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 :چكيده

هاي اندك نيازمند هستند، كارهاي كوچك كه غالباً به سرمايهواز مسير كسبگردشگري روستايي ي هتوسع
ي حاضر با هدف شناسايي بسترهاي رو مطالعهايناز. كند سازي اقتصاد روستاها ايفاتنوعم تواند نقش مهمي درمي

. هاي گردشگري از ديدگاه ساكنين نواحي روستايي بخش كن، صورت پذيرفتراي ايجاد و گسترش بنگاهموجود ب
اند كه با استفاده از جدول نفر از ساكنين نواحي روستايي بخش كن تشكيل داده 2767ي آماري تحقيق را جامعه

ابزار كار پرسشنامه بود و جهت . دگيري تصادفي انتخاب شدننفر از آنان از طريق نمونه 300مورگان و تاكمن، 
هاي گردشگري كه ضمن نتايج نشان داد كه ايجاد بنگاه. استفاده شد SPSS افزارها از نرمتجزيه و تحليل داده

ي خدمات بهتر براي گردشگران، رفاه بيشتري براي ساكنان منطقه فراهم آورد، از اولويت باالتري برخوردار ارائه
نسبت به امكان ايجاد و  تر، تمايل بيشتريتر و فعاالن بخش گردشگري با سطح درآمد پايينپاسخگويان جوان. بود

  .كار گردشگري در منطقه داشتندوتوسعه كسب
  .بندي، بخش كنهاي اقتصادي كوچك و متوسط، اولويتگردشگري روستايي، بنگاه: هاي كليديواژه
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  مقدمه
طور  به توسعه و حالرزي در جوامع درترين مشكالت اقتصادي بخش كشاويكي از اساسي

هاي ي نابسامان مولد ،خاص، در ايران، پائين بودن ميانگين درآمد روستاييان است كه خود
: 1383دربان آستانه، (مسائل مشابه است  بسياري از جمله فقر، نابرابري اجتماعي، مهاجرت و

آورد،  ميبارهاجرت به نظر از مشكالتي كه در مقصد مشهري صرف-روستا  مهاجرت). 41
     سازد محروم مي -كه سخت به آن نياز دارند- روستاها را نيز از نيروي كار جوان و كارآمد 

  ). 74، 1388ايمني،(
 يگران بر اين باورند كه حل مشكل بيكاري، فقر و دستيابي به توسعهبسياري از پژوهش
 2009، 3و بوژيك 2راداس( است1وسطكوچك و متاقتصادي هاي بنگاه يصنعتي در گرو توسعه

ترين منبع درآمدند و محلي براي ها مهمي اين بنگاهتوسعهحالدر كشورهاي در). 442:
 در مهمي بسيار و نقش) 4،137:2007كاتلنيكاو. (آيندشمار ميهاي نو بهكارآفريني و خلق ايده

                      دارند  درآمدكم زنان و محدود مهارت با براي كارگران ويژهبه زايياشتغال
  ).130:1387امين آقايي،(

هاي گزينهگيري از مستلزم بهره ،روستاها دستيابي به سطح قابل قبولي از توسعه در
فرهنگي، تاريخي، محيطي و  هايبرداري از ظرفيتمتنوع است كه گردشگري و بهره گوناگون و

گردشگري روستايي از يك ي هتوسع. باشد هاينهاين زم يكي ازتواند ميزيستي روستاها بوم
كند  ايفا گردشگريسازي اقتصادي روستاها در قالب صنعت تنوع تواند نقش مهمي درطرف مي
 و بهبود نيافتگيهاي توسعهاز طريق غلبه بر انگاره(ملي  اي براي تحريك رشد اقتصادو وسيله

هاي اجتماعي و بازگشت ويي ديگر پيشرفتآيد و از سشمار ه ب) استاندارد زندگي مردم محلي
روستائيان مهاجر، از نواحي شهري به مناطق روستايي و نيز رونق صنايع دستي و روستايي 

توان عدم  تخريب و به رومحيط  اشتغال محدود،). 2002، 5شارپلي(گردد منطقه را موجب مي
است كه  هاييچالشجمله  ازمحصوالت كشاورزي،  يرقابت با بازارهاي خارجي توليدكننده

هايي كه در ويژه آنبه ،با اين وصف جوامع روستايي اند؛مواجه شده مناطق روستايي با آن
عنوان يك فرصت بزرگ براي گردشگري را به فواصل دورتري از مراكز بزرگ شهري قرار دارند،

 ياي اخير توسعههكه در دههطوري به ،دكننانتخاب مي كسب درآمد قلمداد و رشد اقتصادي و
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شده در جرياني توسعه عنوان ديدگاهي شناختهروستايي مبتني بر گردشگري روستايي به
  .)135:  1387، رضواني( آن افزايش يافته است يتوجه مديران محلي براي توسعه روستايي،

