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 چكیده           
توسعه گردشگری در نواحی روستایی، از یك طرف می تواند نقش مهمی در متنوع سازی اقتصاد جوامع روستایی و بستر و زمینه سااز  

دیگر وسیله ای برای تحرك رشد اقتصاد ملی از طریق غلبه بار انگااره ياای توساعه نیاافتگی و       توسعه پایدار روستایی باشد و از طرف

بهبود استاندارديای زندگی مردم محلی به حساب آید، به ير حال اگر گردشگری روستایی بتواند کلیه نقشهای محولاه را، بواوبی ای اا    

حصول به توسعه پایدار در نواحی روستایی و نیز پایاداری جواماع محلای    نماید می تواند خالق یا محرك یك فرایند توسعه یافته برای 

از تواباع ديساتا     لیا روساتای رراغ .در کلیه شاخص يای اجتماعی، اقتصادی، فرينگی و يمچنین خود صنعت گردشگری باشاد 

نقاا   شاناخت  لذا يدف از این تحقیق . واقع شده استاستا  آذربایجانشرقی  در بوش حومه شهرستا  آذرشهر  نگجه،ی

ایان پاهويش از    تحقیق درروش . استتوسعه پایدار روستایی  نمونه گردشگری در منطقه قوت، ضعف، فرصت و تهدیدات

مای باشاد   روش جمع آوری داده يا پرسشنامه . است مايیت، توصی ی ا تحلیلی نظر يدف از نوع کاربردی است و از نظر 

توجه به اینکه شغل غالب سااکنین  باديد که نتایج مطالعات نشا  می. پرسشنامه توزیع گردید 033که براساس آ  تعداد 

مای تواناد نقاش     ...متنوع از نظر طبیعی، تاریوی ومناطق نمونه گردشگری د، وجود باشکشاورزی و دامپروری می روستا

 .در منطقه داشته باشد توسعه پایدار روستاییو موثری در  مهم

 ری، توسعه پایدار،  رراغیل ، توسعه روستاییگردشگ  :های کلیدی واژه           
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 مقدمه 
امروزه صنعت گردشگری یکی از مهمترین فعالیت يای اقتصادی در جها  به شمار می آید که عالوه بر منافع اقتصادی فرصت 

نگی محافظت از فرينگ بسیار مناسبی را در اختیار بازدید کنندگا  قرار می ديد تا نسبت به ايمیت ح ظ فرينگ ورگو

: 8011،یقاسم)محلی ورشم اندازيای طبیعی آگاه شوند این شرایط برای جوامع محلی وروستا درآمد خوبی ایجاد می کند

يمچنین سیر و سیاحت به ویهه به منظور گذرا  اوقات فراغت یکی از نیازيای اصلی بشر تلقی شده به گونه ای که این (.03

در این (. 81: 8011توالیی،)معیت جها   بزر گترین جابجایی صلح آمیز بشر محسوب می شودپدیده با توصیص یك ديم ج

بین گردشگری روستایی در جها  پیشرفته امروز به منزله بوشی از بازار ویکی از مردمی ترین نوع گردشگری مورد توجه 

ودارای شریا  خاص خود است ومشتریا  این بوش از گردشگری یك مقصد می باشد .بسیاری از گردشگرا  قرار گرفته است 

علت رنین رویکردی را باید در توسعه سریع گردشگری به ویهه از ديه .خود می کشاند ویوبازدید کنندگا  بیشتری را به س

این نوع گردشگری شامل کلیه فعالیت يای گردشگری در محیط روستایی با (. 0: 8013:شارپلی)به این سو جستجو کرد 8513

در برگیرنده گردشگری کشاورزی،  وفرينگ و بافت سنتی روستایی،ينر و صنایع روستایی، آداب و رسوم سنتی توجه به 

با این وجود نباید از درك این نکته (. 00: 8010قادری،)گردشگری سبز، گردشگری مزرعه ای، گردشگری غذایی و شکار است

