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 چکیده:

كنندگان محلي آموزش ديده و مجرب در زمينه جذب گردشگر و توسعه  ها و عرضه مشاركت تورگردان

هاي مسير و مقصد  ها و درنتيجه پايداري و توسعه سكونتگاه ها، در افزايش ميزان درآمد و ثروت نسل زيرساخت

و جايگاه مشاركت آنان تشخيص داده نشده است.  وجود، به داليل مختلفي اهميت گردشگري مؤثر است. با اين

هاي كالن اقتصادي و گردشگري آن چنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است.  گذاري ترتيب، در سياست بدين

كنندگان محلي را در  ها و عرضه مقاله حاضر مشكالت زيرساختي و موانع در زمينه ارتقاي توانمندي تورگردان

نمونه  821سازد. بنابراين، اين تحقيق به شيوه توصيفي ـ تحليلي از طريق  برز آشكار ميتهران و الي  قهمنط

نمونه تصادفي سكونتگاه مسير و مقصد به مطالعه نقش  811تصادفي تورگردان و عرضه كنندگان محلي و 

پرداخته است. براي ها و ساكنان محلي  ها از هر دو ديدگاه تورگردان ها در پايداري و توسعه سكونتگاه تورگردان

معيار نظام محيطي، نظام  4شاخص در چارچوب  56ها تعداد  سنجش متغيرها سطح توسعه يافتگي سكونتگاه

ها  مندي و مشاركت تورگردان اجتماعي ـ اقتصادي و كالبدي سنجيده شده است. در ارتباط با مؤلفه اثرگذار توان

آوري اطالعات، آموزش و اطالع رساني، اقتصادي،  ، فنمعيار اجتماعي و فرهنگي 5شاخص در قالب  65تعداد 

كنندگان  ها و عرضه هاي تورگردان دهد كه ظرفيت گذاري سنجيده شده است. نتايج نشان مي  كالبدي و سياست

ها مؤثر است. بنابراين، توجه به  يافتگي سكونتگاه محلي در توسعه عملكرد گردشگري پاك و ارتقاي سطح توسعه

گذاري براي  هاي تورگرداني، و سياست ها در قالب تشكل سازي تورگردان مندي و توانا هاي ظرفيت ارتقاي شاخص

هاي رفاهي و پشتيبان گردشگري پيشنهاد  هاي اقامتي و پذيرايي و زيرساخت دخالت آنان در گسترش زيرساخت

 گردد. مي

تهران و ي  قهها، منطوسعه سكونتگاهكنندگان محلي گردشگري، پايداري و ت ها، عرضه تورگردان واژگان کلیدی:

 البرز

                                           
 كنندگان محلي در پايداري و ها و عرضه نقش تورگردان باعنوان شهيد بهشتي ازكار پژوهشي دردانشگاه حاضربرگرفته مقاله 8

 .باشد مي هاي مسير و مقصد گردشگري توسعه سكونتگاه
 (n_shafiei@sbu.ac.ir: استاديار گروه جغرافياي انساني دانشگاه شهيد بهشتي )مسئولنويسنده  2
 ريزي روستايي دانشگاه شهيد بهشتي دانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه 6
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 مقدمه

ها و فرهنگ  كنندگان محلي مجرب، آموزش ديده، و آشنا با جاذبه ها و عرضه  تورگردان

ي  ارائهها از طريق مشاركت و  گرگردشگران هستند. آن ساكنان محلي، به مثابه ميانجي و هدايت

ساكنان  اك، و تميز، و فرهنگ بوميمشترك در ارتباط با محيط پ آموزش، يادگيري و فهم

ساز برقراري ارتباط فرهنگي دوستانه و سازنده ميان گردشگران و  هاي گردشگري، تسهيل كانون

بر افزايش  شوند. اين مقوله، عالوه هاي روستايي و شهري مقاصد گردشگري مي ساكنان سكونتگاه

گردشگري، سبب پايداري جذب گردشگر در مقاصد، به دليل افزايش ميزان جذابيت مقاصد 

، 8مي گردد. )سالني يابي آن به سمت توسعه پايدار مي اجتماعي ـ اقتصادي گردشگري و جهت

2116 :5.) 

ترين راهبردهاي ارايـه شـده بـراي پايـداري      هاي اخير، در متون توسعه، يكي از مهم در دهه

مندسـازي و مشـاركت   هـاي محلـي، توان   ابعاد اجتماعي ـ اقتصادي و محيطي و توسعه سكونتگاه 

براي دانـش بـومي    اي كه گونه ها در ابعاد گوناگون آن است. به كنندگان محلي و تورگردان عرضه

هـا بـراي    و اطالعات آن  كنندگان محلي و ارتقاي سطح آگاهي ساكنان مقصد گردشگري و عرضه

اندسن و مارتين اند )آم اجتماعي ـ اقتصادي اهميت زيادي قائل شده   توسعه مشاركتو دستيابي به

تـرين   كنندگان محلي به عنوان يكـي از مهـم   ها و عرضه (. مشاركت تورگردان615: 2186، 2سن

تواند از طريـق تـاثير گـذاري     هاي غيردولتي رابط ميان گردشگر و مقاصد گردشگري مي سازمان

هـا و توسـعه    ها و حجم گردشگران در جهت پايداري گردشگري سـكونتگاه  مثبت برروي جريان

(. بـه  861: 2181، 4، خيـرات و مـاهر   6: 2111و همكـاران،   6ها اثر گذار باشند )فـردريك   آن

هـاي   هـا بـا سـرمايه گـذاران مقاصـد گردشـگري از طريـق آمـوزش         عالوه، مشاركت نزديک آن

محيطي و هدايت و كنترل گردشگران در جهت پايداري و كاهش اثرات منفي گردشگري  زيست

(.از اين رو، پايداري گردشگري در سطوح محلي و 8612:  2112، 6ودنيهسزايي دارند ) ب نقش به

محصـول  ي  ارائـه اي، از طريق الويت بندي اهداف كليدي و مشاركت تمامي عوامل بـراي   منطقه

(. همچنين، تقويت 284: 2182، خيرات و ماهر، 25: 2114، 5پذير است )كربنگردشگري امكان

هـاي محلـي در مقاصـد گردشـگري      بخش خصوصي و سازمانو توسعه رابطه با سرمايه گذاران 

كنـد   وري بيشتر براي مقاصد شده؛ و پايداري گردشگري در آن مناطق را تضمين مي سبب بهره

 (.  67: 2186، 7)يانت

                                           
1 Selanniemi 
2 Amundsen and Martinsen 
3 Fredericks  
4 Khairat and Maher 
5 Budneau 
6 Carbone 
7 Janeth 
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هـاي تـورگرداني در    هاي اخير، به رغـم گسـترش نسـبتا زيـاد آ انـ       در اين راستا، در دهه

هـا و   هـاي متـولي گردشـگري، تـورگردان     تـوجهي سـازمان   يتهران و البرز، به دليل بـ ي  قهمنط

هـا بـا    بـراي مشـاركت در مقولـه جـذب گردشـگر و توسـعه زيرسـاخت        كنندگان محلـي  عرضه

هاي الزم و مناسـب بـراي    آموزش ها بيشتر در زمينه هاي زيادي روبرو هستند. اين چالش چالش

هـا اسـت.    داني و توانمندسازي آنتهران، تورگري  قهي گردشگري منط ها جاذبه شناخت و معرفي

بــراي  كننــدگان محلــي هــا و عرضــه گــذاري در زمينــه مشــاركت تــورگردان فقــدان سياســت

زيست و فقدان روابط نزديک  هاي اقامتي و پذيرايي سازگار با محيط گذاري در زيرساخت سرمايه

ها و  ي به ظرفيتتوجه گذاران در مقاصد گردشگري،  و به طوركلي كم ها و سرمايه بين تورگردان

ها، آمـوزش، هـدايت و كنتـرل الزم بـرروي گردشـگران  در       گردد؛ آن هاي آنان سبب مي توانايي

پايـداري و   باشند. اين مسـائل  زمينه ارتباط با محيط پاك و تميز و حفظ محيط زيست نداشته 

ران و تهـ ي  قـه ها در مسير و مقصد گردشـگري را در منط  اجتماعي ـ اقتصادي سكونتگاه  توسعه

 البرز با مشكل مواجه كرده است. 

از اين رو، پرداختن به موضوع مسأله در ارتباط با كاهش اثرات منفي و مخـرب گردشـگري   

ها در راسـتاي پايـداري    برنامه و بدون مشاركت خردمندانه عرضه كنندگان محلي و تورگردان بي

اضـر بـا هـدف تبيـين نقـش و      رو، تحقيق ح سزايي برخوردار است. ازاين گردشگري از اهميت به

كنندگان محلي بـه عنـوان يكـي از عوامـل تـاثير گـذار در        ها و عرضه جايگاه مشاركت تورگردان

 پايداري و توسعه مقاصد گردشگري صورت گرفته است.

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

ها و خدمات مربوط به گردشگري و  هدف اصلي توسعه پايدار گردشگري گسترش فعاليت

ت آن است، به نحوي كه منافع اجتماعي ـ اقتصادي آن براي مردم محلي باشد و در عين مديري

گردد، حفاظت شود      ها و منافع آن كه سبب جذب گردشگر مي حال الزم است از جذابيت

ها، شامل ابعاد  ترين آن (. ايده پايداري ابعاد گوناگوني دارد. با اين حال، مهم2116، 8)تي. او. اي

 يعي، اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي است.محيط طب

،  در فرآيند توسعه پايدار گردشگري توجه به تنوع و گوناگوني «2موفث و مونت»از نظر 

مبنا، تنوع ابعادپايداري اجتماعي ـ اقتصادي، فرهنگي و  ابعاد پايداري توسعه ضروري است. براين

 محيط طبيعي به شرح زير است.

