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بخش  :ی)مطالعه موردیی روستا داریو توسعه پا یرابطه گردشگر یبررس

 کرمان( انشهرست نیرا

 2معین سید احمدی نژاد  *سید، 1حسین مهرابی بشرآبادی
 

 چکیده
 نبود دلیل به روستایی اجتماعات از جوان نسل خروج و بیکاری نرخ افزایش اخیر، هایسال در کشور روستایی جوامع مهم تهدیدات از

 روستایی نواحی اقتصادی ساختار بررسی. است اقتصادی هایبخش سایر در اشتغال زمینه فقدان و کشاورزی بخش در شغلی هایفرصت
 معیشت تامین اساسی محور کشاورزی، متاسفانه که است مطلب این گویای راین بخش خصوص به و کرمان شهرستان آن تبع به و کشور

 رابطه بررسی مطالعه، این از هدف. شودمی شامل را روستا اقتصادی رکن تنها و مهمترین نیز، توسعه هایهبرنام اغلب در و آمده شمار به
 پرسشنامه تکمیل اساس بر 6931 سال در کشاورزی محصوالت بازار وضعیت بهبود همچنین و روستایی نواحی پایدار توسعه با گردشگری

 سپس و مشخص روستایی نواحی توسعه مختلف ابعاد از هرکدام اول مرحله در. باشدمی ارخانو سرپرستان از نفر 973 از تصادفی نمونه یک
 آزمون از استفاده و هاداده توزیع به توجه با که داد نشان پژوهش نتایج. است شده مشخص ابعاد این بر گردشگری منفی و مثبت آثار

 این با. است میانگین حد بیشتراز کشاورزی محصوالت بازار ضعیتو بهبود و روستایی نواحی توسعه بر گردشگری اثر والیس کروسکال
 با انتها در. شودمی مشخص گردشگری و پایدار توسعه ابعاد از کدام هر ارتباط نوع اسپیرمن، همبستگی ضریب از استفاده با ادامه در وجود
 ارائه به  کشاورزی محصوالت بازار وضعیت بهبود چنینهم و روستایی پایدار توسعه مختلف ابعاد با گردشگری مثبت رابطه وجود به توجه

 .است شده پرداخته گردشگری صنعت علمی هایمدل توسعه و تکمیل خصوص در تکمیلی پیشنهادات

 مانکر راین، روستایی، گردشگری روستایی، پایدار یتوسعه :کلیدی واژگان
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 مقدمه
 را آن اقتصاددانان، که است یافته اهمیت کشورها ماعياجت -اقتصادی یتوسعه در قدری به گردشگری امروزه،

 .(Bidokhti et al.,1111)کنندمي یاد پایدار یتوسعه اصلي رکن عنوان به آن از و اندنهاده نام نامرئي صادرات

 خود نیازهای کشور یک مردم آن طي که است فرایندی پایدار توسعه. است مهم و اساسي بسیار پایدار توسعه مفهوم

 دارد تعلق آینده هاینسل به که منافعي به که آن بدون دهند،مي ارتقا را خود زندگي سطح و کنندمي برآورده ار

 خاک، از اعم منابع، حفظ امکان و نباشد مخرب که شودمي خوانده پایدار زماني توسعه بنابراین. کنند وارد زیان

 استراتژی مثابه به گردشگری نقش حاضر، تحقیق کند. در اهمفر های آیندهنسل برای را جانوری و گیاهي آبي، منابع

 با آن رابطه نیز و میزبان جامعه دید از روستایي خانوارهای معیشتي منابع در پایدار توسعه و معیشتي تنوع ایجاد در

 مورد کرمان، شهرستان راین در بخش گردشگری میداني پیمایش و بررسي طریق از روستا، توسعه مختلف ابعاد

های اخیر و داشتن پتانسیل باالی گردشگری بخش راین و همچنین با توجه به خشکسالي .است گرفته قرار مطالعه

نبود تحقیق جامع و کاملي در خصوص اثرات گردشگری بر توسعه پایدار بخش راین به بررسي این موضوع در جامعه 

 رابطههاست که پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش ، اینباال مطروحه مسائل به توجه میزبان پرداخته شده است. با

 بهبود و روستایي مناطق محیطي زیست و اقتصادی فرهنگي،_اجتماعي حیات سیستم مختلف ابعاد و گردشگری

 است؟ بخش راین شهرستان کرمان چگونه ساکنین دیدگاه از کشاورزی محصوالت بازار وضعیت

 اثرات گردشگری

ریزی و در ه نیازهای جامعه میزبان از اهمیت زیادی برخوردار است و به هنگام برنامهدر گردشگری پایدار توجه ب