در این بین . وسیعی از گونه يای موتلف گردشگری باشد غافل بود که گردشگری روستایی می تواند در برگیرنده گستره

عناصر اقلیمی يمراه با ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرينگی محیط روستا اشکال گوناگو  و  ورفولوژیکی،شرایط طبیعی، م

ت، نوع معیشت، متنوعی از روستا يا را به وجود می آورند که ير کدام به لحاظ فیزیکی، تیپ معماری، نوع مسکن، الگوی سکون

وجه تمایز و وجوه موتلف روستايا خود خالق جاذبه يایی است که  نای. آداب و رسوم و سنت يا از یکدیگر متمایز می باشند

رضوانی ، )گردشگرا  روستایی را به بازدید از این مناطق عالقمند و آنها را ير ازگايی به مسافرت به این مناطق وا می دارد

 نیسو و يمچن كیاز  تهایالو تنوع فع یرشد اقتصاد رندهیتواند دربرگ یم ییروستا یراستا گردشگر در این(. 831: 8031

روستای بود که با مطالعة جامع در  نیتالش بر ا تحقیقدر این . سو باشد گریساکنا  روستا از د یبرا ییاشتغال و درآمدزا جادیا

و عوامل مؤثر بر توسعه روستایی مورد ارزیابی قرار  ردیایی صورت گروستتوسعه پایدار تبیینی از نقش گردشگری در  ،رراغیل

 احیهی برای توسعة گردشگری در نمناسب رايبرديای موجود،  يا و محدودیت گرفته و در نهایت با توجه به امکانات و توانایی

 . روستایی مورد مطالعه ارائه گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 مبانی نظری

 

 نواحی دیگر در را جهانی و ای ناحیه متعدد متقابل روابط که است خدمات و يا فعالیت از ای یدهپیچ بسیار نظام گردشگری

 از اساسی درك نیازمند خاص، تأثیرات به دستیابی منظور به پایدار گردشگری تحقق. شود می شامل اجتماعی و اقتصادی

 نشا  را گردشگری نظام يای پیچیدگی (8) رنمودا(. Sharply, 0330, 80) است گردشگری نظام يای ویهگی و پیچیدگی

 ديد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 روابط نظام گردشگری و محیط(: 1)نمودار

 

اقتصادی محیط کالن  
...خدمات، کاال، کار و  

 

 

دشگریگر  
(مدل اقتصادی پایه)  

 سیاست گردشگری

 مشتری عرضه کنندگان

ردشگریمحصول گ  

ت 
غا

لی
تب

ی 
رد

شب
پی

 

 گردشگری

 محیط سیاسی
قوانین، بیمه، 

ریزی،  برنامه  
 روابط سازمانی

 

 محیط اجتماعی ـ فرهنگی
...يا، رفتاريا، فرينگ و  ارزش  

 محیط اکولوژیكی
جانوری، خاك، /پوشش گیايی

 آب، يوا
 

 
 

ش 
پای

 

 محیط تكنولوژیكی
يا،  ارتباطات، زیرساخت  
زاتحمل و نقل، تجهی  

 



.  يای گوناگو  و سطوح موتلف را شامل می شود يای گردشگری در بوش با توجه به این مطلب، بازیگرا  بسیاری در فعالیت

صنعت گردشگری امکا  تعیین ابعاد توسعه پایدار گردشگری و به تبع آ  تحقق ايداف  ن وذا ن عا  و ذیشویص ذیبدو  ت

 .نشا  داده شده است( 0)ن وذا  بوش گردشگری در نمودار ن عا  و ذیدر یك نگاه کلی ذی. توسعه پایدار وجود ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                  

 ن وذا  صنعت گردشگرین عا  و ذیذی(: 0)نمودار

 

 

 

 

 نفوذان بخش گردشگرینفعان و ذیذی (2)نمودار

 

 

توسعه پایدار در گردشگری . م هوم توسعه پایدار گردشگری با م ايیم توسعه پایدار و گردشگری پایدار در ارتبا  است