هاي گردشگري  رورت اجتناب يا كاهش اثرات محيطي فعاليتپايداري محيط طبيعي: ض -8

است كه محاسبه ظرفيت تحمل يک روش با اهميت براي تخمين اثرات محيطي و پايداري 

                                           
1 T.O.I(Tour Operator Initiative ) 
2 Mowforth and Munt 
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كه باعث  پايداري اجتماعي: افزايش توانايي جامعه براي جذب گردشگر است بدون اين -2است.

پايداري  -6(.827: 2181)خيرات و ماهر، در روابط اجتماعي شود   تعادلي و ناهنجاري ايجاد بي

فرهنگي: ارتقاي ظرفيت و توانايي مردم محلي در حفظ فرهنگ بومي خود و در عين حال 

پايداري اقتصادي: ارتقاي سطح -4هاي فرهنگي از مناطق مختلف است.  پذيرش تعامل با گروه

  شده ارايه خدماتي هاي هاي گردشگري كه به اندازه كافي هزينه اقتصادي حاصل از فعاليت

 دهد )همان(.  پوشش گردشگران را  به

در بلند ي  قههدف پايداري اقتصادي تأمين نيازهاي اقتصادي و آرزوها و آمال ساكنان منط

ديگر، پايداري اقتصادي از طريق منابع گردشگري براي همه، نه فقط براي  مدت است. به عبارت

تواند اشتغال محلي را  اده از كاركنان محلي ميزمينه، استف گروهي موردتوجه است. در اين

تقويت كند و بهبود پايداري اقتصادي را تضمين نمايد)همان(. براين مبنا، گردشگري به مثابه 

ترين صنعت گسترش يافته در جهان، باعث پايداري و توسعه پايدار  ترين و سريع يكي ازبزرگ

ها و  معتقدند كه تورگردان« 8رپليتلفر و شا»گردد.  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي

دگان خدمات گردشگري از طريق توانمند سازي و كنن كنندگان محلي، به عنوان عرضه عرضه

و به   هاي محيطي و حفظ محيط زيست توانند در بهبود شاخص مشاركت در توسعه محلي مي

اثرگذار باشند  كار گماردن جامعه محلي در تحوالت كالبدي و در ارتقاي پايداري محلي بسيار

قوانين و ي  ارائهها نياز دارند كه از طريق  وجود، آن (. بااين852: 2111)تلفر و شارپلي، 

 (.26: 2182تسهيالت مناسب براي ايجاد محيطي پايدار تقويت شوند )سازمان ملل، 

ها ضمن كنترل خود، به  آن شود، كنندگان محلي باعث مي ها و عرضه توانمندسازي تورگردان

هاي بيشتر در آينده دست يابند )آماندسن و د كافي و آمادگي الزم براي پذيرش مسئوليترش

 (.616: 2186مارتين سن، 

هاي           به منظور مشاركت در فعاليت« 2سازي توانمند»در ادبيات توسعه، مفهوم 

اجتماعي ـ اقتصادي از دو جنبه و رويكرد بررسي شده است: الف( رويكردانگيزشي 

باشد ب( رويكرد شناختي مي خودباوري تقويت و تواناسازي نمندسازي؛ در اين رويكرد، هدفتوا

دروني  انگيزش حالت يک مثابه تر به طور وسيع به توانمندسازي؛ اين رويكرد، توانمند سازي را

 است: دروني چهاراحساس شامل كندكه مي تعريف با شغل درارتباط

ارزشـمند تلقـي    و معني با دهد مي انجام راكه اي ظيفه و فرد كه اين يعني :6داربودن معني -8

 كند.

 كارهـا  براي انجام خود ظرفيت و توانايي به فرد اعتقاد خودباوري، يا شايستگي :8شايستگي -2

 .است

                                           
1 Telfer and Sharply 
2 Empowerment 
3 Meaning 
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 .است را دارا كارخود پيامدهاي در نفوذ توانايي فرد درآن كه ازحدي عبارت :2تأثير -6

 هـا تنظيم فعاليـت  براي انتخاب درموردحق فردي احساس يک انتخاب : ياحق6خودتعييني -4

آزادي عمل شـاغل درتعيـين    به است همچنين، رفتاري مهارت يک شايستگي كه درحالي .است

 ي الزم براي انجام وظايف شغلي اطالق مي گردد.ها فعاليت

هـا منصـفانه و    : درنهايت اعتماد به معني آن است كه افراد احساس كنندكه بـا آن 4اعتماد -6

 (.611-612: 2186، 6)فرناندز و ملد وگزيو خوردخواهد شديكسان بر

در واقع، توانمندسازي به عنوان ظرفيتي براي خود اتكايي و اعتماد به نف  در مقابل 

هاي  هاي غيردولتي و گروه ن وابستگي است. اين فرآيندي است كه از طريق آن اشخاص، سازما

تقويت كنند و خودشان را از تسلط ايجاد شده توانند سازمان خود را  به حاشيه رانده شده، مي

براي توانمندسازي بايدبه  (.822: 2186، 5)شارما و كركمن توسط ساختارها يا روابط، آزاد كنند

هاي مناسب، عضويت دريک روش ،ها ي مهارتي سازمانها عواملي مانند دانش و يا آموزش

رسي به منابع و حمايت سياسي دست سازمان، اعتبارات خرد، اعتماد به نف  افراد، تحصيالت،

 ( 26: 2186، 7)روسبرگر و كراوس نمودتوجه 

سازي ارتباط  نظران توسعه،  مفهوم توانمندسازي با مفهوم ظرفيت بر مبناي ديدگاه صاحب

ظرفيت سازي، فرآيندي دائمي، قابل انعطاف، تأثيرپذير و پاسخگو است كه تمام  نزديكي دارد.

سازي بخشي ازيک مفهوم چندسويه است كه معاني متفاوتي فيت ود. ظرش بازيگران را شامل مي

تعريف كند. ي و خصوصي سازي را مطرح ميقادرسازي، مشاركت، حمايت، تمركززداي را نظير

سازي به عنوان يک فرايند يا الگوو تالش براي نزديک اين مفاهيم ازديدگاه ظرفيت هريک از

بديهي  كند.معطوف به مسئله قدرت و انتقال قدرت مي ار شدن به يک تعريف ازاين مفهوم، نظر

تعريف عملي بايد دركي ازشرايط ذهني والگوي مواجه ي  ارائهاست پيش ازهرگونه اقدام جهت 

دولت و نيز دولت محلي بامفهوم انتقال قدرت به دست آورد. براي نيل به اثرات مثبت ظرفيت 

 وسعة نهادي وتوسعة سازماني را مدنظر قراردادسازي بايد هرسه جنبه توسعه منابع انساني، ت

 (.611: 2186)آماندسن و مارتين، 

ها  ها در ارتباط با اثرات فضايي مثبت و منفي گردشگري گروهي مشاركت تورگردان پژوهش

ري نتايج متفاوتي نشان داده ها در مقاصد گردشگ كنندگان محلي و توسعه سكونتگاه و عرضه

(، نشان داد در صورتي كه رشد پديده گردشگري گروهي 2116) مونتهاي موفث و  يافته است.

                                                                                                   

1 Competence 
2 Impact 
3 Self- determination 
4 Confidence 
5 Fernandez and Moldogaziev 
6 Sharma and Kirkman 
7 Rossberger and Krause 
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هاي اخير به وضوح قابل رويت  گرددكه در سال برنامه باشد، منجر به طيفي از مشكالت مي بدون

اي  گونه است. از نظر آنان، اين مسائل شامل تخريب محيط طبيعي، اجتماعي ـ فرهنگي است. به

ي كوچک مقياس كه ها تواند در تضاد با فعاليت نامه ميبر كه فعاليت گردشگري گروهي بي

مسؤالنه و مفيد هستند، قرار گيرد. در نتيجه بيشترين اثرات گردشگري گروهي بدون برنامه 

كنندگان  دگان  و مصرفكنن ي سه گروه توليدكنندگان، عرضهها تواند در نتيجه فعاليت مي

(، به نقش 2116« )سالني مي».  اما،(825 -867: 2181)خيرات و  ماهر،  گردشگري باشد

كند. به عقيده او، ها به عنوان ميانجي و هدايت كننده به سمت توسعه پايدار تاكيد مي تورگردان

محيط پاك و تميز و فرهنگ دوستانه مردم مقاصد، سبب افزايش جذب گردشگر به مقاصد 

كنند ارتباط  يان رقبا، سعي ميها براي ارتقاي فعاليت خود در م گردد. از اين رو، تورگردان مي

ندي گردشگران مناسب و سازنده با جامعه محلي برقرار كنند و باعث باال بردن سطح رضايت م

دگان محصوالت گردشگري كنن ها سعي در تقويت روابط با عرضه تورگردان گردند. در كنار آن،

كنند. عالوه براين،  ها در مقاصد گردشگري مي )هتلداران و رستوران داران( و كاركنان آن

كنندگان محلي باعث افزايش درآمد مردم محلي و در نتيجه باال  ها و عرضه مشاركت تورگردان

 (.1: 2116مي،  )سالني شود رفتن سطح توسعه اقتصادي مقاصد مي

(،  گردشگري گروهي را به عنوان واقعيت زندگي دوران معاصر 2116) «بودنيه»همچنين، 

تواند اثرات مثبتي برروي گردشگري پايدار بگذارد و به نقشي كه  د كه ميده مورد توجه قرار مي

ها به عنوان عامل اثر گذار بر روي تغيير رفتار گردشگران در مقاصد به سمت پايداري  تورگردان

(،  نتيجه 2111« )فردريك  و همكاران(. »12 -27: 2116)بودنيه،  كند دارند، اشاره مي

از طريق همكاري با مقاصد گردشگري براي رسيدن به پايداري در  ها گيرند كه تورگردان مي

د كنن ترين فشار را تحمل مي كنند. چون مقاصد گردشگري بيش نقش كليدي بازي ميي  قهمنط

ي  قهتوانند در پايداري منط ها به عنوان بخش خصوصي تاثيرگذار در اين مناطق مي و تورگردان