آوردهای صنعت گردشگری بسیار شود. از آنجا که معموال رهفرآیند مدیریت گردشگری به این نیازها توجه زیادی مي

-ردشگری مورد بررسي قرار ميپیچیده و به یکدیگر وابسته است، اثرات گردشگری در سه بعد اصلي توسعه پایدار گ

ای را که گردشگری در ابعاد اقتصادی، اجتماعي و زیست محیطي منفي (، اثرات بالقوه مثبت و1گیرد. در)جدول

 دهد.تواند بر جامعه میزبان بگذارد، نشان ميمي

 

 
 ( اثرات گردشگری در نواحی روستایی در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی1جدول)

 اثرات منفی ثرات مثبتا بعد

افزایش درآمد و باالرفتن سطح زندگي، ایجاد  اقتصادی

های شغلي جدید، مطرح شدن جامعه و فرصت

های بیشتر برای توسعه و درنتیجه ایجاد فرصت

 پیشرفت،...

مشاغل فصلي، افزایش هزینه زندگي 

ساکنان آن منطقه)برای مثال افزایش ارزش 

ثرات منفي این زمین، خانه، غذا وخدمات(، ا

 صنعت بر آثار فرهنگي و طبیعي،...

افزایش توزیع نابرابر درآمدهای حاصل، تشدید عالقه به تجدید حیات زبان محلي و  اجتماعي
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کاربرد بیشتر این زبان، نرم شدن موضع مردم 

های دیگر میزبان برای پذیرفتن و یادگیری زبان

به منظور برقراری ارتباط بیشتر، ایجاد 

 تسهیالت،...

جمعیت به سبب ازدحام مسافران ، 

اثرنمایشي، کاالئي شدن فرهنگ، جرم و 

هایي مانند جنایت، فحشا و شیوع بیماری

 ایدز به تبع آن رواج استفاده از مواد مخدر،...

های ها و آثار و سایتنوسازی ساختمان زیست محیطي

های تاریخي، تغییر نوع استفاده از ساختمان

نیازهای جدید به عنوان نمونه)  قدیمي بر اساس

تبدیل حمام به سالن پذیرایي(، ایجاد انگیزه و 

ریزی و مدیریت مناسب محیط اقدام برای برنامه

 طبیعي،...

آلودگي و شلوغي ترافیک، ظهور و وفور 

ابنیه با طراحي و کیفیت بصری بد و 

نامناسب، تمرکز ناکارآمد خدمات رفاهي، 

 ری زمین،...تغییر در الگوی رایج کارب

 Jomepour(2112): ماخذ

 ادبیات و پیشینه تحقیق

-موضوع به شرح ذیل مي با مرتبط کشورها، سایر و ایران در گرفته صورت پیشین تحقیقات و منابع قسمت، این در

 .باشد

Abdollahzadeh et al (1112) ای، به نتایجي در خصوص تاثیر گردشگری بر معیشت پایدار روستایيدر مقاله 

 گروه دو در گانهپنج های معیشتيسرمایه که داد نشان اینمونه تک t آزمون نتایجاند. در این تحقیق  رسیده

پیامدهای  ارزیابي برای اینمونهتک t آزمون است. نتایج نامناسب وضعیت در و متوسط حد از کمتر روستاها

 ت.اس مناسب گردشگری، پیامدهای سایر یتوضع محیطي،زیست جزء پیامدهای به که داد نشان گردشگری معیشتي

Ghanbari et al (1112) ای، دیدگاه ساکنان روستایي در مورد اثرات گردشگری بر توسعه روستایي را مورد در مقاله

 باالیي قابلیت از کرمان ماهان بخش چه روستاهای اگر که دهدمي نشان پژوهش از حاصل اند. نتایجبررسي قرار داده

 روستایي گردشگری جریان گسترش در نیاز مورد هایتقویت زیرساخت اما برخوردار هستند گردشگر ذبج زمینه در

 است. ماهان ضروری بخش

 Golzadeh et al (1112) اند. ای، تاثیر توریسم بر توسعه پایدار نواحي روستایي را مورد بررسي قرار دادهدر مقاله

تنوع  از انساني و طبیعي هایویژگي لحاظ به همدان استان در کانهور روستای دهدمي نشان مطالعات نتیجه این

 برای خوبي یبالقوه گردشگری هایتوان دارای روستا این ،شده انجام هایبررسي به توجه با. است برخوردار خوبي

