
 چکیذٌ

تًاوذ وقش مُمی را در تًسؼٍ اقتصادی ي اختماػی وًاحی ريستایی ایفا کىدذ   گردشگری تٍ ػىًان اتساری کارآمذ می

اختماػی وًاحی ريستایی تٍ يیژٌ در ريسدتاَایی کدٍ    -َای اقتصادی امريزٌ در تسیاری از کشًرَا ترای رفغ چالش

گردشگری در کاوًن تًخٍ قرار گرفتٍ است  َدذ  ایده ودژيَش    َای کشايرزی سىتی ريتري َستىذ تا افًل فؼالیت

تاشدذ  ري  اوددا    تثییه وقش گردشگری در وایذاری اقتصادی ي اختماػی وًاحی ريستایی شُرستان قائمشدُر مدی  

َای محققان داخلدی ي دیگدر   تحلیلی ي متغییرَای تحقیق تر اساس مثاوی وظری مرتًط، یافتٍ -ایه وژيَش تًصیفی

َای تحقیق از طریق مىاتغ اسدىادی  کارَای میذاوی ايلیٍ از واحیٍ مًرد مطالؼٍ استخراج گردیذٌ است  دادٌکشًرَا ي 

وامٍ ي  مصاحثٍ تذست آمذٌ است  تا تًخٍ تٍ گستردگی حدم خامؼٍ ي مطالؼات میذاوی  درقالة: مشاَذات، ورسش

وفر  573ريستای دارای گردشگری ريستایی  ي  02آماری، از ري  ومًوٍ گیری استفادٌ شذٌ کٍ تر ایه اساس تؼذاد 

اوذ  در  تحلیل دادٌ وفر از مذیران محلی تٍ ػىًان حدم ومًوٍ اوتخاب ي مًرد مطالؼٍ قرار گرفتٍ 35از اَالی ريستا ي 

َا ي اطالػات از تحلیل آماری تًصیفی ي آمار استىثاطی استفادٌ شذٌ است، تٍ طًری کٍ در تخش آمدار تًصدیفی از   

ل تًزیغ فراياوی، ومًدارَدای سدتًوی ي میداوگیه ي اوحدرا  اسدتاوذارد ي در تخدش آمدار اسدتىثاطی ازآزمدًن          خذاي

تذیه ترتیدة  َا تُرٌ تردٌ شذٌ است   ای مستقل خُت تحلیل دادٌدي ومًوٍ tَمثستگی ویرسًن ي رگرسیًن يآزمًن 

َدای ودارامتری یدریة رگرسدیًن ي     از آزمدًن  َدا، ي اطمیىان از ورمال تًدن تًزیغ دادٌ k-sکٍ وس از اودا  آزمًن 

درصذ، ترای اثثات فرییٍ اصلی یک  دي ي فرییٍ َای فرػی یدک   53یریة َمثستگی ویرسًن در فاصلٍ اطمیىان 

ي دي ي شش زیر فرییٍ متىاظر آن استفادٌ گردیذ  َمچىیه ترای آزمًدن فرییٍ فرػی سً  ي سٍ زیر فرییٍ متىداظر  

دَذ تر اساس آزمًن یریة َمثسدتگی ي آزمدًن   در مدمًع وتایح ایه وژيَش وشان می شذ استفادٌ  tآن از آزمًن 

َای مثثت اقتصادی ي اختماػی وظیدر اشدتغالسایی، افدسایش درآمدذي سدط       تحلیل ياریاوس گردشگری اثرات ي ویامذ

 آگاَی ي ماوىذ آن را در وی داشتٍ است 
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