هاي گردشگري موجود در نواحي روستايي با توجه به آنچه گفته شد و با وجود ظرفيت
ي ايجاد و فعاليت چه نوع توجه به اين نكته ضروري است كه در نواحي روستايي، زمينهايران، 
  هايي با محوريت گردشگري مهياست؟بنگاه
آميز ي نواحي روستايي موفقيتهاي مختلف صنعتي، هنوز توسعهرغم رشد و رونق بخشبه

ضل كه نتايج مثبت آمده براي حل اين معاجرا درنبوده است؛ اما از جمله راهبردهاي به
توان به توسعه و گسترش گردشگري روستايي به عنوان پي داشته است، ميچشمگيري در

و خدادادي،  136 :1388شهيدي و همكاران، (فعاليتي مكمل بخش كشاورزي اشاره كرد 
 هايفعاليت ي ظهور سايرزمينه مستقيم، اشتغال ايجاد از گذشته ي گردشگري،توسعه .)1390

مردم محلي  فروشي را برايخودرو، دست يكرايه تعميرات، كارهاي ساختماني، مانند مرتبط،
سازي اقتصاد تواند سهم قابل توجهي در روند متنوعكه مي) 52 :1388ميرزايي،(سازد فراهم مي

توجه به منابع و ). 64: 1،2009ديوي(رويه داشته باشد هاي بيروستاها و كاهش مهاجرت
ي بيكاري مناطق هاي موجود در زمينهي محلي، براي مقابله با چالشوههاي بالققابليت

هاي جديدي همانند بايست به دنبال فرصترو ميايناز. ناپذير استروستايي، يك ضرورت انكار
نواحي ). 457 :3،2008و بائوم 2ولنتيناو(ها بود گردشگري روستايي براي رفع اين چالش

هاي طبيعي و مناظر بديع از جمله مناطقي است كه ا بودن جاذبهروستايي بخش كن نيز با دار
رغم نقش مهمي كه    به. دوست استهاي بهار و تابستان پذيراي مهمانان طبيعتدر فصل

اي هاي اقتصادي در رونق و گسترش صنعت گردشگري، در نواحي روستايي دارد، مطالعهبنگاه
پي يافتن ي حاضر دررو مطالعهايناز. ا صورت نگرفته استههاي اين نوع بنگاهي با فعاليتدرباره

هاي گردشگري به لحاظ ها در مناطق روستايي بخش كن است كه بنگاهپاسخي براي اين سؤال
زايي در چه سطحي قرار دارند؟ از ديدگاه مردم محلي با توجه به موقعيت فعلي و آتي درآمد

اي ميان فعاليت گردشگري فراهم است؟ چه رابطهي چه نوع هاي آن، زمينهمنطقه و قابليت
هاي گردشگري وجود هاي فردي مردم محلي و تمايل آنان براي ايجاد و گسترش بنگاهويژگي
  دارد؟ 
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  مباني نظري
دهد، كه البته سهم مسلماً بخش كوچكي از گردشگري را گردشگري روستايي تشكيل مي

ي ي گردشگري، توسعهترين هدف توسعهمهمي در اقتصاد مناطق روستايي دارد و مهم
). 180 :1386دانشور، عنبران تقديسي زنجاني و (اقتصادي و اجتماعي مناطق گردشگري است 

توجهي به نيافتگي مناطق روستايي ريشه در كمماندگي و توسعهامروزه يكي از داليل عقب
جاد اشتغال و درآمد، توان ضمن ايصنعت گردشگري روستايي دارد كه با تقويت گردشگري مي

  سازي اقتصادي و مشاركت اجتماعي در رفع مشكالت با استفاده از منابع محلي و بومي، تنوع
ي گيري توسعههاي شكلسزايي دارد تا از اين طريق يكي از فرصتروي روستاها تأثير بهفرا

هاي روستايي و اهي سكونتگجانبه روستايي مهيا گردد و اين امر به كند شدن روند تخليههمه
 ). 1390 :حفاري(يا جريان بازگشت جمعيت روستايي كمك كند 

  :ي گردشگري روستايي را شامل موارد زير دانستتوان اهداف اساسي توسعهدر مجموع مي
 ويژه براي جوانان، جمعيت بيكار و ايجاد زايي بهافزايش سهم بخش گردشگري در اشتغال

 ستايي؛هاي درآمدزا در نواحي روفرصت

 هاي جامعه؛ي ارتباطات فرهنگي با توجه به ارزشتوسعه 

 افزايش سهم بخش گردشگري روستايي در ايجاد درآمد خالص ارزي؛ 

 هاي اجتماعي و زيست محيطي با ارج نهادن به ارزش - پايدار فرهنگييكمك به توسعه
   ).41: 1383قادري، (هاي پايدار توسعه جامعه و اتخاذ رويه

 يافتگيتوسعه يدرجه و فرهنگي جمعيتي، سنّي، ساختار به توجه با مختلف ايكشوره در
 كوچك هايبنگاه يا صنايع اينكه رغمعلي. است شده ارائه روستايي صنايع از گوناگوني تعاريف