 ستایيرو جوامع اقتصادی - اجتماعي توسعه برای مهمي وسیله گردشگری توسعه. باشدمي گردشگر و جذب توسعه

 باشد.مي ورکانه

Faraji et al (1113) ای، اثرات گردشگری در توسعه پایدار مناطق روستایي را مورد بحث و بررسي قرار در مقاله

-به رشد بودن قالي بافي، باایجاد بازارچه دهد که با توجه به تولید صنایع دستي و رواند. نتایج تحقیق نشان ميداده
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توان صادرات محصوالت نامرئي را از طریق فروش این صنایع داشت که در صنایع، ميهای صنایع دستي و معرفي 

 به رشدی را در منطقه شاهد بود. راستای گردشگری پایدار، توسعه پایدار و رو

Kiper et al (1113)  ي)اجتماعسمیاثرات مختلف اکوتور نیب ارتباط يضمن بررس هیدر شمال غرب ترکدر پژوهشي، 

 مثبت ينگرش يمردم محل دنریگيم جهیو نت ندااز گردشگری پرداخته يمردم محل تی( و حماادیاقتصو يفرهنگ

را  سمیاکوتور ثر برؤشش عامل م ،يعامل لیاز روش تحل استفاده در ادامه باو  داشته سمیی اکوتوربه توسعه نسبت

 یند.نمايم یيشناسا

 Bodoşcă(1113) از توانديم ادییتا حد ز يمنطقه شمال شرق رومانت که  ای به این نتیجه دست یافدر مقاله 

 هایاستیس ها ودر چارچوب استراتژی دیبا يمحل راهبردهای نیگردد. اما تدو منداقتصادی گردشگری بهره لیپتانس

 داشته باشد. مدت دراز دارییتا بتواند پا ردیصورت گ يمل

 Chuang(1113) محلي در خصوص اثرات گردشگری بر توسعه نواحي  ای به بررسي دیدگاه ساکناندر مقاله

 اثرات بررسي به تایوان، گردشگری در اصلي الگوی دو مقایسه ضمن مطالعه، اند. اینروستایي تایوان پرداخته

 قرار تحلیل مورد را روستایي به گردشگری نسبت آنها نگرش و پرداخته میزبان جامعه دیدگاه از روستایي گردشگری

 دهد.مي

Jomepour and Ahmadi(2112) ای، که در روستای بزغان واقع در شهرستان ساوجبالغ انجام گرفت، به این در مقاله

 نتیجه درآمد مرتبط با نتایج دست یافتند که گردشگری در روستای بزغان، اگرچه باعث به وجود آمدن اشتغال و در

خدمات شده است، اما این تاثیر بسیار  د باغداری وهای روستایي ماننگردشگری و نیز کمک به رشد برخي از فعالیت

 .گیردمي محدود است و تنها برخي از خانوارها را در بر

 Mehrabi  et al (1111)  در پژوهشي، به بررسي تاثیرات ورود گردشگر بر روستاهای دهستان ده لولو با پرسش از

دهد، افزایش لیکرت مورد ارزیابي قرار گرفت نشان مي اند. نتایج مربوط که به وسیله طیفروستاییان منطقه پرداخته

 اقتصاد منطقه داشته است. بر تاثیرات زیادی ، گردشگر یا به عبارت دیگر رشد گردشگری

Mbaiwa and Stronza(1111) انجام پذیرفت، به این نتیجه دست  که در دلتای اوکاوانگو)بوتسوانا(ای در مقاله

 به است، شده بهبود معیشت به منجر بوتسوانا در اوکاوانگو دلتای درروستاهای یگردشگر یتوسعه اند کهیافته

 بهبود موردنیاز اجتماعي خدمات و اشتغال، درآمد مسکن، مانند اساسي نیازهای تامین در خانوارها شرایطه ک طوری

 .است یافته

 Condesso(1111) آنها به  هایتیاستفاده از قابلبه  ،يفرهنگ راثیضمن تمرکز بر گردشگری و مای در مطالعه

 .کنديم دیتاکیي روستاپایدار ی به توسعه دنیو رسنواحي روستایي اقتصاد و توسعه  تیتقو منظور

 اقتصادی و محیطي زیست فرهنگي، اجتماعي، اثرات به لحاظ گردشگری الگوی دو بین تفاوت وجود از نتایج حاکي

ر گذشته مشخص شد که در هیچکدام از تحقیقات ذکر شده اثر با بررسي تحقیقات انجام شده در ادوا .است

