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: کمـی؛ از نظـر هـدف   : از نظـر راهبـرد اصـلی    روش پـژوهش . گرفـت  در توسعه روستایی موییل انجـام ) محیطی و فرهنگی

ي آماري تحقیق حاضـر را   جامعه. همبستگی بود _توصیفی : میدانی؛ از نظر تکنیک تحلیلی: کاربردي؛ از نظر راهکار اجرایی

بـا توجـه بـه محـدودیت     . باشـند مـی  422تشکیل داده است کـه برابـر بـا     1396سرپرستان خانوار روستاي موییل در سال 

بـراي  . اي از جامعه مورد نظر انتخـاب شـد  به تمامی افراد جامعه، امکان بررسی کل جامعه وجود نداشت لذا نمونهدسترسی 

و حجم نمونه مورد مطالعه با توجه به فرمـول  . استفاده شد) در دسترس(گیري اتفاقی انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونه

بـه   Spssمع آوري اطالعات پردازش آنها در محـیط نـرم افـزار آمـاري     پس از ج. نفر محاسبه شده است 201کوکران برابر 

براي جمـع آوري داده هـاي پـژوهش از ابـزار پرسشـنامه محقـق        .تحلیل داده ها و تبیین موضوع مورد مطالعه پرداخته شد

سـاختی  بخـش اطالعـات دموگرافیـک و اطالعـات مربـوط بـه عوامـل زیـر          3پرسشنامه مـذکور در  . ساخته استفاده گردید

. سـوال بـود   4بخش اطالعـات دموگرافیـک شـامل    . گردشگري و اطالعات مربوط به توسعه روستاي موییل تنظیم شده بود

 6(، عامـل اجتمـاعی   )سـوال  5(سوال بود و عامل اقتصـادي   21بخش اطالعات مربوط به متغیرهاي اصلی پرسشنامه داراي 

سـواالت  . را می سنجید) سوال 4(یل روستاي موئو توسعه ) سوال 5(، عامل زیست محیطی )سوال 5(، عامل فرهنگی )سوال

روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اساتید متخصص در حوزه گردشگري تایید . درجه اي تنظیم شده بودند 5در طیف لیکرت 

و در بخـش    ؛α= 79/0گردید و پایایی ابزار در بخش عامل هاي زیرساختی گردشگري با ضـریب آلفـاي کرونبـاخ برابـر بـا      

همچنین الزم به ذکر است بـراي تجزیـه و تحلیـل داده هـا در دو     . ؛  با به دست آمدα= 60/0توسعه روستاي موییل برابر  

نتـایج نشـان   . و آزمون هاي اسپیرمن و رگرسیون استفاده گردید spss.22سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی از نرم افزار 

) عامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و زیرسـاختی (خص هاي زیر ساختی توسعه گردشگري درصد شا 99داد که با اطمینان 

>01/0و  R ،07/20 =)196 ،4(F= 53/0(نـد ینمایمي توسعه روستاي موییل را تبیین مولفهدرصد  29ي داریمعني گونهبه 

P( که سهم زیست محیطی ،)52/0 =( عالمت مثبت نشان می دهـد کـه   است و  داریمعندرصد  99، در سطح اطمینان

امـا سـهم عامـل هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی و       . با افزایش میزان این شاخص ها، توسعه روستاي موییل نیز افزایش می یابـد 

  ).p>0/05(فرهنگی در پیش بینی توسعه روستایی موییل معنی دارد نیست 

عامل زیست محیطی، عامل فرهنگی، توسعه  عوامل زیرساختی گردشگري، عامل اقتصادي، عامل اجتماعی،:کلید واژه

  روستایی موییل

  

  



  مقدمه. 1

صنعت گردشگري با ویزگی خاص خود صنعتی پویا آینده اي روشن تلقی میشود سرمایه گذاري در این صنعت             

تی فزاینده در امروزه جذب گردشگران خارجی به رقاب.در تراکم کشورهاي داراي جاذبه هاي جهانگردي روبه افزایش است

زیرا این صنعت نه تنها در پیشبرد اقتصاد ملی و درامدهاي .بین نهادهاي درگیر در صنعت گردشگري تبدیل شده است

گردشگري .ارزي نقش دارد بلکه صنعتی است پاکیزه و عاري از آلودگی و در عین حال ایجاد کننده مشاغل جدید است

ظیر ایران که با برخورداري از منابع سرشار محیطی و بهره گیري از پشتوانه براي کشورهاي داراي جاذبه هاي جهانگردي ن

تاریخی تمدنی و فرهنگی چندهزار ساله براي تولید صنعت گردشگري که برخوردار است می تواند به مهم ترین منبع 

راي آن تنظیم واجرا شود درآمد ارزي تبدیل شود مشروط بر اینکه برنامه ریزي صحیح و همه جانبه توئم با آینده نگري ب

سرمایه گذاري جهانی در صنعت گردشگري حاکی از آن است که گردشگري صنعتی از صنایع توزیع کننده درآمد است  

وهنگامی که جهانگرد وارد کشوري می شود در مقابل خدماتی که به وي ارائه می شود باید هزینه پرداخت کند و این 

اینکه امروزه .صنعت می تواند جایگزین اقتصاد تک محصولی یعنی درآمد نفتی گردد یناین ا پرداخت ارزي خواهد بود لذا

مشاهده می شود که کشور هاي صنعتی اروپا و آمریکا تمام نیرو وتوان خود را در جهت جذب جهانگرد به کارگیرند معید 

هره برداري از آن درکوتاه مدت جایگاه این صنعت واقتصادات عایدي حاصل از گردشگري پایدار ودر عین حال امکان ب

امکانات موجود در ایران نشان می دهد که ایران ظرفیت پذیرایی بیش ازدو الی سه میلیون گردشگر خارجی را .فراهم هست

در سال داراست و اگر در زمینه جذب گردشگران برنامه ریزي و موانع موجود رفع شوند وآن موارد فراقانونی براي کسانی 

امنیتی برخوردار بوده و معموال براي نا امن جلو دادن کشور براي جهانگرد به حدقل آمده و به ماهیت اصیل که از حاشیه 

این صنعت درآمد زایی ببرند ما شاهد رسوب گردشگران خارجی در کشور بسیار زیاد خواهیم بود و این یعنی دست یابی به 

نی یافته است و بسیار ازکشورها از این راه توانسته اند درآمد ارزي چشم گیر صنعت گردشگري در جهان توسعه فراوا

وضعیت خود را بهبود بخشند و از مشکالتی مانند بیکاري،پایین بودن سطح درآمد سرانه و کمبود درآمد ارزي خویش 

یا را صنعت جهانگردي بزرگترین ومتنوعترین صنعت در دنیا به حساب می آید بسیار از این کشور ها این صنعت پو.بکاهند

صنعت گردشگري امروزه به قدري در .منبع اصلی درآمد اشتغال زایی،رشد بخش خصوصی و توسعه زیر ساخت ها می دانند

توسعه اجتماعی و اقتصادي کشور ها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی می 