. بایست در جستجوی عامالنی برای تحقق توسعه پایدار بود بنابراین می. پذیرد تواند به تنهایی توسط یك عامل واحد صورت نمی

 ,University of Dortmund)بایست در نظر گرفته شوند ذین ع می يای گروهيای فرينگی و  در این رابطه پیش زمینه

 (.0نمودار شماره)(13 :0338

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دولتی

 سازمان های گردشگری 

 ادارات ناحیه ای و محلی 

 سازمان های اقتصادی 

 سایر سازمان های مرتبط 
 

 بخش خصوصی

 گردانندگان تور 

 آژانس های مسافرتی 

 آژانس های واردکننده گردشگر 

 سازمان های حمل و نقل 

 اقامتگاه ها و هتل ها 

 رستوران ها 

 شاغالن بخش گردشگری 

 ریابی و تبلیغاتشرکت های بازا 

 انجمن های تجاری 

 و.... 

 گردشگران

 کارشناسان گردشگری

 سازمان های بین المللی

 سازمان های غیر دولتی و خودیار

 سازمان های حفاظت از محیط بین المللی 

 سازمان های غیر دولتی ملی 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 فرایند توسعه پایدار گردشگری(: 3)نمودار 
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 اقتصاد

 
 محیط زیست

 
فرهنگی -عی اجتما  

 ایجاد اشتغال برای ساکنان

 حمایت از مشارکت و توانمندسازی ساکنان

 حمایت از فرهنگ مردم بومی

 حفاظت و توسعه چشم اندازهای ویژه ناحیه

 حفاظت از منابع موجود

 حمایت از حساسیت نسبت به محیط

 حفاظت از اکوسیستم های موجود

 تراز مالی در ساختار اقتصادی

ص و حمایت از توان های بالقوه اقتصادیتشخی  

 استقالل مالی ناحیه

 ابعاد توسعه پایدار اهداف توسعه پایدار

 



 

 

 
 

 روش تحقیق    

يای مورد است اده از قسمت اصلی داده. این مطالعه پهويشی کاربردی است که با روش توصی ی ا تحلیلی انجام شده است

کلیه خانواريای موجود عه آماری این مطالعه جام. يای کتابوانه ای و اسنادی بدست آمده استطریق مطالعات میدانی و بررسی

بدست آمد که به  (سرپرست خانوار)ن ر 033حجم نمونه . باشدمی در این روستا بر اساس آخرین سرشماری ن وس و مسکن

 ابزار سنجش این تحقیق. مورد از آنها در تحلیل نهایی مورد است اده قرار گرفت 033دلیل نقص برخی از پرسشنامه يا، نتایج 

میزا  اعتماد . به دلیل نوع متغیريا از مقیاس پنج بوشی از نوع لیکرت برای سنجش است اده شد. پرسشنامه محقق ساخته بود

آوری يای جمعيمچنین باتوجه به اینکه داده. بدست آمد3.11پرسشنامه با محاسبه پایداری درونی به روش آل ای کرونباخ، 

 .اسکوئر و ضریب پیوند وی کرامر است اده شده استآزمو  يای کایای تحلیل نتایج از به ای بوده، برشده از نوع کی ی و رت

 

 معرفی منطقه مورد بررسی     

شهرستا  آذرشهر به . در بوش حومه شهرستا  آذرشهر واقع شده است نگجه،یاز توابع ديستا   لیروستای رراغ

و  هیاروم ةاریشرق در یلومتریک 01ديووارقا ، در  ایآذَرشَهر،  .است یشرق جا یاستا  آذربا یآذرشهر از شهرستانها تیمرکز

 .کوه سهند قرار دارد یدر جنوب غرب

 

 موقعیت سیاسی چراغیل براساس تقسیمات سیاسی استان آذربایجان شرقی(: 1) جدول

 استا  شهرستا  بوش ديستا  روستا

 آذربایجا  شرقی آذرشهر حومه ینگجه رراغیل

 یرا مرکز آمار ا: ماخذ

 

