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  چكيده

  خصوص گردشگري روستايي، توجه به ابعاد اقتصادي گردشگري مقوله گردشگري بهامروزه با توجه به تغيير ديدگاهها به

اقتصاد  هاي اخير، تاثيرات زيادي بررشد خودجوش گردشگري در مناطق روستايي، طي سال. استازپيش افزايش پيدا كردهبيش

  . دنبال بررسي نقش گردشگري در اشتغال روستاهاي شهرستان فيروزكوه استنوشتار حاضر، به. جوامع روستايي داشته است

منظور گردآوري به. اندصورت هدفمند انتخاب شدهمنظور تدقيق مساله مورد پژوهش هشت روستا از روستاهاي اين شهرستان بهبه

ميداني استفاده شد و لذا، پس از تدوين چارچوب نظري پژوهش عمليات ميداني از طريق تكميل  هاي اسنادي واطالعات از روش

، tو انجام آزمون  SPSSافزار ها با استفاده از نرمبراي تجزيه و تحليل داده. نامه جامعه محلي و كارشناسان انجام گرفتپرسش

محاسبه . امي روستاهاي مورد بررسي پرداخته شده استو والش به مقايسه متغيرهاي پژوهش، در تم  ANOVAآزمون لون

ها نيز براساس روايي پرسشنامه. استدست آمدهبه 0.9گيري از روش آلفاي كرونباخ بوده و ضريب پايايي پايايي ابزار اندازه

اي جليزجند، بادرود، دهد گردشگري در روستاهنتايج حاصل از پژوهش نشان مي. مطالعات قبلي و نظر كارشناسان موردتاييد است

تواند بر افزايش اشتغال در روستا نقش موثري داشته باشد و در روستاهاي هرانده، لزور، طارس و سيميندشت خمده و مزداران مي

است، همچنين بيشترين اشتغالزايي در روستاي خمده و كمترين اشتغالزايي گردشگري بر افزايش اشتغال نقش موثري نداشته

باشد، در روستاي خمده كه بيشترين اشتغالزايي را داشته است، اشتغالزايي در زمينه عرضه و اي سيميندشت ميمربوط به روست

رساني به گردشگران، عرضه و فروش محصوالت دامي فروش محصوالت زراعي و باغي، اجاره منزل، ويال و يا سوئيت، خدمات

دهندگان اظهار داشتند مشاغل ايجاد شده توسط درصد از پاسخ 60از عالوه بيش هب. و در نهايت، فروش صنايع دستي بوده است

  . شوداهالي بومي اداره مي
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  بيان مساله

. عنوان بخش پايه استبه توسعه، توجه به روستاها و بخش روستاييامروزه اين مسئله آشكار شده كه الزمه رسيدن به

كنند، هاي روستايي كشورهاي در حال توسعه زندگي ميبا توجه به اينكه عمده جمعيت فقير جهان در مناطق و بافت
كه متخصصان درحالي. شودترين موضوعات در حيطه توسعه روستايي محسوب ميترين و اساسيفقر يكي از مهم

ز طريق رويكردهايي مانند بهبود حاصلخيزي خاك، اصالحات ارضي و فناوري اند تا شرايط روستايي را اتالش كرده
پيشرفته بهبود بخشند، رويكردهاي توسعه سنتي كه عمدتاً بر مسائل اقتصادي تمركز داشتند، در كاهش فقر روستايي 

ها و رويكردهاي ه فعاليترو، براي توسعه روستايي باز اين). 28: 1384پور، جمعه(اند دنبال نداشتهموفقيت چنداني به
 . جديدي كه پايدار و جامع باشند نياز است

يافته مورد توجه قرار گرفته و در برخي از خصوص در كشورهاي توسعههاي اخير، بهيكي از راهبردهايي كه در سال
حي روستايي و همراه داشته است، توسعه و گسترش گردشگري در نوااين كشورها به اجرا در آمده و نتايج مثبتي به

عنوان منبع درآمد و معشيت مردم روستا و در عين حال، كمك هاي متعدد طبيعي و فرهنگي روستا بهاستفاده از جاذبه
عقبده بسياري از گردشگري، به. فرد طبيعي و فرهنگي روستاستهاي منحصر بهها و جاذبهبه حفاظت از سرمايه

دي مزاياي بسياري دارد كه آن را به ابزاري مؤثر براي از بين بردن فقر هاي اقتصامحققان، در مقايسه با ديگر بخش
ها و تري در برنامهطور مشخصگرچه تحقق آن تا حد زيادي مستلزم اين است كه دستور كار فقر به. كندتبديل مي
رويكردهاي . هاي بيشتر براي قشر فقير گنجانده شودهاي ملي گردشگري براي تقويت مشاركت و فرصتاستراتژي

علت كمبود توجه به مسئله معيشت و كاهش فقر روستايي هاي اخير، بهموجود در تحقيقات گردشگري سنتي در سال
تواند با استفاده از رويكرد معيشت پايدار براي برخي اعتقاد دارند كه اين كمبود و نقص مي. اندبسيار مورد انتقاد بوده

رشد روزافزون و پرشتاب . روستايي موردتوجه قرارگرفته و برطرف شود هدايت و تحليل نقش گردشگري در توسعه
آنتونيو ساوينياك، . است كه قرن بيستم را قرن گردشگري بنامندنظران را بر آن داشتهگردشگري بسياري از صاحب

يك جهان  گردشكري در پايان قرن بيستم به صنعت شماره«: ؛ اعالم كرد 1998دبيركل پيشين سازمان جهانگردي در 
زايي، رشد بخش بسياري از كشورها اين صنعت پويا را منبع اصلي درآمد، اشتغال. (Gee, 1994:16)» تبديل خواهد شد

گردشگري در رشد و توسعه اقتصادي كشورها و ). 56- 1378:54لي، (دانند خصوصي و توسعه ساختار زيربنايي مي
منزله فعاليتي اقتصادي و در اي كه گروهي بدان بهگونهبه. سزا داردويژه كشورهاي درحال توسعه، نقش و اهميتي بهبه