  .)58،1376:رضوانی،محمدرضا(نامند

  

  مبانی نظري. 2

گردشگري روستایی عبارت است از فعالیت ها و گونه هاي مختلف گردشگري در محیط : وستايگردشگري ر            

هاي مختلف روستایی و پیرآمون آن ها که در بردارنده ي آثار مثبت و منفی براي محیط زیست روستا،انسان و طبیعت می 

نوان یک فعالیت گسترده گردشگري و البته با توجه به اهمیت گردشگري روستایی به ع) 10،1385مطیعی،ایمانی،.(باشد

تاکید روز افزون به آن در سیاست هاي توسعه محلی و منطقه اي بدیهی است که تعریف مشترك و قابل قبولی از 

یک تعریف ساده از گردشگري روستایی به این ترتیب  1994گردشگري روستایی نمی تواند وجود داشته باشد اما در سال 

جولیا (گري روستایی تمام فعالیت هاي توریستی که در روستا صورت می گیرد را شامل می شود ارائه کرده است که گردش

  ).8،1380شاربلی،

برنامه ریزي عبارت است از تعیین هدف ها و پیش بینی عملیت براي رسیدن به آن : گردشگري و برنامه ریزي روستایی

هاي نیل به هدف ها مشخص می شوند و از بین آن ها  هدف ها در فرآیند برنامه ریزي پس از مشخص شدن هدف ها راه

با توجه به تعریف ) 133،1385زاهدي،(با توجه به مقتضاي موقعیت مناسب ترین راه براي تحقق هدف ها انتخاب می شود 



تغییر و برنامه ریزي می توان برنامه ریزي روستایی را اینگونه تعریف کرد که برنامه ریزي روستایی عبارت است از ایجاده 

تحوالت اقتصادي،اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در محیط روستا با تاکیید به توان هاي محیطی روستا و بهره وري از 

بهینه در روستا گردیده و رفهایت و وري ایجاد بهرامکانات و توان هاي خارج از محیط روستا نتایج این تحوالت عامل 

گردشگري روستایی به .ارتقاء کیفی براي جامعه روستایی به ارمغان می آورد امکانات معیشتی و زیستی مناسبی را همراه با

عنوان یکی از بخش هاي مهم صنعت گردشگري بسیار مورد توجه قرار گرفته است و در فرآیند جهانی شدن اهمیت روز 

اد فرصت هایی براي افزونی یافته است این بخش از گردشگري عالوه بر حفظ ارزش ها ، باورها ورسوم باستانی با ایج

اشتغال و کسب درآمد براي ساکنین محل و توسعه ساختار هاي زیر بنایی امکان توسعه پایدار و یکپارچه روستایی را فراهم 

سیرو سیاهت به ویژه به منظور گذراندن اوقات فراغت یکی از نیاز هاي اصلی بشر تلقی شده به گونه اي که این .می آورد

تنوع )15:1385توالیی،(م جمعیت جهان بزرگترن جابجایی صلح آمیز بشر محصوب می شودپدیده با تخصیص یک ده

بخش به اقتصاد درباال بردن شاخص هاي توسعه انسانی مشکالت ناشی از صنعتی شدن حفظ محیط زیست و در نهایت 

ي که به لحاظ موقعیت مکانی توسعه پایدادر از دغدغه هایی است که جهان امروز با آن روبه رو است در این میان کشور ها

از این مزیت برخوردارند آن را در برنامه هاي ملی خود گنجانده اند تا این این طریق بتوانند فرآند توسعه ملی خود را 

  )1:1378جان لی،.(تکامل بخشند

الن، (نددگردشگري روستایی گردشگري ایت که در نواحی روستاي به وقوع می پیو:تعریف الن از گردشگري روستایی

1994(  

توریسم روستایی تهنا شامل : توریسم روستایی را چننین تعریف کرده است  1986کمسیون جامعه اروپا در سال 

  .گردشگري گشاورزي نیست بلکه فعالیت ها گردشگري در مناطق روستایی را شامل می شود

می باشد وبه ... تاریخی،فرهنگی،هنري و: انندجامعی اینت که در بردارنده مفاهیم گوناگون متوریسم روستایی یک اصطالح 

  .دلیل همین اشکال متعدد و متنوع ارائه تعریفی جامع و کامل از آن دوشوار است

در جهان پر تالطم کنونی روستا ها به کانون تردد انسان هایی بدل شده اند که براي فرار از زندگی پر هیاهوي شهري و 

نند امروزه با توجه به دامنه تقاضا ونیاز هاي محیط هاي روستایی، گردشگري زندگی ماشینی به روستا ها سفر می ک

در فرآیند برنامه ریزي منطقه اي می .روستایی رو به توسعه است وروز به روز به اهمیت و جاذبه خاص آن افزوده می شود

ودر نتیجه افزایش سطح رفاه توان گردشگري روستایی را از ابزاري براي افزایش اشتغال محلی و بهبود کیفیت زندگی 

  )166:1384منش زاده،(اقصادي و امکانات اجتماعی منطقه اي به حساب آورد 

  :می توان گردشگري روستایی را در انواع زیر تقسیم بندي کرد

 گردشگري کشاورزي

گردشگري سبز

 گردشگري بوم زیستی

 گردشگري زراعی واکو توریسم

گردشگري ورزش

ه گردشگري ماجرا جویان

در عصرحاضر گردشگري و اقتصاد گردشگري در حال تبدیل شدن به یکی از سریع :توسعه پایدارگردشگري روستایی 

ترین صنایع روبه رشد جهان ابزاري براي ایجاددرآمد ملی از اصلی ترین ارکان اقتصادي جهان و نیز از مقایسه اشکال و 

  .ارکان توسعه پایدار قلم داد می شود



ري اشکال مختلفی دارد که اکنون شکل نوین از گردشگري با عنوان گردشگري روستایی با هدف توسعه ازطرفی گردشگ

پایداره جوامع محلی در نواحی روستایی به عنوان ابزاري براي توسعه اقتصادي و اجتماعی ویکی از مهم ترن مشاغل مدرن 

در مجموع موضوع جدیدید نیست اما اهمیت آن و در مناطق روستایی ارتقاء یافته است هر چند که گردشگري روستایی 

این درحالی ) 10:1385ظهرابی،(نقشی که در توسعه پایداره جوامع محلی ایفا می کند به تازگی مورد تایید قرار گرفته است

حب به بعد در نوشتار هاي توسعه جهان بطور گسترده مورد توجه صا 1980است که با آنکه مقایسه توسعه پایدار از دهیه 

با شناسایی تاثیر بالقوه گردشگري انبوه و توجه به تاثیر فعالیت  1960نظران واقع شده اما توجه به گردشگري پایدار از دهه 

  )choi،7:2003.(هاي گردشگري به اقتصاد،محیط زیست و فرهنگ نقاط توریستی در مناطق میزبان آغاز شد 

ز توسعه گردشگري در نواحی روستایی نوعی قدردانی از نواحی هدف ا:هدف از توسعه گردشگري در نواحی روستایی 

