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 چكيده

بزاري براي افزايش درآمد گردشگري يا همان توريسم ، امروزه يكي از سريعترين صنايع در حال رشد دنيا و ا

ملي كشورهاي جهان به حساب مي آيد. در اين صنعت يكي از جذابترين و شايد جديدترين آنها ، گردشگري 

امروزه بسياري از سياستگذاران از كشورهاي جهان قرار گرفته است.روستايي است كه اخيرا مورد توجه بسياري 

ي براي ثبات اقتصادي و توسعه براي جوامع روستايي مي دانند و برنامه ريزان ، گردشگري را به مثابه ابزار

و.صنعت گردشگري روستايي را بايد همانند لبه هاي تيز يك تيغ بدانيم كه اگر صحيح و بر اساس اصول و نظم 

،توسعه و گسترش نيابد ، نه تنها به عمران و اصالح مناطق روستايي كمك نخواهد كرد بلكه اثرات مخرب و 

پذيري را بر بخشهاي اجتماعي ، اقتصادي ، طبيعي ، زيست محيطي و... جوامع روستايي و نهايتا كل جبران نا

جامعه برجا خواهد گذاشت ، تا چه ميزان به بخش گردشگري روستايي و اكوتوريسم توجه شده است ؟ چگونه 

ده نمود؟همچنين ارتباط دو استفا مي توان از اين صنعت به عنوان ابزار كارآمد مديريتي در جهت توسعه روستا

سويه بين اين دو بخش ، به خوبي لزوم توجه و اهميت به صنعت گردشگري را در ساختار مديريت روستا مي 

رساند چراكه با توسعه گردشگري روستا ، مديريت روستا مي تواند منبع مالي قابل توجهي را براي اجراي برنامه 

مديريت صحيح در روستا مي توان توسعه و گسترش گردشگري را به هاي خود ايجاد نمايد و از طرف ديگر با 

طور اصولي هدايت نمائيم.هدف از تدوين وتهيه اين مقاله ، شناسايي منطقه اي روستايي مي باشد. همچنين 

روستايي موثر هستند ، شناسايي و مورد تحليل عوامل و عناصري كه در توسعه و گسترش اين صنعت در ساختار 

  بررسي منابع ، اسناد و... استفاده شده است ميداني ،ابخانه اي ،تگيرند.در تدوين اين مقاله از روش كقرار مي 

  روستا،روستاي دشه  هدف گردشگري ، گردشگر  برنامه ريزي روستا،روستا ،  اقامت ليد واژگان: ك
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 مه مقد 1-1

بهبود وسايل ارتباطي بين كشورهاي جهان،  السير، توسعه وپس از انقالب صنعتي، با اختراع وسايل نقليه سريع

كوتاه شدن زمان سفر، ايجاد تسهيالتي كه از جهات مختلف براي مسافرت در اكناف جهان فراهم آمده بود و 

افزايش نسبي درآمدهاي ناشي از رشد اقتصادي كشورها، تحوالت شگرفي در زمينه سياحت و جهانگردي 

اي پديده و است يافته جهاني ايگستره گردشگري نابراين امروزهب ).1382، صورت گرفت (دخيلي كهنموئي

درحال حاضر صنعت  .رود مي شمار به دوران نوين در فناوري هاينوآوري جانبه همه توسعه از برآمده

گردشگري بزرگترين صنعت خدماتي است و رشد آن تغييرات اجتماعي و اقتصادي شديدي را به دنبال داشته 

). توسعه صنعت گردشگري براي كشورهاي كه اقتصاد تك محصولي (نفت)، اهميت 1386است ( سليماني، 

فراواني دارد و توجه به اين صنعت به عنوان پديده اي نو در زندگي ماشيني قرن بيست و يكم كامال محسوس 

يعي و انساني ). اما جايگاه گردشگري در كشور ايران با توجه به در اختيار داشتن منابع طبButler, 2000است (

فراوان در سطح جهان جزو پنج كشوري است كه از بيشترين تنوع محيطي و جغرافيايي برخوردار بوده، و يكي از 

بررسي در خصوص وضعيت صنعت گردشگري كشور ايران حاكي از رود هاي مهم زيستي به شمار ميگاهذخيره

كشور جهان رتبه  174ي، كشور ايران در ميان آن است كه به لحاظ سهم بخش گردشگري از توليد ناخالص داخل

و در ميان كشورهاي حاشيه خليج فارس جايگاه سوم را پس از بحرين و قطر به خود اختصاص داده و نيز  86

و در ميان  172كشور جهان رتبه  174در زمينه سرمايه گذاري در صنعت گردشگري، كشور ايران در ميان 

) 2005قرار گرفته است. همچنين به لحاظ ارزش صنعت گردشگري در سال (كشورهاي خاورميانه در رتبه آخر 

). مطابق با 1391را كسب كرده است (غالمرضايي و همكاران،  43كشور جهان رتبه  174كشور ايران در ميان 

هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح بايست در كليه زمينهسند چشم انداز بيست ساله، كشور ايران مي

درصد كل درآمد گردشگري جهان  2درصد كل گردشگر و  5/1يابي به طقه، رتبه اول را كسب نمايد كه دستمن

يابي به اين امر همانا شود. بي ترديد يكي از عوامل كليدي دستاز اهداف سند چشم انداز بيست ساله تلقي مي

  ). 1385روي در صنعت گردشگري است (كاظمي، ارتقاي كارايي و بهره

  بيان مسئله 1-2

 محيط سازي آلوده بدون صنايع توليدي اغلب برخالف زيرا نهاد، نام سفيد صنعت توان بنابراين گردشگري را مي