( به توانايي 2111« )8سيگاال(. »1: 2111همكاران،  )فردريك  و ايي داشته باشندبسزنقش 

كنندگان خدمات  ها با گردشگران مقاصد و عرضه ها و ارتباط مستقيم  و مثبت آن تورگردان

گيرد كه فعاليت  (، نتيجه مي2112« )بودنيه(. » 8612 -8622:  2111)سيگاال،  كند اشاره مي

هاي منفي نيز در  ي داشته باشد؛ باعث جريانتواند منافع اقتصاد كه مي حالي گردشگري درعين

توانند در تقويت آموزش  ها به عنوان واسط مي رو، تورگردان گردد. ازاين سطح منطقه مي

مقوله، سبب  ايي داشته باشند. اينبسزكنندگان و توليدكنندگان خدمات گردشگري نقش  مصرف

)بودنيه،  نطقه نيز كمک مي نمايدگردد و به توسعه پايدار م هاي مسؤالنه گردشگري مي فعاليت

ها با روابطي كه  نشان داد، تورگردان« 2هاني و گيلپين» هاي (. يافته8616 - 8622: 2112

                                           
1 Sigala 
2 Honey and Gilpin 
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ها ،ايجاد  دارند سبب ورود سرمايه به مناطق گردشگري و در نتيجه سبب بهبود زير ساخت

(. در اين 84: 2112)هاني و گيلپين،  گردند مراكز و تسهيالت تفريحي،ايجاد شغل وغيره مي

تواند با ايجاد شغل براي  نشان داد، گردشگري مي« 8عزودوجي و ولفگانگ»هاي  راستا، يافته

مردم محلي باعث تقويت همكاري بين بخش خصوصي و بخش دولتي و جامعه محلي شود.اين 

هاي الزم براي  همكاري باعث تقويت روابط اجتماعي و فرهنگي، تقويت دسترسي به زيرساخت

شود و با حمايت از مشاركت مردم محلي سبب تحوالت و توسعه  مي تسهيل در رفت و آمد

 (.821 -828: 2188)عزودوجي و ولفگانگ،  گردد گردشگرپذير نيز ميي  قهمنط

كنندگان محلي  ها و عرضه گذاري تورگردان همچنين، در تحقيقي ديگر، افزايش سرمايه

طق از لحاظ زيرساختي شد كه در نتيجه آن ها و بهبود منا باعث افزايش تعداد هتل

)نيلسن و  اند هاي مقصد نيز از لحاظ اجتماعي ـ اقتصادي پيشرفت كرده سكونتگاه

هاي  نقش مهمي در گسترش زيرساخت ها (. در اكوادر نيز تورگردان26 : 22181اسپنسيلي

ريه  روشن (. نتيجه تحقيق در نيج662:  2188، 6)ارسكين و ماير گردشگري محلي داشتند

ها به توسعه اقتصادي و پايداري نواحي و  كرد كه سرمايه گذاري بخش خصوصي و تورگردان

ها  درصربستان فعاليت تورگردان(. 866- 851: 2188، 4مناطق كمک كرده است )ا ا و همكاران

ک سري از ها با ي سبب اثرات مثبت اقتصادي در مقصد گردشگري شد. اگر چه تورگردان

گردشگري از زنجيره عرضه مواجه هستند.   و توسعه يكپارچه روند پايداريمشكالت در 

نتايج تحقيقي در كشور بوتان روشن ساخت، دولت به تنهايي  (.51 - 55: 2182، 6)اسپاسيک

ها به عنوان بازوي اجرايي در  تواند گردشگري را براي بلند مدت تداوم بخشد. تورگردان نمي

ها بايد الگويي را  سعه گردشگري پايدار هستند. بنابراين، آنهاي دولت در تو اجراي سياست

فرهنگي منطقه وارد  ترين ضرر را به منابع محيطي و براي توسعه مناطق در نظر بگيرند كه كم

ها براي يادگيري مهارت  (. درزيمباوه، تورگردان 862 -856: 2186، 5و همكاراننمايند )اومش 

هاي صنفي  هاي اتحاديه ايداري گردشگري بايد در كارگاههاي پ و تخصص و به كاربستن شيوه

 (.65:  2186، 7شركت نمايند )ميتانا و همكاران

ها الزم است قبل از  گيرد، تورگردان (، نتيجه مي8617و زاهدي ) در ايران نيز، رنجبريان

ها بايد به  انتخاب مقصد، جذابيت و ظرفيت پذيرش مقصد را در نظر بگيرند. همچنين، آن

اي كه گردشكران را براي بازديد مي فرستند، توجه  ي خاص مكمل در مسير منطقهها جذابيت

ها با آن روبرو هستند عدم وجود زير ساخت مناسب و امكانات  چالش ديگر كه تورگردان .نمايند

                                           
1 Ezeuduji and Wolfgang 
2 Nielson and spenceley 
3 Erskine and Meyer 
4 Eja  
5 Spasic 
6 Umesh  
7 Mutanga  
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ها در گرو همكاري و  باشد. به عالوه، موفقيت تورگردان اقامتي مناسب در مقاصد گردشگري مي

)رنجبريان و  باشد دگان محلي خدمات و مقامات محلي ميكنن ،عرضهها ين تورگردانتعامل ب

دهد به دليل  نشان مي (8628) هاي تحقيق رضواني و مرادي (. يافته72 -75: 8617زاهدي 

بازاريابي وتبليغات، تقاضاي گردشگري دروضع ي  مهعدم شناخت گردشگران و نيز فقدان برنا

همچنين، عناصرتشكيل دهنده  است.العه درحد ضعيف مورد مطي  قهموجود درمنط

ها و خدمات، پيشبرد  ها، حمل و نقل، زيرساخت هاي جاذبه گردشگري، شامل شاخص عرضه

 .)86 -41: 8628رضواني و مرادي، ) باشد فروش ومشاركت درحد خوب مي

 

 مدل نظری پژوهش

د. رويكرد نظري پژوهش شارائه برمبناي مباني نظري و ادبيات موضوع كه به طور خالصه 

ين است فرض اصلي ا (. براساس اين مدل،8شود) نمودار  ميارائه حاضر بر اساس مدل مفهومي 

ابعاد و ي  مهها و عرضه كنندگان محلي گردشگري با ه تورگردانفرآيند مشاركت   كه مؤلفه

ان تأثير و هاي محلي اثرگذار است و جري هاي آن بر مؤلفه پايداري و توسعه سكونتگاه شاخص

 وجود دارد. ها تأثر ميان آن
 

 
 

 منبع تحقیق حاضر -. الگوی مفهومی پژوهش3نمودار
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 شناسی تحقیق روش

           و فرضيه پژوهش، تحقيق حاضر با استفاده از روش   براي تبيين دقيق سؤال

ايداري و دگان محلي در پكنن و عرضه ها توصيفي ـ تحليلي به مطالعه جايگاه مشاركت تورگردان

پرداخته است. جامعه تهران و البرز ي  قههاي مسير و مقصد گردشگري درمنط توسعه سكونتگاه

) دفتر موجود 247دفترتورگرداني از مجموع  822آماري تحقيق حاضر شامل: الف( تعداد 

رگرداني در منطقه ،كه در زمينه تو(8622هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، سال  داده

دفتر از طريق مطالعه ميداني و مراجعه حضوري به  822كنند. تعداد  فعاليت ميالبرز  تهران و

مسير و مقصد هاي  اند. ب( سكونتگاه اسايي شدههاي سازمان ميراث شن ها و داده آن

هاي مسير و مقصد گردشگري در منطقه از  گردشگري؛كه پ  از مشخص شدن سكونتگاه

به  8621هاي مركز آمار ايران در سال  ها و داده له نقشهها، به وسي طريق اطالعات تورگردان

سكونتگاه  256ها مشخصشد، تعداد  عنوان جامعه آماري براي سنجش سطح توسعه يافتگي آن

 است.

اي  گيري چند مرحله با توجه به موضوع مورد بررسي تحقيق و جامعه آماري، روش نمونه

با سطح « 8كوكران»اني بر اساس فرمول است. حجم نمونه محاسبه شده براي دفاتر تورگرد

 821درصد، تعداد  6و دقت احتمالي مطلوب  26/1درصد و پيش برآورد واريان  26اطمينان 

و عرضه كنندگان محلي است كه به روش تصادفي انتخاب شد و به طور  دفتر تورگرداني

نتايج مرحله (. بر اساس 865ـ867: 8676)سرايي،  ها پرسشگري به عمل آمد مستقيم از آن

ها نيز براساس فرمول كوكران و تعديل آن، با استفاده از  اول تحقيق، حجم نمونه اين سكونتگاه

كنندگان محلي با سطح  ها و عرضه نسبت يا صفت موضوع مشاركت يا عدم مشاركت تورگردان

سكونتگاه  21حدود  26/1درصد و پيش برآورد واريان   6درصد، دقت احتمالي  26اطمينان 

به صورت تصادفي انتخاب گرديد وتعداد   سكونتگاه 811است. به منظور اطمينان بيشتر تعداد 

مسؤالن و معتمدين محلي درسطح روستاها تكميل شد. انتخاب ي  مهپرسشنا811

گيري تركيبي  ها، با استفاده از نمونه هاي نمونه با در نظرگرفتن درصد توزيع آن سكونتگاه

 اي در مرحله اول و سپ  تصادفي بوده است نسبي يا طبقه گيري تصادفي شامل نمونه

هاي پژوهش با توجه به ادبيات  ها و شاخص (. انتخاب و تبيين مؤلفه64: 2112، 2)كوتاري

ها و  مشاركت تورگردان) موضوع و مشاهدات ميداني صورت گرفت. به طوري كه مؤلفه اثرگذار

 65عيار و م 5ي مقصدگردشگري  با تعداد كنندگان محلي گردشگري( در توسعه روستاها عرضه

 (. 8جدول شاخص سنجيده شده است )

 

                                           
1 Cochran 
2 Kothari 
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ها و عرضه کنندگان محلی  در پایداری  های سنجش جایگاه مشارکت تورگردان شاخص -3جدول 