روستایی است در حالی که سعی در جلوگیري از تنزیل اقتصادي،اجتماعی و محیط طبیعی آن دارد از این لحاظ یکی از 

ادرهاي اهداف ایجاد موازنه بین تعداد منازل جانبی گردشگران و سایر اشکال اقامتی به خصوص کلبه هاي روشتایی و چ

کمپ بر روي زمین هاي کشاورزي است که مورد توجه مستقیم کشاورزان است با این وجود رشد گردشگري در مناطق 

  ) 199:1384فرانسوا ویونل بیت چریال،(مختلف روستایی باعث افزایش قیمت زمین شده و افزایش مالیات را به دنبال دارد

در موارد گوناگون صنعت گردشگري به عنوان راهبردي براي :گردشگري روستایی راهبردي جهت توسعه روستایی 

توسعه نواحی روستایی مطرح شده است این عمر به لحاظ روند روزافزون تخریب روستاها و تغییر ماهیت تولیدات 

کشاورزي تالش دارند تا از طریق ایجاد فعالیت هاي مکمل در زمینه ارزشمند سازي جاذبه اي گردشگري جذب گردشگر 

  ت ایجاد درآمد وافزایش رفاه زندگی ساکنانجه

گردشگري روستایی به عنوان مکمل :نواحی روستاها استراتژي هاي ارائه دهند این استراتژي دو رویکرد ارائه می دهد 

فعالیت هاي روستایی 

در این . یی متحول سازي نواحی روستایی کمتر توسعه یافته ، گردشگري روستایی جهت بازساخت سکونت گاه هاي روستا

دیدگاه از پدیده گردشگري جهت بازساخت مبان روستا استفاده می گردد در این حال تأکید بر آن است تا از تکیه بیش از 

حد روستائیان بر کشاورزي کاسته و در عوض آنها را به بهره برداري از فرصت هاي جدید اقتصادي تشویق نمایند در دهه 

د در این استراتژي به گاه جهت بازسازي مجدد روستاهایی از افول کشاورزي استفاده شدر اروپاي شرقی از این دید1970

  .ئه شدرویکرد ارا

  ـ گردشگري روستایی جهت بازسازي میان روستا1

  ـ بازسازي در مقابل تغییر ماهیت تولیدات کشاورزي 2

  ـ بهبود کیفیت فرآورده ها و محصوالت3

اقع در استان اردبیل به دالیل داشتن چشمه هاي آبگرم معدنی با خاصیت آرام روستاي موئیل در شهرستان مشکین شهر و

بخش بدنی،مشرك بودن به دامنه هاي سرسبز سبالن و قرار گرفتن درمسیر حرکت عشایرکوچنده سایر جاذبه هاي طبیعی 

ست و می تواند در سطح اجتماعی و فرهنگی از جمله حوزه هاي جغرافیایی پر جاذبه اي براي توسعه گردشگري روستایی ا

استان پذیراي گردشگران بسیاري باشد متاسفانه با وجود  جاذبه هاي ارزشمند در محدوده خود مورد مطالعه وجود 

مشکالتی از قبیل اقامتی،بهداشت پایین،زیرساخت تبلیغات مشکالت و موانع اساسی براي توسعه گردشگري در روستاي 

      ریزي براي چشمه هاي آبگرم موجود در روستا یکی ازگام هاي اساسی به شمارموئیل است ازجمله شناخت و برنامه 

  .می آید که جاذبه هاي گردشگري روستایی در این روستا بطور کامل شناخته نشده است



  

موقعیت استان اردبیل، شهرستان مشگین شهر و روستاي موئیل : 1شکل

  

  سوال اصلی تحقیق . 3

و توسـعه روسـتاي   ) اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی و فرهنگـی (زیرساختی توسعه گردشگري بین شاخص هاي آیا بین 

  موییل رابطه معنی داري وجود دارد؟

  سوال فرعی

  آیا بین عامل اقتصادي و توسعه روستاي موییل رابطه معنی دار وجود دارد؟

  آیا بین عامل اجتماعی و توسعه روستاي موییل رابطه معنی دار وجود دارد؟

  آیا بین عامل زیست محیطی و توسعه روستاي موییل رابطه معنی دار وجود دارد؟

  آیا بین عامل فرهنگی و توسعه روستاي موییل رابطه معنی دار وجود دارد؟

  فرضیات تحقیق. 4

  .به نظر می رسد بین عامل اقتصادي و توسعه روستاي موییل رابطه معنی دار وجود دارد: فرضیه اول

  .ه نظر می رسد بین عامل اجتماعی و توسعه روستاي موییل رابطه معنی دار وجود داردب: فرضیه دوم

  .به نظر می رسد بین عامل زیست محیطی و توسعه روستاي موییل رابطه معنی دار وجود دارد: فرضیه سوم

  .دبه نظر می رسد بین عامل فرهنگی و توسعه روستاي موییل رابطه معنی دار وجود دار: فرضیه چهارم



اقتصـادي، اجتمـاعی، زیسـت محیطـی و     (به نظر می رسد بین شاخص هاي زیرسـاختی توسـعه گردشـگري    : فرضیه پنجم

  .و توسعه روستاي موییل رابطه معنی داري وجود دارد) فرهنگی

پیشینه پژوهشی. 5

  نتایج ویافته ها  نویسندگانعنوان

وسعه روستایی در ایزان پرداخته و سپس ابتدا به روند ت  )1381(اردستانیایراندرروستاییتوسعه

نقش گردشگري را در ابعاد اقتصادي،اجتماعی،فرهنگی و 

زیست محیطی مورد بررسی قرار داده است وبه این نتیجه 

رسیده است که بین گردشگري و توسعه پایدار روستایی 

  .رابطه معنا داري وجود دارد

ضمن نقد وتحلیل و چهارچوب هاي نظراي در باب توسعه   )1381(ن افتخاري، قادري رکن الدیروستاییتوسعهدرروستاییگردشگرينقش

گردشگري روستایی سه دیدگاه کلی به شرح زیردر رابطه با 

  .توسعه گردشگري روستایی ارائه داده اند

گردشگري روستایی به عنوان راه بردي براي توسعه - 1

  .روستایی

زساخت گردشگري روستایی به عنوان سیاسی در با- 2

  .سکونتگاه هاي روستایی

گردشگري روستایی به عنوان ابزاري براي توسعه پایدار - 3

  .وحفاظت از منابع طبیعی

تشریح وضعیت توریسم در منطقه پرداخته ونقاط   )1382(مهدوي شهرهاپیراموننواحیتوسعهدرتوریسمنقش

قوت،ضعف،فرصت،تهدید آن را در ابعاد اجتماعی 

و زیست محیطی با استفاده از مدل فرهنگی،اقتصادي 

SWOT   تحلیل و در آخر پیشنهاد هایی را در قالب

سیاست هاي تدافعی و تهاجمی براي توسعه گردشگري 

  .منطقه مورد مطالعه ارائه داده است

ی، بررسی اثرات گردشگري از سه بعد اجتماعی فرهنگ  )1386(سناعی روستاییپایدارتوسعهدرگردشگريونقشعملکرد

