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چکیده
امروزه توسعه روستا یی

شهای متعددی
یآید و علیرغم اهمیت این موضوع هنوز با مسائل و چال 
یکی از اهداف مهم کشورها به شمار م 

مواجه است زیرا که راهبردهای گذشته نتوانسته مسائلی همچون فقر ،اشتغال ،بهداشت ،امنیت غذا یی و پایداری محیط زیست را تامین کند .این
مسئله باعث شده است که در سالهای اخیر بار دیگر توسعه روستا یی مورد توجه قرار گیرد و نظریه پردازان و برنامهریزان و مجریان حکومتی
درصدد بر آیند تا با ارائه راهکارها و استراتژیها یی جدید ،از معضالت و مسائلی که گریبانگیر نواحی روستا یی میباشند ،بکاهند .یکی از
راهبردها یی که در کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی از کشورها به اجرا درآمده است و نتایج مثبتی را به همراه داشته،
توسعه گردشگری در نواحی روستا یی میباشد .این برنامهریزان به گردشگری به چشم «صنعتی که ثبات اقتصادی و جمعیتی» را برای جوامع
روستا یی به دنبال دارد ،مینگرند .امروزه با توجه به تغ یی راتی که در جوامع روستا یی مانند روستاهای شهرستان دماوند از جنبه اقتصادی به وجود
تهای دیگر اقتصادی را برای روستاها فراهم نمود ،در این
آمده ،دیگر حیات روستا نمیتواند تنها بر محور کشاورزی ادامه یابد بلکه باید فعالی 
یتواند به طور جدی راهحل مناسبی برای رها یی از اقتصاد تک بعدی تلقی شود .در پژوهش حاضر با در نظر داشتن رو کی رد
راستا گردشگری م 
توسعه اقتصاد روستا یی  ،اثرات اقتصادی گردشگری و فعالیتهای وابسته به آن بر اقتصاد روستاهای نمونه شهرستان دماوند مورد مطالعه قرار
گرفته و در این راستا رابطه میان متغیر مستقل گردشگری و متغیر وابسته توسعه اقتصاد روستا یی از طریق  2شاخص تنوع شغلی و ایجاد
تهای جدید اشتغال و افزایش درآمد آزمون شد .این پژوهش از حیث هدف کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت توصیفی -تحلیلی
فرص 
میباشد که جمعآوری اطالعات با استفاده از دو شیوه کتابخانه ای و میدانی و به وسیله ابزار پرسشنامه در طیف ل کی رت انجام پذیرفت از بین 39
روستای منطقه  8روستا به عنوان نمونه از طریق روش دلفی طبق نظر کارشناسان تع یی ن شد .برای تع یی ن حجم نمونه جهت پرسشگری در از
فرمول کوکران بهره گرفته شد که از تعداد  2848خانوار منطقه تعداد  381سرپرست خانوار انتخاب گردید .جهت تحلیل دادهها از دو روش
آمار توصیفی و استنباطی که در قسمت آمار استنباطی برای سنجش روابط بین متغیرها از آزمون پارامتریک ضریب همبستگی پیرسون استفاده
تهای جدید اشتغال و افزایش درآمد در روستاهای نمونه
شد .نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد گردشگری موجب تنوع شغلی و ایجاد فرص 
تهای
گردیده است .جهت تقویت نقش گردشگری در توسعه اقتصاد روستاهای مورد مطالعه پیشنهاداتی در راستای تنوع شغلی و ایجاد فرص 
جدید اشتغال و افزایش درآمد برای جوامع محلی ارائه گردید.
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مقدمه
یرا در توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی ایفا کند؛
گردشگری به عنوان ابزاری کارآمد میتواند نقش مهم 
شهای اقتصادی نواحی روستایی به ویژه در روستاهایی که
به طوری که امروزه در بسیاری از کشورها برای رفع چال 
با افول فعالی 
تهای کشاورزی سنتی روبرو هستند ،گردشگری کانون توجه قرار گرفته است (Sharpley, 2002:
) .233گردشگری روستایی در سالهای اخیر به عنوان عامل مهم در توسعه نواحی روستایی در نظر گرفته شده
تهای اقتصاد روستایی طی دهههای اخیر دچار رکود شدیدی شده و سطح درآمد و اشتغال
است .بسیاری از فعالی 
تهای کشاورزی سنتی و درآمد سرانه کشاورزان کاهش یافته است .از سوی دیگر افزایش نرخ بیکاری
در فعالی 
باعث خروج نسل جوان و نیز افراد دارای تحصیالت باالتر از اجتماعات روستایی ،ساختار نواحی روستایی را به
خطر انداخته است .در این حالت است که گردشگری به عنوان یک ابزار بالقوه و نیز یکی از عناصر اصلی راهبرد
یشود ( .)Sharpley,2002:234مطالعات انجام شده در کشورهای توسعه یافته و نیز در
توسعه روستایی محسوب م 
حال توسعه مانند فرانسه ،اتریش ،سوئیس ،انگلستان ،ایرلند ،تایلند ،بنگالدش ،تایوان ،اندونزی ،مالزی و هندوستان
یدهد که گردشگری به سرعت در اقتصاد روستایی رشد کرده و مکمل فعالیتهای کشاورزی شده است
نشان م 
( .)Wang, 1998, TPDAF, 1997, ESCAP, 2001باتوجه به تجربیات جهانی ،گردشگری روستایی میتواند
منافع قابل مالحظه اقتصادی و اجتماعی را برای نواحی روستایی از طریق افزایش درآمد و بهبود زیرساختها به
یتواند با تقویت تجدید ساختار اقتصادی به
ویژه در نواحی حاشیهای و کمتر توسعهیافته به همراه آورد .همچنین م 
رشد اقتصادی نواحی روستایی کمک کند(رضوانی.) 2:1387 ،
در پژوهش حاضر محقق بر آن است که به نقش و میزان اثرگذاری گردشگری بر اقتصاد روستاهای مورد مطالعه
تهای بیشتری را برای مشاغل کاربر و
شهای دیگر(به جز کشاورزی) فرص 
بپردازد ،چرا که گردشگری نسبت به بخ 
تهای متنوع سازی و
یتواند در کشورهای فقیر و مناطق حاشیهنشین که فرص 
یکند و م 
کوچک مقیاس فراهم م 
صادراتی کمی را در اختیار دارند توسعه یابد همچنین گردشگری سهم نسبتا باالتری را در ایجاد اشتغال برای زنان
یتواند مسائل مربوط به تبعیض جمعیتی را موردتوجه قرار دهد (Ashley, Roe and Goodwin,
فراهم کرده و م 