گردشگری بر بهبود وضعیت  بازار محصوالت کشاورزی  مورد بررسي قرار نگرفته است و همچنین تحقیق جامع و 
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 به بیان  کاملي در این خصوص در منطقه جغرافیایي بخش راین شهرستان کرمان صورت نگرفته است. در ادامه

های مختلف دیگر ورد استفاده در این پژوهش که ماحصل بررسي پیشینه تحقیق و استفاده از روشمباني نظری م

 باشد پرداخته شده است.مي

 روش تحقیق
آوری اطالعات به صورت ترکیبي از دو روش باشد. جمعتحلیلي مي_روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفي

حاوی سواالت مربوط به  تني بر پرسشنامه و مصاحبه( است. پرسشنامهو پیمایشي )میداني مب ای )اسنادی(کتابخانه

زماني که نه از واریانس با توجه به جامعه آماری، باشد. های متعدد ميسوال با گویه 22جامعه میزبان است که شامل 

 برای آماری هایفرمول از نتوان اتي در دست نباشد وجامعه و نه از احتمال موفقیت یا عدم موفقیت متغیر اطالع

در این پژوهش، حجم جامعه را تعداد خانوارهای  .شودمي استفاده مورگان جدول از کرد استفاده نمونه حجم برآورد

توجه به تعداد خانوارها حجم نمونه عدد  خانوار است. با 0221 دهد که برابر باروستایي در بخش راین تشکیل مي

های پرت است.الزم به ذکر است که پرسشنامهگرفته شده 271مونه برابر به دست آمد که برای اطمینان حجم ن 251

های نهایي مورد استفاده در این پژوهش قبل از شروع فرآیند تجزیه و تحلیل پژوهش کنار گذاشته شده و پرسشنامه

 .است شده گرفته بهره صاحب نظران و اساتید دیدگاه از محتوایي پرسشنامه، روایي احراز برایباشد. مي 271

 71/1برابر  آن کل مقدار که شد استفاده کرونباخ آلفای روش از مندیبهره با پرسشنامه پایایي سنجشهمچنین برای 

های تحقیق حاضر آزمون کلموگروف اسمیرنف، برای هرکدام از متغیر ،1ولیوبا توجه به اینکه مقادیر پي .آمد دستبه

های ها نرمال نیستند و بنابر این از آزمونشود و دادهذا فرض صفر رد ميهستند، ل 15/1، کمتر از  α=15/1در سطح 

که شامل  SPSSافزار های آماری در محیط نرمها از تکنیکبرای تجزیه و تحلیل دادهناپارامتریک استفاده شده است. 

 است.باشند، استفاده شدهآزمون کروسکال والیس و آزمون همبستگي اسپیرمن مي

 های پژوهشرها و مؤلفهمعرفی متغی

 شوند که به شرح زیر است:بندی ميها و متغیرهای در تحقیق حاضر به چهار دسته کلي تقسیممؤلفه

 ییروستا ینواح یوسعه اجتماعهای تمؤلفه

 است. شده روستا از مهاجرت کاهش باعث اندازه چه تا روستا: گردشگری از مهاجرت کاهش

 است. شده روستا در بزهکاری و جرم افزایش باعث اندازه چه تا بزهکاری: گردشگری و جرم افزایش
 است. شده روستا مردم زندگي کیفیت بهبود باعث میزان چه تا زندگي: گردشگری کیفیت بهبود

 شده اجتماعي خدمات به دسترسي افزایش باعث اندازه چه تا اجتماعي: گردشگری خدمات به دسترسي افزایش

                                           
1 p_value 
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 است.
 است. شده اجتماعي هاینابرابری کاهش باعث اندازه چه تا اجتماعي: گردشگری هاینابرابری کاهش

 است. شده فرهنگي تغییرات باعث اندازه چه تا فرهنگي: گردشگری تغییرات
 است. شده روستا در بزهکاری افزایش باعث اندازه چه تا روستا: گردشگری در بزهکاری افزایش

 ییروستا ینواح اقتصادیوسعه های تمؤلفه 

 است. شده منطقه شغلي هایفرصت افزایش باعث میزان چه به شغلي: گردشگری هایفرصت افزایش
 است. بوده گذار اثر درآمد افزایش در اندازه چه به درآمد: گردشگری افزایش

 است. شده اقتصادی هایفعالیت به بخشي تنوع باعث میزان چه به اقتصادی: گردشگری هایفعالیت به بخشي تنوع
 شده روستا در اجناس و کاالها قیمت افزایش باعث اندازه چه به گردشگری روستا: در اجناس و کاالها قیمت فزایشا