 تهران و البرزی  قههای محلی درمنط و توسعه سکونتگاه  های گردشگری کانون

 هاي تحقيق حاضر مأخذ: يافته

 

هاي جمعيتي مقصد گردشگري، شامل  همچنين، مؤلفه اثرپذير، سطح توسعه يافتگي كانون

سنجيده شده است. شايان ذكر است سنجش سطح  2شاخص به شرح جدول  56معيار و  4

)خوبفكر برآبادي و  ها با استفاده از روش موري  به انجام رسيده است توسعه يافتگي سكونتگاه

 (.861: 8628قريشي، 

 

 نظام اقتصادی وفرهنگی اجتماعی

شناخت از امکانات  -2ها  ت از جاذبهشناخ -3

های مسیرهای  شناخت از جاذبه -1اقامتی مقصد 

ها  تحصیالت و تخصص تورگردان -4گردشگری  

های  بستهی  ارائه -0کار ی  قهمیزان ساب -2

مسیرهای   آگاهی دهنده به گردشگران از جاذبه

مهارت  - 9توانایی فردی  - 9گردشگری  

ارتقای – 1ورگردانی ها در مقوله ت تورگردان

فرهنگ سفر با تور و توجه به اقتصادی بودن و 

 تر و مفیدتر بودن آن ازاران

ها و  سرمایه گذاری تورگردان انداز و  پس -3

میزان درآمد درفعالیت  -2کنندگان محلی  عرضه

 - 4اشتغال مستقیم  و غیر مستقیم  -1گردشگری 

رسی دست -2دسترسی به وام در ارتباط با گردشگری 

ها و  سهم تورگردان -0به فن آوری ابزاری 

ی اقتصاد ها یگیر کنندگان محلی در تصمیم عرضه

کنندگان محلی در عرضه  سهم عرضه -9گردشگری 

 محصوالت  کشاورزی و غیرکشاورزی به گردشگران

 کالبدی و زیرساختی آوری اطالعات فن

اطالعات  نوع ارایه- 2آشنایی با اینترنت  میزان-3

- 1  ها تورها در سایت  ها ا در سایتتوره

آورری اطالعات در افزایش میزان  بکارگیری فن

آورری  به کارگیری فن– 4جذابیت تورها، 

اطالعات برای قابل فهم کردن و معرفی تنوع 

 ها و تورها، جاذبه

گسترش شبکه راه روستایی ـ شهری و افزایش  -3

گسترش شبکه حمل و نقل و  -2ها  نقش تورگردان

دسترسی  به  وسایل  -1ها  افزایش نقش تورگردان

 -4نقلیه عمومی ) اتوبوس و...( برای اجرای تور 

دسترسی به فن آوری ابزاری در ارتباط با گردشگری 

گسترش  -0های اقامتی  گسترش زیرساخت -2

 -9ها  های پذیرایی توسط تورگردان زیرساخت

 های رفاهی و پشتیبان گردشگری گسترش زیرساخت

 های نظام سیاسی سیاست رسانی موزش و اطالعآ

رسانی  در  نحوه اطالع- 2رسانی  میزان اطالع-3

اطالعات در مجالت ی  ارائه -1ها  ارتباط با جاذبه

آموزش برای آگاهی  - 4های تخصصی  و بروشور

آموزش در  - 2رسانی  جدید اطالع  های از روش

های  برنامه - 0ارتباط با شغل و حرفه کاری 

 ها گاهی دهنده به تورگردانآ

گیری تسهیالت اعتباری اعطا شده به  جهت -3

میزان وام اعطا  -2کنندگان محلی  ها و عرضه تورگردان

کمیت  -1کنندگان محلی  ها و عرضه شده به تورگردان

ها و  به تورگردان  ای هو کیفیت آموزش فنی و حرف

 کنندگان محلی عرضه
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های محلی در  و توسعه سکونتگاه  های گردشگری های سنجش مؤلفه پایداری کانونشاخص -2لجدو

 تهران و البرزی  قهها و عرضه کنندگان محلی در منط ارتباط با نقش تورگردان

 هاي تحقيق حاضر مأخذ: يافته

 نظام اقتصادیی  مهادا نظام محیطی

 -1بهبود دفع زباله  -2افزایش تعداد جایگاه زباله  -3

بهبود  -2ارتقای کیفیت آب  - 4ارتقای کیفیت خاک 

 -9بهبود حفاظت از منابع جنگلی   -0بهداشت محیط 

بهبود حفاظت از  -9بهبود حفاظت از منابع مرتعی 

افزایش جذابیت  -1باغات و مزارع کشاورزی 

 های طبیعی جاذبه

افزایش عملکرد در هکتارمحصوالت کشاورزی  -4

افزایش میزان محصوالت تولیدی دامی  و  -2باغی 

افزایش میزان محصوالت تولیدی آبزی  -0طیور 

های  نون افزایش سهم ساکنان کا -9پروری  

 -9گردشگری  در تولید محصوالت کشاورزی 

های گردشگری  در  نون افزایش سهم ساکنان کا

افزایش سهم  -1فرآوری محصوالت کشاورزی 

های گردشگری  در تولید صنایع  نون ساکنان کا

افزایش میزان دسترسی به  -36دستی و کارگاهی 

افزایش میزان در درآمد فعالیت  -33وام و اعتبار   

افزایش میزان درآمد فعالیت  -32کشاورزی 

افزایش دسترسی به ابزار آالت  -31غیرکشاورزی 

افزایش دسترسی  به ابزارآالت  -34کشاورزی 

های اقتصادی   افزایش ظرفیت -32غیرکشاورزی 

میزان  -39دشگری افرایش سهم درآمد گر -30

های گردشگری  نون رونق یافتن مبادله کاال در کا

افزایش میزان  -31انداز  افزایش میزان پس -39

 گذاری  سرمایه

 نظام اجتماعی  و فرهنگی

افزایش سطح  -2افزایش درصد باسوادی  -3

افرایش میزان آگاهی در زمینه مسائل   -1تحصیالت

ان توانمندی در افزایش میز -4اجتماعی و فرهنگی 

افرایش  -2های اجتماعی  ارتباط با مشارکت در فعالیت

افزایش  -0میزان آگاهی در زمینه  مسائل اقتصادی 

های  میزان توانمندی در ارتباط با مشارکت در فعالیت

متنوع شدن  -9افزایش میزان مهارت  -9اقتصادی 

ی ها افزایش آموزشدر ارتباط با مهارت -1مهارتها 

افزایش سهم  -36و صنعت گردشگری  اقتصادی 

های گیریهای گردشگری  در تصمیم نون ساکنان کا

افزایش سهم  -33های اجتماعی  مربوط به فعالیت

های گیریهای گردشگری در تصمیم نون ساکنان کا

افزایش انگیزه در  -32های اقتصادی مربوط به فعالیت

های پیرامون  ماندگاری جمعیت در سکونتگاه

افزایش جمعیت در  -31های گردشگری   ونن کا

 -34های گردشگری  نون های پیرامون کا سکونتگاه

افزایش میزان تعامل مثبت  -32ارتقای سطح مطالبات 

های گردشگری  با گردشگران  نون فرهنگی ساکنان کا

 -39های اجتماعی و  فرهنگی   افزایش ظرفیت -30

دشگری های گر نون افزایش تعداد گردشگران  در کا

 های گردشگری نون افزایش تعداد تور در کا -39

 ساختی نظام کالبدی زیر

گسترش و  -2گسترش و بهبود شبکه راه   -3

 -4بهبود شبکه حمل و نقل  -1بهبود راه آسفالته 

بهبود شبکه  -2بهبود فضای پارکینگ خودرو 

بهبود وضعیت  -0ارتباطی تلفن ثابت و همراه 

بهبود وضعیت زیر ساخت  -9زیرساخت آب و برق 

 -1بهبود وضعیت زیرساخت درمانی  -9بهداشتی 

میزان  -36بهبود وضعیت امنیتی و انتظامی 

میزان  -33برخورداری  از پاسگاه نیروی انتظامی 

بهبود دسترسی  -32برخورداری از پایگاه بسیج 

بهبود  -31به خدمات رفاهی و پشتیبان تولید 

خورداری از اورژانس  میزان بر -34کیفیت مسکن  

 -30میزان برخورداری از وسیله نقلیه عمومی  -32

 -39میزان برخورداری از تاکسی تلفنی 

بهبود در استفاده از  39برخورداری از پمپ بنزین 

 ی تاریخی و حفظ این بناها؛ها ابنیه

 نظام اقتصادی

ی کشاورزی و ها افزایش تعداد شاغالن در فعالیت -3

ی ها گسترش تنوع فعالیت -2دشگریغیرکشاورزی گر

افزایش عملکرد در  -1غیر کشاورزی 

 هکتارمحصوالت کشاورزی زراعی؛
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هاي كيفي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. در اين تحقيق،  جهت تعيين پايايي سؤال

(. براي 862: 8611ا، ني )حافظ دست آمدبه 768/1هاي كيفي  آلفاي كرونباخ براي سؤال

بندي  نظرات افراد مرتبط بررسي و جمعار(، با استفاده از روايي صوري، سنجش روايي )اعتب

هاي آمار توصيفي، جهت  از روش ها (. براي تبيين و تحليل داده868:8611نيا،  )حافظ گرديد

سنجش تأثير هاي آموزشي فراگيري شده و  ها براساس دوره مقايسه فعاليت دفاتر و تورگردان

از آزمون تطبيقي  به گردشگران و ميزان تورهاي اجرا شده، زان اطالع رسانيها در مي اين دوره

هاي اثرگذار و اثر پذير تحقيق از ضرايب  و براي تعيين ارتباط بين مؤلفه 8كروسكال ـ والي 

ر تعيين استفاده شد. به منظو 4و آزمون كاي ـ اسكوئير 6، اسپيرمن2كندال تائوبي همبستگي