 1309تا  1311تعداد جمعیت روستای چراغیل در بین سالهای ( 2)جدول 

 8011 8031 8031 8011 8053 

(ن ر)جمعیت  053 031 055 053 033 

 مرکزآمار ایرا  : ماخذ

 

معماری روستا در گذشته به تبعیت از ساختار زمین شناسی بصورت غاريای سنگی بوده، ولی با گذشت زما  از معماری 

تايای قدیمی ایرا  که دارای مصالح خشت و گل و روب بوده است تقلید کرده که امروزه بدلیل گسترش و ن وذ فرينگ روس

و به جای آنها مساکن جدید با مصالح آجر و آين . شهری و ساخت و سازيای امروزی ، این بنايا مورد بی توجهی واقع شده اند 

ی واحديای مسکونی در بافت جدید بصورت پله ای که بام واحد مسکونی پایینی نوع معمار .با معماری نوین بنا گردیده است

که یکی از دالیل مهم این نوع معماری امنیت و گسترش دید ن وذ و ارائه رشم انداز . حیا  واحد باالی محسوب می گردد

، مسجد سنگی رراغیل، ، باغات، بطور کلی سیما و منظر اصلی روستا رراغیل عبارت است از رودخانه گنبرف. مناسب می باشد

را  یخاص یيا یهگیو ه،یدر کويپا لیرراغ یروستا یریقرارگ .مزارع و کويهای مجاور که بصورت طبیعی گسترده شده اند

) نسبت به عوامل فشار  یادیز یيا تیحساس ،یمناطق نیدر نظر داشت رن دیبا یول دینما یم جادیا یتوسعه گردشگر یبرا



کوتاه مدت  ایمدت و  یديند که نوع بازخورد آنها ممکن است طوالن یاز خود بروز م(  یعیو طب یانسان یاي تیحاصل از فعال

اگر  ههیبو. باشد یم تیحائز ايم اریدست بس نییباال دست و پا یو روابط نواح كیرو توجه به ارتباطات اکولوژ نیباشد از ا

قرار گرفته  یکويستان ییا هیروستا در ناح نیا .باشد ییروستا هیناح و در باالدست هیناح یکويستان طیبر مح یتمرکز گردشگر

روستا به سمت  بیاست که ش ییروستا به گونها یتوپوگراف. واقع شده است  یروستا رودخانه گنبر را نییاست ، که در پا

خاص در  یمایکروکلیم جادیروستا در دره موجب ا یریبود  منطقه و رودخانه موجود و قرار گ یکويستان. باشد یرودخانه  م

 .در منطقه شده است  ايا یگ یعامل موجب تنوع باال نیمنطقه شده که يم

 
 swotعوامل درونی جدول :  (3)جدول 

 نقا  ضعف نقا  قوت 

ی
سان
و ان
ی 
یع
طب
ل 
وم
ع

 

 وجود رودخانه در روستا 

 کويستانی بود  منطقه 

 وجود جاذبه يای تاریوی در روستا 

 ماه از سال 3ر وجود آب يوای مناسب د 

  بافت سنتی خانه يای روستائیا 

 پوشش گیايی و مرتعی متنوع در روستا 

 منطقه ح اظت شده سهند در نزدیکی روستا 

  ایجاد میکرو کلیمای خاص در منطقه 

 طبیعت بکر و دست نوورده روستا 

 وجود سازند يای موتلف زمین شناسی در منطقه 

 تنوع حیات وحش در منطقه 

 

 نه يای گیايی و جانوری منطقهاز بین رفتن گو 

 از بین رفتن زمین يای حاصلویز 

 افت کی یت و کمیت آب 

 تغییر توپوگرافی و پروفیل محل 

 از بین رفتن زیبایی يای بصری منطقه 

 از بین رفتن آثار تاریوی روستا 

 بر يم زد  اکوسیستم منطقه 

 آلودگی شدید آب يای سطحی و زیرزمینی 

 
 swotول عوامل خارجی جد: (4)جدول 

 تهدید يا فرصت يا 

 