) .2001:27, WTO 2002از اینرو اهداف تحقیق حاضر اینگونه تعیین گردید - :بررسی نقش گردشگری در اقتصاد
روستاهای مورد مطالعه و  -کمک به ارتقاء نقش گردشگری در اقتصاد روستاهای مورد مطالعه از طریق شناسایی
مسائل و مشکالت و ارائه راهکارهای مناسب .بر این اساس تحقیق حاضر برپایه فرضیههای زیر استوار است:
تهای جدید اشتغال در روستاهای مورد مطالعه شده است و گردشگری
گردشگری موجب تنوع شغلی و ایجاد فرص 
موجب افزایش درآمد روستائیان شده است.
پیشینه و ادبیات پژوهش
رکن الدین افتخاری و قادری ) 82 31( ،در مقاله ای تحت عنوان «نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی»
درپی پاسخ به این سوال است که گردشگری روستایی چه نقش و اثری در توسعه روستایی و توسعه روستایی پایدار
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دارد و نتایج آن حاکی از این است که بخش اعظم مشکالت عقب ماندگی و توسعهنیافتگی روستایی مربوط به
یتواند با حل مسائل و مشکالت اجتماعی و اقتصادی به توسعه
فقدان این صنعت است و گردشگری روستایی م 
روستایی کمک نماید.
یپور و نكویی و تدریس حسنی ( ) 90 31در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه توسعه گردشگری و رشد
رحیم 
یدهد كه علیرغم هزینهبر بودن توسعه صنعت گردشگری در كشورها به واسطه تاثیر زیادی كه
اقتصادی» نشان م 
یگذارند ،ایجاد زمینههای الزم در جهت توسعه این
مخارج حاصله از گردشگری بر تولید ،درآمد و اشتغالزایی م 
تهای شغلی ،دارای اهمیت فراوانی در كشورها است.
صنعت به منظور تنوع بخشیدن به منابع اقتصادی و ایجاد فرص 
یدهد كه توسعه گردشگری به صورت مجزا
بردبار( ) 90 31در مقالهای با عنوان «گردشگری و رشد اقتصادی» نشان م 
یافتد و توسعه آن در جهت پایداری باید با همكاری و پیوند با سایر فعالیتها
از سایر بخشهای اقتصادی ،اتفاق نم 
صورت گیرد.
یدهد كه گردشگری
قبادی( ) 90 31در تحقیقی با عنوان «توریسم روستایی؛ ابزاری برای توسعه پایدار» نشان م 
تهای
روستایی یكی از مردمیترین اشكال گردشگری است كه از یك سو منجر به رشد اقتصادی و تنوع فعالی 
روستایی میشود و از طرفی دیگر با جذب مازاد نیروی انسانی به ایجاد اشتغال و باال رفتن سطح درآمد روستاییان
یكند.
كمك م 
مطیعی لنگرودی و بدری و سلمانی ( ) 88 31در مطالعه ای با عنوان «اثرات اقتصادی گردشگری بر نواحی روستایی
مطالعه موردی :نواحی روستایی بخش مركزی نوشهر» با هدف شناخت و تحلیل اثرات گردشگری در نواحی
یدهند اگرچه گردشگری منجر به اثرات و پیامدهای مثبت همچون اشتغال زایی و افزایش
روستایی مذکور نشان م 
درآمد ساكنان و ضریب تكاثری در نواحی روستایی حوزه مذكور شده ،اما اثرات منفی ازقبیل افزایش قیمت كاال و
خدمات را در فصل گردشگری به دنبال داشته است .همچنین از پیامدهای منفی دیگر باال رفتن قیمت زمین و
یباشد.
افزایش كاالها و خدمات و نیز هزینههای زندگی جوامع روستایی م 
 )2007( Perpar & Udovcدر مقاله ای تحت عنوان « Role of Rural Tourism for Development of

 »Rural Areasنقش گردشگری روستایی را در توسعه نواحی روستایی با مقایسه دو ناحیه متفاوت از لحاظ انواع
تهای
یدهد که تنوع فعالی 
گونههای گردشگری روستایی مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهند .نتایج مطالعه نشان م 
یشود .اگرچه گردشگری روستایی یکی از
گردشگری تضمین کننده ثبات توسعه برای نواحی روستایی محسوب نم 
مهمترین عوامل برای ایمن سازی توسعه پایدار نواحی روستایی مورد مطالعه محسوب شده است.
تعنوان « The role of tourism in sustainable development
 )2011(,Jung-chen, Changدر پژوهشی تح 

یدهد كه این سه مفهوم كلیدی همکاری ،مشارکت و جوامع محلی زمینه را
 » case study: rural Taiwanنشان م 
جهت درك گردشگری در نواحی روستایی فراهم میآورد .همچنین این پژوهش بر اثرات مثبت توسعه گردشگری
یكند.
در نواحی روستایی بیشتر از اثرات منفی تاكید م 
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 (2007) ،Sillignakisدر مقالهای تحتعنوان« Rural Tourism: An opportunity for sustainable development