ها و  هاي اثرگذار و اثر پذير، يا نقش مشاركت تورگردان ارتباط كل متغيرهاي مؤلفه

هاي مقصد گردشگري، از رگرسيون چند متغيره  كنندگان محلي بر توسعه سكونتگاه عرضه

ها   (. نرم افزار اصلي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده818: 8616كالنتري، ) استفاده شد

SPSS21 است. بوده 
 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش

 2/8كه معادل  باشد، كيلومتر مربع مي 81184تهران و البرز داراي وسعتي حدود ي  قهمنط

درجه و  65دقيقه تا  62درجه و  64گيرد. اين منطقه بين  درصد مساحت كل ايران را در بر مي

طول شرقي واقع ي  قهدقي 81درجه و  66دقيقه تا  81درجه و  61عرض شمالي و ي  قهدقي 28

هاي مازندران  (. اين منطقه ازسمت شمال به استان8621و 8616آماري، ي  مهشده است )سالنا

از جنوب به استان قم و جنوب غرب به استان مركزي و از غرب به استان قزوين و ازشرق به 

 (. 8)نقشه شماره  شود سمنان محدود مي

 

                                           
1 Kruskal – Wallis test 
2  Kendall's tau_b 
3  Spearman 
4  Chi – square test 



 362..................................های محلی ها در پایداری و توسعه سکونتگاهتاثیر مشارکت تورگردان

 

 

 

 
 

 تهران و البرزی  قهموقعیت جغرافیایی منط -3نقشه 

 

تهران و البرز در دامنه جنوبي رشته كوه البرز و موقعيت شهر تهران به ي  قهاستقرار منط

عنوان مركز سياسي و پايتخت ايران، و تحت تأثير عوامل متعدد ديگر، سبب تمركز جمعيت و 

ير هاي اقتصادي در آنشد. تراكم شديد جمعيت و فعاليت در شهر تهران، كرج و سا فعاليت

ها، نياز به گذراندن اوقات فراغت شهروندان را ضروري كرده  هاي پرجمعيت پيرامون آن كانون

در قالب قه هاي گردشگري اين منط است. به طوري كه هرساله تعداد زيادي گردشگر از جاذبه

 آورند. تورهاي گروهي يا غير آن بازديد به عمل مي

 

 های تحقیق    یافته

هاي بسيار باالي طبيعي، تاريخي و فرهنگي براي جذب  از جاذبهقه فضاهاي غير شهري منط

كه در قلمروهاي گوناگون كوهستاني، ميان كوهي، دشتي،  اي هگردشگر برخوردار است. به گون

هاي مختلف سال براي انواع تورهاي گردشگري مناسب  بياباني و كويري آن متناسب با فصل

 (. 6)جدول است
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درفضاهای  های گردشگری به تفکیک تعداد تور و تعداد گردشگر  ی عرصهپراکندگی مکان -1جدول

 ی تهران و البرز غیر شهری منطقه
تعداد 

 گردشگر

تعداد 
 تور

و  نام مکان
 مسیر

 ردیف
تعداد 

 گردشگر
 ردیف و مسیر نام مکان تعداد تور

 8 آبعلي 8 61 88 گچسر 4 811

 2 داود امامزاده 85 661 82 ديزين 75 2126

 6 تنگه واشي 222 26767 86 شمشک 68 211

 4 دربند 8 86 84 شهرستانک 22 611

 6 سونو دره ا 8 61 86 كويرمرنجاب 66 8186

 5 درياچه تار 7 861 85 گاجره 5 241

 7 شكرآب 2 61 87 جاده چالوس 82 261

 1 غار رودافشان 8 21 81 سد الر - -

 2 فشم 6 811 كلجمع 8617 62767

 81 قانطال 858 6126 

 حاضرتحقيق  محاسباتماخذ: 

 

 کنندگان محلی ها و عرضه میزان و نوع آموزش تورگردان

  كنندگان محلي، ها و عرضه تورگرداندرصد  4/28، ميزان دهد ميهاي تحقيق نشان  يافته

دوره  درصد 8/47، ميزان اند.در اين ميان فراگرفتههاي آموزشي مرتبط با فعاليت خود را  دوره

درصد دوره تور ليدري و 61درصد فروش بليط و حدود  7/86فني و تور ليدري، معادل مديريت 

فروش بليط و تور ، مديريت فنيكنندگان محلي نيز دوره  ها و عرضه درصد تورگردان 2/7ميزان 

ي آموزشي فراگيري شده ها را سپري كردند. آزمون تطبيقي كروسكال ـ والي  بين دوره ليدري

كنندگان محلي و تعداد تورهاي انجام شده اختالف معناداري وجود  و عرضه ها توسط تورگردان

تعداد آموزشي نه تنها تأثيري در افزايش   يها (. به عبارت ديگر، فراگيري دوره<262/1P) ندارد

از لحاظ تعداد تورها شده  ها تورگردانموجب همساني بيشتر وضعيت  ،تورها نداشته است، بلكه

 (.4است )جدول 

 
 کنندگان محلی ها و عرضه تورگردانشده توسط  فراگیریهای آموزشی  دوره -4ل جدو

داري بيشتر  است. چون سطح معني 262/1والي ، برابر  -داري محاسبه شده براساس آزمون كروسكال سطح معني

 محاسبات تحقيق  حاضرماخذ:  دار نيست. باشد، رابطه معني % مي6از 

 

 بندی میانگین طبقه درصد تعداد های آموزشی دوره ردیف

 44/21 8/47 66 و تورليدري مديريت فني 3

 34/46 7/86 81 فروش بليط 2
 66/44 61 66 تور ليدري 1
 66/10 2/7 2 مديريت فني و فروش بليط و تور ليدري 4

 - 6/366 339 جمع
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بر هاي آموزشي فراگيري شده، برافزايش تعداد تورها، عالوه  دليل تأثير ناچيز دوره

ها و كوتاه بودن دوره  ها، پايين بودن سطح دوره هاي تحصيلي تورگردان غيرمرتبط بودن رشته

 ها است.  ها و عرضه كنندگان محلي در زمينه تورگرداني و تغيير شغل اكثر آن شغلي تورگردان

 تهران و البرز،ي  قههاي روستايي منط سطح سكونتگاهشده در  تكميلي  مهپرسشنا از مجموع

درصد 16كننده در فرآيند پژوهش، حدود  شركت 811نتايج بررسي نشان داد. از ميزان 

درصد  65حدود  زن بودند. از لحاظ سطح تحصيالت، درصد نيز 86پاسخگويان مرد و ميزان 

درصد  58ها زير ديپلم  است. همچنين، حدود  پاسخگويان اعالم كردند كه سطح سواد آن

درصد نيز كارمند دولت  85درصد كشاورز و دامدار و  26د، ميزان پاسخگويان داراي مشاغل آزا

 هاي تحقيق حاضر(. بودند )يافته

 

ها از دیدگاه  ها با سطح توسعه یافتگی سکونتگاه ارزیابی تأثیر مشارکت تورگردان

 ها تورگردان

هاي  هاي مسير و مقصد گردشگري از طريق مجموع شاخص سطح توسعه يافتگي سكونتگاه

زيرساختي و كالبدي مطابق حيطي، نظام اجتماعي و فرهنگي، نظام اقتصادي و نظام نظام م

توسعه يافتگي به  نظام اثرگذار سطح 4 اي كه نماگرهاي شده است. به گونهسنجيده  2جدول 

هاي   خيلي زياد( از ميانگين پاسخ 6خيلي كم تا مقدار  8طيفي ليكرت از مقدار اي ) صورت رتبه

 كنندگان محلي نمونه تصادفي حاصل شد.   رضهها و ع تورگردان

 های محلی  الف( رابطه مؤلفه اجتماعی و فرهنگی با توسعه سکونتگاه

(. نتايج حاصل از آزمون كندال 5نماگر است)جدول 7اين مؤلفه حاصل متغير تركيبي 

با سطح دهد كه رابطه معناداري بين اين مؤلفه  نشان مي (p= 0/000داري ) تائوبي با سطح معني

بر اساس محاسبات ميان هريک از هاي مقصد گردشگري وجود دارد.همچنين،  توسعه سكونتگاه

شاخص ميزان ارائه  ها، به غير از ه يافتگي سكونتگاهمؤلفه اجتماعي با سطح توسع  شاخص 7

شاخص اين مؤلفه با سطح توسعه يافتگي  5هاي آگاهي دهنده به گردشگران، بين بقيه  بسته

 دارد. وجود درصد 26و با اطمينان 16/1رابطه معنادار و مثبت در سطح آلفا  ها، سكونتگاه

 های محلی آوری اطالعات با توسعه سکونتگاه ب( رابطه مؤلفه فن

دال تائوبي ضريب نماگر است. براساس آزمون كن 4ين مؤلفه نيز حاصل متغير تركيبي ا

ماگرهاي اين مؤلفه و سطح توسعه رابطه معنادار و مستقيم بين تمامي ن 466/1همبستگي 

به عبارت  .(p= 0/000) درصدوجوددارد. 22و با اطمينان 18/1ها در سطح آلفا  يافتگي سكونتگاه

آوري اطالعات موجب افزايش كمي و كيفي تورها و در نتيجه  ديگر، گسترش استفاده از فن

 (.5جدول) هاي مقصد و مسير گردشگري شده است ارتقاي سطح توسعه كانون

 های محلی ج( رابطه مؤلفه آموزش و اطالع رسانی با توسعه سکونتگاه
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و ها  ه در ارتقاي مشاركت تورگرداننماگر است ك 5اين مؤلفه نيز حاصل متغير تركيبي 

كه رابطه آماري معني داري با ضريب  عرضه كنندگان محلي گردشگري مؤثر است. به طوري

و با 16/1ها در سطح آلفا  سعه يافتگي سكونگاهبين اين مؤلفه و سطح تو 681/1همبستگي 

به رابطه همبستگي ( شايان ذكر است، بر اساس محاسp<0/031درصد حاصل شد ) 26اطمينان 

 2ها، به غير از  رساني با سطح توسعه يافتگي سكونتگاه آموزش و اطالع  شاخص 5ميان هريک از 