ی
سان
و ان
ی 
یع
طب
ل 
وم
ع

 

  افزایش درامد واشتغال زایی برای بومیا 

 ایجاد فضای سبز و پوشش گیايی 

 کايش مهاجرت ساکنین به خارج از روستا 

 افزایش امکانات و خدمات رفايی در روستا 

  آشنا شد  توریست يا با فعالیت يای روز مره

 روستائیا 

 

 

 افزایش و تراکم بیش از حد جمعیت 

 توسعه بی رویه روستا 

 تنش يای زیست محیطی 

  تغییر در رفتار حیوانات و ایجاد خطر برای

 توریست يا

 افزایش مواطرات زمین 

 آش تگی گونه يای در معرض خطر 

 تعارض میا  گردشگرا  و افراد محلی 

  کايش جمعیت و افزایش جرم و جنایت در

 منطقه

 

يای تحقیقیافته : ماخذ  

 



 

 

 

 

 یافته های تحقیق

 مشخصات فردی پاسخگویان: الف

 .بوده اند( درصد01 /51)ن ر ز    11و ( درصد 31/31)ن ر مرد  803از کل پاسوگویا ، تعداد  ـ

 3در مشاغل خدماتی، ( درصد05/83)ن ر  00پرسش شونده يا در مشاغل کشاورزی، ( درصد83/10)ن ر  31از نظر شغلی؛ ـ 

 .مشغول به فعالیت بوده اند...  در مشاغل آزاد و( ن ر 31)در مشاغل صنعتی و سایر پاسوگویا  ( درصد31/0)ن ر 

( درصد 15/11)ن ر  838ابتدایی و راينمایی، ( ن ر 18)درصد  83/00سواد، بی( ن ر 80)درصد  30/3از مجموع پاسوگویا ،  ـ

درصد کل پرسش ( 30/8)ن ر معادل  0لیسانس و ( ن ر 3)درصد  01/0فوق دیپلم، ( درصد 01/88)ن ر  08متوسطه و دیپلم، 

 .انديا دارای سطح سواد باالتر از لیسانس بودهشونده

 آمارهای توصیفی: ب 

بیشتر جوامع در پی است اده از فرصت يای گردشگری از جنبه يای گوناگو  می باشند و تالش يا بر این است که 

این درحالی است که توریسم روستایی و علی . جایگزین توسعه اقتصادی گسترش ديند گردشگری را به عنوا  یك استراتهی

الوصوص مناطق نمونه گردشگری این توا  را دارند که به عنوا  ابزاری موثر برای رشد اقتصادی در زما  و مکانی که 

مشوص شد روستا رسی يای میدانی از در بر. کشاورزی نمی تواند برای مدت طوالنی تنها منبع معیشتی باشد؛ موثر واقع شوند

عالوه بر اینکه تمایل زیادی به ماندگاری در و نزدیك به آ ،  استا  نمونه گردشگری یشتر ساکنین واقع در محدوده منطقهکه ب

بهتر شد  وضعیت زیرساختها و امیدوارند که با  می باشندخوشبین  نیز نسبت به بهتر شد  وضعیت موجودروستایشا  دارند؛ 

بستر مناسبی برای اشتغالزایی  بیشتر به این مناطق فرايم شود وامکانات و خدمات رفايی و اقامتی؛ زمینه جذب گردشگر  و

 .نتایج به دست آمده به ت کیك ير سوال آورده شده است (1)در جدول شماره . بویهه برای جوانا  و فارغ التحصیال  مهیا شود

 

 از سوی پاسخگویان به هر یک از سواالت درصد پاسخ های داده شده:  (1) جدول
 خیلی زیاد زیاد تاحدودی کم خیلی کم شرح  ردیف

83/80 امید به اشتغال زایی بهتر برای ساکنین روستا 8  00/81  03 05/03  01/5  

15/3 سازی مناسب برای سرمایه گذاری در روستا امید به بستر  0  00/03  15/81  01/01  00/1  