 »of rural areasبه روشن ساختن مفهوم و نقش گردشگری روستایی پرداخنه است که نتایج این پژوهش نشان
یتواند به عنوان استراتژی برای توسعه روستایی پایدار در نواحی روستایی باشد.
یدهد گردشگری روستایی م 
م
 )2010(,Liuدر پژوهشی تحت عنوان« » Rural development and Rural tourism in Taiwanبا هدف
توسعه روستایی و گردشگری روستایی از دیدگاه مواجه توسعه روستایی در تایوان جهت توسعه گردشگری
یدهد كه گردشگری روستایی در تایوان نیازمند
یپردازد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان م 
روستایی م 
تگذاری درخصوص ایجاد جاذبههای گردشگری ،حفظ زمین برای تاسیسات گردشگری و نگهداشت محیط
سیاس 
طبیعی و توسعه گردشگری روستایی باتوجه به اقتصاد روبه انفجار تایوان میباشد.
 ) 2000(,Ashleyدر پژوهشی تحت عنوان  The Impacts of Tourism on Rural Livelihoodsبه بررسی
دامنة وسیعی از اثرات صنعت توریسم بر معیشت روستائیان ساکن در قسمتهای مختلف کشور نامبیا پرداخته است.
یباشند و این اثرات در
نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند از :گسترش تأثیر گردشگری به طور هم شکل و همانند نم 
درون سکونتگاهها متفاوت است .اغلب طراحی و برنامهریزی دقیق و مبتنی بر درک و آگاهی از معیشت و زندگی
یتواند اثرات مثبت توریسم را افزایش دهد.
محلی ،م 

 )2013(, Zhong&,Cheng&Wangدر پژوهشی تحت عنوان Rural Tourism Development in china:

 Principles Models and the Futureبا استفاده از بررسی عوامل محدود کننده و پیش برنده گردشگری روستایی
یدهند که گردشگری روستایی سبب رشد اقتصادی روستاها میشود.
در منطقه مورد مطالعه خود نشان م 
پایههای نظری این پژوهش بر سه راهبرد زیر استوار است.
 -1گردشگری روستایی به عنوان راهبردی برای توسعه روستایی :رشد گردشگری به عنوان راهبردی برای توسعه
یتواند مانند هر فعالیت توسعهیافته و سازماندهی شده
روستایی نسبتا تفکر جدیدی است) (Greffe,1993:23که م 
منبع درآمد و اشتغال محسوب شود) .(Sharpley,1997:17این راهبرد که گردشگری را ابزاری جهت توسعه
روستایی معرفی میکنند توجه به روند روزافزون تخریب روستاها و افول کشاورزی برای احیای نواحی روستایی از
طریق ایجاد فعالیتهای مکمل و یا متحول کردن این نواحی باتوجه به منابع طبیعی و انسانی آنها دارند و تنها راه
احیا مجدد این روستاها را ارائه برنامهها و استراتژیهایی میدانند که بتوانند هم از منابع انسانی و طبیعی آنها بهره
ببرند و هم بتوانند باعث ایجاد درآمد و افزایش رفاه زندگی جوامع محلی شوند ).(Holland et al,2003:7
تگاههای روستایی :در این راهبرد ،گردشگری به
 -2گردشگری روستایی به عنوان یک سیاست بازساخت سکون 
عنوان یک بخش اصلی برای بازساخت روستایی حتی در نواحی که از گذشته فعالیتهای گردشگری در آنها رونق
چندانی نیافته به کار گرفته میشود .طرفداران این نظریه معتقدند که قادرند اتکای بیش از حد تولیدکنندگان روستایی
به کشاورزی را کاهش دهند و آنها را در فرصتهای جدید اقتصادی به کار گیرند ) .(Holland,2003:8بدین
ترتیب است که از برنامه  LEADERبه عنوان یکی از مهمترین راهبردهای مشخص اتحادیه اروپایی برای توسعه
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یتوان نام برد که در سال  1991شروع شد .مرحله اول آن در سال  4 99 1پایان یافت و مرحله دوم آن
روستایی م 
یشود LEADER .به عنوان دیدگاه نهایی برای حل مسائل روستایی درنظر گرفته
سالهای  1995 - 1999را شامل م 
تهای جدیدی شامل گردشگری روستایی ،افزایش تقاضا برای محصوالت محلی ،تقاضا برای
شد .در این طرح فرص 
بهبود کیفیت زندگی ،بازنشستگی و رشد جمعیت روستایی درنظر گرفته شد .در طرح  ،LEADERگردشگری
روستایی یکی از مه 
متری اجزای برنامه اجرایی در سطح توسعه ناحیهای است ( Sharpley, 1997, 22-30,
.)Jenkins & Hall, 1998: 43,60, 63
 -3دیدگاه اقتصادی :گردشگری قبل هرچیز یک مسئله اقتصادی است که در فرایند عرضه و تقاضا نمودی از توسعه
یدهد .گردشگری میتواند در جهت تنوع بخشی اقتصاد به عنوان شکل مطلوب از دگرگون سازی انتخاب
را نشان م 
صهای اقتصادی به
شود (لی .) 137 8: 70 ،درهم تنیدگی فعالیتهای اقتصادی حول محور گردشگری با دیگر شاخ 
حدی است که رشد اقتصادی موجب رشد گردشگری م 
یگردد (پدریان .)66: 4731 ،گردشگری منجر به افزایش
یشود .در اقتصاد
تحرک در تولید و توزیع ،ایجاد مشاغل و خدمات گوناگون و کمک به سرعت گردش پول م 
گردشگری دو موضوع مطرح است :افزایش درآمد و افزایش اشتغال چرا که افزایش درآمد سبب افزایش ثروت و
افزایش اشتغال موجب ایجاد مشاغل جدید از طریق گردشگری میشود (پوریا.)3 70:137 ،
معرفی محدوده مورد مطالعه
شهرستان دماوند به مرکزیت شهر دماوند در  70کیلو متری شرق تهران با ارتفاع  2287متر از سطح دریا ،با وسعتی
معادل  1905کیلومتر مربع در دره حاصلخیزی در  25کیلومتری جنوب قله دماوند واقع شده(طرح هادی روستای
جابان ) 11:1385 ،و شامل دو بخش مرکزی و رودهن با  5دهستان بنامهای ابرشیوه ،جمع آبرود ،تاررود ،آبعلی و
یباشد(نقشه شماره  1و نقشه شماره  .)2این شهرستان یکی از مناطق کوهستانی کشور
مهرآباد با تعداد  81روستا م 
یباشد که بلندترین قله ایران یعنی دماوند در آن واقع شده است .ویژگی طبیعی شهرستان دماوند سبب شده که به
م
یپرآب،
عنوان یکی از خوش آب و هواترین مناطق استان تهران قلمداد شود .وجود باغهای بزرگ ،رودهای دائم 
طوالنی بودن دوره سرما و کوههای بلند گنبدی شکل از جمله عواملی است که این شهرستان را در زمره شهرهای
یدهد از طرفی دیگر روستاهای شهرستان دماوند به دلیل داشتن پتانسیلهای فراوان از دیرباز
کوهستانی قرار م 
جاذب گردشگران بوده و طی سالهای اخیر تحت تاثیر ورود گردشگران به برخی از روستاهای این شهرستان با
تغییرات و تحوالت بسیاری در زمینههای مختلف به ویژه اقتصادی مواجه شده است و این امر پیامدهای مثبت و
منفی را برای جوامع محلی به دنبال داشته است .مشاهدات و مطالعات میدانی نگارنده ( ) 91 31-39این موضوع را
که روستاهای شهرستان دماوند به دلیل واقع بودن در نزدیکی شهر تهران و به ویژه شرایط مطلوب آب و هوایی در
فصل تابستان و داشتن جاذبههای کم نظیر طبیعی و فرهنگی به عنوان یکی از قطبهای جذب گردشگران روستایی
حومه کالنشهر تهران درآمده و ورود آنان به منطقه باعث بروز تغییرات و تحوالتی در منطقه به خصوص از منظر
ینفوس و مسکن( ) 90 31جمعیت نقاط
اقتصادی شده است را نیز تایید میکند .بر اساس آخرین سرشماری عموم 
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روستایی شهرستان دماوند  27086نفر با تعداد  7871خانوار برآورد شده است .روستاهای مورد مطالعه جمعیتی بالغ
یباشند.
بر  9604نفر با تعداد  2848خانوار را دارا م 

