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گردشگری به عنوان ابزاری کارآمد می تواند نقش مهمی را در توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی
روستایی ایفا کند. امروزه در بسیاری از کشورها برای رفع چالش های اقتصادی - اجتماعی نواحی

روستایی به ویژه در روستاهایی که با افول فعالیت های کشاورزی سنتی روبرو هستند گردشگری در
کانون توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش تبیین نقش گردشگری در پایداری اقتصادی و اجتماعی
نواحی روستایی شهرستان قائمشهر می باشد. روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی و متغییرهای

تحقیق بر اساس مبانی نظری مربوط، یافته های محققان داخلی و دیگر کشورها و کارهای میدانی
اولیه از ناحیه مورد مطالعه استخراج گردیده است. داده¬های تحقیق از طریق منابع اسنادی و مطالعات
میدانی درقالب: مشاهدات، پرسش نامه و مصاحبه بدست آمده است. با توجه به گستردگی حجم جامعه

آماری، از روش نمونه گیری استفاده شده که بر این اساس تعداد 20 روستای دارای گردشگری
روستایی و 375 نفر از اهالی روستا و 56 نفر از مدیران محلی به عنوان حجم نمونه انتخاب و مورد

مطالعه قرار گرفته اند. در تحلیل داده ها و اطالعات از تحلیل آماری توصیفی و آمار استنباطی
استفاده شده است، به طوری که در بخش آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی، نمودارهای ستونی و
میانگین و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی ازآزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون وآزمون
t آزمون انجام از پس که ترتیب بدین .است شده برده بهره هاداده تحلیل جهت مستقل ای نمونه دو k-s

و اطمینان از نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون های پارامتری ضریب رگرسیون و ضریب همبستگی
پیرسون در فاصله اطمینان 95 درصد، برای اثبات فرضیه اصلی یک دو و فرضیه های فرعی یک و دو و

شش زیر فرضیه متناظر آن استفاده گردید. همچنین برای آزمودن فرضیه فرعی سوم و سه زیر
فرضیه متناظر آن از آزمون t استفاده شد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان می دهد بر اساس آزمون

ضریب همبستگی و آزمون تحلیل واریانس گردشگری اثرات و پیامد های مثبت اقتصادی و اجتماعی
نظیر اشتغالزایی، افزایش درآمدو سطح آگاهی و مانند آن را در پی داشته است.
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