اقتصادي و زیست محیطی پرداخته و تمامی فرظیه هایی 

که براي این پایان نامه در باب اثرگذاري گردشگري در 

ابعاد اجتماعی،فرهنگی،اقتصادي وزیست محیطی ارائه شده 

است اثبات رسانیده است در این رساله سه جامعه آماري 

گردشگران،خانوارهاي محلی و مدیران به منظور تکمیل 

امه ها در نظر گرفته است جامعه آماري مدیران پرسش ن

محلی با توجه به نزدیکی دیدگاه خانوار هاي محلی 

  .ومدیران محلی به هم چندان مناسب نبوده است

به معرفی اجمالی فرصت ها ، قابلیت ها وامکانات و   )1380(رهنمایی اردبیلاستانگردشگريجامعطرح

ویند کلخوران پرداخته  تنگناهاي روستاها بیله درق،آلواري

و پیشنهاد هایی از جمله احداث سایت گردشگري،رفع 

  .مشکالت زیرساختی این روستا ارائه داده است

معرفی جاذبه هاي گرداشگري شهر سرعین از میان روستا   )1386(مهندسین مشاورپارسومائیسرعینشهرگردشگريرویکرد

د کلخوران هاي حوزه نفوذ این شهر تنها به روستاهاي وین

وآلواري توجه کرده واز بقیه روستا ها غفلت کرده است 

بطور کلی جایگاه مستقلی براي گردشگري روستایی در 

  .دهستان آب گرم در نظر نگرفته است



  روش تحقیق. 5

ت عوامل اقتصادي، اجتماعی، زیس(بررسی اثرات عوامل زیر ساختی گردشگري پژوهش حاضر به منظور بررسی             

: کمی؛ از نظر هدف: روش پژوهش از نظر راهبرد اصلی. گرفت در توسعه روستایی موییل انجام) محیطی و فرهنگی

ي آماري تحقیق حاضر را  جامعه. همبستگی بود _توصیفی : میدانی؛ از نظر تکنیک تحلیلی: کاربردي؛ از نظر راهکار اجرایی

با توجه به محدودیت . باشندمی 422داده است که برابر با  تشکیل 1396سرپرستان خانوار روستاي موییل در سال 

براي . اي از جامعه مورد نظر انتخاب شددسترسی به تمامی افراد جامعه، امکان بررسی کل جامعه وجود نداشت لذا نمونه

با توجه به فرمول  و حجم نمونه مورد مطالعه. استفاده شد) در دسترس(گیري اتفاقی انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونه

به  Spssپس از جمع آوري اطالعات پردازش آنها در محیط نرم افزار آماري . نفر محاسبه شده است 201کوکران برابر 

براي جمع آوري داده هاي پژوهش از ابزار پرسشنامه محقق  .تحلیل داده ها و تبیین موضوع مورد مطالعه پرداخته شد

بخش اطالعات دموگرافیک و اطالعات مربوط به عوامل زیر ساختی  3مذکور در پرسشنامه . ساخته استفاده گردید

. سوال بود 4بخش اطالعات دموگرافیک شامل . گردشگري و اطالعات مربوط به توسعه روستاي موییل تنظیم شده بود

 6(امل اجتماعی ، ع)سوال 5(سوال بود و عامل اقتصادي  21بخش اطالعات مربوط به متغیرهاي اصلی پرسشنامه داراي 

سواالت . را می سنجید) سوال 4(و توسعه روستاي موییل ) سوال 5(، عامل زیست محیطی )سوال 5(، عامل فرهنگی )سوال

روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اساتید متخصص در حوزه گردشگري تایید . درجه اي تنظیم شده بودند 5در طیف لیکرت 

؛  و در بخش α= 79/0با ضریب آلفاي کرونباخ برابر با  هاي زیرساختی گردشگري عاملگردید و پایایی ابزار در بخش 

همچنین الزم به ذکر است براي تجزیه و تحلیل داده ها در دو . ؛  با به دست آمدα= 60/0توسعه روستاي موییل برابر  

  . رگرسیون استفاده گردیدو آزمون هاي اسپیرمن و  spss.22سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی از نرم افزار 

  یافته ها. 6

  یافته هاي توصیفی

  . وضعیت توصیفی افراد نمونه گیري شده بر حسب جنسیت گزارش شده است 1و نمودار  1در جدول            

وضعیت توصیفی افراد بر حسب جنسیت: 1جدول 

فراوانی درصد درصد معتبر درصد تراکمی

مرد 146 72.6 72.6 72.6

نز 55 27.4 27.4 100.0

مجموع 201 100.0 100.0

 4/27(نفر  55مرد و ) درصد 6/72(نفر  146نفر نمونه گیري شده،  201همانطور که مالحظه می گردد از             

رصد د 100عالوه بر این درصد تراکمی نشان می دهد که مجموع افرادي که به پرسشنامه پاسخ داده اند،  .زن بودند) درصد

  .درصد معتبر نیز حاکی از درصد خالص هر کدام از متغیرها می باشد. می باشد

وضعیت توصیفی افراد بر حسب تآهل: 2جدول 

فراوانی درصد درصد معتبر درصد تراکمی

مجرد 69 34.3 34.3 34.3

متاهل 132 65.7 65.7 100.0

مجموع 201 100.0 100.0



درصد  3/34نفر معادل  69نفر نمونه گیري شده،  201مشاهده می گردد که از بین  2نمودار و  2طبق جدول             

عالوه بر این درصد تراکمی نشان می دهد که مجموع افرادي  .درصد نیز متاهل بودند 7/65نفر معادل  132مجرد بودند و 

  .از درصد خالص هر کدام از متغیرها می باشددرصد معتبر نیز حاکی . درصد می باشد 100که به پرسشنامه پاسخ داده اند، 

  .توزیع فراوانی افراد نمونه گیري شده بر حسب دامنه سنی، گزارش شده است 3و نمودار  3در جدول 

توزیع فراوانی افراد بر حسب دامنه سنی: 3جدول 

فراوانی درصد درصد معتبر فراوانی تراکمی

سال 30زیر  9 4.5 4.5 4.5

سال.30-40 30 14.9 14.9 19.4

سال.41-50 128 63.7 63.7 83.1

سال 50بیشتر از  34 16.9 16.9 100.0

مجموع 201 100.0 100.0

) درصد 7/63(نفر  128سال برابر با تعداد  50تا  41همانطور که مالحظه می گردد بیشترین افراد در دامنه سنی             

 40تا  30همچنین افراد دامنه سنی  .قرار داشتند) درصد 5/4(نفر  9سال با فراوانی  30و کمترین افراد در دامنه سنی زیر 

عالوه بر این درصد تراکمی  .نفر بودند) 34(درصد  9/16سال  50و افراد در دامنه بیشتر از ) نفر 30(درصد  9/14سال، 

درصد معتبر نیز حاکی از درصد . درصد می باشد 100دي که به پرسشنامه پاسخ داده اند، نشان می دهد که مجموع افرا