نقشه شماره :1تقسیمات سیاسی استان تهران
تهیه :نگارندان بر اساس دادههای مرکز آمار ایران سال 93 31

نقشه شماره  :2تقسیمات سیاسی شهرستان دماوند
تهیه :نگارندان بر اساس دادههای مرکز آمار ایران سال 93 31

گردشگری راهبردی در جهت توسعه اقتصادی81 ...

مواد و روش (روششناسی)

پژوهش حاضر از حیث هدف «کاربردی» و به لحاظ روش و ماهیت «توصیفی – تحلیلی» است .در تحقیق حاضر به

عآوری اطالعات از دو شیوه کتابخانه ای و میدانی استفاده شده به طوری که در شیوه کتابخانه ای از اسناد
منظور جم 
مکتوب شامل کتابها ،مقالهها ،گزارشهای آماری و نقشههای مرتبط و نیز اینترنت استفاده گردیده و در شیوه
میدانی ابزار پژوهش ،پرسشنامه ای در طیف لیکرت بوده است .در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل  93روستای با
یباشد .بر اساس مطالعات میدانی اولیه
جمعیت بیشتر از  100نفر شهرستان دماوند با مجموع  7871خانوار م 
یهای گردشگری و اثرات اقتصادی آن در همه روستاها یکسان نبوده و در برخی از آنان جریان
مشخص گردید ویژگ 
گردشگری به دالیل مختلف از جمله سهولت دسترسی ،وجود امکانات و خدمات مناسب ،وجود جاذبه -چه طبیعی
و چه فرهنگی -وجود دارد و در برخی از روستاهای این شهرستان به علل مختلف از جمله عدم سهولت دسترسی
(نبود و فقدان راه مناسب) ،عدم توزیع مناسب امکانات و خدمات و از همه مهمتر نبود جاذبه طبیعی یا فرهنگی
جریان گردشگری به وجود نیامده است .از این رو روش نمونه گیری «خوشهای چند مرحلهای» به کار گرفته شد .در
این پژوهش تعیین حجم نمونه در دو مرحله صورت گرفت :انتخاب روستاها و انتخاب افراد مورد پرسشگری.
جهت برآورد حجم نمونه روستاهای مورد مطالعه از تخمین شخصی استفاده گردید و برای ایجاد قابلیت تعمیم،
نظرات اولویتی کارشناسان نیز دخالت داده شد که بر این اساس  8روستا از  93روستای باالی  100نفر جمعیت
شهرستان انتخاب گردید.
به منظور تعیین نمونههای مورد پرسشگری در  8روستای نمونه از فرمول کوکران بهره گرفته شد.