 تعريف تواننمي هستند، زيادي هايشباهت داراي جهان مختلف كشورهاي در متوسط و
 هابنگاه از ايويژه تعريف خود خاص شرايط فراخور به كشوري هر زيرا يافت؛ هاآن از واحدي

  ).125 :1388 حسني،(است  كرده ارائه
هاي اقتصادي كوچك و متوسط ارائه نشده است و تعاريف كنون تعريف واحدي از بنگاهتا

ا هي اقتصادي آني توسعهاند و با مرحلهمورد استفاده در كشورهاي مختلف، بسيار متنوع بوده
هاي اقتصادي كوچك و متوسط، در هر اساساً، بنگاه .اندها تغيير نمودهو شرايط حاكم بر آن

گيرد؛ اما ي اقتصادي آن كشور شكل ميكشوري بر مبناي وضعيت اقتصادي و ميزان توسعه
توان به تعداد ي اين عوامل ميعوامل مشتركي در بيشتر اين تعاريف وجود دارند كه از جمله

ي مالي، حجم توليد، نوع تكنولوژي و صادراتي ، حجم سرمايه، گردش مالي، ترازنامهكاركنان
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هاي اقتصادي كوچك و متوسط در بسياري از كشورها، تعريف بنگاه. بودن توليدات اشاره كرد
  ).4 :2005، 2و پاول 1لويي(شود ها را شامل ميها و مؤلفهيك يا دو مورد از اين شاخص

     هاي خاصي كه دارند، از كاركردهاي دليل ويژگيو متوسط به كارهاي كوچكوكسب
برخي از . توانند نقش به سزايي در اقتصاد و تجارت جهاني ايفا نمايندبديلي برخوردارند و ميبي

  :ها عبارتندازاين ويژگي
 پذيرند؛در مقابل تغييرات بازار و محيط انعطاف  
 بر ي كمتري درها هزينهو مديرت و كنترل آن ها محدود استي اوليه اين بنگاهسرمايه

  دارد؛
 دهد؛ها سريعاً نتيجه ميها و ابتكار عمل افراد در اين بنگاهفعاليت  
 ي بااليي برخوردارند؛ها از انگيزهكاركنان اين شركت  
 ها محرك اصلي كارآفريني هستند واين شركت  
 ش داده و توزيع درآمد را به ي طبقاتي را كاههاي كوچك و متوسط فاصلهگسترش بنگاه

 ).3 :1388حاجي زاده، (بخشد درآمد بهبود مينفع افراد كم

هاي اقتصادي كوچك و متوسط در توسعه گردشگري دو ديدگاه تقريباً در مورد نقش بنگاه
  :متفاوت وجود دارد

ي هاي كوچك و متوسط در توسعهبديل بنگاهرنگ و بيبرخي ضمن اعتقاد به نقش پر
هاي كوچك و متوسط در گردشگري متفاوت از هاي گردشگري، معتقدند نقش شركتيتفعال

در ديدگاه دوم بر اين ). 253 :2008، 3استوكز(هاي ديگر اقتصادي است ها در بخشنقش آن
هاي كوچك و متوسط در بخش گردشگري كارايي اقتصادي چنداني ندارند و به باورند كه بنگاه

ريزي كالن و حداقل در سطح ملي براي اين ي مستلزم برنامههمين دليل توسعه گردشگر
  ). 141 :2004، 5و داي جون هوان 4راسينگ(منظور است 

توان گفت كه امروزه منافع اقتصادي گردشگري روستايي، به خاطر ايجاد و رونق مشاغل مي
اغلب . ستي بازار فروش محصوالت كشاورزي ابعاد وسيعي يافته اجديد و نيز به دليل توسعه

محور، و منبع درآمد كارهاي كوچك، مالكومشاغل بخش گردشگري روستايي در قالب كسب
رغم به. طور كلي درآمدزايي بااليي براي روستائيان به همراه نداردرو بهايندوم افراد هستند، از

ع درآمد روستايي به دليل افزايش منافاين مسئله، همين درآمدهاي اندك براي اقشار كم
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          ). 7: 2008، 1ارورا(اي دارد اقتصادي كسب و كارهاي خارج از مزرعه، اهميت ويژه
گردد و كارهاي جديد كه موجب جذب اهالي به نواحي روستايي و ثبات اقتصادي ميو كسب

در . اغلب تقاضاي فزاينده براي محصوالت كشاورزي و خدمات روستايي را با خود به همراه دارد
آمدهاي ثانويه و كند، افزايش درناطق روستايي كه گردشگر در آن حضور پيدا ميغالب م
زايي، حاصل مشاغل جديد بخش گردشگري است كه از طريق فروش محصوالت و صنايع درآمد

  ).238، 2000شارپلي، (اي حاصل شده است هاي چندگانهدستي و فعاليت
اين . دهدها را تشكيل مياقتصاد ملتهاي اقتصادي كوچك و متوسط، بخش مهمي از بنگاه