ها،  بين بقيه  جاذبهدر ارتباط با  رساني به گردشگران، و نحوه اطالعرساني  شاخص ميزان اطالع

رابطه معنادار و مثبت در سطح آلفا  ها با سطح توسعه يافتگي سكونتگاهمؤلفه شاخص اين  4

 درصدوجودندارد. 26و با اطمينان 16/1

 های محلی د( رابطه مؤلفه اقتصادی با توسعه سکونتگاه

 5كنندگان محلي از تركيب  و عرضه ها مؤلفه اقتصادي اثرگذار در ارتقاي مشاركت تورگردان

ا سطح توسعه يافتگي شاخص حاصل شد. نتايج حاصل از برقراري رابطه بين اين مؤلفه اثرگذار ب

اما،  (.5جدول ) است 618/1ب همبستگي با ضري .( p<0/019حكايت از معناداري )ها  سكونتگاه

ها رابطه  با توسعه سكونتگاه شاخص اقتصادي نظير افزايش اشتغال و افزايش درآمد 2تنها بين 

هاي اقتصادي همچون ميزان پ  انداز، ميزان  دار وجود دارد. در ساير شاخص معني

ها رابطه  ها با سطح توسعه يافتگي سكونتگاه و تأمين اعتبار براي آن ها گذاري تورگردان سرمايه

هاي فراواني  چالش كنندگان محلي ها و عرضه درواقع، هنوز، تورگردان .دار وجود ندارد معني

هاي اقتصاد گردشگري و  عرضه محصوالت به  گيري براي دسترسي به وام، مشاركت در تصميم

 گردشگران دارند.

 های محلی هـ( رابطه مؤلفه کالبدی و زیرساختی با توسعه سکونتگاه

يب نماگر حاصل شد. نتايج حاصل از آزمون كندال تائوبي با ضر 7اين مؤلفه نيز با تركيب 

ها نشان  بين اين مؤلفه با سطح توسعه يافتگي سكونتگاهرابطه معناداري 828/1مبستگي ه

هاي تحقيق  كالبدي و زير ساختاري گردشگري نيز يافته هاي در زمينه شاخص .(p>0/322نداد)

دسترسي به  وسايل نقليه  ها، توسعه حمل و نقل و شبكه راه شاخص گسترش 6بين  هاتن

 هاي درصدنشان داد، و بين شاخص 26و با اطمينان 16/1در سطح آلفا  دار عمومي رابطه معنا

دار در  هاي رفاهي و پشتيبان گردشگري رابطه معني زيرساخت اقامتي و پذيرايي و زيرساخت

در واقع، به دليل بي توجهي به نقش و مشاركت درصد مشاهده نشد.  18/1و  16/1سطح آلفا

هاي اقامتي و  ش زيرساختپذيري و گستر زمينه شكل كنندگان محلي در ها و عرضه تورگردان

ها در به غير از چند  هاي رفاهي و پشتيبان گردشگري، اين گونه زير ساخت و زيرساختپذيرايي 

 ها از توسعه چنداني برخوردار نيست.  ها در مسير و مقصد گردشگري، در ساير كانون سكونتگاه

 

 های محلی وسعه سکونتگاهگذاری گردشگری با ت و( رابطه مؤلفه سیاست
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هاي  توجهي در سياست به دليل بي(. 5شاخص حاصل شد) جدول  6تركيب اين مؤلفه از 

هاي  گيري كنندگان محلي در تصميم  و عرضه ها گردشگري براي مشاركت دادن تورگردان

گيري نوع و تنوع آموزش فني و  گيري وام و تسهيالت اعتباري گردشگري، و جهت مربوط، جهت

ها و عرضه كنندگان محلي نبوده است.  اي، تاكنون در راستاي ارتقاي مشاركت تورگردان فهحر

ها رابطه  رو، آزمون كندال تائوبي بين اين مولفه و مولفه سطح توسعه يافتگي سكونتگاه از اين

 .( p>0/098درصد نشان نداد ) 26و با اطمينان 16/1معناداردر سطح آلفا 

 
ها از دیدگاه  و زیرساختی با توسعه سکونتگاههای اجتماعی ـ اقتصادی  هین مؤلفرابطه ب -0جدول 

 کنندگان محلی گردشگری ها و عرضه تورگردان

 حاضرمحاسبات تحقيق ماخذ: 

 

ها و  دار بين ميزان مشاركت تورگردان اما، در مجموع،آزمون كاي دو رابطه معني

( نشان 2و  8مطابق جدولهاي گردشگري ) يافتگي كانون وسعهكنندگان محلي با سطح ت عرضه

 (. P=0/000) داد
توسعه یافتگی  ها و عرضه کنندگان محلی  با سطح ارتباط بین میزان مشارکت تورگردان -9جدول

 ها سکونتگاه

Chi-square 88/691        df= 16 Monte carlo.sig. (2-sided)=0/000   

 حاضرمحاسبات تحقيق ماخذ: 

 ردیف
ها و  مؤلفه نقش تورگردان

 کنندگان محلی عرضه

مؤلفه اثر 

 پذیر
Mean Sd 

Kendall's tau_b 

test  وجود

 رابطه
r Sig. 

 عامل اجتماعي و فرهنگي 3

 توسعه

 هاي نتگاهسكو

 محلي

 دارد 111/1 626/1 11158/1 2725/6

 دارد 111/1 466/1 71728/1 2214/2 آوري اطالعات عامل فن 2

 ندارد 168/1 681/1 8816/8 1222/6 آموزش و اطالع رساني 1

 ندارد 182/1 618/1 66548/8 2127/2 عامل اقتصادي 4

 ندارد 622/1 828/1 42656/8 7276/2 عامل زير ساختي و كالبدي 2

 دارد 121/1 265/1 11282/1 6822/2 گذاري عامل سياست 0

جمع 

 کل

ها و عرضه کننگان محلی  در اجرای  مشارکت  تورگردان

 تور
بندی سطح توسعه یافتگی گروه

 ها سکونتگاه
 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

 مطلوب 6 5 82 5 4 46

 نيمه مطلوب 9 7 22 1 5 29

 نامطلوب 2 6 85 6 2 16

 جمع كل 86 81 54 82 82 329



 3114 تابستاندهم، سیزی  ، شمارهچهارم ، سالریزی و توسعه گردشگریبرنامهی .... مجله........336

 

 

كنندگان محلي با اجراي تور به مثابه يكي از عوامل مؤثر توسعه در  ها و عرضه در واقع، تورگردان

 اند هاي گردشگري در مسير و مقصد شده ها و كانون كنار ساير عوامل باعث توسعه سكونتگاه

 (.7)جدول

 

 ها هادر سطوح توسعه سکونتگاه ارزیابی نهایی تأثیر مشارکت تورگردان

ها و عرضه  مشاركت تورگردان مؤلفه اثر گذار 4تعداد براي تعيين شدت ميزان همبستگي 

ها كه رابطه   مؤلفه اثرپذير سطح توسعه يافتگي سكونتگاهباط با در ارت كنندگان محلي

همبستگي معناداري دارند، از طريق رگرسيون چند متغيره تحليل گرديد.نتايج بدست آمده از 

هاي مسير و  دهد كه ميان توسعه سكونتگاه مي كنندگان محلي نشان ها و عرضه نظر تورگردان

همبستگي وجود دارد. همچنين، ضريب  518/1ه ميزان مقصد گردشگري با عوامل چهارگانه ب

هاي  يافتگي سكونتگاه درصد تغييرات ميزان توسعه 4/66تعيين تعديل شده نشان مي دهدكه 

      مسير و مقصد گردشگري ازطريق تركيب خطي متغيرهاي چهارگانه تبيين شده است

 .(1)جدول 

 
ها از دیدگاه  در ارتباط با برآیند توسعه سکونتگاهنتایج رگرسیون متغیرهای اصلی چهارگانه   -9جدول 

 ها و عرضه کنندگان محلی تورگردان

a predicators تصادي، آموزش و اطالع رساني:آوري اطالعات، شرايط اق  شرايط اجتماعي و فرهنگي، فن 

 

توان گفت كه  درصد، مي22 ، درسطح اطمينانFهمچنين، براساس مقدارمحاسبه شده براي

معناداري  طور تركيب خطي متغيرهاي مستقل بهكنندگان محلي،  ها و عرضه رگردانتو ديدگاه از

 اي مسير وه گاهوابسته سطح توسعه يافتگي سكونت به تبيين و پيش بيني تغييرات متغير قادر

 (.2مقصد گردشگري است )جدول
ها ازدیدگاه  معناداری رگرسیون متغیرهای اصلی چهارگانه برمتغیر برآیندتوسعة سکونتگاه -1جدول 

 ANOVA(b) ها و عرضه کنندگان محلی تورگردان

 ضریب همبستگی چندگانه مدل
 R 

 Rن یضریب تعی
 

 اشتباه معیار Rضریب تعیین تعدیل شده 

3 (a) 518/1 651/1 664/1 85241/1 

  مدل
مجموع 

 مربعات
 درجه آزادی

df 

میانگین 

 مربعات
F 

سطح معناداری 
Sig. 