31/00 رآمد روستائیا  تغییر در میزا  د  0  18/01  15/08  01/88  13/3  

31/81 تمایل به شروع کسب و کار جدید  1  33/83  13/03  51/01  31/81  

15/3 تمایل به سرمایه گذاری در امور تولیدی و خدماتی در روستا  1  81/81  51/01  18/00  50/81  

18/80 گسترش فرصت شغلی در زمینه صنعت  3  10/80  30/05  31/01  31/81  

01/81 گسترش فرصت شغلی در زمینه خدمات   3  01/00  51/01  81/81  03/83  

81/81 میزا  امید به آینده  1  11/03  00/01  83/00  11/83  

01/00 کايش فقر روستائیا  5  18/01  11/13  30/3  31/0  

18/83 انگیزه ماندگاری درروستا  83  31/81  15/81  13/05  31/08  

85/5 و خدماتی در درو  روستاافزایش مراکز تجاری  88  10/80  83/00  31/01  13/03  

00/11 تشویق و تمایل به صنایع دستی و محلی  در روستا  80  50/01  31/81  83/0  11/3  

 



به ت کیك آمده است، انگیزه ماندگاری در روستا،  نیز 1آنچه که از پاسخ يای داده شده مشوص است و در جدول شماره 

و خدماتی درو  روستا، تمایل روستائیا  به سرمایه گذاری در امور تولیدی و خدماتی، تمایل به شروع افزایش مراکز تجاری 

مواردی است که از دیدگاه روستاییا  افزایش از جمله ... کسب و کار جدید، امید به اشتغالزایی بهتر برای ساکنین روستا و 

 . یافته و نسبت به بهبود آ  نیز خوشبین می باشند

 آمارهای استنباطی: ج 

. است اده شده است 8از آزمو  کای اسکوئر( نمونه گردشگری منطقه)يای وابسته با متغیر مستقل برای بررسی رابطه بین متغیر 

. درصد بین دو متغیر رابطه وجود دارد 51توا  قضاوت کرد که به احتمال باشد، می 3.31داری کورکتر از رنانچه سطح معنی

 3.38داری محاسبه شده کورکتر از اما اگر سطح معنی. ص ر که بر عدم رابطه تاکید می کند رد می شود در این صورت فرض

نیز برای  0از ضریب وی کرامر(. 833: 8011،کالنتری)درصد بین دو متغیر رابطه وجود دارد  55باشد در این صورت به احتمال 

ضریب وی کرامر نیز يمانند سایر شاخص يای پیوند دارای . تآزمو  میزا  و شدت رابطه بین دو متغیر است اده شده اس

می باشد که مسلم است يرره مقدار شاخص به یك نزدیکتر باشد، رابطه آ  نیرومندتر است و يرره به  8مقداری بین ص ر تا 

امه تحقیق که تحلیل نتایج حاصله از بررسی داده يای استوراج شده از پرسشن. تر استص ر نزدیکتر باشد، رابطه ضعیف

به نظر : آزمو  فرضیه تحقیق :براساس آزمو  يای آماری به منظور رد یا تایید فرضیه صورت گرفته بود، به شرح زیر می باشد

 .رابطه معناداری وجود دارد شاخص يای توسعه پایدار روستاییمی رسد بین گردشگری و 

 اییروست شاخص های توسعه پایدارو  گرشگریرابطه بین  :(6)جدول

 شاخص سنجش ردیف

 معیاريای متواز  کای اسکوئر

 تعداد
Pearson Chi-Square Cramer's V 

 مقدار
درجه 

 آزادی

میزا  

 ارزش
Value سطح معنا داری 

8 
امید به اشتغال زایی بهتر برای ساکنین 

 روستا

53.311a 1 

 