.خالص هر کدام از متغیرها می باشد

وضعیت توصیفی افراد بر حسب میزان سواد: 4جدول 

فراوانی درصد درصد معتبر درصد تراکمی

فوق دیپلم 51 25.4 25.4 25.4

لیسانس 40 19.9 19.9 45.3

ق لیسانسفو 72 35.8 35.8 81.1

دکتري 38 18.9 18.9 100.0

مجموع 201 100.0 100.0

فوق داراي مدرك تحصیلی ) درصد 8/35(نفر  72نفر نمونه گیري شده، بیشترین فراوانی برابر با  201از بین             

عالوه بر این افراد  .بودند دکتريي مدرك تحصیلی نیز دارا) درصد 9/18(نفر  38بودند و کمترین فراوانی برابر با  لیسانس

فراوانی ) نفر 40(درصد  9/19و افراد داراي مدرك تحصیلی لیسانس ) نفر 51(درصد  4/25داراي مدرك فوق دیپلم 

        درصد  100عالوه بر این درصد تراکمی نشان می دهد که مجموع افرادي که به پرسشنامه پاسخ داده اند،  .داشتند

.درصد معتبر نیز حاکی از درصد خالص هر کدام از متغیرها می باشد. باشد می

  

  

  

  

  



  یافته هاي استنباطی

  .رابطه معنی دار وجود دارد روستاي موییلاقتصادي و توسعه  عاملبه نظر می رسد بین : فرضیه اول

  .دار وجود نداردیمعن رابطهروستاي موییلتوسعه واقتصادي عاملنیب: فرض صفر

0:0 H  

  . دار وجود داردیمعنرابطه روستاي موییلتوسعه واقتصادي عاملنیب: فرض پژوهشی

0:1 H  

اعم از کمینه، بیشینه،  روستاي موییلاقتصادي و توسعه  عاملهاي توصیفی متغیرهاي شاخص 5در جدول             

امتریک مانند همبستگی پیرسون، نرمال بودن هاي پارالزمه استفاده از آزمون. اندمیانگین و انحراف استاندارد گزارش شده

 - آزمون کالموگروف .اسمیرنف استفاده شد –کالموگروف  Zبنابراین براي بررسی این امر از آزمون . باشدتوزیع متغیرها می

نشدن اسمیرنف آزمونی است که براي پی بردن نرمال بودن یا نرمال نبود توزیع متغیرها از آن استفاده می شود و معنی دار

  .این آزمون به معناي نرمال نبودن توزیع متغیرها می باشد

  توسعه روستاي موییلو  اقتصادي عاملهاي توصیفی متغیرهاي شاخص 5جدول 

p  اسمیرنف -کالموگروف Z  انحراف استاندارد  میانگین  بیشینه  کمینه  متغیر

  00/0  114/0  56/3  83/15  25  5  اقتصادي عامل

توسعه روستاي 

  موییل

4  20  78/12  006/3  109/0  00/0  

توسعه روستاي و ) 114/0(اقتصادي  عاملاسمیرنف براي متغیرهاي  –کالموگروف  Zآماره  5با توجه به جدول         

داري نتایج این آزمون نشانگر نرمال نبودن توزیع متغیرها معنی) (p<0/05(دار است باشد که معنیمی) 109/0(موییل 

؛ براي تجزیه و تحلیل فرضیه از آزمون و فرضیه از نوع رابطه اي بود ه این که توزیع متغیرها نرمال نبودبا توجه ب). باشدمی

.ناپارامتریک اسپیرمن استفاده گردید

منظور از ماتریس  .گزارش شده است توسعه روستاي موییلاقتصادي و  عامل ماتریس همبستگی   6در جدول        

  .آن معنی داري و مقدار همبستگی بین دو عامل نشان داده شده است همبستگی، جدولی است که در

  روستاي موییلتوسعه و  اقتصادي عاملماتریس همبستگی : 6جدول 

  روستاي موییلتوسعه   متغیر

  048/0  عامل اقتصادي

  501/0  داريمعنی

*p<0/05, **p<0/01



 99در هیچکدام از سطوح  داريرابطه معنی )= 048/0r(ییروستااقتصادي با توسعه  عامل6با توجه به جدول             

 رابطهتوسعه روستاي موییلوعامل اقتصادي نیب "مبنی بر اینکه  دارد و بنابراین فرض صفر مطرحندرصد 95درصد و 

دار بطه معنیرا توسعه روستاي موییلاقتصادي و  عاملتوان گفت بین میبه زبان ساده . شودمینرد  "دار وجود نداردیمعن

  .نداردوجود 

.رابطه معنی دار وجود دارد روستاي موییلو توسعه  اجتماعیعاملبه نظر می رسد بین : فرضیه دوم

  .دار وجود نداردیمعن رابطهتوسعه روستاي موییلوعامل اجتماعینیب: فرض صفر

0:0 H  

  . جود دارددار ویمعنرابطه روستاي موییلتوسعه وعامل اجتماعینیب: فرض پژوهشی

0:1 H  

اعم از کمینه، بیشینه، میانگین و انحراف استاندارد  عامل اجتماعیهاي توصیفی متغیر شاخص 7در جدول             

آزمون . اسمیرنف نرمال بودن توزیع متغیرها بررسی گردید –کالموگروف  Zدر ابتدا با استفاده از آزمون . اندگزارش شده

ست که براي پی بردن نرمال بودن یا نرمال نبود توزیع متغیرها از آن استفاده می شود و اسمیرنف آزمونی ا - کالموگروف

  .معنی دارنشدن این آزمون به معناي نرمال نبودن توزیع متغیرها می باشد

 توسعه روستاي موییل هاي توصیفی و نرمال بودن متغیرالزم به ذکر است، با توجه به این که در فرضیه قبلی شاخص

. گردید، جهت جلوگیري از هرگونه تفصیل در اینجا از بیان مکرر آن خودداري می شود بررسی

  عامل اجتماعیهاي توصیفی متغیر شاخص :7جدول 

p  اسمیرنف -کالموگروف Z  انحراف استاندارد  میانگین  بیشینه  کمینه  متغیر

  00/0  090/0  11/3  44/16  25  7  شاخص فرهنگی

دار است باشد که معنیمی) 090/0(برابر  عاملاسمیرنف براي متغیر  –کالموگروف  Zماره آ 7با توجه به جدول         

)p<0/05) (با توجه به این که توزیع متغیرها ). باشدداري نتایج این آزمون نشانگر نرمال نبودن توزیع متغیر میمعنی

  .ز آزمون ناپارامتریک اسپیرمن استفاده گردید؛ براي تجزیه و تحلیل فرضیه او فرضیه از نوع رابطه اي بود نرمال نبود

منظور از ماتریس  .گزارش شده است روستاي موییلو توسعه  عامل اجتماعیماتریس همبستگی  8در جدول 

  .همبستگی، جدولی است که در آن معنی داري و مقدار همبستگی بین دو عامل نشان داده شده است