 111/1(a) 146/56 511/8 4 164/6 اثررگرسيوني 8

   126/1 826 268/1 باقيمانده 

    827 656/86 كل 
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a Predictors :آوري اطالعات، شرايط اقتصادي، آموزش و اطالع رساني  شرايط اجتماعي و فرهنگي، فن 

b Dependent Variable  :هاي مسير و مقصد گردشگري سطح توسعه يافتگي سكونتگاه 
 

 وابسته، نتايج در استاندارد شده تأثيرمتغيرهاي مستقل برمتغير درنهايت، براساس ضريب

كه تأثيرآماري معناداري برميزان  دهد كنندگان محلي نشان مي ها و عرضه گروه تورگردان

 هاي مسير و مقصد گردشگري دارند. همچنين، از نظرضريب تأثير يافتگي سكونتگاه توسعه

 هاي آموزش و اطالع رساني در ها، متغير ويژگي هسكونتگا يافتگي ميزان توسعه  متغيرها بر

 ها دارد. و پ  از ميزان اثر را بر توسعه سكونتگاه  بيشترين 166/1ضريب تأثير شرايط موجود با

وري اطالعات باضريب آ و فن712/1 آن، به ترتيب متغيرهاي اجتماعي و فرهنگي با ضريب تأثير

ي مسير و ها يافتگي سكونتگاه در ميزان توسعه 524/1شرايط اقتصادي با مقدار  و 767/1تأثير

 (.81)جدول  مقصد گردشگري اثرگذارند

 
ها و  ضرایب میزان شدت اثرگذاری متغیرهای مستقل برمتغیروابسته ازدیدگاه تورگردان -36جدول

 Coefficients (a)عرضه کنندگان محلی  

a Dependent Variable  :هاي مسير و مقصد گردشگري سطح توسعه يافتگي سكونتگاه 
 محاسبات تحقيق  حاضرماخذ: 

 

كنندگان محلي، دروضع موجود تمام عوامل چهارگانه  ها و عرضه براساس نظرتورگردانبنابراين، 

ته و موجب پايداري فعاليت هاي مسير و مقصد گردشگري داش اثرات مثبتي برتوسعه سكونتگاه

 .گردشگري در مقصدمي شوند

 

 گویان محلی ها از نظر پاسخ در توسعه یافتگی  سکونتگاه ها ارزیابی نقش تورگردان

اي، طيفي ليكرت  ه و رتبههاي بست و مسؤالن محلي به سوالبر اساس پاسخ معتمدين 

هاي باز با توجه به نماگرهاي  خيلي زياد و سوال 6تأثير خيلي كم تا  8بي تأثير( و ازصفر )

 ها صورت پذيرفت.  ، تجزيه وتحليل داده2جدول 

  مدل
 ضریب غیراستاندارد

ضریب 

  استاندارد
T 

سطح معناداری 
Sig. 

B Std. Error بتاBeta 

 116/1 788/6  882/1 412/1 عرض از مبداء 8

 111/1 626/4 712/1 121/1 621/1 شرايط اجتماعي و  فرهنگي 

 112/1 221/4 767/1 111/1 812/1 فن آوري اطالعات 

 116/1 175/4 524/1 171/1 121/1 شرايط اقتصادي 

 111/1 511/6 166/1 155/1 618/1 آموزش و اطالع رساني 
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توسعه  هاي ي مسير و مقصد گردشگري، شاخصها سكونتگاههاي پرسشنامه  بر اساس يافته

ي مختلف ها در نوسان بوده كه در بخش 78/1تا 85/1يافتگي بر مبناي مدل موري  بين 

اي كه حداقل دامنه تغييرات در  گونه دهد. به را نشان مي ها تغييرات مختلفي توسعه سكونتگاه

بوده است.  27/1تا  12/1آن در توسعه كالبدي از  و حداكثر 68/1تا  12/1معيار نظام محيطي 

كه همسان بودن شاخص توسعه اغلب  متغير است. 46تا  8ها نيز از   دامنه رتبه سكونتگاه

تواند دليل اصلي آن باشد. در ميان  ميي  قهن منطهاي مسير و مقصد گردشگري در اي سكونتگاه

تا  8هاي مقصد گردشگري نيز اين تفاوت مشاهده شد، و از  معيارهاي مختلف توسعه سكونتگاه

(. 88در معيار نظام محيطي نوسان داشته است )جدول  21تا  8در  نظام اقتصادي و  66

سعه به رغم هاي تو ز نظر شاخصهاي مقصد گردشگري ا درصد سكونتگاه 5/25همچنين، ميزان 

درصد در حال  5/46) توسعه نيافته(، ميزان  اجراي تورهاي گردشگري در سطح غير برخوردار

 درصد برخوردار  و نسبتاً توسعه يافته بودند. 1/22توسعه، و سرانجام 
 

 تهران و البرزی  قهی مقصد گردشگری منطها سطوح توسعه یافتگی سکونتگاه -33جدول 

 حاضرمحاسبات تحقيق ماخذ: 

 

 ها   ها با سطح توسعه سکونتگاه ارزیابی رابطه بین تورهای اجرا شده توسط تورگردان

و  ها هاي مسير و مقصد گردشگري و نقش تورگردان رابطه بين مؤلفه توسعه سكونتگاه

 عرضه كنندگان محلي از ديدگاه معتمدين و مسؤالن محلي به شرح زير است:

 

کنندگان محلی بر مؤلفه نظام محیطی توسعه  و عرضه ها تأثیر نقش تورگردانالف( 

 یافتگی

شاخص حاصل گرديد. نتايج حاصل از آزمون  2 مؤلفه نظام محيطي توسعه از تركيب

دهد كه رابطه معناداري بين مؤلفه سطح  نشان مي .(p=  0/000داري ) اسپيرمن با سطح معنا

(. 88ول)جد كنندگان محلي وجود دارد ها و عرضه نقش تورگردانها با  توسعه يافتگي سكونتگاه

هاي مؤلفه نظام محيطي توسعه  گويان محلي بين تمامي شاخص پاسخ به عبارت ديگر، از ديدگاه

 سعه یافتگیسطح تو
دامنه شاخص توسعه 

 موریس

دامنه رتبه 

 ها سکونتگاه

تعداد 

 سکونتگاه
 درصد

 1/22 61 8-84 62/1 -78/1 توسعه یافته ) برخوردار(

درحال توسعه ) نیمه 

 برخوردار(
68/1- 28/1 61-86 44 5/46 

توسعه نیافته )غیر 

 برخودار(
21/1- 4/1 46-68 25 5/25 

 811 811 8-46 85/1 -78/1 جمع
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و ويژگي كمي و كيفي تورهاي گردشگري انجام شده، رابطه معنادار است و باعث بهبود  يافتگي

 آب، خاك، پوشش مرتعي و جنگلي شد.ت ها از نظر كيفي وضعيت محيط طبيعي آن

 

کنندگان محلی بر مؤلفه نظام اجتماعی و فرهنگی  و عرضه ها ب( تأثیر نقش تورگردان

 توسعه یافتگی

مون اسپيرمن ضريب نماگر است. براساس آز 87 تغير تركيبياين مؤلفه نيز حاصل م

به جزء در سه مؤلفه،  ميان تمامي نماگرهاي اينرابطه معنادار و مستقيم  587/1همبستگي 

ي اقتصادي و گردشگري، افزايش سهم ها شاخص ميزان افزايش آموزش در ارتباط با مهارت

هاي مسير و  هاي اجتماعي و سرانجام افزايش ميزان جمعيت سكونتگاه گيريساكنان در تصميم

 (.p=  0/000كنندگان محلي نشان داد ) ها و عرضه مقصد گردشگري، با نقش تورگردان

 

کنندگان محلی بر مؤلفه نظام اقتصادی توسعه  و عرضه ها ( تأثیر نقش تورگردانج

 یافتگی

هاي  نماگر است كه در ارتقاي اقتصادي سكونتگاه 81اين مؤلفه نيز حاصل متغير تركيبي 

كه رابطه  مسير و مقصد گردشگري در ارتباط با مقوله تورگرداني مؤثر بوده است. به طوري

ها و  بين اين مؤلفه با نقش تورگردان 676/1ضريب همبستگي  آماري معناداري با

 .(p<0/001گويان محلي حاصل گرديد ) كنندگان محلي از نظر پاسخ عرضه

 

 کنندگان محلی بر مؤلفه نظام کالبدی و زیرساختی  و عرضه ها د( تأثیر نقش تورگردان

 توسعه یافتگی

هاي مسير و مقصد  يافتگي سكونتگاهمؤلفه تركيبي نظام كالبدي و زيرساختاري سطح توسعه 

نقش  نتايج حاصل از برقراري رابطه بينشاخص حاصل شد.  81گردشگري از تركيب 

ه با استفاده از آزمون هاي تركيبي اين مؤلف كنندگان محلي و شاخص ها و عرضه تورگردان

دهد رابطه  نشان مي 421/1و ضريب همبستگي  .(p<0/031با سطح معناداري )اسپيرمن 

(. با اين وجود، هنوز، در 82دول جو مؤلفه وجود دارد. )ت بين اين دمعنادار مستقيم و مثب

سكونتگاهاي مقصد گردشگري در ارتباط با پمپ بنزين و وسايل حمل و نقل عمومي 

 مورد مطالعه وجود دارد.ي  قههاي زيادي به ويژه در قلمرو شمالي و جنوبي منط چالش
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و زیرساختی توسعه  م محیطی، نظام اجتماعی ـ اقتصادیهای نظا هرابطه بین مؤلف -32جدول 

 گویان محلی  کنندگان محلی از دیدگاه پاسخ ها و عرضه ها با نقش تورگردان سکونتگاه

 حاضر محاسبات تحقيقماخذ: 

 

گويان محلي در مجموع بين نقش  هاي پرسشنامه پاسخ همچنين، بر اساس يافته

كنندگان محلي گردشگري با سطح توسعه يافتگي سكونتگاها بر مبناي  ها و عرضه تورگردان

كنندگان  ها و عرضه (. در واقع، تورگردانP=0/000) دار وجود دارد آزمون كاي دو رابطه معني

محلي با اجراي تور به مثابه يكي از عوامل مؤثر توسعه در كنار ساير عوامل باعث توسعه 

 (. 86اند)جدول هاي مسير و مقصد گردشگري شده سكونتگاه

 
با سطح توسعه یافتگی  ها و عرضه کنندگان محلی گردشگری ارتباط بین نقش تورگردان -31جدول

 گویان محلی از نظر پاسخ ی مسیر و مقصد گردشگریها انونک

Chi-square 96/691        df= 12 Asymp.sig. (2-sided)=0/000 

 حاضرمحاسبات تحقيق ماخذ: 

 

ها و عرضه كنندگان محلي و  پرسشنامه تورگردانهاي  تيب، با مقايسه نتايج يافتهبه اين تر

تهران و البرز، روشن ي  قهگويان محلي در مسير و مقصد گردشگري در منط رسشنامه پاسخپ

ها و عرضه كنندگان محلي در اجراي تورهاي گردشگري باعث  ايفاي نقش تورگردان گرديد كه

 مقصد گردشگري شده است.  هاي مسير توسعه يافتگي سكونتگاه بهبود سطح

 های محلی مؤلفه توسعه سکونتگاه ردیف
مؤلفه اثر 

 گذار
Mean 

Spearman Test 
وجود 

 رابطه
r Sig. 