 است.
 است. شده زمین قیمت افزایش باعث اندازه چه به زمین: گردشگری قیمت افزایش

 است. شده روستا در گذاریسرمایه افزایش باعث اندازه چه به روستا: گردشگری در گذاریسرمایه افزایش
 شده روستا مردم عمومي رفاه سطح افزایش باعث اندازه چه به مردم محلي: گردشگری عمومي رفاه سطح افزایش

 است.
 روستا در مستغالت و امالک قیمت افزایش باعث اندازه چه به روستا: گردشگری در مستغالت و امالک قیمت افزایش

 است. شده

 ییروستا یحنوا یطیمح ستیوسعه زهای تمؤلفه

 میراث از حفاظت به توجه افزایش باعث اندازه چه تا : گردشگریطبیعي میراث از حفاظت به توجه افزایش باعث

 است. شده طبیعي

 است. شده گردشگری هایساخت زیر افزایش باعث اندازه چه گردشگری: گردشگری تا هایساخت زیر افزایش

 است. شده ایجاده ترافیک افزایش باعث ازهاند چه تا ای: گردشگریجاده ترافیک افزایش
 است. شده صوتي آلودگي باعث میزان چه تا صوتي: گردشگری آلودگي

 است. شده هوا آلودگي باعث اندازه تاچه هوا: گردشگری آلودگي

 است. شده گیاهي پوشش تخریب باعث اندازه چه تا گیاهي: گردشگری پوشش تخریب
 است. شده روستا در زائد مواد زباله افزایش باعث میزان چه تا تا: گردشگریروس در زائد مواد زباله افزایش

 بهبود وضعیت بازار محصوالت کشاورزی

 .است شده روستا در بهبود وضعیت بازار محصوالت کشاورزی باعث میزان چه تا گردشگری
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بان قرار گرفته شده است. جامعه ای طرح و در اختیار جامعه میزهای تحقیق، پرسشنامهبرای بررسي متغیرها و مؤلفه

میزبان با توجه به دیدشان نسبت به چگونگي پیامدهای مثبت و منفي گردشگری بر روی عوامل مذکور پاسخ خود را 

کنند. به این صورت که تاثیر گردشگری از آن متغیر با توجه به حساسیت آن از مقدار نسبت به این پدیده ارائه مي

، متوسط 0، زیاد امتیاز 5، کم و خیلي کم متغیر است. با این وجود مقادیر خیلي زیاد امتیاز خیلي زیاد، زیاد، متوسط

 دهند.را به خود اختصاص مي 1و مقدار خیلي کم امتیاز  2، کم امتیاز 2امتیاز 

  نتایج و بحث
 نظر اند. از( زن بودهدرصد 6/12نفر) 51مرد و درصد(  2/62)نفر 213( نفر، 271بر اساس نتایج حاصل از پرسشنامه)

 درصد1561دیپلم و  فوق درصد 561 دیپلم، درصد 2560 دیپلم، زیر درصد 1063 ابتدایي، درصد 1266 تحصیالت سطح

 باشند.مي باالتر و کارشناسي ارشد درصد162 و کارشناسي

 گردشگری و توسعه پایدارمیزان  مقایسه میانگین

یدار روستاهای بخش راین از طریق آزمون کروسکال والیس بدست گردشگری و توسعه پامیزان  مقایسه میانگین

  0Hاست، لذا در این سطح  فرض  α=15/1 داری شده است و کوچکتر از سطح معني 111/1آمده و مقدار کمتر از 

راین از دیدگاه  گردشگری و توسعه پایدار روستاهای بخشمیزان  توان گفت میانگینشود و در نتیجه ميرد مي

 (.2داری با هم دارند)جدول روستائیان تفاوت معني

 

 

 
 گردشگری و توسعه پایدارمیزان ( نتیجه تست کروسکال والیس جهت مقایسه میانگین 2جدول)

 

 

 های تحقیقماخذ: یافته

فرهنگی، اقتصادی و زیست -گردشگری و ابعاد مختلف سیستم حیات اجتماعی نمیزا مقایسه میانگین

 محیطی مناطق روستایی

فرهنگي، اقتصادی و زیست محیطي -گردشگری و ابعاد مختلف سیستم حیات اجتماعي میزان مقایسه میانگین

شده است و  111/1 کمتر از مناطق روستایي در بخش راین از طریق آزمون کروسکال والیس بدست آمده و مقدار