 كاستاداويد،(كنند ايجاد شغل را مخصوصاً در زمان ركود فراهم مي ي شغلي وها زمينهبنگاه
 و  كارهاي ايجاد شده در صنعت گردشگري را كسب و  نظران اكثر كسب صاحب). 364، 2010

     اين امر . خانوادگي باشد صورت خانگي، اينترنتي وهتواند ب داند كه مي كارهاي كوچكي مي
بر امروزه انواع مختلفي از گردشگري را . كند گردشگري روستايي بسيار صدق ميي بارهدر
گردشگري  مثالً. آيد شمار ميهشمارند كه هر يك از آن جزئي از گردشگري روستايي ب مي

نوان يك شاهرگ گردشگري مزرعه را به ع  ها دولت. مزرعه يك نوع از گردشگري روستايي است
صورت ه كارهاي گردشگري مزرعه بوبسياري از كسب. بينند اقتصادي براي جوامع روستايي مي

كارهاي خانوادگي، تصميمات وابسته به روابط ودر كسب. كارهاي خانوادگي هستندوكسب
 چون رشد و سود است چنين مسائل تجاري هم ، هم ها هاي زندگي، دارايي خانوادگي، سبك

نقل، وي حملي محصوالت گردشگري شامل شبكههاي توليد و عرضهبنگاه). 4 :2005، 2لندا(
اي مانند مراكز هاي پشتيباني كنندههاي گردشگري و سازمانتأمين اقامتگاه و عرضه جاذبه

هاي پخش اطالعات جهانگردي، سازندگان و فروشندگان سوغاتي، خرده فروشان و شركت
ها عرضه محصوالت اين بنگاه. گيرندها در صنعت گردشگري جاي ميبروشور است كه همه آن

و خدمات گردشگري را به عهده دارند و معموال هدف آنان از ارائه خدمات و محصوالت كسب 
  ).79 :1390موسايي، (حداكثر سود است 

  
  ي تحقيقپيشينه

ي قابل طرح ي مطالعات داخلي و خارجي پژوهش حاضر در دو دستهمنابع موجود درباره
  :شوداست كه در ادامه به چند نمونه از آن پرداخته مي

ي كن استان تهران دريافتند كه در پژوهشي در منطقه) 1387(مهدوي و همكاران 
اندك،  درآمدزايي و زايياشتغال جزبه  و داشته محدودي اثرات ي اقتصاديزمينه گردشگري در

                                           

1 Eruera 
2 Dallen 
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نشان دادند ) 2000(2و چاين 1ماسون .است شده زمين سوداگري و هاقيمت رفتن موجب باال
هاي كه در نواحي روستايي زالندنو ساكنان محلي، ابتدا عموماً ديدگاه مثبتي نسبت به فعاليت

 3پرززبورسكا. شودها منفي ميتدريج، اين گرايشگردشگري در روستاي خود دارند؛ اما به
هاي گردشگري ي بنگاهي فعال در زمينههاي اقتصاداي از بنگاهگانهبندي سهتقسيم) 2005(

ها در رابطه با هاي متنوع كه هدف اين بنگاههايي با فعاليتي اول شامل بنگاهدسته: ارائه داد
هاي جانبي كه هايي با فعاليتدوم بنگاه. گيردبرميي سرگرمي و تفريحات را درگردشگري جنبه

هايي هستند ي سوم نيز شامل آن نوع بنگاهبه لحاظ در آمدزايي اهميت كمتري دارند و دسته
ع نقل گردشگران مشغولند كه منبوداري و حملهتلي خدمات ضروري همانند كه به ارائه

در پژوهشي كه در مالزي در ) 2010(و همكاران  4جعفر .درآمد مهمي براي روستائيان است
وچك و متوسط انجام دادند، هاي كآفريني گردشگري مديران هتلهاي كارمورد با برخي ويژگي

تري با سطح سال و يا مسنمياندريافتند كه با وجود اين كه اكثريت اين مديران مردان
ي ي دانش و تخصص خاصي در بازهتحصيالت آموزش رسمي متوسطه و باالتر هستند و پيشينه

هاي فرصت صنعت گردشگري ندارند؛ اما اين مسئله كمتر به عنوان مانعي در راه دستيابي به
هايي مثل اعتماد به نفس، از سوي ديگر ويژگي. مناسب صنعت گردشگري شناخته شده است

 كارها وو تواند بر موفقيت افراد در كسبها ميها و ناكامياستقالل و توانايي يادگيري از شكست
  .سزايي داشته باشدهايشان تأثير بهفعاليت
  
  شناسي تحقيقروش

ها پرسشنامه، آوري دادهابزار جمع. ماهيتي، پژوهشي پيمايشي استپژوهش حاضر به لحاظ 
روايي پرسشنامه از طريق پانل نخبگان تأييد . ي محقق استمصاحبه با مردم محلي و مشاهده