مندي از صنعت گردشگري و بنابراين، بايد كشورها، نواحي و جوامع گوناگون، براي بهره. نگرندنتيجه يك صنعت مي
امروزه، اشتغال و بيكاري . دازندايجاد تغييراتي در اين زمينه بپراجراي برنامه به مثابه اهرم توسعه، باگيري از آن بهبهره

اشتغال منبع عمده درآمد مردم و عامل اصلي تعديل فقر . از مسائل مهم در ادبيات توسعه اقتصادي همه كشورهاست
شمار هاي اجتماعي بهگسترش بيكاري نيز عاملي مهم در زمينه كاهش رشد اقتصادي و افزايش عارضه. در جامعه است

تر شدن بيشتر كشورها با مسئله اشتغال درگيرند، اما آنچه باعث پيچيده). 211:  1382تونچي، زاد و تونصيري(رود مي
بودن برخي از مشكالت در اين آفرين و ناشناختهسوم شده، تعداد عوامل مشكلموضوع در كشورهاي جهان

اران، دولتمردان و كارشناسان اي كه درجهان پرشتاب امروز، اين مسئله توجه بسياري از سياستمدگونهكشورهاست؛ به
هاي موردتوجه كشورها در زمينه بنابراين، پرداختن به صنعت گردشگري يكي از روش. استخود جلب كردهرا به
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  پديده گردشگري وجوه مختلف . هاي شغلي و رهايي از بيكاري و در نتيجه، توسعه مناطق استايجاد فرصت

يافته و كاهش اي موارد، براي توسعه مناطق كمتر توسعهگيرد و حتي در پارهيهاي اقتصادي و اجتماعي را دربرمفعاليت
  گردشگري صنعتي كاربر است كه زمينه اشتغال افرادي با . رودشمار ميفقر و بيكاري در آنها، آخرين گزينه به

بنابراين . بر بيكاري است هاي غلبهرو، يكي از راهآورد و از اينهاي گوناگون و در سنين مختلف را فراهم ميمهارت
وقت را براي نيروي انساني با هاي اشتغال دائم، فصلي و نيمههاي مختلف زمينهتوسعه گردشگري روستايي در مكان

در توسعه گردشگري، گذشته از ايجاد اشتغال . كاهدسازد و از نرخ بيكاري ميتخصص و آموزش متوسط فراهم مي
فروشي نيز براي افراد مرتبط مانند كارهاي ساختماني، تغييرات،كرايه خودرو ودستهاي مستقيم، زمينه ساير فعاليت

هاي فراواني دليل موقعيت قرارگيري خود، داراي جاذبهشهرستان فيروزكوه به). 1374:109سلطاني،(بومي فراهم شود 
  هرستان منابع گردشگري هاي بالقوه طبيعي، فرهنگي و تاريخي اين شظرفيت. باشددر زمينه جذب گردشگر مي

بنابراين، اين پژوهش بر آن است تا مشخص كند گردشگري در . دهدنظيري را دراختيار گردشگران قرار ميبي
 روستاهاي شهرستان فيروزكوه چگونه بر افزايش اشتغال تاثير داشته است؟ 

هاي بسياري در جهان و نامهايانها و پهاي اخير، مقاالت، كتابدر زمينه گردشگري و گردشگري روستايي در سال
ها ها و بيان نتايج اين پژوهشنامهبه بررسي كتب، مقاالت و پايان 3تا  1ايران نگارش يافته است، كه در قالب جداول 

  .پرداخته شده است

  هايي با موضوع گردشگري و گردشگري روستاييكتاب. الف

 ده در زمينه گردشگريمروري بر پيشينه تحقيق بر اساس كتب منتشر ش: 1جدول

 نتايج پژوهش عنوان پژوهش سال انتشار نام پژوهشگر

 جوليا  شارپلي
ترجمه 

1380  
 گردشگري روستايي

گردشگري روستايي را در تمامي ابعاد و با توجه به پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

شگري محيطي مورد بررسي قرارداده است و در ترسيم ماهيتي علمي از گردوزيست

 .روستايي فعاليت كرده است

مجتبي قديري معصوم و 

 همكاران
1389 

  گردشگري پايدار

 )روستايي و عشايري(

ريزي گردشگري به بررسي گردشگري روستايي از ديدگاههاي مختلف و همچنين به برنامه

 .روستايي پرداخته است

 1390 محمدرضا رضواني

توسعه گردشگري 

روستايي با رويكرد 

 پايدارگردشگري 

به اين موضوع پرداخته است كه با توجه به سابقه و روند توسعه گردشگري در ايران، اين 

نوع گردشگري هنوز در آغاز راه است و گردشگري روستايي در ايران در مجموع در مرحله 

 .قرار دارد »اكتشاف«

محمد حسين پاپلي 

 يزدي و مهدي سقايي
1390 

  گردشگري

 )ماهيت و مفاهيم(

هاي  تئوريك گردشگري  با  رويكردي فلسفي پرداختند و ماهيت سي مفاهيم  بنيادين و ضرورتبه برر

 .گردشگري را مدرنيته، پسامدرنيته و فراپسامدرن مورد بررسي قرار دارند

 گردشگري روستايي 1390 صالحي فرد
پذير در بخش عطافاي منسجم،  كارآمد و اناست  كه  تدوين  برنامهبه  اين موضوع  پرداخته  شده

 .يزي استرگردشگري روستايي  نيازمند  آگاهي از مباني  نظري و  ساختار  تئوريكي  دانش  برنامه

 گردشگري روستايي ايران 1391 كريمي، محبوب فر

ها از مكانها ريزي مناسب و برخورداريصنعت گردشگري روستايي  موفق  را مستلزم برنامه

احتمال موفقيت مزارع گردشگري نزديك به مكانهاي . هاي روستايي استو جاذبه

 .گردشگري به مراتب بيشتر است

 هاي گردشگريگونه 1393 رحيم يعقوب زاده

گيري از مطالعات و تجربيات خود در اين حوزه و با بررسي درصدد است تا به مدد بهره

بندي نسبتاً بقهنظريات  و مدلهايي  كه  تاكنون  پيرامون  گردشگري ارائه شده است، ط

المقدور  تمام انواع گردشگري را اي كه حتيگونهجامعي از انواع گردشگري ارائه دهد به

 .شناسي گردشگري قرار گيردپوشش داده و الگويي براي مطالعه پيرامون گونه
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  مقاالت با موضوع گردشگري. ب