2848(1. 96)2 (1. 00)2
2824(0. 27)2 − (1. 96)2 (1. 00)2

=𝑛

طبق محاسبات انجام شده تعداد  381خانوار به عنوان نمونه مورد پرسشگری به دست آمد که با استفاده از روش
نمونه گیری طبقه بندی به نسبت تعداد خانوارهای هر روستا تعداد افراد مورد نیاز جهت پرسشگری تعیین
گردید(جدول شماره .)1
جدول شماره  :1محاسبه تعداد نمونههای مورد مطالعه و توزیع فضایی پرسشنامه
تعداد

سهم هر روستا از جامعه

تعداد نمونههای

خانوار

نمونه(درصد)

مورد پرسشگری (خانوار)

9

73

8

32
58

ردیف

روستا

1

آئینه ورزان

278

2

مراء

247

3

مهرآباد

435

16

4

وادان

653

21

47

5

م ش اء

442

16

58

6

جابان

771

27

103

7

چنار شرق

80

3

15

زان

239

8
جمع

2848

31

9
100

381

منبع :یافتههای تحقیق

جهت انتخاب نمونههای هر روستا در زمان انجام عمل پرسشگری از روش منظم یا سیستماتیک استفاده گردید.
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برای سنجش روایی از تکنیک دلفی استفاده شد که پس از اصالحات روایی آن تایید گردید .برای سنجش پایایی
پرسشنامه تدوین شده ،با استفاده از نرمافزار  SPSSآلفای کرونباخ ( ) 80 .0بدست آمد كه نشان دهنده پایایی مناسب
یباشد .در پژوهش حاضر تاثیر متغیر مستقل یعنی گردشگری روستایی بر متغیر وابسته یعنی توسعه
پرسشنامه م 
صهای تنوع بخشی اقتصادی ،تنوع مشاغل اقتصادی درآمد تعیین گردید که برای تجزیه و تحلیل
اقتصادی با شاخ 
دادهها از نرم افزار  SPSSاستفاده گردید .در روند تجزیه و تحلیل دادهها ،آمارهای استنباطی برای سنجش روابط بین

متغیرها یعنی روابط علی – همبستگی باتوجه به مقیاسهای تحقیق مورد نظر از آزمون پارامتریک ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شد.
بحث (نتایج یافتهها)
تهای جدید اشتغال در روستاهای مورد
یرسد گردشگری موجب تنوع شغلی و ایجاد فرص 
 فرضیه اول :به نظر م مطالعه شده است.
تهای جدید اشتغال در دو حالت ایجاد و عدم ایجاد تنوع
در خصوص رابطه بین گردشگری و تنوع شغلی و ایجاد فرص 
تهای جدید اشتغال به واسطه گردشگری تفکیک و این دو متغیر در سطح فاصلهای سنجیده شدهاند ،برای بررسی
و فر ص 
رابطه بین این دو از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است .فرض صفر به معنای عدم وجود رابطه بین
یباشد و فرض یک به معنای وجود رابطه بین گردشگری و
تهای جدید اشتغال م 
گردشگری و تنوع شغلی و ایجاد فرص 
یباشد.
تهای جدید اشتغال م 
تنوع شغلی و ایجاد فرص 
تهای جدید اشتغال به واسطه گردشگری
جدول شماره  :2جدول نتایج آزمون پیرسون برای تنوع شغلی و ایجاد فرص 
متغیر
تنوع شغلی و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال

آماره

گردشگری

 rپیر س و ن

*350 .0

سطح معنی داری Sig

000 .0

تعداد()n
381

)* Correlation is significant at the 0. 05 level (2-tailed
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یدهد .بر
تهای جدید اشتغال و گردشگری را نشان م 
بررسی سطح معنی داری رابطه بین تنوع شغلی و ایجاد فرص 
یباشد ،لذا در سطح  a= 05 .0فرضیه
اساس نتایج آزمون آماره  rمعادل  350 .0و سطح معنی داری معادل  000 .0م 
صفر رد و فرضیه مقابل مبنی بر رابطه بین گردشگری و تنوع شغلی و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال تأیید میشود.
فرضیه دوم :گردشگری موجب افزایش درآمد روستاییان شده است.
در خصوص رابطه بین گردشگری و افزایش درآمد در دو حالت افزایش و عدم افزایش درآمد به واسطه گردشگری
یشوند و این دو متغیر در سطح فاصلهای سنجیده شدهاند ،برای بررسی رابطه بین این دو از آزمون ضریب
تفکیک م 
همبستگی پیرسون استفاده گردیده است .فرض صفر به معنای عدم وجود رابطه بین گردشگری و افزایش درآمد
یباشد.
یباشد و فرض یک به معنای وجود رابطه بین گردشگری و افزایش درآمد م 
م
جدول شماره  :3جدول نتایج آزمون پیرسون برای افزایش درآمد به واسطه گردشگری
متغیر