آباد طالقان صورت گرفت ي پيشاهنگ در روستاي سيدشد و به منظور تأئيد پايايي آن، مطالعه
 يجامعه. به دست آمد كه ميزان قابل قبولي استدرصد  97قمو آلفاي كرونباخ آن محاسبه و ر

سنگان نو، سنگان باال، سنگان پايين، (سولقان دهستان روستاي 13 شامل تحقيق، آماري
زاده داود،كشار سفلي، كشار عليا، رندان و نيز سنگان وسط، ورديج، طالون، كيگاه، واريش، امام

روستا  7از اين بين ). 1يشكل شماره(است  )خانوار 708(نفر  2767 جمعيت با )سولقان
علت دارا بودن ، به)زداه داودسولقان، ورديج، سنگان پايين، كشار عليا، رندان، كيگاه و امام(

هاي طبيعي بيشتر و نيز دسترسي آسان گردشگران به اين تعداد خانوار به نسبت باال، جاذبه

                                           

1 Masson 
2 Chayen 
3 Przezborska 
4 Jaafar 
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نواحي روستايي مورد بررسي قابل  1ي ارهي شمدر نقشه. نواحي براي مطالعه انتخاب شدند
 هايزمينه در آماري اطالعات نقص يا كمبود حاضر، پژوهش مشكالت از يكي. مشاهده است

 از آنجا كه در. است مطالعه مورد روستاي شناسيجمعيت هايويژگي جمله از مختلف
 به و نشده ريمجزّا سرشما طور به سولقان جمعيت ايران آمار مركز جمعيتي هايسرشماري

جمعيت دهستان به  )1(است، در جدول  شده محسوب تهران شهر جمعيت از بخشي عنوان
  . جاي آن قيد شده است

  
  ي مورد مطالعه موقعيت منطقه): 1(شكل 

  )1390(بيات و رستگار : منبع
 

  مشخصات جمعيتي روستاهاي مورد مطالعه ):1(جدول
  تعداد پرسشنامه  خانوار جمعيت نام روستا

  35  57 189 سنگان پايين
  30  51 187 زاده داودامام

  35  77 281 ورديج
  40  81 333 كيگاه
  40  65 223 رندان

  40  127 541 كشار عليا
  80  708 2767 )دهستان سولقان(سولقان

  1385مركز آمار ايران: مأخذ
  

هاي ليتي تركيبي از فعابرگيرندههاي اقتصادي گردشگري دردر اين تحقيق مفهوم بنگاه
نقل، توليد صنايع وها، خدمات اقامتي، حملخدماتي از قبيل توليد غذاي محلي، فروشگاه
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اين مطالعه بر آن است تا برخي . دستي، راهنمايي گردشگران و مشاغلي از اين دست است
هاي گيري بنگاههاي آنان به شكلتواند بر تمايل و گرايشهاي مردم محلي را كه ميويژگي
هاي رو درك پاسخگويان از زمينهايناز. ي گردشگري موثر باشد، مورد بررسي قرار دهداقتصاد
كار موجود در منطقه متغير وابسته پژوهش و جنسيت، سن، سطح درآمد و سطح وكسب

بر اين اساس، . اندتحصيالت پاسخگويان از جمله متغيرهاي مسقل پژوهش در نظر گرفته شده
  :قابل ارائه است) 2(شكل مدل مفهومي تحقيق مطابق 

  

  
  مدل مفهومي): 2(شكل 

 نگارندگان: منبع

  
  تجزيه و تحليل

  مطالعه اي جمعيت موردهاي فردي و حرفهويژگي
نفر  93 مردان و) درصد69( نفر 207 آماري مورد مطالعه، ينفر نمونه 300از تعداد 

سال،  16اد مورد مطالعه، ترين سن افركمترين و جوان. دادندرا زنان تشكيل مي) درصد31(
شغل اصلي . سال بود 36كننده تقريباً سال و ميانگين سني افراد مشاركت 65سن  بيشترين

اكثر پاسخگويان داراي مدرك تحصيلي . ، كشاورزي بود)درصد2/32(سوم افراد حدود يك
  .راهنمايي و ديپلم بودند

  
  هاي گردشگري موجود در منطقهوضعيت بنگاه
مشاركت و فعاليت در انواع  يتجربه) نفر 82( درصد 3/27ورد بررسي، حدودم يدر منطقه

ي كار اين افراد، كمترين ميزان سابقه. اندكارهاي مرتبط با گردشگري داشتهومختلفي از كسب
از بين . سال بوده است23كار گردشگري وي مشاركت در كسبيك سال و باالترين ميزان سابقه
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نقل و، به حمل)درصد 3/25(هاي گردشگري اين گروه، باالترين ميزان مشاركت در فعاليت
درصد به فعاليت فروش صنايع دستي ترين ميزان، حدود ششگردشگران تعلق داشته و كم