  توسعه روستاي موییلو عامل اجتماعیماتریس همبستگی : 8جدول 

  توسعه روستاي موییل  متغیر

  002/0  عامل اجتماعی

  98/0  داريمعنی

*p<0/05, **p<0/01



در هیچکـدام از   داريرابطـه معنـی   )= 002/0r(روسـتاي موییـل  بـا توسـعه    عامل اجتماعی8با توجه به جدول             

ـ  "طرح مبنی بر اینکه درصد ندارد و بنابراین فرض صفر م 95درصد و  99سطوح  توسـعه روسـتاي   وعامـل اجتمـاعی   نیب

 توسـعه روسـتاي موییـل   و  عامل اجتمـاعی توان گفت بین میبه زبان ساده .شودرد نمی "دار وجود نداردیمعن رابطهموییل

  .ندارددار وجود رابطه معنی

  .طه معنی دار وجود داردراب روستاي موییلو توسعه  به نظر می رسد بین عامل زیست محیطی: ضیه سومفر

  .دار وجود نداردیمعن رابطهروستاي موییلتوسعه وعامل زیست محیطینیب: فرض صفر

0:0 H  

  . دار وجود داردیمعنرابطه توسعه روستاي موییلوعامل زیست محیطینیب: فرض پژوهشی

0:1 H  

، بیشینه، میانگین و انحراف استاندارد اعم از کمینهعامل زیست محیطیهاي توصیفی متغیر شاخص 9در جدول             

آزمون . اسمیرنف نرمال بودن توزیع متغیرها بررسی گردید –کالموگروف  Zدر ابتدا با استفاده از آزمون . اندگزارش شده

اسمیرنف آزمونی است که براي پی بردن نرمال بودن یا نرمال نبود توزیع متغیرها از آن استفاده می شود و  - کالموگروف

  .عنی دارنشدن این آزمون به معناي نرمال نبودن توزیع متغیرها می باشدم

  عامل زیست محیطیمتغیر هاي توصیفی شاخص :9جدول 

p  اسمیرنف -کالموگروف Z  انحراف استاندارد  میانگین  بیشینه  کمینه  متغیر

عامل زیست 

  محیطی
5  25  91/14  64/3  115/0  000/0  

دار باشد که معنیمی) 115/0(برابر  عامل زیست محیطیاسمیرنف براي  –کالموگروف Zآماره  9با توجه به جدول      

با توجه به این که توزیع متغیرها ). باشدداري نتایج این آزمون نشانگر نرمال نبودن توزیع متغیر میمعنی) (p<0/05(است 

  . آزمون ناپارامتریک اسپیرمن استفاده گردید؛ براي تجزیه و تحلیل فرضیه از و فرضیه از نوع رابطه اي بود نرمال نبود

منظور از ماتریس . گزارش شده است روستاي موییلو توسعه عامل زیست محیطیماتریس همبستگی  10در جدول 

  .همبستگی، جدولی است که در آن معنی داري و مقدار همبستگی بین دو عامل نشان داده شده است

  روستاي موییلتوسعه و  حیطیعامل زیست مماتریس همبستگی : 10جدول 

  توسعه روستاي موییل  متغیر

  عامل زیست محیطی
**497/0  

  000/0  داريمعنی

*p<0/05, **p<0/01



داري در رابطـه مثبـت و معنـی    )= 497/0r(روستاي موییلبا توسعه عامل زیست محیطی10با توجه به جدول             

توسـعه روسـتاي موییـل   وعامـل زیسـت محیطـی    نیب "مبنی بر اینکه شده  دارد و بنابراین فرض صفر مطرح 01/0سطح 

و توسـعه   عامـل زیسـت محیطـی   توان گفت بین درصد می 99/0یعنی با اطمینان . شودرد می"دار وجود نداردیمعن رابطه

افزایش  ستاي موییلتوسعه رو، عامل زیست محیطیدار وجود دارد و با افزایش میزان رابطه مستقیم و معنی روستاي موییل

  . یابدکاهش می توسعه روستاي موییل، میزان عامل زیست محیطییابد و با کاهش میزان می

  .رابطه معنی دار وجود دارد روستاي موییلو توسعه  به نظر می رسد بین عامل فرهنگی: یه چهارمفرض

  .دارددار وجود نیمعن رابطهروستاي موییلتوسعه و عامل فرهنگینیب: فرض صفر

0:0 H  

  . دار وجود داردیمعن رابطهروستاي موییلتوسعه و عامل فرهنگینیب: فرض پژوهشی

0:1 H  

اعم از کمینه، بیشـینه، میـانگین و انحـراف اسـتاندارد گـزارش      عامل فرهنگیهاي توصیفی شاخص 11در جدول             

آزمـون  . ل بـودن توزیـع متغیرهـا بررسـی گردیـد     اسـمیرنف نرمـا   –کـالموگروف   Zدر ابتدا بـا اسـتفاده از آزمـون    . اندشده

اسمیرنف آزمونی است که براي پی بردن نرمال بودن یا نرمال نبود توزیع متغیرهـا از آن اسـتفاده مـی شـود و      -کالموگروف

  .معنی دارنشدن این آزمون به معناي نرمال نبودن توزیع متغیرها می باشد

عامل فرهنگیهاي توصیفی شاخص: 11جدول 

p  اسمیرنف -کالموگروف Z  انحراف استاندارد  میانگین  بیشینه  کمینه  رمتغی

  000/0  117/0  51/3  79/14  20  4  عامل فرهنگی

دار باشد که معنیمی) 117/0(برابر عامل فرهنگیاسمیرنف براي  –کالموگروف  Zآماره  11با توجه به جدول        

با توجه به این که توزیع متغیرها ). باشدنرمال نبودن توزیع متغیر می داري نتایج این آزمون نشانگرمعنی) (p<0/05(است 

  .   ؛ براي تجزیه و تحلیل فرضیه از آزمون ناپارامتریک اسپیرمن استفاده گردیدو فرضیه از نوع رابطه اي بود نرمال نبود

ور از ماتریس منظ .گزارش شده است روستاي موییلو توسعه عامل فرهنگیماتریس همبستگی  12در جدول 

  .همبستگی، جدولی است که در آن معنی داري و مقدار همبستگی بین دو عامل نشان داده شده است

  روستاي موییلتوسعه و عامل فرهنگیماتریس همبستگی : 12جدول 

  روستاي موییلتوسعه   متغیر

  عامل فرهنگی
**243/0  

  006/0  داريمعنی

*p<0/05, **p<0/01



داري در سطح رابطه مستقیم و معنی )= 243/0r(توسعه روستاي موییلبا  عامل فرهنگی12به جدول  با توجه            

دار یمعن رابطهتوسعه روستاي موییلوعامل فرهنگی نیب "مبنی بر اینکه  دارد و بنابراین فرض صفر مطرح شده 01/0

روستاي و توسعه عامل فرهنگیتوان گفت بین د میدرص 99/0یعنی با اطمینان . شودرد می . شودرد نمی "وجود ندارد

یابد و با افزایش می روستاي موییل، توسعه فرهنگیدار وجود دارد و با افزایش میزان شاخص رابطه مستقیم و معنی موییل