 معنی داری درجه آزادی مقدار آماره آزمون

 <111/1 17 3/57 کای اسکوئر
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توان گفت شود و در نتیجه ميرد مي  0Hاست، لذا در این سطح  فرض   α=15/1داری کوچکتر از سطح معني

فرهنگي، اقتصادی و زیست محیطي مناطق روستایي در -گردشگری و ابعاد مختلف سیستم حیات اجتماعي میزان

 (.2ارند)جدول داری با هم دمعني بخش راین تفاوت

 

 
-گردشگری و ابعاد مختلف سیستم حیات اجتماعی میزان ( نتیجه تست کروسکال والیس جهت مقایسه میانگین3جدو)

 فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی مناطق روستایی

 

 

 های تحقیقماخذ: یافته

 گردشگری و بهبود وضعیت بازار محصوالت کشاورزی متغیردو بین   اسپیرمنستگی ب همبیضر

گردشگری و بهبود وضعیت بازار  متغیردو بین   اسپیرمنب همبستگي یکه ضر دهدنشان مي هاتجزیه و تحلیل داده

  α=15/1 داریيسطح معن ازو کوچکتر  111/1برابر با  ولیومقدار پيچون و  123/1 برابر بامحصوالت کشاورزی 

گردشگری و بهبود وضعیت  بین شود و در نتیجهيمیعني عدم وجود رابطه رد  0H، لذا در این سطح فرضباشدمي

داری وجود دارد. این مطلب با توجه به نحوه پراکندگي نقاط و همچنین خط معني بازار محصوالت کشاورزی رابطه

ضریب همبستگي و شیب خط برازش شده نشان از مثبت بودن  . در ضمن( مورد تأیید است1برازش شده در نمودار)

 2/0است یا به عبارتي  102/1همچنین ضریب تعیین بین دو متغیر برابر . است این دو متغیربین مستقیم  رابطه

 به وسیله بهبود وضعیت بازار محصوالت کشاورزیتغییرات  درصد 2/0و  درصد تغییرات بین دو متغیر مشترک است

 (.1و نمودار  0شود)جدول توجیه ميگردشگری 

 
 

 بین گردشگری و بهبود وضعیت بازار محصوالت کشاورزیمربوط به رابطه  آماره آزمون همبستگی اسپیرمن( 4)جدول
 گردشگری متغیر

ضریب  نوع رابطه وجود رابطه اسپیرمن آزمون

ضریب  بهبود وضعیت بازار محصوالت کشاورزی تعیین

 همبستگي

 ادتعد داریمعني

 102/1 مستقیم دارد 271 111/1 123/1

 معنی داری درجه آزادی مقدار آماره آزمون

 <111/1 17 76/03 کای اسکوئر
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 های تحقیقماخذ: یافته

. در ضمن ( مورد تأیید است1این مطلب با توجه به نحوه پراکندگي نقاط و همچنین خط برازش شده در نمودار)

 .است این دو متغیربین مستقیم  ضریب همبستگي و شیب خط برازش شده نشان از رابطهمثبت بودن 

 
 کشاورزیگری و بهبود وضعیت بازار محصوالت بین گردشنمودار پراکنش (  1) نمودار

 
 های تحقیق ماخذ: یافته

 

 ینواح یاجتماع وسعههای تمؤلفه و یگردشگر متغیردو بین   آزمون  اسپیرمنب همبستگی یضر

 ییروستا
( 5جدولیي)روستا ينواح يوسعه اجتماعهای تمؤلفه و یگردشگر متغیردو بین   آزمون  اسپیرمنب همبستگي یضر

ی معناداری شود که  تنها بین گردشگری و تغییرات فرهنگي رابطهاند. با توجه به جدول مشاهده ميآورده شده

 داری دارند.های توسعه اجتماعي با گردشگری ارتباط مستقیم و معنيوجود ندارد. بقیه مؤلفه
 
 

 ییروستا ینواح یوسعه اجتماعهای تبین گردشگری و مؤلفهه رابطه مربوط ب آماره  آزمون همبستگی اسپیرمن(  5 )جدول
 گردشگری متغیر

 ضریب تعیین نوع رابطه وجود رابطه اسپیرمن آزمون

ضریب  کاهش مهاجرت از روستا

 همبستگي

 تعداد داریمعني

 17/1 مستقیم دارد 271 <111/1 275/1

 16/1 ستقیمم دارد 271 <111/1 077/1 افزایش جرم و بزهکاری

 12/1 مستقیم دارد 271 <111/1 015/1 بهبود کیفیت زندگي

 12/1 مستقیم دارد 271 <111/1 231/1افزایش دسترسي به خدمات 
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 اجتماعي