  . ي يك نشان داده شده استساير موارد در نمودار شماره. تعلق داشته است
  

15.2 21.5 25.3

6.3 7.6
15.2 8.9

  
  هاي گردشگري فعال در منطقهوضعيت بنگاه): 1(نمودار

  تحقيق حاضرمحاسبات : منبع

  
      ي و سابقه شهري مانند تهراني كم مناطق روستايي بخش كن با كالنرغم فاصلهبه

يعي بكر و هاي طبكار گردشگري در منطقه، وجود جاذبهوگيري كسبنسبت زياد شكلبه
ي اندازهاي زيبا و حضور جمع كثيري از گردشگران در روزهاي پاياني هفته، جز منطقهچشم
كارهاي مرتبط با گردشگري از وترين شكل كسبزاده داود، در غالب نواحي فقدان متداولامام

  . محسوس بود غيرهقبيل بازارچه، امكانات اقامتي، مراكز غذاخوري و
هاي گردشگري از رونق مناسبي برخوردار نبوده و به عنوان ه فعاليتبه طور كلي در منطق

اين مسئله نشان از آن . منبع درآمد مطمئن و با ثباتي در بين اهالي منطقه شناخته نشده است
است و سطح داشت كه گردشگري در سبد اقتصاد خانوار روستايي جايگاه نازلي داشته

  ).2جدول. (هاي مختلف در حد پاييني بوددر بخش هاي گردشگريدرآمدهاي حاصل از فعاليت
  

  هاي مرتبط با گردشگري از درآمد كلنسبت درآمد حاصل از فعاليت):2(جدول

  تحقيق حاضرمحاسبات : بعمن

  
  

  درصد تجمعي  درصد  فراواني ميزان درآمد فعاليت گردشگري
  8/48  8/48  40 درصد25كمتر از

  3/79  5/30  25 درصد50تا25بين
  100  7/20  17 درصد50بيش از
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  هاي اقتصادي گردشگري از ديدگاه مردم محليهاي ايجاد بنگاهزمينه
منظور شناسايي بسترهاي موجود فعاليت گردشگري از ديدگاه مردم منطقه، از به

ي روستا، موقعيت آن و ها و امكانات بالقوهپاسخگويان خواسته شد كه با توجه به قابليت
ها كار گردشگري روستايي كه امكان ايجاد آنوي كسبديدگاه خود را دربارهتمايالت شخصي، 

از . دهدنظرات پاسخگويان را در اين باره نشان مي) 3(جدول . در منطقه وجود دارد عنوان كنند
كار گردشگري به احداث تعميرگاه وسايط وديدگاه پاسخگويان، بهترين بستر براي ايجاد كسب

به . پيست سواركاري، برگزاري تورهاي فصلي اختصاص داشتكينگ، احداث نقليه، احداث پار
. اندرسد مردم محلي به نوعي نيازهاي گردشگران منطقه را با نيازهاي خود انطباق دادهنظر مي

وجود تعداد بسيار معدودي تعميرگاه وسايل نقليه در روستا و نياز اهالي و گردشگران به چنين 
تواند هاي تعميراتي در منطقه است كه مياي تأسيس مراكز سرويسخدماتي، دليل مهمي بر

مضاف بر اين به دليل . زايي خوبي براي صاحبان اين نوع حرَف را نيز درپي داشته باشددرآمد
هاي طبيعي روستاها و وجود شمار تفرجگاه افزايش حجم مسافرت در روزهاي آخر هفته در

نقلي از قبيل تعميرگاه وسائط نقليه به صورت وات حملي خدمزياد گردشگر در منطقه، ارائه
ثابت و سيار و پاركينگ جهت برقراري نظم ترافيكي و امنيت در منطقه بسيار مورد تأكيد بوده 

  . است
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  هاي اقتصادي با محوريت گردشگري از ديدگاه روستائيانهاي ايجاد بنگاهزمينه ):3(جدول

  
كار وگيري كسبي شكلبيانگر باالترين ميزان زمينه 10ترين و عدد ي پائيندهندهعدد صفر نشان=1

  .بوده است
  محاسبات تحقيق حاضر: منبع

  
هاي گردشگري، بيشتر به آيد كه مردم محلي در صورت اقدام به ايجاد بنگاهبه نظر مي

و از  ي كمتري نياز داشته باشدآورند كه از يك سو به سرمايه اوليهكارهايي روي ميوكسب
جوامع . داشته باشدمدت در پيسويي ديگر منافع اقتصادي فردي و يا جمعي را در كوتاه

گرايي، ارتباطات اجتماعي محدود و دانش و مهارت اندك، به دنبال روستايي غالباً به دليل تقدير
اي ههاي موجود بنگاهي زمينههاي افراد دربارهپاسخ. مدت هستندمنافع آني و اهداف كوتاه

ها با تمام اين اوصاف، با نگاهي به ميانگين هر يك از گويه. گردشگري، مؤيد همين مطلب است
سازي غالب موارد ذكر شده در جدول به روشني پيداست كه از ديدگاه پاسخگويان امكان پياده