 يگردشگر هنيزم در شده منتشر مقاالت بر اساس قيتحق نهيشيپ بر يمرور: 2جدول

 نتايج پژوهش عنوان پژوهش سال نام پژوهشگر

عبدالحميد 

 ابراهيمي
1376 

تأثير صنعت جهانگردي بر 

متغيرهاي اقتصادي، 

محيطي و اجتماعي 

 فرهنگي ايران

محيطي و اجتماعي   با تأكيد بر ويژگيهاي فرهنگي و ارزشي ايران، بر لزوم بررسي عوامل اقتصادي،

  كند و بيان صنعت توريسم و مديريت بازار يابي استراتژيكي تأكيد مي فرهنگي در توسعه پايدار

فرهنگي و محيطي   هاي اقتصادي و اجتماعي،دارد كه براي نيل به توسعه متوازن، مزايا و هزينهمي

عالوه بر اين، در اين مقاله سعي شده تا تعداد زيادي از مقياسهاي . بايستي مورد مالحظه قرارگيرد

همچنين . اي بيان گرددها در سطح محلي و منطقهمشيمقررات و خط  وان استاندارد،كنترلي بعن

اثرات مثبت و منفي صنعت توريسم بلحاظ اقتصادي، محيطي و اجتماعي فرهنگ در ايران در اين 

 .مقاله مورد توجه قرار داده شده است

 1378 آناهيتا همايون

  اكوتوريسم در جهان سوم،

براي موانع و ديدگاهها 

 رسيدن به پايداري

ضمن بررسي وضعيت اكوتوريسم در چند كشور در جهان سوم از جمله كشورهاي ونزوئال، كنيا، 

كند كه اهميت اكوتوريسم در ملل جهان سوم از تأكيد مي …ماداگاسكار و نپال،   بليز، اكوادور،

د قابل توجه آن زماني مشخص گرديد كه نواحي اكوتوريسمي مورد بازديد قرار گرفت و درآم

بايد در مقياس  هاي نوين جهانگردي ميبعنوان يكي از شيوه  آشكار شد و توسعه اكوتوريسم،

 كوچك و در محدوده فعاليت مالكان محلي صورت بگيرد

 1380 حسن افراخته

توسعه جهانگردي در استان 

سيستان و بلوچستان با 

 تأكيد بر توريسم روستايي

سم در توسعه اقتصادي كشورها، تعريف و مفهوم توريسم و توريسم ضمن بيان اهميت نقش توري 

در اين . روستايي به ذكر جايگاه و اهميت اين صنعت در استان سيستان و بلوچستان پرداخته است

سيستم جديدي براي خلق ثروت در نواحي روستايي با   تحقيق تأكيد شده كه توريسم روستايي،

همچنين ضمن . باشدهاي توسعه يكپارچه روستايي مييه برنامهاستفاده از صنعت جهانگردي بر پا

روي گسترش توريسم در اين استان، راهكارها و پيشنهاداتي در اين زمينه ارائه ارائه مشكالت پيش

توسعه و بهبود   گذاري بخش توريسم خارج از استان بوسيله ارائه يارانه،توان به سرمايه شده كه مي

هاي مختلف جهت زات و تأسيسات اقامتي و رفاهي و برگزاري نمايشگاهونقل، تجهيشبكه حمل

 .ها و منافع توريستي استان اشاره نمودشناساندن جاذبه

زاده و شريف

 مرادنژادي
1381 

  توسعه پايدار و 

 توريسم روستايي

هاي اقتصادي و ايجاد مشاغل گوناگون در با گسترش گردشگري روستايي، امكان انجام فعاليت

هاي شغلي بيشتر جنبه خدماتي دارند و ممكن است به شود، اين فرصتناطق روستايي فراهم ميم

اي و داري، خدمات مشاورهحمل و نقل، هتل: طورمستقيم يا غيرمستقيم بوجود آيند، كه از آن جمله

 دهي و بازاريابي، و توليدات صنايع دستي و روستاييراهنمايي، سازمان

مسعود تقوايي و 

دعلي محم

  شاپورآبادي

 

1381 

توسعه منطقه برخوار 

اصفهان از طريق گسترش 

 توريسم روستايي

كنند تا مزاياي صنعت توريسم و نقش آن در ايجاد اشتغال و توسعه صنايع دستي و تالش مي

هاي توريستي منطقه همچنين نقش تعاون در مشاركت و توسعه را بررسي كرده و سپس جاذبه

را  …مسجدها و هاي كويري، كبوترخانه، صنايع دستي، جاذبه  بافي،له قاليبرخوار اصفهان از جم

معرفي نموده و در نهايت، ضمن ارائه يك الگو براي ايجاد و توسعه صنعت توريسم در روستاها از 

 ها، موجبات توسعه منطقه را فراهم آوردطريق تشكيل تعاوني

مراد نژادي و 

 نظري
1382 

ي توريسم و توسعه روستاي

 ايران در

به بررسي تأثير توسعه گردشگري بر توسعه روستايي پرداخته و گردشگري را يك عامل اقتصادي 

نتايج تحقيق نشان . هاي اخير، مورد توجه قرار گرفته استاند كه در سالعمده و بسيار موثر دانسته

ايجاد : جمله است تواند اثرات گوناگون بر توسعه داشته باشد، كه از آنمي دهد كه گردشگري مي

اي كه همه كارگران ساده و مشاغل گوناگون و نيز گستردگي زمينه اشتغال در گردشگري، به گونه