  .  یابدکاهش می روستاي موییل، میزان توسعه عامل فرهنگیکاهش میزان 

اقتصادي، اجتماعی، زیست (توسعه گردشگري زیرساختی ايبه نظر می رسد بین شاخص ه: فرضیه پنجم

  .رابطه معنی داري وجود دارد روستاي موییلو توسعه  )محیطی و فرهنگی

قبل از اجراي تحلیل . براي پاسخگویی به این فرضیه، از رگرسیون چندمتغیري سبک ورود همزمان استفاده شد       

استقالل ) 2نرمال بودن متغیرها، ) 1: ها شاملاین مفروضه. گیردی قرار میهاي این تحلیل مورد بررسرگرسیون، مفروضه

  . خطی چندگانهعدم وجود هم) 3خطاها، 

هاي قبلی این فصل مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف نشان مفروضه اول که در بخش       

- رو براي اجراي روش رگرسیون از لگاریتم طبیعی دادهباشد از اینال نمیهاي مربوط به متغیر وابسته نرمداد که توزیع داده

. ها اقدام گردیدها را به لگاریتم طبیعی تبدیل کرده و سپس به تجزیه و تحلیل دادهبر همین مبنا ابتدا داده. ها استفاده شد

  .اندگزارش شده 13هاي دوم و سوم در جدول نتایج مفروضه

  ی چندگانه در تحلیل رگرسیونهم خطی استقالل خطاها و نتایج بررس: 13جدول 

حداکثر مقدار به دست   آزمون

  آمده

  نتیجه  مقدار مجاز

تا  5/1بین   65/1  واتسون -دوربین

5/2  

  استقالل خطاها وجود دارد

VIF  68/2   ی چندگانه وجود نداردهم خط  10کمتر از  

نشانگر  5/2تا  5/1مقادیر بین . باشد یم65/1ن در تحقیق حاضر واتسو-مقدار آماره دوربین 13با توجه به جدول        

توان گفت که در تحقیق حاضر براي انجام رگرسیون چند متغیري  یمبنابراین . هستند ها دادهوجود استقالل خطاها در 

 10از  تر کمعدد آمد که  بدست68/2در تحقیق حاضر ) VIF(یانسوارحداکثر آماره عامل تورم . استقالل خطاها وجود دارد

ی هم خطتوان گفت که در تحقیق حاضر بین متغیرهاي مستقل  یمبنابراین . ی استهم خطنشانگر عدم وجود چند 

  . توان از تحلیل رگرسیون چند متغیري استفاده نمود یمبا توجه به این موارد . چندگانه وجود ندارد

از روش  زیست محیطیو  فرهنگی، اجتماعی، از روي شاخص هاي اقتصادي روستاي موییلبینی توسعه  یشپ

  .گزارش شده است 14رگرسیون استفاده شد و نتایج آن در جدول 

  

  

  



  روستاي موییلتوسعه با  توسعه گردشگريزیرساختی شاخص هاي همبستگی بین : 14جدول 

Adj. 
R2  

R2  R  sig F  مجذور میانگین  df  
مجموع 

  مجذورات

  

27/0  29/0  53/0  000/0  07/20  
  رگرسیون  628/525  4  407/131

  باقیمانده  740/1282  196  545/6

sig
  

t
  متغیرهاي  ضرایب غیر استاندارد  ضرایب استاندارد

Beta  نیب شیپ  B  خطاي معیار

000/0   مقدار ثابت  63/6  25/1    30/5

407/0   اقتصادي  062/0  07/0  074/0  83/0

89/0   یاجتماع  011/0  085/0  012/0  131/0

57/0   فرهنگی  032/0  058/0  038/0  557/0

00/0   زیست محیطی  43/0  055/0  52/0  94/7

ایـن  . مـی باشـد   407/131مالحظه می گردد که مجذور میانگن شاخص هاي زیر ساختی برابر بـا   14در جدول         

رهنگی و زیست محیطـی بـه دسـت    مجذور در واقع از مجذور کردن میانگین هر کدام از شاخص هاي اقتصادي، اجتماعی، ف

  .بعد از مجذور کردن، مقادیر به دست آمده با همدیگر جمع شده و مجموع مجذورات به دست آمده است. آمده است

 از روي شـاخص هـاي   روستاي موییـل توان نتیجه گرفت در تبیین توسعه  یمجدول در این بر اساس نتایج مندرج       

از  =29/0R2)اقتصادي، اجتمـاعی، فرهنگـی، زیسـت محیطـی    (ینب یشپتغیرهاي مجموع مزیرساختی توسعه گردشگري 

درصـد نمـره    29ین بـ  یشپـ یعنی متغیرهاي . کنند یمبینی  یشپرا تبیین و  )توسعه روستاي موئیل(واریانس متغیر مالك

رات در بعـد توسـعه   درصـد از تغییـ   29کنند و از روي متغیرهاي ذکـر شـده مـی تـوان      یمرا تبیین  روستاي موییلتوسعه 

  .روستاي موییل را پیش بینی نمود

درصـد   99نشـان داد کـه بـا اطمینـان     ، P>01/0و  R ،07/20 =)196 ،4(F= 53/0؛ 14جـدول   بـر اسـاس  همچنین       

 29ي داریمعنـ ي گونـه بـه   )عامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگـی و زیرسـاختی  (توسعه گردشگريزیر ساختی شاخص هاي 

 99، در سـطح اطمینـان   )= 52/0(زیسـت محیطـی  ، که سهم ندینمایمرا تبیین روستاي موییل ي توسعه مولفهدرصد 

نیـز افـزایش    روستاي موییلاست و عالمت مثبت نشان می دهد که با افزایش میزان این شاخص ها، توسعه  داریمعندرصد 

در پـیش بینـی   )= 038/0(و فرهنگـی  )= 012/0(، اجتماعی)= 074/0(اما سهم عامل هاي اقتصادي. می یابد

و از روي این عامل ها نمی توان به پیش بینی توسعه روستاي موییـل   )p>0/05(روستایی موییل معنی دارد نیست توسعه 

  .پرداخت
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همین به.رودمیمارشبهو ملیجهانیدراقتصادو موثراصلیهايشاخهازیکیبعنوانروستاییگردشگري            

جهاناز کشورهايبسیاريدرتوسعهبرايریزیهابرنامهدراولویتهاي اصلیازصنعتاینگسترشوتوسعهبهتوجهدلیل

روستاییتوسعهاصلیعنوان محوربهراخوداهمیتکشاورزيصنعتاینکهبهبا توجهامروزهروستاییگردشگري.باشدمی

کاهشوبرداریهابهرهافزایشگسترش شهرنشینی،جمعیت،فزایندهرشدزیراداردتوسعهي روبهرونداستدادهدستاز

منابعبهخودرشدتداوموحیاتادامهرا برايانسانیجوامعانسانیزیستمحیطتهدیدآنو درنتیجهطبیعیمنابع

