشگري
  . تر از حد ميانگين است كمي پايين 424/2گردشگران با كسب امتياز 

  
 هاي مؤلفة درآمد آمدة مرتبط با گويه دست هاي به ميانگين و رتبة پاسخ. 3جدول 

انحراف از   ميانگين  ها گويه  مؤلفه
  معيار

اختالف از 
  رتبه  ميانگين

  درآمد

  2  0646/0  2433/1 11/3 گردشگرانساكنان با ورودميزان درآمدافزايش
هاي گردشگري درارتقاي درآمد ناشي از فعاليت

  4  05423/0  0432/1  759/2 هامقايسه با ساير فعاليت

ورودخريد ساكنان باقدرتافزايش ميزان
  7  0641/0  2345/1  424/2 گردشگران

لوكسوتجمليكاالهايازافزايش ميزان استفاده
  5  0629/0  2098/1  756/2 گردشگرانبا ورود

  6  0671/0  2914/1 656/2 گردشگرانبا ورودفقراحساسكاهش
  3  0485/0  9340/0 989/2 شدن درآمد خانوارهاي روستاييفصلي

  1  047/0  9041/0 891/3 ايجاد شكاف و اختالف درآمدي بين ساكنان
 محاسبات نگارندگان :منبع
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  نقش گردشگري در اشتغال
شده، وضعيت  نشان داده شده است، ساكنان محدودة مطالعه 4گونه كه در جدول  همان
دهندة  اين امر نشان. اند هاي مرتبط با مؤلفة اشتغال را باالتر از حد ميانگين ارزيابي كرده گويه

از ديدگاه ساكنان . تغيير در وضعيت اشتغال ساكنان با ورود گردشگران به منطقه است
 )فروشي دست(كاذب  هاي شغل شده براي مؤلفة اشتغال، تقويت هاي مطرح ن گويهمحدوده، از بي

  . دست آورده است بيشترين امتياز را به 4/3با 
  

  هاي مؤلفة اشتغال آمدة مرتبط با گويه دست هاي به ميانگين و رتبة پاسخ. 4جدول 

انحراف از   ميانگين  ها گويه  مؤلفه
  معيار

اختالف 
  رتبه  ميانگين

 اشتغال

  3  0619/0  1913/1 300/3 هاي شغلي جديد با ورود گردشگرانايجاد موقعيت
هاي اقتصاديباالرفتن انگيزه و تالش براي فعاليت
  2  0604/0  1624/1  354/3  با ورود گردشگران

با ورود)فروشيدست(هاي كاذبتقويت شغل
  1  0628/0  2083/1  400/3  گردشگران

براي ساكنانايجاد مشاغل مكمل و متعدد
و كاهش ميزان مهاجرت آنان به ) كشاورزان(

  مناطق شهري
594/2  0530/1  0547/0  5  

هايي از ساكنانها و گروهاشتغال زنان و بازنشسته
  4  0494/0  9511/0  943/2  كه مهارت شغلي بااليي ندارند

  محاسبات نگارندگان :منبع

  
 نقش گردشگري در قيمت زمين

عنوان يكي از نتايج مهم ورود گردشگران به مقصد، از سه  زمين به براي بررسي وضعيت قيمت
ي افزايش قيمت  ها دهد كه گويه ها نشان مي بررسي ميانگين پاسخ. گويه استفاده شده است

 )كشاورزي هاي زمين فروش(زمين  هاي كاربري ، و تغيير)خواري زمين(زمين  زمين، سوداگري
، 848/2ترتيب با امتيازهاي  به) نقش منفي گردشگري(گردشگري  هاي فعاليت و اهداف براي
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براي مثال، سهم بخش كشاورزي ). 5جدول (باالتر از حد ميانگين بودند  170/3، و 637/3
علت تغييرات كاربري  شده به مثابة بخش مولد اقتصادي در نواحي روستايي محدودة مطالعه به

هاي گردشگري درحال كاهش  فعاليتسازهاي مربوط به  و هاي كشاورزي براي ساخت زمين
اي براي بخش كشاورزي عمل  عنوان رقيب بازدارنده ترتيب بخش گردشگري به اين به. است
  .كند مي
  

  هاي مؤلفة قيمت زمين آمده مرتبط با گويه دست هاي به ميانگين و رتبة پاسخ. 5جدول 

انحراف از   ميانگين  ها گويه  مؤلفه
  معيار

اختالف 
  رتبه  ميانگين

قيمت 
  زمين

  3  0603/0  1611/1 848/2 باالرفتن قيمت زمين با ورود گردشگران
در محدودة)خواريزمين(سوداگري زمين

  1  0661/0  2724/1  637/3  شده مطالعه

)هاي كشاورزيفروش زمين(هاي زمينتغيير كاربري
  2  0648/0  2475/1  170/3  هاي گردشگري براي اهداف و فعاليت