 .توانند در اين رشته شاغل شوندهاي گوناگون ميبدون مهارت و همچنين، همه صاحبان مهارت

 1382 كتايون عليزاده

اثرات حضور گردشگران 

محيطي، بر منابع زيست

بخش : ردينمونه مو

 طرقبه در شهرستان مشهد

آلودگي آب، خاك، (محيطي از جمله تاثيرات منفي توسعه گردشگري در طرقبه مشكالت زيست

 .همراه  داشته استرا  به) هوا، نابودي گياهان و جانوران
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 نتايج پژوهش عنوان پژوهش سال نام پژوهشگر

 1384 پويان شهابيان
چيستي و چرايي 

 گردشگري روستايي

هاي موجود و از سوي ديگر ر با توجه به پتانسيلچرايي لزوم توجه به گردشگري روستايي در كشو

هاي مختلف صنعت گردشگري در اين  مقاله مورد تحليل و وجود برخي موانع گسترش جنبه

 .استبررسي قرار گرفته

 1385 تقوي

بررسي جايگاه گردشگري 

در منطقه بالد شاپور 

 دهدشت

چه تاثيري در بهبود وضع  دنبال پاسخ بدين پرسش بوده است كه گسترش گردشگريمحقق به

هاي اين يافته. امكانات و خدمات زيربنايي و رفاهي و در مجموع، در توسعه منطقه داشته است

هاي فراوان اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، و كالبدي محيطي دهد كه با وجود توانمي تحقيق نشان

هاي فراوان اقتصادي، جود تواندهد كه با ومي هاي اين تحقيق نشاندر منطقه مورد مطالعه، يافته

 اجتماعي، فرهنگي، و كالبدي محيطي در منطقه مورد مطالعه

افتخاري و 

 همكاران
1386 

ريزي ارائه الگوي برنامه

راهبردي توسعه گردشگري 

 پايدار روستايي

گردشگري در روستاهاي منطقه  اين پژوهش با هدف تدوين الگوي راهبردي مناسب براي توسعه

سوال اساسي اين پژوهش اين است كه الگوي راهبردي مناسب براي . لعه انجام شده استمورد مطا

 .توسعه گردشگري كه به توسعه پايدار روستايي منجر شود، كدام است

 1387 نيا و هدايتيفاضل

ارائه راهبردهاي مناسب 

براي توسعه گردشگري 

 درياچه زريوار

پذير بودن درياچه نيازمند بازنگري و ه خاطر آسيباند كه بدر پژوهش خود به اين نتيجه رسيده

هاي مناسب و همچنين مديريت واحدي  براي رفع محدوديتها و استفاده از ارائه سياست

 .قابليتهاست

 1389 پورسيد علي

مديريت گردشگري 

روستايي و نقش آن در 

 توسغه روستايي

در . گردشگري زيادي برخوردار استهاي استان سمنان از سكونتگاههاي روستايي متنوع و جاذبه

هاي گردشگري بيشتري برخوردارند و همچنين سازمانهاي متولي اين تحقيق روستاهايي كه پتانسيل

 .استگردشگري مورد بررسي قرار گرفته

 1390 قبادي و همكاران

مطالعه وضعيت گردشگري 

روستايي در روستاي خانقاه از 

ديدگاه اهالي روستا با استفاده 

 تئوري بنيانياز 

در پژوهش حاضر سعي شده است به مطالعه وضعيت توريسم روستايي در روستاي خانقاه استان 

به منظور گردآوري اطالعات، از مصاحبه . كرمانشاه با استفاده از روش تئوري بنياني پرداخته شود

همزمان با . اي استفاده شدعميق، مشاهده مستقيم، تهيه عكس و فيلم، اسناد و مدارك كتابخانه

 .ها نيز صورت گرفتآوري داده، تجزيه و تحليل آنجمع

عنابستاني و 

 همكاران
1391 

بررسي آثار اقتصادي، اجتماعي، 

محيطي توسعه كالبدي و زيست

هاي گردشگري در سكونتگاه

 روستايي

: ددر  اين مقاله تالش شد  آثار  توسعه گردشگري  در روستاهاي محدوده  مورد مطالعه  مانن

محيطي را  براساس نظرسنجي  از  روستاييان  و گردشگران  اقتصادي،  اجتماعي،  كالبدي و  زيست

 .مورد  ارزيابي  و سنجش  قرار  گيرد

افتخاري و 

 همكاران
1392 

ريزي ارائه الگوي برنامه

راهبردي توسعه گردشگري 

 پايدار روستايي

اي توسعه گردشگري در روستاهاي منطقه اين پژوهش با هدف تدوين الگوي راهبردي مناسب بر

سوال اساسي اين پژوهش اين است كه الگوي راهبردي مناسب براي . مورد مطالعه انجام شده است

 .توسعه گردشگري كه به توسعه  پايدار روستايي منجر شود، كدام است

  

  هاي دكتري با  موضوع گردشگريرساله. ج

 يگردشگر نهيزم در شده منتشر مقاالت اساس بر قيتحق نهيشيپ بر يمرور: 3جدول

 نتايج پژوهش عنوان پژوهش سال انتشار نام پژوهشگر

اسـماعيل 

 قادري
1382 

گردشگري و توسعه 

 روستايي پايدار

توسعه   به بررسي ديدگاهها و نظريات موجود در متون مختلف در سطح جهان در مورد توريسم،

انجام شده درباره اثرات مختلف توريسم بر سكونتگاههاي  روستايي و توسعه روستايي پايدار و تحقيقات

پردازد و اي ميروستايي در كشورهاي مختلف به روش توصيفي و تحليلي و با استفاده از شيوه كتابخانه

نمايد، وي معتقد است كه با توجه به ويژگيها و  در نهايت ابعاد اين تأثيرات بر توسعه روستايي بررسي مي

توان يكي از نگرشها و تركيبي از آنها را استفاده كرد و همچنين با  هر منطقه روستايي مي امكانات كشور و

  توجه به تنوع زيستگاهاي كشور و به رغم مشترك بودن مسائل و مشكالت، مانند بيكاري،

نمي توان راه حل واحدي براي رفع آنها ارائه كرد و براي هر منطقه روستايي  …كمبود درآمد و مهاجرت،