  .در منطقه وجود دارد) 3(
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هاي اقتصادي بنگاه ترشگسي تمايل آنان براي ايجاد و ي ديدگاه مردم محلي دربارهمقايسه
  مرتبط با گردشگري 

- تمايل آنان به ايجاد و گسترش بنگاه يبارهدربراي بررسي ديدگاه پاسخگويان زن و مرد 

محاسبه شد؛ ) 4(هاي مندرج در جدول گويه 1هاي اقتصادي مرتبط با گردشگري، ابتدا مجموع
وه زنان و مردان پاسخگو صورت اي بين دو گر، مقايسه tسپس با استفاده از آزمون پارامتري

تمايل آنان  ي بارهدهد بين دو گروه زنان و مردان درطور كه نتايج جدول نشان ميهمان. گرفت
اما با نگاهي به  ؛داري مشاهده نشدهاي اقتصادي گردشگري، تفاوت آماري معنيبه ايجاد بنگاه

سيس اشكال أمردان نسبت به تهاي حاصله به روشني پيداست كه زنان در مقايسه با ميانگين
تواند نشان از بينانه داشتند كه ميكارهاي گردشگري در منطقه ديدگاهي خوشومختلف كسب

  ).4جدول( تمايل زنان براي مشاركت در فعاليت بخش گردشگري منطقه باشد
هاي فعال در بخش گردشگري با سطوح درآمدي مختلف جهت تبيين تفاوت ديدگاه گروه

 Fهاي اقتصادي با محوريت گردشگري، از آزمون پارامتري ا تمايل آنان به ايجاد بنگاهدر رابطه ب
ديدگاه متفاوتي نسبت به دو  درصد 50نتايج نشان داد كه افراد با درآمد بيش از. استفاده شد

گيري فعاليت گردشگري در از منظر افرادي كه درآمد بيشتري دارند، شكل. گروه ديگر دارند
رسد افرادي كه درآمد به نظر مي. شده در وضعيت مناسبي نيستهاي ذكرمينهپيوند با ز

كنند در پي كسب درآمد باالتر، تمايل بيشتري هاي گردشگري كسب ميكمتري از راه فعاليت
هاي جديد شغلي هايي دارند و منطقه را مستعد ايجاد فرصتاندازي چنين بنگاهاهربراي به 

  ).4جدول شماره(ند دانمرتبط با گردشگري مي

                                           

1 Compute 
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  هاي ي با تمايل به ايجاد و گسترش بنگاهي ديدگاه زنان و مردان محلي دربارهمقايسه ):4(جدول
  اقتصادي مرتبط با گردشگري

هاي اقتصادي تمايل به ايجاد بنگاه متغير
  1گردشگري مرتبط با

  2آماره
t , F ني

مع
ري

دا
  

  3/0  62/0  02/5 زن جنسيت
      76/4 مرد

درآمد
  گردشگري

      a82/4 %25ازكمتر
  57/4a  *91/3  02/0 %50تا25بين

      76/3b %50باالي
گيري بنگاه اقتصادي بيانگر باالترين ميزان تمايل شكل 10ترين و عدد ي پائيندهندهعدد صفر نشان1

  .گردشگري بوده است
  .ه شداستفاد Fو بيش از دو سطح از آزمون  tي دو سطح از آزمون براي مقايسه2
  05/0داري در سطحمعني *

  محاسبات تحقيق حاضر: منبع
  

هاي اقتصادي ي متغيرهاي فردي و تمايل مردم محلي براي ايجاد و گسترش بنگاهتعيين رابطه
  مرتبط با گردشگري

به منظور بررسي رابطه بين برخي از متغيرهاي فردي با تمايل اهالي براي ايجاد فعاليت 
نتايج نشان داد كه بين سن و . ز آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شدگردشگري در منطقه، ا

ي كار گردشگري رابطهوگيري كسبميزان درآمد حاصل از گردشگري با تمايل افراد به شكل
به اين معني كه افراد در سنين باال نسبت به گروه هاي . دار و منفي وجود داشتآماري معني

دانستند هاي گردشگري نميايط الزم جهت گسترش فعاليتسني جوانان، منطقه را واجد شر
ويژه افراد تواند به مواردي چون ايجاد مزاحمت گردشگران و سلب آرامش از اهالي بهكه مي

مسن و يا وجود روحيه خطر پذيري كمتر اين گروه نسبت به ايجاد و گسترش كسب و كار 
هاي د زمينه را براي ايجاد بنگاههم چنين با افزايش سطح درآمد، افرا. گردشگري باشد

هاي با درآمد باال به حضور تواند به عدم تمايل گروهگردشگري مساعد ندانستند؛ اين مسئله مي
  ).5جدول (رقيبان جديد در اين عرصه مرتبط باشد

  



  125.....................................................................................هاي اقتصادييابي فعاليت بنگاهزمينه
 

 
 