  نگارندگانمحاسبات  :منبع

  
 گذاري نقش گردشگري در سرمايه

 در گردشگري در اين پژوهش نقش است، شده داده نشان 6 جدول در كه طور همان
مطالعة ميانگين . گذاري براساس نظر ساكنان با استفاده از سه گويه بررسي شده است سرمايه
 و باالرفتن منطقه در گذاري سرمايه هاي تحريك دهد كه گويه آمده نشان مي دست هاي به پاسخ

 بهبود و پيشرفت براي گذاري سرمايه و ميزان گردشگران ورود با گذاري سرمايه پذيري ريسك
كمي باالتر از حد  648/2، و 683/2، 627/2ترتيب با امتيازهاي  روستا به نفع به اي منطقه روابط

 خدمات كيفيت بهبود براي گذاري سرمايه ميزان كه گوية افزايش ميانگين بودند، درحالي
 كيفيت باالرفتن براي گذاري و گوية سرمايه 013/2گردشگران با امتياز  ورود با نقل و حمل

  .تر از حد ميانگين بودند پايين 294/2گردشگران با امتياز  بيشتر منظور جذب به گردشگري خدمات
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  گذاري سرمايه هاي مؤلفة آمدة مرتبط با گويه دست هاي به ميانگين و رتبة پاسخ. 6جدول 

  ميانگين  ها گويه  مؤلفه
انحراف از 
  معيار

اختالف 
  ميانگين

  رتبه

سرمايه
 

گذاري
  

گذاري در محدوده با ورودتحريك سرمايه
  گردشگران

627/2  2542/1  0652/0  3  

گذاري با ورودپذيري سرمايهباالرفتن ريسك
  گردشگران

683/2  2341/1  0641/0  1  

پيشرفت و بهبودگذاري برايميزان سرمايه
  نفع روستا اي به روابط منطقه

648/2  3618/1  0708/0  2  

گذاري براي بهبود كيفيتافزايش ميزان سرمايه
  نقل با ورود گردشگران و خدمات حمل

013/2  8180/0  0425/0  5  

رفتن كيفيت خدماتگذاري براي باالسرمايه
  منظور جذب بيشتر گردشگران گردشگري به

294/2  9611/0  0499/0  4  

  محاسبات نگارندگان :منبع

  
دهند  نشان مي Tآمده از آزمون  دست شود نتايج به مشاهده مي 7طور كه در جدول  همان

 آمدة دست به t ميانگين و ميزان از اختالف ميزان كه مؤلفة اشتغال و پس از آن مؤلفة درآمد با
مؤلفه و همچنين وضعيت اقتصادي هاي گردشگري در اين دو  باالتر، بيانگر نقش بيشتر فعاليت

ازآنجاكه  است و صفر با براي اين دو مؤلفه برابر شده محاسبه معناداري سطح. منطقه هستند
 شده محاسبه معناداري سطح. دارد گويان پاسخ معنادار است، نشان از توافق 05/0 از كمتر

 هاي نقش فعاليت مبين دهد، مي نشان را 05/0 آلفا از تر پايين رقمي كه 7جدول  براساس
ازآنجاكه مؤلفة قيمت زمين  .شده است مطالعه محدودة در ها گذاري سرمايه جذب در گردشگري

هاي گردشگري از ديد  را كسب كرده است، فعاليت tكمترين ميزان اختالف از ميانگين و ميزان 
 اين نيز صفر با ربراب شدة محاسبه داري معنا سطح. اند ساكنان نقش كمتري در اين زمينه داشته

 هاي پژوهش هاي گردشگري در وضعيت مؤلفه نقش فعاليت 3در شكل  .كند مي تأييد را وضعيت
  .از ديد ساكنان منطقه نشان داده شده است



  قتصاد روستايي

  داري معنا  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
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هاي درآمد، اشتغال و  ضريب همبستگي بين مؤلفه. دارد 01/0در سطح آلفاي رابطة معنادار 
، 825/0، 872/0ترتيب داراي امتيازهاي  به در سطح منطقه گذاري، و وضعيت اقتصادي سرمايه

هاي مذكور وضعيت اقتصادي در منطقه نيز  افزايش و بهبود مؤلفه با بنابراين. است 810/0و 
اي براي مؤلفة قيمت زمين و  كه چنين رابطه درحالي است ين ا. يابد و برعكس بهبود مي

مقدار ضريب همبستگي بين مؤلفة قيمت زمين و . وضعيت اقتصادي به دست نيامده است
دهد كه با افزايش قيمت زمين، بهبود وضعيت  است و نشان مي - 604/0وضعيت اقتصادي 

گفت كه در سطح محدودة  توان بنابراين مي. يابد و برعكس اقتصادي منطقه كاهش مي
  . داري برقرار است شده بين مؤلفة قيمت زمين و وضعيت اقتصادي رابطة منفي و معنا مطالعه