مي بايد مطابق با ويژگي هاي اجتماعي فرهنگي و شرايط اكولوژيكي آن منطقه، نوع و نحوه توسعه 

 .توريسم را انتخاب نمود
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 نتايج پژوهش عنوان پژوهش سال انتشار نام پژوهشگر

  ناصر 

زاده عليقلي

 فيروزجايي

1386 

اثرات گردشگري بر ابعاد 

اقتصادي، اجتماعي و 

محيطي نواحي روستايي 

مطالعه موردي نواحي (

روستايي بخش مركزي 

 )رشهرستان نوشه

به تحليل اثرات و پيامدهاي گردشگري در نواحي روستايي بخش مركزي شهرستان نوشهر در چارچوب 

نتايج اين . روش اين تحقيق پيمايشي و ابزار آن پرسشنامه است. رويكرد گردشگري پايدار پرداخته است

زايي، افزايش الدهد كه گردشگري اثرات و پيامدهاي مثبت اقتصادي اجتماعي نظير اشتغتحقيق نشان مي

در كنار اين آثار مثبت، پيامدهاي منفي . سطح درآمد و افزايش سطح آگاهي مردم را به دنبال داشته است

  براساس نتايج ميزان رضايت گردشگران صاحب. اقتصادي، اجتماعي و محيطي را هم داشته است

  ردشگري طبيعت پايه و هاي گجاذبه. هاي دوم به ويژه گردشگران اقامتي رو به تنزل استخانه

از اين رو توسعه گردشگري در اين . زيست ناحيه، از ديدگاه جامعه ميزبان در حال تخريب استمحيط

 .ناحيه با اهداف گردشگري پايدار فاصله زيادي گرفته است

 1386 مهدي سنايي

عملكرد و نقش گردشگري 

در توسعه پايدار نواحي 

مطالعه موردي (روستايي 

ي دهستان مركز

 )كالردشت

ارائه، سپس به ... اين تحقيق ابتدا توصيف مفصلي از وضعيت جمعيتي، طبيعي و آب و هوا، تاريخي و

از اثرات اقتصادي گردشگري، ايجاد اشتغال مورد تاييد گروه مردم و . پردازدنتايج حاصل از پرسشنامه مي

گذاري اجاره ويال و منزل و سرمايهافزايش درآمد خانوارهاي محلي از طريق . استمسئولين قرار گرفته

در بخش ساختمان، عرضه و فروش توليدات روستايي توسط خانوارهاي محلي در حد زياد و خيلي زياد 

از . انددر زمينه باال رفتن سطح رفاه، خانوارهاي محلي و مسئولين نگرش مثبت داشته. تاييد شده است

هاي اجتماعي، تايي از گردشگران، افزايش ناهنجاريپيامدهاي منفي گردشگري الگوبرداري جوانان روس

هاي خانوارهاي محلي از رواج فرهنگ غريبه و تغيير آداب و سنن محلي، همچنين تهديد افزايش نگراني

از نظر زيست محيطي نيز آلودگي هوا و آلودگي . انسجام و يكپارچگي خانوارهاي محلي تاييد شده است

 .رات منفي گردشگري ناميده شده استاز اث... صوتي آسيب روستايي و

 1386 مصطفي قدمي

سازي توسعه شهري و مدل

گردشگري در چارچوب 

نمونه مورد (پايداري 

 )مطالعه، شهر كالردشت

در ذيل اين هدف . به  بررسي نقش گردشگري در تحول توسعه شهري حوزه كالردشت پرداخته است

ر و پيامدهاي گردشگري اين حوزه، نقاط ضعف، تهديد هاي گردشگري در منطقه مورد مطالعه، آثاويژگي

بر اساس نتايج، اثرات گردشگري . در رابطه با گردشگري  و ارايه مدل توسعه شهري موردنظر بوده است

هاي شغلي، ايجاد فرصت. هاي اقتصادي در حد بااليي مورد تاييد قرار گرفته استبر تمامي شاخص

هاي دولتي وارد كردن سرمايه به حوزه اقتصاد، افزايش درآمد ارگانمتنوع سازي مشاغل، كاهش بيكاري، 

از متغيرهاي . هاي اقتصادي مورد تاييد پاسخگويان بوده استو افزايش درآمد مردم به عنوان شاخص

از . داشتن فرهنگ محلي ضعيف ارزيابي شده استاجتماعي و فرهنگي تاثير بر ازدحام تفريحي، زنده نگه

. اي بر ابعاد محيطي كالردشت نداشته استگونه تاثير مطلوب و سازندهشگري هيچنظر محيطي گرد

دهد كه فرهنگي و محيطي نشان مي - هاي حاصل از ارزيابي پايداري از سه بعد اقتصادي، اجتماعييافته

 .از بعد اقتصادي گردشگري منافع كوتاه مدتي در منظقه داشته و وضعيتي بالقوه ناپايدار دارد

 1391 وثوقي ليال

تحليل فرآيند توسعه 

گردشگري در مناطق 

روستايي با تاكيد بر مدل 

نمونه (خوشه گردشگري 

مورد مطالعه رودبار 

قصران،شهرستان 

 )شميرانات

. هدف اين رساله بررسي توسعه گردشگري  روستايي در ناحيه با استفاده از مدل خوشه گردشگري است

هاي اصلي مدل خوشه هاي گردشگري از طريق سنجش مولفههسنجي توسعه خوشدر اين پژوهش امكان

به اين نحو كه ساكنين اثرات منفي و مثبت گردشگري را البته متاثر از ميزان . گردشگري برخوردار است

دليل نگراني و عالقه اند و آنان چه موافق و چه مخالف گردشگري، بهكسب منفعت از آن، درك كرده

 .اندهاي توسعه از خود نشان دادهتمايل بسياري جهت مشاركت در برنامه نسبت به محيط زندگي خود،

 
  روش تحقيق

توان روابط بين متغيرها را مورد توصيف، ها و يا اطالعاتي است كه از طريق آنها ميمقاله حاضر در صدد كشف داده
ه روستايي شهرستان فيروزكوه يافت كه گردشگري، چه نقشي در توسعبحث و تحليل قرارداده و به اين موضوع دست