  ي متغيرهاي فردي و نگرش اهالي نسبت به امكان ايجاد كسب و كار گردشگريرابطه ):5(جدول
  

ضريب همبستگي   متغير مستقل ستهمتغير واب
  اسپيرمن

  داريمعني

تمايل به ايجاد و گسترش
هاي اقتصادي مرتبط بنگاه

  با گردشگري

  00/0  -25/0** سن
  72/0  02/0  سطح تحصيالت

  01/0  -34/0**  ميزان درآمد حاصل ازگردشگري
  01/0داري در سطحمعني**

  محاسبات تحقيق حاضر: منبع
  
 نهادهاپيش و گيرينتيجه 

مناطق روستايي بخش  ي ميدانيمطالعه در هاداده تحليل و تجزيه و شده مطرح مباحث از
هاي هاي گردشگري، تعداد بنگاهي زياد فعاليترغم سابقهتوان استنباط كرد كه بهكن مي

ي با وجود اين از ديدگاه پاسخگويان زمينه. گردشگري و درآمد آنان در حد پاييني قرار داشت
هايي كه منافع اقتصادي آني براي ويژه فعاليتهاي گردشگري بهگيري بسياري از فعاليتشكل

ي در گروه شاغلين و فعاالن عرصه. پي داشته باشد، در منطقه وجود داشتمردم محلي را در
تري داشتند، نسبت به افراد با درآمد باال گردشگري منطقه، افرادي كه سطح درآمد پائين

كارهاي گردشگري در منطقه وهاي جديد كسبگيري زمينهتري به شكلنانهديدگاه خوشبي
كار گردشگري، از ميزان تمايل وچنين با افزايش سن و سطح درآمد حاصل از كسبهم. داشتند

هاي گردشگري كاسته شد؛ اما بين سطح تحصيالت افراد و تمايل آنان افراد براي ايجاد بنگاه
با توجه به آنچه كه از . داري مشاهده نشدي آماري معناشگري رابطههاي گردجهت ايجاد بنگاه

    منظور ايجاد و بهبود وضعيتهاي عيني محقق حاصل شد، بهديدگاه مردم محلي و يافته
  :گرددهاي گردشگري منطقه، پيشنهادهاي زير ارائه ميبنگاه

ترويجي، ضمن ارتقاي  -شيهاي آموزي گردشگري با برگزاري كالسنهادهاي فعال در زمينه - 
هاي كارآفريني هاي گردشگري، با پرورش خالقيت و ايدهسطح دانش و آگاهي افراد از فعاليت

هاي اقتصادي مرتبط با صنعت گردشگري را فراهم شرايط را براي ظهور انواع مختلفي از بنگاه
  . آورد

هاي تعميراتي سيار و ي سرويسهاي مرتبط با گردشگري از جمله توسعهساختبهبود زير - 
هاي هاي ارتباطي و خدمات الكترونيكي از قبيل استقرار سامانهثابت و تعريض و بهسازي راه

  . تواند نقش آفريني كندپرداز در منطقه از اهم مواردي است كه دولت در اين زمينه ميخود
هاي گري، اعطاي وامهاي گردشمند به مشاركت در فعاليتدرآمد عالقهجهت ترقيب اقشار كم - 

  . تواند مفيد فايده واقع شودهاي مالي از سوي نهادهاي دولتي ميبهره و مساعدتبالعوض و كم
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هاي ي مساعدي براي احداث كارگاهجواري اين نواحي با شهر تهران، زمينهبا توجه به هم - 

وجبات اشتغال افراد ايجاد چنين صنايعي م. آوردتوليد صنايع تبديلي زراعي باغي را فراهم مي
هاي آورد و در نتيجه با جذب نيروهاي فراغت از كار و فعاليت كشاورزي را فراهم ميدر زمان

  . هاي فصلي روستائيان بكاهدمحلي از مهاجرت
. مازندران است - ي جديد تهرانهاي عمراني اجرايي در منطقه، احداث جادهاز جمله طرح - 

    بخش افزايش شمار گردشگران منطقه و اقامت ر، نويدقرار گرفتن بخش كن در اين مسي
   گذاري براي تأسيس هتل وريزي و سرمايهرو برنامه ايناز. ي گردشگران استروزهچند

و نهايتاً اينكه ايجاد بازارچه هاي . ناپذيراستهاي مناسب براي مسافران امري انكاراقامتگاه
هاي گردشگري منطقه و واگذاري اين مراكز به جاذبهمتمركز و مراكز خريد كوچك در مجاورت 

تواند شرايط مناسبي براي ويژه براي جوانان، ميهاي شغلي بهمردم محلي جهت ايجاد فرصت
  . هاي گردشگري فراهم نمايدگسترش فعاليت

ي مشابهي جهت ي منطقه، مطالعههاي بالقوهها و جاذبهبراي شناسايي نيازها، محدوديت
ديدگاه مديران گردشگري محلي و دهياران به عنوان كارشناسان مجرب و آشنا به شناسايي 

  .هاي گردشگري صورت پذيردابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي منطقه و فعاليت
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