3.33

8 

3.013 3.338 

033 

0 
امید به بسترسازی مناسب برای  

 گذاری در روستا سرمایه 

881.058a 1 3.33

3 

3.103 3.333 

 تغییر در میزا  درآمد روستائیا    0
80.110a 1 3.33

5 

3.083 3.335 

 تمایل به شروع کسب و کار جدید  1
885.305a 1 3.33

3 

3.108 3.333 

1 
تمایل به سرمایه گذاری در امور 

 تولیدی و خدماتی در روستا 

851.303a 1 3.33

3 

3.351 3.333 

3 
گسترش فرصت شغلی در زمینه  

 صنعت

803.133a 1 3.33

3 

3.350 3.333 

3 
گسترش فرصت شغلی در زمینه  

 خدمات 

10.110a 1 3.33

8 

3.033 3.338 

 میزا  امید به آینده  1
835.103a 1 3.33

3 

3.130 3.333 

 کايش فقر روستائیا  5
83.001a 1 3.3

81 

3.801 3.381 

 گاری درروستا انگیزه ماند 83
011.001a 1 3.33

3 

3.510 3.333 

                                                           

  . Chi-Square 
  .Cramer’s V 



88 
افزایش مراکز تجاری و خدماتی در 

 درو  روستا

035.501a 1 3.33

3 

3.111 3.333 

80 
تشویق و تمایل به صنایع دستی و 

 محلی  در روستا 

5.118a 1 3.3

00 

3.303 3.300 

در این . می شودلذا فرضیه مزبور تایید . متغیريا وجود دارد داری بینمعنی ديد که رابطهيا نشا  مینتایج حاصل از آزمو 

در نوساا   « انگیازه مانادگاری در روساتا   »در  3.510تاا  « تغییر در میزا  درآمد روساتائیا  » 3.80آزمو  ضریب وی کرامر از 

 .باشد که بیانگر شدت ارتبا  متوسط به باال بین متغیريا بوده و تا حدودی رضایت بوش می باشدمی

 

 

  گیری نتیجه      

توسعه گردشگری در نواحی روستایی، از یك طرف می تواند نقش مهمی در متنوع سازی اقتصاد جوامع روستایی و بساتر و  

زمینه ساز توسعه پایدار روستایی باشد و از طرف دیگر وسیله ای برای تحرك رشد اقتصاد ملی از طریاق غلباه بار انگااره ياای      

استاندارديای زندگی مردم محلی به حساب آید، باه يار حاال اگار گردشاگری روساتایی بتواناد کلیاه         توسعه نیافتگی و بهبود 

نقشهای محوله را، بووبی ای ا نماید می تواند خالق یا محرك یك فرایند توسعه یافته برای حصول به توساعه پایادار در ناواحی    

اقتصادی، فرينگی و يمچناین خاود صانعت گردشاگری     شاخص يای اجتماعی، روستایی و نیز پایداری جوامع محلی در کلیه 

نموناه   هطقا در من ،در منااطق روساتایی   توساعه پایادار  بارای   رايباردی نموناه گردشاگری    طقه من عنوا  با تحقیق این. باشد

به منظور بررسی نقش ایان منطقاه در توساعه پایادار     .  است شده انجامآذرشهراز توابع شهرستا   روستای رراغیلگردشگری 

مای   نشاا    توزیع گردید که نتایج داده يای بدست آماده  مردم روستای مورد مطالعه، پرسشنامه ای تدوین و در بین تاییروس

ديد که انگیزه ماندگاری در روستا، افزایش واحديای تجاری و خدماتی، تمایل به سرمایه گاذاری در روساتا، تمایال باه شاروع      

به مراتب در بین روستاییا  افزایش یافته و نسبت به بهتر شد  شارایط  ... غال وکسب و کار جدید، امید به بهتر شد  وضع اشت

مرتبط بود،  شاخص يای توسعه پایدار روستاییلذا تنها فرضیه تحقیق که به رابطه بین گردشگری و . فعلی امیدوارتر می باشند

 . شا  می ديدتائید می شود و ضریب وی کرامر نیز شدت این رابطه را تا حدودی رضایت بهش ن
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