 15/1 مستقیم دارد 271 <111/1 227/1 های اجتماعيکاهش نابرابری

 12/1 ------- ندارد 271 662/1 -116/1 تغییرات فرهنگي

 25/1 مستقیم دارد 271 <111/1 062/1 ری در روستاافزایش بزهکا

 های تحقیقماخذ: یافته

 ینواح اقتصادیوسعه های تمؤلفه و یگردشگر متغیردو بین   آزمون  اسپیرمنضریب همبستگی 
 ییروستا

 (2جدول یي)روستا ينواح اقتصادیوسعه های تمؤلفه و یگردشگر متغیردو بین   آزمون  اسپیرمنضریب همبستگي 

های توسعه اقتصادی با گردشگری ارتباط شود که بین تمامي مؤلفهاند. با توجه به جدول مشاهده ميآورده شده

 داری وجود دارد.مستقیم و معني
 
 
 

 ییروستا ینواحقتصادی وسعه اهای تبین گردشگری و مؤلفهمربوط به رابطه  آماره آزمون اسپیرمن 6جدول 
 گردشگری متغیر

وجود  اسپیرمن آزمون

 رابطه

ضریب  نوع رابطه

 تعداد داریمعني ضریب همبستگي های شغلیافزایش فرصت تعیین

 130/1 مستقیم دارد 271 <111/1 252/1

 13/1 مستقیم دارد 271 <111/1 201/1 افزایش درامد

 13/1 مستقیم دارد 271 <111/1 275/1 های اقتصادیتنوع بخشی به فعالیت

ها و اجناس در افزایش قیمت کاال

 روستا

 10/1 مستقیم دارد 271 122/1 112/1

 130/1 مستقیم دارد 271 <111/1 212/1 افزایش قیمت زمین

 13/1 مستقیم دارد 271 <111/1 223/1 گذاری در روستاافزایش سرمایه

 12/1 مستقیم دارد 271 <111/1 272/1 افزایش سطح رفاه عمومی مردم

غالت در افزایش قیمت امالک و مست

 روستا

 10/1 مستقیم دارد 271 <111/1 211/1

 های تحقیقماخذ: یافته
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 ینواح یطیمح ستیوسعه زهای تمؤلفه و یگردشگر متغیردو بین   آزمون اسپیرمنب همبستگی یضر

 ییروستا

 ينواح يطیمح ستیز وسعههای تمؤلفه و یگردشگر متغیردو بین   آزمون اسپیرمنب همبستگي یضر

 ستیز های توسعهشود که  بین تمامي مؤلفه( آورده شده است. با توجه به جدول مشاهده مي7)جدول یيروستا

 داری وجود دارد.با گردشگری ارتباط مستقیم و معني يطیمح

 

 
 ییروستا ینواحی طیمح ستیوسعه زهای تبین گردشگری و مؤلفهمربوط به رابطه  آماره آزمون اسپیرمن(7)جدول

 گردشگری متغیر

وجود  اسپیرمن آزمون

 رابطه

ضریب  نوع رابطه

 تعیین

ضریب  باعث افزایش توجه به حفاظت از میراث طبیعی

 همبستگي

-معني

 داری

  تعداد

 17/1 مستقیم دارد 271 <111/1 012/1

 13/1 مستقیم دارد 271 <111/1 132/1 های گردشگریافزایش زیر ساخت

 17/1 مستقیم دارد 271 <111/1 022/1 ایافزایش ترافیک جاده

 25/1 مستقیم دارد 271 <111/1 521/1 آلودگی صوتی

 12/1 مستقیم دارد 271 <111/1 233/1 آلودگی هوا

 22/1 مستقیم دارد 271 <111/1 215/1 تخریب پوشش گیاهی

 22/1 مستقیم دارد 271 <111/1 212/1 افزایش زباله مواد زائد در روستا

 های تحقیقماخذ: یافته

 گیری و پیشنهادهانتیجه
فرهنگي، اقتصادی و زیست محیطي -گردشگری و ابعاد مختلف سیستم حیات اجتماعي میزان مقایسه میانگین

 میزانتوان گفت مناطق روستایي بر اساس محاسبات از طریق آزمون کروسکال والیس به دست آمد که  مي