آماره

افزایش درآمد

گردشگری

 rپیر س و ن

* 00 .0

یداری Sig
سطح معن 

014 .0

تعداد()n
381

)*. Correlation is significant at the 0. 05 level (2-tailed
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یدهد .بر اساس نتایج آزمون آماره  rمعادل
یداری رابطه بین افزایش درآمد و گردشگری را نشان م 
بررسی سطح معن 
یباشد ،لذا در سطح  a= 05 .0فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل مبنی بر
 00 .0و سطح معنی داری معادل  014 .0م 
یشود.
رابطه بین گردشگری و افزایش درآمد تأیید م 
نتیجهگیری
منطقه مورد مطالعه از دير باز به دلیل دارا بودن پتانسیلهای طبیعی (ییالقی بودن منطقه) و نیز وجود منابع و
جاذبههاي گردشگري مورد توجه گردشگران بوده است به طوری که علیرغم نبود امکانات و تاسیسات گردشگری
توانسته است همواره از جریان گردشگری بهره گیرد از طرفی دیگر مجاورت با متروپل تهران موجب شده كه روزانه
گردشگران زيادي به اين منطقه وارد شوند که مهمترين جريان گردشگري در این منطقه كه با اقتصاد روستا شديدا
یباشد.
پيوند خورده و موجب بروز تغ يي رات در اقتصاد منطقه شده است گردشگري تفريحي– استراحتي م 
تجربيات كشور توسعهيافته و در حال توسعه نشان داده است كه جريان گردشگري همواره نتايج و پيامدهاي مثبتي
براي جوامع محلي به ويژه در بخش اقتصادي آنان به همراه داشته است که اثرات اقتصادي گردشگري بر جامعه
یكشورها افزايش درآمد ،ايجاد اشتغال و تنوع سازي مشاغل ،افزايش قيمت زمين ،افزايش ثروت،
روستا يي در تمام 
بهبود و افزايش امكانات زير بنا يي  ،خدمات و تسهيالت و از سویی دیگر ايجاد تورم بوده است .مطالعه حاضر نشان
یدهد كه جريان گردشگري و ورود گردشگران آثار اقتصادي براي جامعه محلي داشته و نیز رضايت آنان را
م
موجب شده است ،نتايج به دست آمده براساس نظر روستا يي ان و مشاهدات بیانگر آن است که زمینه ایجاد
تهاي جديد اشتغال (معاملهگري ،خدمات ساختماني ،پيمانكاري ،خدماتي (حمل و نقل وسرايداری) خوارو
فرص 
یاعضاي خانوار و افزايش درآمد از طريق باالرفتن ميزان تقاضاي
بارفروشي ،توليدات كشاورزي) براي تمام 
گردشگران براي استفاده از توليدات محلي (باغداري و دامداري) فراهم شده است .از سویي ديگر به دليل نبود
امكانات و تسهيالت اقامتگاهي در منطقه مورد مطالعه طي  20سال اخير به ويژه  10سال گذشته روند تقاضا براي
ايجاد اقامتگاه با توجه به افزايش ميزان ورودي گردشگران باال رفته و از آنجا كه هيچ گونه سرمايه گذاري دولتي و
خصوصی در اين راستا در منطقه صورت نگرفته لذا از طريق سرمايه گذاري شخصي ،افراد به خريد زمين جهت
ايجاد اقامتگاههاي شخصي اقدام ورزيده كه باعث افزايش قيمت اراضي منطقه مورد مطالعه شده است به طوری که
طبق برآوردهاي ميداني و همچنين اظهارات روستا يي ان قيمت زمين افزايش  900درصدي را تجربه كرده است که در
این حالت تقاضاي خريد زمين از سوي گردشگران منجر به افزايش ثروت روستائيان شده و خريد اتومبيل و وسايل
لوكس زندگي زمينه ايجاد رفاه براي جامعه محلي را فراهم كرده است همچنين بر اساس مصاحبه نگارنده با ساکنان
خگو و همچنین مطالعات میدانی با افزايش درآمد از طريق گردشگري (افزايش درآمد روزانه
محلی و جامعه پاس 
خگويان) روستا يي ان به فكر بهبود بخشيدن مساكن روستا يي خود
یاز جامعه پاس 
باالي  90هزار توماني طبق اظهار نيم 
افتادهاند كه اين عامل و عوامل ذكر شده در باال منجر به احساس ثروتمند بودن و افزايش رضايت جامعه محلی از
جريان گردشگري به منطقه شده است .همچنین جريان گردشگري و ورود گردشگران منجربه افزايش خدماترساني
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وبهبود امكانات زير بنا يي در منطقه مورد مطالعه شده است به طوري كه با افزايش فروش اراضي روستاها و نيز
یباشند وسطح خدمات
افزايش ساخت وساز تمامي روستاهاي منطقه مورد مطالعه داراي امكانات زير بنا يي خوبي م 
رساني به روستاها باالست .از اين مسئله نمیتوان چشم پوشيد كه پيامد اين تغ يي رات در بلند مدت میتواند منجر به
تغ يي راتي در بحث كالبدي و زيست محيطي روستا شود(از بین رفتن منابع و جاذبههای طبیعی و گردشگری ،تخريب
چشماندازهاي طبيعي و بكر از طريق ساخت وسازهاي بي رويه و همچنين تغ يي ر مصالح ساختماني).
یتوان بیان نمود که با مبناي نظريه «گردشگري
در انطباق راهبردهای تحقیق به عنوان مدل پژوهش با نتایج یافتهها م 
روستا يي

تهاي
به عنوان راهبردي براي توسعه روستا يي » (شکوئی ) 213 : 75 31،گردشگری توانسته است فرص 

جديدي را به عنوان موتور محرك در جهت اشتغال و در نتيجه افزايش درآمد وهمچنين افزايش مشاركت در
روپستاهای مورد مطالعه به وجود آورد .در نظريه «گردشگري به عنوان كي

سياست بازساخت اقتصاد (سكونتگاهها)

روستا يي » (شکوئی 213 : 75 31 ،و  )Holland,2003:8و در «ديدگاه اقتصادي گردشگري» (پاپلی یزدی و سقایی،
یشود منجر به
 64 - 85 : 90 31و  ،)Opperman,1996:85عواملي كه موجب تحرك اقتصادي در جامعه محلي م 
تهاي اشتغال و درآمد را در منطقه مورد مطالعه موجب شده است .در محدوده
گردش پول شده و افزايش فرص 
مورد مطالعه عليرغم تغ يي رات اقتصادي كه در زندگي روستا يي رخ داده و مشاغل خدماتي در پي ورود گردشگران به
منطقه ايجاد شده اما اين تغ يي رات در جهت اشتغال در بخش كشاورزي و سرمايه گذاري در فعاليتهاي مرتبط با اين
بخش نبوده ،در نتيجه چرخه درآمد در فضاي محلي به گردش پول در همان جامعه منجر نشده است.
در ادامه راهکارهایی جهت بهبود و اثر بخشی فعالیت گردشگری در اقتصاد روستایی منطقه مورد مطالعه ارائه
یگردد.
م
*تنوع شغلي و فرصتهاي جديد اشتغال
يهاي توليد و همچنين حمايتهاي
 -احياء صنايع دستي روستا يي و ايجاد بازارهاي محلي از طريق ايجاد تعاون 

دولتي وبخش خصوصي و ايجاد سازمانهاي مردم نهاد  2در زمینه فرصتهاي جديد اشتغال.