انزواي حالتازپیرامونیووستاییرمناطقشدنموجب خارجروستاییگردشگري.استکردهمجبوردرآمدي دیگري

با توجه به موارد  .کندمیفراهمراجهانیوايمنطقهملی،به اقتصاداتصالتواناییوشده،فرهنگیواجتماعیاقتصادي،

ذکر شده و اهمیت توسعه روستایی از جمله روستاي موئیل و نقش عامل هاي زیرساختی در توسعه روستاي موئیل، 

. شاخص هاي زیرساختی توسعه گردشگري در توسعه روستاي موئیل انجام گرفتي  ه منظور بررسی رابطهپژوهش حاضر ب

: میدانی؛ از نظر تکنیک تحلیلی: کاربردي؛ از نظر راهکار اجرایی: کمی؛ از نظر هدف: روش پژوهش از نظر راهبرد اصلی

تشکیل داده  1396نوار روستاي موییل در سال ي آماري تحقیق حاضر را سرپرستان خا جامعه. همبستگی بود _توصیفی 

با توجه به محدودیت دسترسی به تمامی افراد جامعه، امکان بررسی کل جامعه وجود . باشندمی 422است که برابر با 

) در دسترس(گیري اتفاقی براي انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونه. اي از جامعه مورد نظر انتخاب شدنداشت لذا نمونه

پس از جمع آوري . نفر محاسبه شده است 201و حجم نمونه مورد مطالعه با توجه به فرمول کوکران برابر . استفاده شد

براي  .به تحلیل داده ها و تبیین موضوع مورد مطالعه پرداخته شد Spssاطالعات پردازش آنها در محیط نرم افزار آماري 

بخش اطالعات  3پرسشنامه مذکور در . محقق ساخته استفاده گردیدجمع آوري داده هاي پژوهش از ابزار پرسشنامه 

. دموگرافیک و اطالعات مربوط به عوامل زیر ساختی گردشگري و اطالعات مربوط به توسعه روستاي موییل تنظیم شده بود

سوال بود و 21بخش اطالعات مربوط به متغیرهاي اصلی پرسشنامه داراي . سوال بود 4بخش اطالعات دموگرافیک شامل 

و توسعه ) سوال 5(، عامل زیست محیطی )سوال 5(، عامل فرهنگی )سوال 6(، عامل اجتماعی )سوال 5(عامل اقتصادي 

روایی محتوایی پرسشنامه . درجه اي تنظیم شده بودند 5سواالت در طیف لیکرت . را می سنجید) سوال 4(روستاي موییل 

ید گردید و پایایی ابزار در بخش عامل هاي زیرساختی گردشگري با ضریب با نظر اساتید متخصص در حوزه گردشگري تای

همچنین الزم به . ؛  با به دست آمدα= 60/0؛  و در بخش توسعه روستاي موییل برابر  α= 79/0آلفاي کرونباخ برابر با 

و آزمون هاي  spss.22فزار ذکر است براي تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی از نرم ا

درصد شاخص هاي زیر ساختی توسعه گردشگري  99نتایج نشان داد که با اطمینان . اسپیرمن و رگرسیون استفاده گردید

ي توسعه روستاي موییل را تبیین مولفهدرصد  29ي داریمعني گونهبه ) عامل اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و زیرساختی(

درصد  99، در سطح اطمینان )= 52/0(، که سهم زیست محیطی )P>01/0و  R ،07/20 =)196 ،4(F= 53/0(ندینمایم

است و عالمت مثبت نشان می دهد که با افزایش میزان این شاخص ها، توسعه روستاي موییل نیز افزایش می  داریمعن

ایی موییل معنی دارد نیست اما سهم عامل هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی در پیش بینی توسعه روست. یابد

)p>0/05 .( اردستانییافته به دست آمده با نتایج تحقیقات)1386(، سناعی )1382(، مهدوي )1381(، قادري)1381( ،

در بحث ارتباط عامل زیست محیط و توسعه؛ همسو و همخوان است ) 1386(، مهندسین مشاورپارسومائی)1380(رهنمایی 

عامل هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با توسعه روستاي موئیل ناهمخوان و ناهمسو  و در بحث عدم معنی داري رابطه

به نظر می رسد علت ناهمخوانی مذکور، عدم اطالع و آگاهی ساکنین از اهمیت این شاخص ها در توسعه گردشگري . است

  .و توسعه روستایی باشد

  

  



  پیشنهادات. 8

تصادي، اجتماعی و فرهنگی در پیش بینی توسعه روستایی موییل، با توجه به معنی دار نشدن سهم عامل هاي اق

  .تحقیقات بیشتري در این زمینه انجام گیرد

تحقیق حاضر در جوامع آماري دیگر نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.  

 ها با توجه به تاثیر و نقش عامل زیست محیطی در پیش بینی توسعه روستایی موییل، پیشنهاد می شود دهیاري

  .و خانه بهداشت با برگزاري کارگاه هاي آموزشی به تببین اهمیت عامل زیست محیطی براي مردم اقدام کنند

 با در نظر گرفتن امکاناتی همچون سامان دهی جمع آوري زباله و تمیز کردن فضاي زیست محیط روستاي

  .موییل به توسعه هر چه بیشتر روستاي موییل اقدام نمایند

ابقات در مدرسه در عرصه ترویح فرهنگ زیست محیطی به توسعه بیشتر روستا کمک کنندبا برگزاري مس.  

 شوراي اسالمی و دهیاري با برگزاري مراسماتی از جمله نهال کاري و تمیز کردن فضاهاي گردشگري و عمومی

  .روستا به توسعه هر چه بیشتر روستاي موییل یاري رسانند

  :منابع و ماخذ. 9

  ،انتشارات سمت)ماهیت و مفاهیم(گردشگري).1385(حمد حسی و مهدي سقاییپاپلی یزدي،م-1

  ،جغرافیاو صنعت گردشگري،انتشارات دانشگاه پیام نور،چاپ چهارم)1376(رضوانی،محمدرضا-2

،برنامه ریزي ملی و منطقه اي جهانگردي،ترجمه محمود عبداهللا زاده،تهران،دفتر )1379(سازمان جهانی جهانگردي-3

  اي فرهنگیپزوهش ه

  ،توسعه گردشگري روستایی با رویکرد گردشگري پایدار،انتشارات دانشگاه پیام نور)1387(رضوانی،محمد رضا،-4

  ،سازمان جهانی گردشگري در چشم انداز جامع،دفترپزوهش هاي فرهنگی)1377(جاك و ادوارد -5

خاکستري گردشگري در کالن شهرهاي ایران  نقطه چین هاي).1389(عبدالعلی زاده،حسام،حسامی زند و زینب موالیی- 6

  ویزه نامه اقتصاد گردشگري

  مدیریت راهبردي در محیط زیست،انتشارات کاوش قلم).1389(کرباسی،عبدالرضا،مسعود منوري و رکسانا موگویی-7

  جغرافیا و صنعت گردشگري،دانشگاه پیام نور،چاپ چهارم).1376(رضوانی،محمدرضا،-8
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