هاي آماري استفاده شده هاي كمي بوده و در آن از تجزيه و تحليلتوانسته ايفا نمايد و البته اين پژوهش از نوع پژوهش
 بر انجام گرفته هايبررسي به توجه با. اهالي روستاهاي شهرستان فيروزكوه و مسئولين آنها جامعه آماري هستند. است

 روستاهاي ،)فيروزكوه شهرستان سكنه داراي روستاي 69(فيروزكوه  شهرستان روستاهاي گردشگري ايهقابليت روي
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 گردشگري هايقابليت بيشترين داشتن دليل به دشتسيمين و مزداران طارس، خمده، يادرود، لزور، هرانده، جليزجند،

 .باشدمي ساده تصادفي روش به محلي جامعه نامهپرسش براي گيرينمونه. اندشده انتخاب نمونه روستاهاي عنوانبه
 روستايي خانوارهاي .هستند شدنانتخاب براي مساوي شانس داراي انتخاب مورد واحدهاي گيرينمونه روش در اين

براي تعيين حجم نمونه از روش كوكران و جدول مورگان  .اندشده انتخاب كشيقرعه طريق از و شده گذاريشماره
بوده و ) مشاهده عيني و پرسشنامه(اي، اسنادي و روش ميداني آوري اطالعات كتابخانهروش جمع .استاستفاده شده

گرفته و  به مقايسه و والش بهره ANOVA، آزمون لون tو انجام آزمون  SPSSافزار ها از نرمجهت تجزيه و تحليل داده
نامه طراحي براي اطمينان از پايايي پرسش .متغيرهاي پژوهش، در تمامي روستاهاي مورد بررسي پرداخته شده است

ها نيز بر اساس روايي پرسشنامه. استدست آمدهبه 0.9شده از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده و ضريب پايايي 
  .مطالعات قبلي و نظر كارشناسان مورد تاييد است

  

  هاي تحقيقيافته

هاي طوالني و خيلي سرد نيمه مرطوب تا آلپي با زمستان وهوايدليل موقعيت جغرافيايي، آبشهرستان فيروزكوه، به
هاي طبيعي همانند وجود طبيعت بكر و انواع جلوه. شوددارد و در فصل زمستان از سردترين نقاط كشور محسوب مي

و اثر تاريخي  170معدني و بيش از هاي آبها، چشمهها، غارها، تنگهها، رودخانهكوهستان پربرف در زمستان، دشت
اثر ملي به ثبت رسيده، اين شهرستان را از ساير مناطق استان  70بقعه مباركه، شناسايي شده و حدوداً  40فرهنگي و 
اگرچه . روستاي مورد بررسي از شهرستان فيروزكوه داراي بيشترين تعداد گردشگران شهرستان است. سازدمتمايز مي

  هاي گردشگري در اين روستاها شامل ترين جاذبهاما مهمباشد، آمار دقيقي از تعداد گردشگران در دست نمي

  .هاي ذيل استمكان

  برج ديدباني - بيزاده سليمان و بيامام: جليزجند �

  غار بورئيك - تپه باستاني شير دره - برج ديدباني - زاده يحييامام: هرانده �

  پل سنگي - امام زاده خوشنام - قلعه قل دوش - برج تاريخي - زادهامام: لزور �

  زاده احمدامام - چشمه آب معدني خمده - زاده محمدامام - بقعه سيدعلي - برج سنگي: ادرودب �

  تپه باستاني - گنبد گبري - زاده احمدامام: طارس �

  حمام تاريخي - خانه تاريخي - قلعه بابارش - برج يادبود - زاده يحييامام: مزداران �

 )1393؛ سراج، 1381، پازوكي (هاي تاريخيبرج - قورخانه - درياچه آهنگ: سيمين دشت �
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 ) 1381ازوكي،  (:منبع، موقعيت روستاهاي مورد پژوهش در شهرستان فيروزكوه: 1شكل

  

  تجزيه و تحليل

و  ANOVA، آزمون لون tو آزمون  SPSSافزار نامه جامعه محلي، نتايج به شرح زير با كمك نرمبر اساس پرسش
  .دست آمده استوالش به

 مثبت T آماره مقدار و است 0.05كه كمتر از است  صفربرابر  sigمقدار ) 4(ه به جدول توجبا در روستاي جليزجند 

  .نمايد ايفا موثري اشتغال نقش افزايش بر تواندمي گردشگري رسدنظر ميبه ،لذا است،

 زجنديجل يروستا در تستيت آزمون: 4جدول

 عنوان

  آزمون تي تست  

  t df  sig  انحراف معيار ميانگين

  طمينان اختالف فاصله ا

  درصدي 95ميانگين 

  حد باال  حد پايين

 3174. 1845. 000. 114 7.479 35981. 3.2509  زايياشتغال

  نگارندگان: منبع

 0.05از  بيشتركه  )2/0.384=0.192( برابر sigمقدار زايي متغير اشتغال براي، )5(با توجه به جدول در روستاي هرانده 
  .كندنمي ايفا موثري روستاي هرانده نقش در اشتغال افزايش رب گردشگري ،لذا ،است

 هرانده يروستا در تستيت آزمون: 5جدول

  عنوان

  آزمون تي تست  

  t df  sig  انحراف معيار ميانگين

  درصدي 95فاصله اطمينان اختالف ميانگين 

  حد باال  حد پايين

 0367. 0945.- 384. 93 874.- 32018. 2.9711  اشتغال زايي

  نگارندگان: منبع
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 0.05 از بيشتر كه) 2/0.146=0.073( برابر sigمقدار زايي متغير اشتغال براي، )6(با توجه به جدول در روستاي لزور 