تهاي داخلی منطقه (فرمانداري ،اداره محيط زيست ،اداره ميراث ،صنايع دستي و گردشگري و
 از آنجا كه سياس یباشد لذا مجوز اسكان
نيروي انتظامي شهرستان دماوند) در راستای حفظ و حفاظت منابع و منافع ملي و منطقهاي م 
عهاي
در طبيعت (كمپينگ و چادر زدن) در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد ،از این رو احداث اقامتگاهها و مجتم 
یرسد كه از اين طريق موجب اشتغال خانوارهاي روستا يي
چند منظوره جهت اسكان گردشگران ضروري به نظر م 
یشود .اين امر میتواند
به ویژه زنان و جوانان در ارائه خدمات پذیرایی و اقامتی حتي در فصول بیکاری آنها م 
ازطريق مشاركت جوامع محلي با حمايتهاي بخش دولتي و خصوصي با هدف پايداري اقتصاد روستا كه امروزه در
یگيرد ،صورت پذيرد.
جوامع محلي كشورهاي در حال توسعه و توسعهيافته مورد استفاده قرار م 

- NGO
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 از آنجایی که گردشگران تمايل زيادي به استفاده از محصوالت و غذاهاي محلي دارند ،با توجه به نبود فضاهايتهاي
پذيرا يي (رستوران) در منطقه مورد مطالعه و وجود باغات فراوان و فضاهاي باز طبيعي و بكر امكان ايجاد فرص 
شغلي به صورت مكانهاي پذيرا يي به صورت باغ– رستوران وجود دارد كه زمينه گردشگري غذا يي

3

را به وجود

آورد ،نمونه موفق اين فرآيند طي  20سال گذشته در شهرستان شميرانات (لواسانات و رودبارقصران) به دليل
مجاورت با متروپل تهران قابل مشاهده است
 يكي از اركان اقتصاد روستاهاي منطقه مورد مطالعه دامداري است ،هم اكنون بخش عظيمي از محصوالت داميروستاها مانند شیر ،خامه ،کره ،سرشیر و کشک به بازار فروش شهري منطقه فرستاده میشود و از آنجا كه تقاضا
یتوان فرصتهاي جديد شغلي را براي روستا يي ان جهت عرضه مستقیم
براي خريد مستقيم محصوالت وجود دارد م 
محصوالت دامی فراهم آورد.
تهاي جديد اشتغال در زمینه تورگردانان
 تقويت روحيه پذيرش و مشاركت جوانان روستايي با اهداف ايجاد فرص طهاي گردشگري كه
محلی با هدف معرفي پتانسيلها و جاذبههاي گردشگري منطقه و راهنما يي گردشگران به محي 
يها با مشاركت جوانان محلي فراهم شود.
یتواند از طريق شوراهاي اسالمي روستا يي و دهيار 
زمینه آن م 
تهاي شغلي براي جوامع محلي ،طرحي با نام «ژيت» در كشور فرانسه با هدف پرداخت
 درراستاي ايجاد فرص يارانه به كشاورزاني كه در زمينه گردشگري سرمايه گذاري م 
یكنند وجود دارد ( )Kastenholz,2002:48كه
یتوان از اين طرح موفق براي منطقه مورد مطالعه استفاده نمود تا كشاورزان داراي امكانات بتوانند با دريافت يارانه
م
از جانب دولت براي ايجاد فرصت اشتغال مازاد بر بخش كشاورزي اقدام نمايند .اين امكانات میتواند در راستاي
ارائه خدمات اقامتي ،غذا ،گشت و گذار و همچنين در فصول كشاورزي كمك رايگان گردشگران عالقه مند به
تهاي كاشت ،داشت و برداشت باشد كه منجر به شناخت هر چه
مشاركت در امور كشاورزي به كشاورزان در فعالي 
بهتر و بيشتر گردشگران با شيوه معيشت جوامع محلي شود.
 منطقه مورد مطالعه پتانسيل و جاذبههاي فراواني در زمينه حيات جانوري و پوشش گياهي (گياهان دارو يي ) دارد،تهاي اشتغال در زمینه معرفي
لذا گسترش گردشگري آموزشي– پژوهشي در منطقه میتواند منجر به ايجاد فرص 
گونههاي گياهي و جانوري ،راهنما يي و هدايت گردشگران به مناطق داراي گونههاي خاص و همچنين در اختيار
گذاشتن تجربيات عملي و سنتي مبني بر استفاده از گياهان دارو يي به گردشگران شود.

 تا كنون درمنطقه مورد مطالعه طرحي يا فعاليتي در راستاي گردشگري سالمت  4انجام نگرفته است و اين درحالياست كه مجاورت منطقه مورد مطالعه با متروپل تهران از كي

سو و دوري از هياهو ،ازدحام و تراكم جمعيت و

همچنين شرايط اقليمي مناسب در منطقه از سوي ديگر پتانسيل سرمايهگذاري بخش خصوصی بامشاركت جوامع
محلي جهت توسعه مراكز درماني نقاهتي در راستاي ايجاد و توسعه گردشگری سالمت را دارد كه در صورت وجود
یشود.
چنین سرمایهگذاری در منطقه زمینه ایجاد فرصتهاي شغلي برای جامعه محلي در بخش خدمات فراهم م 
- Gastronomy
. Health Tourism
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 فعالسازي تورهاي گردشگري ورزشي 5مانند کوهنوردی ،راهپیمایی و ماهیگیری با همكاري بخش خصوصي وسازمانهاي دولتي به ويژه آموزش و پرورش ،آموزش عالي و كاركنان بخشهاي مختلف دولتي در تمامي ايام هفته
حهاي سرمايهگذاري شده در
و سال به منظور بازديد از نقاط و جاذبههاي طبيعي منطقه به منظور تقويت ساير طر 
بخش اقامت و پذيرا يي كه كم يك در راستاي افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش درآمد براي جامعه محلي میباشد.
* افزايش درآمد