  
  شده در محدودة مطالعههاي منتخب پژوهش و وضعيت اقتصادي  مؤلفه همبستگي بين. 8جدول 

  ها مؤلفه
  گذاري سرمايه  قيمت زمين  اشتغال  درآمد

ضريب 
ضريب   معناداري  همبستگي

ضريب   معناداري  همبستگي
ضريب   معناداري  همبستگي

  معناداري  همبستگي

وضعيت 
  810/0 000/0  000/0  - 604/0  825/0 000/0  872/0 000/0  اقتصادي

 محاسبات نگارندگان: منبع

  
  گيري  نتيجه

در ايران نيز در  .گردشگري روستايي منبع مهم و جديد ايجاد درآمد براي جوامع روستايي است
براي . گرفته به تأثيرات اقتصادي گردشگري روستايي اشاره شده است هاي صورت برخي پژوهش

گردشگري روستايي و نقش آن در توسعة «در پژوهشي با نام ) 1388(مثال، محمدي يگانه 
نتيجه گرفته است كه گردشگري » روستاي اورامان تخت: پايدار اقتصادي؛ مطالعة موردي

ها و باورها، با ايجاد  بر حفظ ارزش هاي گردشگري، افزون عنوان يكي از زيربخش يي بهروستا
هاي شغلي و كسب درآمد براي ساكنان محلي و توسعة ساختارهاي زيربنايي، امكان  فرصت

نيز در پژوهشي با نام ) 1388(ميرزايي . سازد توسعة پايدار و يكپارچة روستايي را فراهم مي
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نتيجه گرفته است » دشگري روستايي بر اشتغال در منطقة اورامانات كرمانشاهتأثير توسعة گر«
ويژه در بهارـ فراهم ساخته و  به  كه گردشگري روستايي زمينة اشتغال فصلي را در منطقه ـ

زاده  عليقلي. ويژه كشاورزي را به خود جذب كرده است هاي اقتصادي و به شاغالن ديگر بخش
 و محيطي اثرات به ميزبان جامعة نگرش«در پژوهشي با نام ) 1386(فيروزجايي و همكاران 

، به »نوشهر شهرستان مركزي بخش :موردي مطالعة روستايي؛ نواحي در گردشگري اقتصادي
اي نظير افزايش  اين نتيجه رسيدند كه از ديدگاه ساكنان، گردشگري تأثيرات اقتصادي

مات، و افزايش كاذب قيمت زمين را هاي شغلي و درآمد، افزايش قيمت كاال و خد فرصت
  . دنبال داشته است به

مؤلفة  4زرده براساس  در پژوهش حاضر، نقش گردشگري در وضعيت اقتصادي دهستان بان
منظور دستيابي به اهداف پژوهش  به. گذاري بررسي شد درآمد، اشتغال، قيمت زمين، و سرمايه

هاي منتخب  اي، مؤلفه نمونه تك Tها و  اسخهاي آماري ميانگين پ ابتدا با استفاده از آزمون
اشتغال و پس از آن مؤلفة دهند كه مؤلفة  ها نشان مي نتايج اين آزمون. پژوهش بررسي شدند

هاي گردشگري  باالتر، بيانگر نقش بيشتر فعاليت آمدة دست به tميانگين و  از اختالف درآمد با
نقش  نتايج پژوهش همچنين مبين. در اين دو مؤلفه و وضعيت اقتصادي منطقه است

ازآنجاكه مؤلفة  .شده است مطالعه محدودة در ها گذاري سرمايه جذب در گردشگري هاي فعاليت
را دارد، بيانگر آن است كه  tقيمت زمين كمترين ميزان اختالف از ميانگين و ميزان 

ر ادامه، براي د. اند هاي گردشگري از ديد ساكنان نقش كمتري در اين مؤلفه داشته فعاليت
هاي منتخب پژوهش و وضعيت اقتصادي در سطح محدودة  تشخيص و تحليل رابطة بين مؤلفه

هاي درآمد،  ضريب همبستگي بين مؤلفه. شده، از ضريب هبستگي پيرسون استفاده شد مطالعه
ترتيب داراي  به شده در سطح محدودة مطالعه گذاري، و وضعيت اقتصادي اشتغال و سرمايه

هاي مذكور وضعيت  افزايش و بهبود مؤلفه با بنابراين. هستند 810/0، و 825/0، 872/0امتياز 
اي براي مؤلفة قيمت زمين و  كه چنين رابطه درحالي. يابد و برعكس اقتصادي نيز بهبود مي

ضريب همبستگي بين مؤلفة قيمت زمين و وضعيت . وضعيت اقتصادي به دست نيامده است
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دهد كه با افزايش قيمت زمين، بهبود در وضعيت اقتصادي  شان مياست و ن - 604/0اقتصادي 
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