  . نمايدنمي ايفا موثري نقش اشتغال افزايش بر گردشگري ،لذا است،

 لزور يروستا در تستيت آزمون: 6جدول

  عنوان

  آزمون تي تست  

  t df sig  انحراف معيار نميانگي

  درصدي 95فاصله اطمينان اختالف ميانگين 

  حد باال  حد پايين

 0777. 0116.- 146. 172 1.460 29766. 3.0330  اشتغال زايي

  نگارندگان: منبع

 ،لذات، اس مثبت T آماره مقدار واست  0.05است كه كمتر از  صفربرابر  sigمقدار ، )7(با توجه به جدول در بادرود 
  .نمايد ايفا موثري اشتغال نقش افزايش بر تواندمي گردشگري رسدنظر ميبه

 بادرود يروستا در تستيت آزمون: 7جدول

  عنوان

  آزمون تي تست  

  t df  sig  انحراف معيار ميانگين

  درصدي 95فاصله اطمينان اختالف ميانگين 

  حد باال  حد پايين

 4577. 3280. 000. 79 12.053 29153. 3.3929  اشتغال زايي

  نگارندگان: منبع

 مثبت T آماره مقدار واست  0.05است كه كمتر از  صفربرابر  sigمقدار ) 8(با توجه به جدول در روستاي خمده 

  .نمايد ايفا موثري اشتغال نقش افزايش بر تواند مي گردشگري رسدنظرمي بهلذا است، 

 خمده يروستا در تستيت آزمون: 8جدول

  عنوان

  آزمون تي تست  

  t df  sig  انحراف معيار ميانگين

  درصدي 95فاصله اطمينان اختالف ميانگين 

  حد باال  حد پايين

 5838. 4162. 000. 55 11.955 31298. 3.5000  اشتغال زايي

  نگارندگان: منبع

ولي مقدار  است  0.05است كه كمتر از  صفربرابر  sigمقدار زايي  متغير اشتغال براي) 9(با توجه به جدول در طارس 
   .نمي نمايد ايفا موثري نقش اشتغال افزايش بر گردشگريلذا منفي است،   Tآماره 

 طارس يروستا در تستيت آزمون: 9جدول

  عنوان

  آزمون تي تست  

 ميانگين
انحراف 

 معيار
t df  sig  

 درصدي 95فاصله اطمينان اختالف ميانگين 

  االحد ب  حد پايين

 1110.- 2480.- 000. 116 5.187- 37429. 2.8205  اشتغال زايي

  نگارندگان: منبع

 ،لذااست،  مثبت T آماره مقدار واست  0.05است كه كمتر از  صفربرابر  sigمقدار ، در مزداران )10(با توجه به جدول 
  .نمايد ايفا موثري اشتغال نقش افزايش بر تواندمي گردشگري رسدنظر ميبه
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 مزداران يروستا در تستيت آزمون: 10جدول

 عنوان

  آزمون تي تست  

  t df sig  انحراف معيار ميانگين

  درصدي 95فاصله اطمينان اختالف ميانگين 

  حد باال  حد پايين

 4061. 2501. 000. 90 8.354 37465. 3.3281  اشتغال زايي

  نگارندگان: منبع

 0.05است كه كمتر از  صفربرابر  sigمقدار زايي متغير اشتغال براي، )11(ل با توجه به جدودر روستاي سيميندشت 
   .نمايدنمي ايفا موثري نقش اشتغال افزايش بر گردشگريلذا منفي است،  Tولي مقدار آماره است 

 سيميندشت يروستا در تستيت آزمون: 11جدول

 عنوان

  آزمون تي تست  

  t df  sig  انحراف معيار ميانگين

  درصدي 95اطمينان اختالف ميانگين  فاصله

  حد باال  حد پايين

 2491.- 4049.- 000. 82 8.354- 35664. 2.6730  اشتغال زايي

  نگارندگان: منبع

  بين هشت روستا  زندگي هايهزينه ساير و مسكن زمين،درآمد و قيمت ،اشتغال :افزايش در گردشگري نقش بررسي

يعني . شوداست فرض صفر رد مي 0.05براي آزمون لون كمتر از  sigمقدار  ،)12(ل با توجه به جدو :زايياشتغال
و با توجه به مقدار آماره والش و . كنيماز آزمون والش استفاده مي ANOVAجاي آزمون لذا، به. واريانسها برابر نيستند

sig  براي نشان . يي تفاوت وجود داردزادر اشتغال شود يعني بين روستاهااست فرض صفر رد مي 0.05كه كمتر از
  .كنيماي دانكن يا توكي استفاده ميدادن اين تفاوت از آزمون دنباله

 والش آزمون، ANOVA آزمون، لون آزمون: 12جدول

  عنوان

  آزمون والش   ANOVAآزمون     آزمون لون

  sig  آماره والش  f  sigآماره   sig  آماره لون

 000. 61.231 000. 62.544 040. 2.116  زايياشتغال

    نگارندگان : منبع

 زاييبراي متغير اشتغال دانكن آزمون: 13جدول

 N  گروه
  05/0 =درجه آلفا

1  2  3  4  5  6  

      2.6730 83 سيميندشت

     2.8205  117 طارس

    2.9711   94 هرانده

    3.0330   173 لزور

   3.2509    115 جليزجند

  3.3281 3.3281    91 مزداران

  3.3929     80 بادرود

 3.5000      56 خمده

Sig.  1.000 1.000 .213 .121 .193 1.000 

  نگارندگان: منبع
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  . زايي تفاوت وجود نداردبين روستاي هرانده و لزور در اشتغال) 13(با توجه به جدول 

  . ت وجود نداردزايي تفاوبين روستاي جليزجند و مزداران در اشتغال) 13(با توجه به جدول 

  . زايي تفاوت وجود نداردبين روستاي مزداران و بادرود در اشتغال) 13(با توجه به جدول 

زايي را روستاي خمده و كمترين زايي تفاوت وجود دارد و بيشترين اشتغالو بين ساير روستاها باهم در اشتغال
  .زايي را روستاي سيميندشت دارداشتغال

  

  گيرينتيجه

 در مسئولين ديد از پژوهش مورد روستاهاي در گردشگري صنعت توسعه فراروي كه مشكالتي و مسايل رينتمهم از

 عدم عالوهبه. هستند  روستاها در دولتي و خصوصي هايبخش گذاريسرمايه و امكانات و اعتبارات كمبود اول درجه