تصادی و زیست محیطي مناطق روستایي در بخش فرهنگي، اق-گردشگری و ابعاد مختلف سیستم حیات اجتماعي

دو بین   اسپیرمنب همبستگي یکه ضر دهدنشان مي هاتجزیه و تحلیل دادهداری با هم دارند. معني راین تفاوت

گردشگری و بهبود  بین ، در نتیجهبوده 123/1 برابر باگردشگری و بهبود وضعیت بازار محصوالت کشاورزی  متغیر

 متغیردو بین   آزمون  اسپیرمنب همبستگي یداری وجود دارد. ضرمعني الت کشاورزی رابطهوضعیت بازار محصو

دهد که  تنها بین گردشگری و تغییرات فرهنگي نشان مي یيروستا ينواح يوسعه اجتماعهای تمؤلفه و یگردشگر

داری دارند. ستقیم و معنيهای توسعه اجتماعي با گردشگری ارتباط می معناداری وجود ندارد. بقیه مؤلفهرابطه
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یي نشان روستا ينواح اقتصادیوسعه های تمؤلفه و یگردشگر متغیردو بین   آزمون  اسپیرمنضریب همبستگي 

ب یضرداری وجود دارد. های توسعه اقتصادی با گردشگری ارتباط مستقیم و معنيکه بین تمامي مؤلفه دهدمي

-نشان مي یيروستا ينواح يطیمح ستیز وسعههای تمؤلفه و یشگرگرد متغیردو بین   آزمون اسپیرمنهمبستگي 

 داری وجود دارد.با گردشگری ارتباط مستقیم و معني يطیمح ستیز های توسعهدهد که  بین تمامي مؤلفه

 پیشنهادها

 به ظرن دارد، غیرنفتي صادرات افزایش در گردشگری که نقشي و کشور اقتصاد در غیرنفتي صادرات اهمیت به توجه با

-مي قبولي قابل رتبه دارای کشور سطح در گردشگری هایجاذبه نظر از راین بخش خصوص به و کرمان استان اینکه

 با گردشگری رابطه اینکه دلیل به پژوهش، این ندارد در قرار مطلوبي وضعیت در گردشگر جذب نظر از ولي باشد،

 قرار بررسي مورد میزبان جامعه دیدگاه از کشاورزی التمحصو بازار وضعیت بهبود و روستایي نواحي پایدار توسعه

 بهبود خصوص در میزبان جامعه پیشنهادات و نظرات پرسشنامه پایان در تشریحي سواالت از استفاده با گرفت،

 قرار مدنظر کرمان شهرستان راین بخش در گردشگری صنعت وضعیت بهبود درکنار روستا ساکنین اشتغال وضعیت

 :شده  است پرداخته خصوص این در مواردی ارائه به هادام در .گرفت

  اجرایی پیشنهادهای

در  محصوالت کشاورزی بازار وضعیت و معیشت بهبود همچنین و گردشگری وضعیت بهبود جهت زیر پیشنهادات

 :شودمي ارائه کرمان شهرستان راین بخش

 جذب برای های گردشگریجاذبه عنوان به نهاآ از توانمي که راین بخش روستاهای در تاریخي بناهای بازسازی-1

 .نمود استفاده گردشگران بیشتر

 : راین بخش در گردشگران نیاز مورد هایزیرساخت نمودن فراهم 2-1

  مهمانپذیر و هتل ساخت الف(

  رستوران ساخت ب(

  تجاری و تفریحي مراکز ساخت ج(

 گردشگران به مستقیم عرضه جهت کشاورزی صوالتمح تکمیلي_تبدیلي و صنایع کشاورزی هایبازارچه ایجاد-2

 خارجي و داخلي

  راین بخش در تبدیلي صنایع جاتکارخانه اندازیراه و ساخت برای ویژه اعتبارات گرفتن نظر در-0

 و خارجي  داخلي گردشگران به مستقیم فروش جهت دستي صنایع زمینه در خانگي مشاغل از حمایت -5

  راین بخش در وکار کسب وضعیت بهبود برای گذاریسرمایه هتج خصوصي بخش از حمایت -2
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  تکمیلی پیشنهادهای

 هایيروش از استفاده با روستایي نواحي پایدار توسعه بر گردشگری صنعت اثرات مقدار زمینه در پژوهش انجام-1

 رمانک شهرستان راین بخش در... و ساختاری معادالت سازی عصبي، مدل فازی، شبکه منطق :مانند
 کرمان شهرستان راین بخش در پایدار گردشگری هایشاخص بندیاولویت-2
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