 فتگيعامل نظام محيطي توسعه يا 3
نقش 

ها و  تورگردان

كنندگان  عرضه

 محلي

 

 دارد 111/1 675/1 1765/6

 دارد 111/1 587/1 1266/6 عامل اجتماعي توسعه يافتگي 2

 دارد 118/1 676/1 4162/6 عامل اقتصادي توسعه يافتگي 1

 دارد 181/1 618/1 5627/6 عامل اقتصادي توسعه يافتگي 4

 دارد 168/1 421/1 4276/6 وسعه يافتگيعامل زير ساختي و كالبدي ت 2

جمع 

 کل

در اجرای تور و ها و عرضه کننگان محلی  تورگردان مشارکت

 میزان جذب گردشگر
سطح توسعه یافتگی 

 ها سکونتگاه
 خيلي كم كم متوسط زياد خيلي زياد

 توسعه يافته ) برخوردار( 4 6 86 6 6 16

 عه ) نيمه برخوردار(درحال توس 6 7 28 5 6 44

 توسعه نيافته )غير برخودار( 2 4 84 4 2 20

 جمع 88 85 61 86 81 366
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 ی و پیشنهادهاگیر نتیجه

كنندگان محلي آموزش ديده و مجرب به مثابه يكي از  ها و عرضه گردانمشاركت تور

ترين مؤلفه اثرگذار در نظام فضايي گردشگري عالوه بر تحول و توسعه عملكرد و ساختار  مهم

هاي نظام  گردشگري در سطح مناطق و نواحي موجب بهبود سطح توسعه يافتگي شاخص

هاي مسير و مقصد گردشگري  اختاري سكونتگاهمحيطي، اجتماعي ـ اقتصادي، كالبدي و زيرس

ايي گردشگري بين مؤلفه اثرگذار هاي ناديده گرفته شده در جريان فض رو، بخش شوند. ازاين مي

ي مسير و مقصد ها كنندگان محلي( با سطح توسعه يافتگي سكونتگاه و عرضه ها نقش تورگردان)

يافتگي  هاي توسعه در بهبود شاخصتوانند  هايي هستند كه مي ظرفيت گردشگري، به عنوان

كنندگان محلي در  ها و عرضه ميزان و نوع آموزش تورگردان ميان، ها مؤثر باشند. دراين سكونتگاه

مورد مطالعه و هدايت و كنترل ي  قههاي منط ها از جاذبه افزايش ميزان آگاهي و شناخت آن

 گردشگري پاك مؤثر است.

ها و  داد،عدم وجود تشكل براي مشاركت تورگردان هاي تحقيق حاضر نشان البته، يافته

ها و عرضه  رو، تورگردان است. از اين باعث ناپايداري حرفه تورگرداني شده كنندگان محلي، عرضه

و  گذاري الزم در زمينه اجراي تور هسرماي اند نتوانسته چنان كه بايد آن كنندگان محلي

جانبه  دهند. بنابراين، منافع مثبت و همههاي پشتيبان و رفاهي گردشگري انجام  زيرساخت

گذاري در زمينه حمل و نقل،  سو سرمايه هاي هم ها و ذينفعان محلي، در ايجاد تشكل تورگردان

هاي اقامتي، پذيرايي و رفاهي گردشگري است. زيرا، در وضع موجود  ايجاد و گسترش زيرساخت

هاي  فعل جاذبهعه، تنها مشتريان منمورد مطال كنندگان محلي در منطقه ها و عرضه تورگردان

وجود،   دارند. با اين ها گيري ها و تصميم گذاري دخالت محدودي در سرمايهگردشگري هستند، و 

بر ارتقاي سطح  مورد مطالعه، در مجموع،ي  قهكنندگان محلي در منط و عرضه ها تورگردان

، بودنيه 2116مي  هاي تحقيق سالني اند. اين نتايج با يافته ها مؤثر بوده يافتگي سكونتگاه توسعه

ي مؤلفه ها مشابهت دارد. اما، در برخي از شاخص 2111، و سيگاال 2117، فدريک 2116

دهنده به گردشگران، ميزان آموزش در ارتباط با شغل و  هاي آگاهي بستهي  ارائهاجتماعي نظير 

هاي مسير  لفه توسعه سكونتگاهها با مؤ هاي آگاهي دهنده به تورگردان كاري و ميزان برنامه حرفه

 معنادار مشاهده نشد.  و مقصد گردشگري همبستگي

ها،   ي مؤلفه اقتصادي اثرگذار در توسعه سكونتگاهها همچنين، در ارتباط با شاخص

گذاري محدود در ارتباط با گردشگري،  كنندگان محلي به دليل سرمايه و عرضه ها تورگردان

هاي مديريتي و اقتصادي گردشگري  گيري ردارند و در تصميمدسترسي محدودي به وام و اعتبا

كنندگان محلي در دسترسي به  ها و عرضه نيز دخالت ندارند. عالوه براين، سهم ناچيز تورگردان

هاي اقامتي و پذيرايي، و گسترش  ها در گسترش زيرساخت آوري ابزاري و ميزان دخالت آن فن

ريزان به  گذاران و برنامه توجهي سياست ، به دليل بيهاي رفاهي و پشتيبان گردشگري زيرساخت
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توجهي در ها، و بي اي به تورگردان هاي آموزش فني و حرفه كميت و كيفيت برنامه

مندي الزم در راستاي  وانآنان تهاباعث شده؛  آن گذاري اعطاي تسهيالت تكليفي به سياست

توسعه بيش از پيش با حفظ محيط زيست و  هدايت و بهبود وضعيت گردشگري پاك

هاي مسير و مقصد گردشگري نداشته باشند. اين مقوله باعث كاهش عملكرد دوسويه  سكونتگاه

هاي محلي مسير و مقصد گردشگري در منطقه  و مثبت ميان گردشگري با توسعه سكونتگاه

 مورد مطالعه شده است.

و ميتانا و  2186ان ، اومش و همكار2182، اسپايک 2112هاي بودنيه  اين نتايج با يافته

ها و  افزاي تورگردان رو، با توجه به نقش مثبت و هم متفاوت است. از اين 2186همكاران

و زيرساختي توسعه ادي هاي مؤلفه اجتماعي ـ اقتص كنندگان محلي متأثر از شاخص عرضه

 ،2188ين و ماير، ، ارسك2181)نيلسون،  گردشگري، و نيز تأكيد فراواني كه محققان متعدد

( در اين زمينه 2186، ، و ميتانا و همكاران2186مكاران اومش و ه ،2182اسپاسيک، 

ها  هاي دولتي به ارتقاي اين شاخص گيرندگان سازمان ريزان و تصميم اند. لزوم توجه برنامه داشته

   راستا، موجب كنندگان محلي در اين ها و عرضه مندي تورگردان ها و توان و افزايش ظرفيت

هاي مسير و مقصد گردشگري و در نتيجه پايداري  ضعيت توسعه يافتگي سكونتگاهبهبود و

 گردد. اجتماعي ـ اقتصادي گردشگري و افزايش بيش از پيش تورها مي

كنندگان محلي در  ها و عرضه راستا، براي تعميق و گسترش نقش مشاركت تورگردان دراين

اي مسير ومقصد گردشگري راهبردهاي ه توسعه اجتماعي ـ اقتصادي و زيرساختاري سكونتگاه

 تواند مؤثر باشد. پيشنهادي زير مي

گذاري  كنندگان محلي براي مشاركت در سرمايه ها و عرضه مندي تورگردان توجه به ظرفيت -8

كنندگان محلي براي ايجاد  ها و عرضه هاي تورگردان استفاده از ظرفيت-2نقل تورها؛  و در حمل

زيرساختاري اقامتي،  هاي گذاري ها در سرمايه شراكت آننظور هاي غير دولتي به م تشكل

گذاري در راستاي تعامل دوسويه و مثبت ميان  سياست-6پذيرايي و رفاهي گردشگري؛ 

ها و ساكنان محلي مسير و مقصد گردشگري براي اجراي منظم و جذاب تورها در  تورگردان

ي متخصص، اعم از ساكنان بومي و ها ايجاد تشكلي از نيرو-4ها؛  روند توسعه سكونتگاه

گيري در خصوص گردشگري در سطح محلي؛  ها به منظور مشاركت در فرآيند تصميم تورگردان

كنندگان محلي در اجراي  ها و عرضه ايجاد بستر مناسب براي جلب مشاركت بيشتر تورگردان-6

مقصد گردشگري؛ هاي مسير و  يافتگي سكونتگاه تورهاي جذاب و پاك براي بهبود سطح توسعه

ها و  اي به تورگردان گذاري در راستاي آموزش و آگاهي بخشي تخصص و حرفه سياست -5

هاي مسير و  كنندگان محلي به منظور بهبود اجراي تورهاي گردشگري و توسعه سكونتگاه عرضه

 تعامل مثبت رساني به ساكنان و ذينفعان محلي توسعه در باره منافع آموزش و اطالع -7مقصد؛ 

گذاري توسط  انداز و سرمايه گذاري در راستاي تقويت پ  سياست -1ها؛  با تورگردان
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هاي تورگرداني و  كنندگان محلي از طريق ايجاد صندوق تشكل ها و عرضه تورگردان

هاي رسمي به سوي  دهي تسهيالت تكليفي سازمان كنندگان محلي و جهت عرضه

 گذاري است. ي سرمايهها صندوق اين
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