 تاكيد آن به كه است مواردي از ديگر كيي نيز فرهنگي مشكالت و مسايل و فرهنگي و اجتماعي هايزيرساخت وجود

 تشكيل و گذاريسرمايه بستر نمودن آماده اهالي،به آموزش و سازيفرهنگ شدهعنوان مشكالت مقابل در. است شده

 طرح تدوين گردشگري، امور براي بودجه افزايش بومي، و كارآمد مديران انتصاب ادارات، همكاري و هماهنگي ها،تعاوني

  .استشده عنوان گردشگري رويپيش مشكالت با مقابله راهكارهاي عنوانبه گردشگري نقاط ساماندهي ري،گردشگ جامع

 مزداران و خمده بادرود، جليزجند، روستاهاي در كه است داده نشان محلي جامعه نظر از آمده دستبه هايداده

 و طارس لزور، هرانده، روستاهاي در و باشدداشته موثري نقش روستا در اشتغال افزايش بر تواندمي گردشگري
 خمده روستاي در زايياشتغال بيشترين همچنين،. است نداشته موثري نقش اشتغال افزايش بر گردشگري سيميندشت

  .است دشتسيمين روستاي به مربوط زايياشتغال كمترين و

 و زراعي محصوالت فروش و عرضه ينهزم در زايياشتغال است، داشته را زايياشتغال بيشترين كه خمده روستاي در
 نهايت، در و دامي محصوالت فروش و عرضه گردشگران، به رسانيخدمات سوئيت، يا و ويال منزل، اجاره باغي،

   در شده ايجاد مشاغل محلي جامعه درصد 60 از بيش اظهارات براساس عالوهبه. است بوده دستيصنايع فروش

  .است بوده ميبو اهالي براي شده ياد هايزمينه

  :شودمي ارائه زير شرحبه كاركردي و اجرايي گذاري،سياست سطح در پيشنهاداتي تحقيق اين نتايج به توجه با

o امكانات و استعدادها تنگناها، توانها، كامل شناسايي منظوربه تحقيق قلمرو در فيروزكوه شهرستان گردشگري جامع طرح تهية 

 ريزيبرنامه و سريع اقدام و نيازها بندياولويت همچنين، و اشتغال افزايش راستاي در روستاها خدماتي و فرهنگي - طبيعي

  منطقه؛ در گردشگري توسعة موانع سريع رفع براي شده

o روستاها در گردشگري با مرتبط كارهاي و كسب اندازيراه موانع بررسي  

o مواد منابع اداره براي دقيق چارچوبي ايجاد و يمحل اقتصاد تقويت نيازمشتريان، رفع گردشگري، صنعت مناسب سازماندهي 

 ايمنطقه و محلي غذايي

o جديد كارهاي و كسب اندازيراه و شغلي جديد هايفرصت ايجاد منظوربه روستاها از هريك هايپتانسيل بررسي  

o با كنندههماهنگ يريتيمد تدابير بكارگيري و ادارات كاري موازي بردن بين از و گردشگري امر متوليان بين هماهنگي ايجاد 

  كارآفرينان و مردم غيردولتي، و دولتي هايسازمان حضور
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o اهالي با مختلف هايجلسه و هانشست طريق از اهالي به آموزش و مردمي هايتعاوني ايجاد متخصص، نيروهاي از استفاده  

o روستاها در تاريخي و مذهبي توريستي هايجاذبه از گيريبهره  

o روستاها در گردشگري نوع اين توسعه براي نسبي هايمزيت وجود دليلبه بومي و طبيعي دشگريگر توسعه بر تاكيد  

 

  كتابشناسي

 ها و توسعه روستايي، انتشارات سمت، تهران؛، نظريه)1381(پاپلي يزدي، محمدحسين و ابراهيمي، محمدامير  .1

 ، انتشارات سمت، تهران؛، گردشگري ماهيت و مفاهيم)1385(پاپلي يزدي، محمدحسين؛ سقايي، مهدي  .2

 ، چاپ دوم، انتشارات سمت، تهران؛)ماهيت و مفاهيم(، گردشگري)1386(پاپلي يزدي، محمدحسين و سقايي، مهدي  .3

برداري از منابع طبيعي، مجموعه مقاالت همايش ، فرآيند توسعه پايدار و نقش مشاركت در مديريت و بهره)1384(پور، محمود جمعه .4

  ها و مراتع كشور؛ت و توسعه، تهران، سازمان جنگلمنابع طبيعي، مشارك

  ، بهار و تابستان؛4، تحليل جنسيتي از درك آثار گردشگري، مجله توسعه روستايي، سال سوم، شماره)1390(خاني، فضيله  .5

ز تحقيقات و زايي جهانگردي و ايرانگردي، مجموعه مقاالت جهانگردي و توسعه، مرك، آثار درآمدي و اشتغال)1373( .زماني، ا .6

 مطالعات سياحتي؛

 و ايرانگردي هايجاذبه و اصفهان ،سوم جهان در توريسم توسعة اهميت سمينار برگزيدة ، مقاالت)1374( محمدعلي سلطاني، .7

 ارشاد اسالمي؛ و فرهنگ كل ادارة اصفهان، جهانگردي

  ؛249، شماره22 سال جهاد، ماهنامه ايي،روست توريسم پايدار توسعه ،)1381( مرادنژادي همايون و ابواقاسم زاده،شريف .8

، تحليل نقش گردشگري در اقتصاد روستايي، مطالعه )1393(باغ، صفيه؛ طاهري، حسين؛ رزمگير، فاطمه پور، مسعود؛ دامنصفايي .9

  شهرستان داالهو؛ -دهستان يان زرده: موردي

مطالعه تطبيقي (سعه كارآفريني زنان روستايي، نقش گردشگري در تو)1391(قشالق، سياوش؛ خاني، فضيله؛ هاشمي، سيدسعيد .10

  اي، شماره هجدهم؛، مجله جغرافيا و توسعه ناحيه)روستاي كندوان و اسكندان شهرستان اسكو
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