 -طرح موفقي در دنيا به نام « 6»PYOدر جوامع محلي كشورهاي توسعهيافته (آمر كي ا ،استراليا و انگليس) وبرخي از

یشود که هدف آن آشنا يي
كشورهاي در حال توسعه (تايوان ،چين ،تايلند) اجرا م 

هر چه بيشتر گردشگران با

فعالي 
تهاي كشاورزي به ويژه در بخش برداشت محصوالت كشاورزي و نيز افزايش درآمد روستا يي ان است ( Lee,
لهاي منطقه مورد مطالعه این طرح در صورت وجود برنامهها و طرحهای دقیق
 ،)2008:970با توجه به پتانسي 
یتواند مورد استفاده قرار گيرد كه فرآيندي خود جوش ازطرف جوامع محلي و سازمانهاي مردم نهاد میباشد
م
یتواند در تبليغات و بازار يابي براي منطقه به عنوان كي
همچنین بخش دولتي و خصوصي نيز م 

پتانسيل جاذب

گردشگر مشاركت داشته باشد.
یتواند در رقابت با محصوالت صنعتي قرار گيرد كه از نظر يك فيت و بستهبندي ارزش
 محصوالت محلي زماني م تهاي مربوطه در زمينه محصوالت محلي امكان افزايش درآمد براي
برابري كسب نمايد از اين رو با رونق فعالي 
یتواند با توجه به ورود
یباشند وجود دارد كه اين روند م 
كسبه و خانوارها يي كه توليدكننده محصوالت محلي م 
اينترنت به روستاهاي منطقه مورد مطالعه و گسترش شبكههاي اجتماعي در كشور با آموزش و همكاری جوانان
جامعه محلي صورت گيرد.
 فراهم آوردن زمينه براي عرضه مستقيم محصوالت محلي به گردشگران امكان افزايش درآمد را براي جوامع محليیآورد به طوري كه در فصول برداشت محصوالت كشاورزي در منطقه برخي از
منطقه مورد مطالعه به وجود م 
نتر از بازار به گردشگران منطقه
كشاورزان در باغها و مزارع خود محصوالت را به طور مستقيم با قيمتي پا يي 
تهاي دولت تضمين كننده افزايش درآمد براي روستا يي ان خواهد بود در غير اين صورت
یفروشند در اينجا سياس 
م
يهاي ميداني اغلب كشاورزان امكان رساندن محصوالت خود را بدون وجود واسطهها و دالالن به
بر اساس بررس 
بازارهاي مصرف نداشته و قيمت تمام شده محصوالت با قيمت عرضه آن به مصرف كنندگان تفاوت زيادي داشته و
نارضايتي توليد كننده و مصرف كننده را به همراه دارد که يكي از مشكالت عمده منطقه مورد مطالعه میباشد.
منابع
بردبار ،بیتا ( .) 90 31گردشگری و رشد اقتصادی ،اولین همایش ملی گردشگری ،اقتصاد و بازاریابی ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد زابل.
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. Sport Tourism
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Abstract
Today, rural development is considered to be one of the important goals of the world countries,
and although this importance is well-recognized, rural development is still faced with numerous
issues and challenges as the previously-tried strategies have not been successful in alleviating
poverty, and in providing employment, sanitation and hygiene, food security, and environmental
stability. In recent years this problem has brought the rural development into spotlight again, and
has made theorists, planners, and governmental executives take some measures to alleviate the
problems and issues of the rural areas by presenting new methods and strategies. One of the
strategies that world countries have paid special attention to, which is even implemented by some
countries and which has yielded positive results, is tourism development in rural areas. Planners
look at tourism as an “industry that provides economic and population stability” for rural
communities. Today, with regard to the economic changes that have occurred in rural
communities, such as the villages of Damavand County, Tehran Province, Iran, the survival of the
villages can no longer be ensured solely based on agriculture, but other economic activities should
be provided for the villages, too. In this regard, tourism can be seriously considered as a practical
solution to dependence on one-dimensional economics. In this study, by considering the
approaches to the development of rural economics, the economic effects of tourism and its related
activities on the economics of sampled villages of Damavand County were examined, and in this
regard the relationship between tourism as the independent variable and the development of rural
economics as the dependent variable has been investigated by taking into account two indexes,
that is, job variety and creation of new job opportunities, and increase in income. In regard to the
aim of the study, this study is applied, and with respect to method it is descriptive and inferential.
The data collection was carried out by both library research and field research methods and a
Likert scale questionnaire was used. Among the 39 villages of Damavand County, 8 villages were
selected as the research sample by the use of Delphi sampling method and according to the
experts’ opinions. To determine the sample size in the selected villages Cochran sampling formula
was used, and of 2848 families living in the area, 381 householders were selected. To analyse the
data both descriptive and inferential statistics were used, and in inferential statistics, to investigate
the relationship between the study’s variables, the parametric test of Pearson correlation
coefficient was used. The results showed that tourism increased job variety and created new job
opportunities, and led to an increase in the income of the people of the sampled villages.
Therefore, in order to highlight the role of tourism in the economic development of the villages
under study, a number of suggestions have been made concerning job variety, creating new job
opportunities, as well as increasing the income of the people living in these areas.
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