 توجه آورد مي ارمغان به براي مردم را صفا و صلح و هاست ملت بين تفاهم و ساز دوستي زمينه انساني، زيست

 امروزه گردشگري موجود، صنعت آمارهاي اساس بر كه كند مي جلوه تر مهم گردشگري زماني ي مقوله به

 فقرزدايي و درآمد براي افزايش است راهبردي و آيد مي حساب به توسعه كشورهاي درحال درآمد منبع دومين

 از درصد 53 از بيش  2020جهاني جهانگردي سازمان بيني پيش (WTO) سال اساس تا بر و كشورها اين

 از آنجا كه گردشگري).1395بود (امان پور و همكاران، گري خواهد به صنعت گردش مربوط جهان اشتغال

صنعت  كه باورند اين بر اقتصادي تحليلگران از است، بسياري دنيا در مهم صنايع از يكي و پاك صنعتي
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(امير حاجلو و گرفته است  قرار مهم جهان صنايع رديف در خودروسازي و نفت صنايع از پس گردشگري،

امروزه صنعت گردشگري به عنوان صنعتي نوپا داراي ويژگي هاي بارز و منحصر به فرد،بخش ).1392همكاران، 

مهمي از فعاليت هاي اقتصادي و توليد كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه را به خود اختصاص داده است و 

ي هاي مهم صنعت ). يكي از ويژگ1387عامل مهمي براي توسعه اقتصادي به حساب مي آيد (طيبي و همكاران، 

گردشگري مصرف درآمدهاي حاصل از منافع گردشگري در همان مناطق است. بنابراين، گردشگري وسيله اي 

).گردشگري 1390براي انتقال منابع عظيم درآمدي گردشگران به مناطق مقصد وگردش پذيراست (بيشويي،

فظ آثار فرهنگي ومحلي، مردمان همچنين موجب رشد توليدات صنايع دستي و صنعتي مي شود و اين باعث ح

رشد جمعيت و افزايش جمعيت جوان ).1392بومي محلي منطقه مربوطه مي شود (امير حاجلو و همكاران، 

كشور در چند ده اخير لزوم توجه به راهكارهاي جديد براي ايجاد اشتغال  را نمايان مي سازد .بهره گيري از 

جاد درآمد پايدار و اشتغال را مي توان يكي از همين راهكارها توان گونا گون گردشگري كشور در راستاي اي

دانست .با توجه به موقعيت منطقه اورامانات از لحاظ سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در استان 

كرمانشاه ،جمعيت اين منطقه از رشدي نسبتا باال برخوردار شده است، رشدي كه تاثير گذاري بر كل ساختار 

طقه ،جمعيتي جوان به بار تكفلي و تحصيالت عالي باال را پديد آورده است . بنا براين ،به ويژه با جمعيتي من

توجه به همين جمعيت جوان،و فرهنگ غني جاذبه هاي طبيعي از گردشگر به مثابه راهكار اشتغال زايي سود 

يش ورود گردشگران به منطقه جست .بر همين اساس ،در اين  مقاله ،با در نظر گرفتن ساختار جمعيتي و افزا

اورامانات روستاي دشه ،به بررسي گروهاي عمده شغلي و ميزان اشتغال ايجاد شده از گردشگري در اين روستا 

پرداخت و در پايان نتيجه گيري الزم به عمل آمده است . روش اصلي پژوهش تجزيه تحليل آمار اطالعات 

  با هدف مورد مطالعه بوده است .  موجود

  عريف گردشگري ت2-2

كنيم: واژه ها اشاره ميترين آندر زمينه صنعت گردشگري  تعاريف متعددي ارائه شده است كه در اينجا به مهم

هاي انگليسي، فرانسه و آلماني است كه به صورت در زبان ”Tourism“يتوريسم (توريسم) معادل فارسي واژه

يوناني  ”Tornus“ه است. ريشه اين واژه از اصطالح مصطلح در زبان فارسي به صورت جهانگردي ترجمه شد

به صورت اسم  ”ISM“و التين گرفته شده، كه يكي از معاني آن گردش كردن و يا گشتن است و با پسوند

، 1980). طبق گفته ماتسيون و وال در اوايل دهه 1386مصدر توريسم و يا توريسم  در آمده است (ارمغان،

يير مكان موقتي افراد به مقاصدي خارج از محل معمول كار يا اقامتشان، گردشگري  عبارت است از: تغ

آنان  گيرد و تسهيالتي كه به منظور برآوردن نيازهايهايي كه در طول اقامت افراد در آن مقاصد انجام ميفعاليت

  )1387شود (ميسون،فراهم مي

  عناصر مربوط به مقصدگردشگري3-2
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 ) با ديدگاهي2001(  پيرس اند. نموده اظهارنظر بسياري آن محققان ناصرع و گردشگري يعرضه ي زمينه در

 دفاتر كننده (مانند پشتيباني تسهيالت ها، اقامتگاه نقل، و ها، حمل جاذبه شامل: را گردشگري محورانه، عرضه

ده و گيرد (ابراهيم زامى نظر در ها زيرساخت و بيمه) خريد، خدمات تفريحي، بانكي، خدمات سفر، خدمات

 ساير تسهيالت اقامتي، تأسيسات ها، فعاليت و ها جاذبه عامل:) شش 1994و 1991اينسكيپ (). 1391همكاران، 

 عرضه برشمرده عوامل عنوان به را نهادي عناصر و ها ساير زيرساخت نقل، و حمل جهانگردي، خدمات و

 ها:  فعاليت و ها جاذبه-اند: ه شد بيان زير شرح به كه است يا عناصري اجزا داراي يك هر عوامل اين است.

 -آپارتمان  هتل پذير، مهمان هتل،خانه بوم گردي روستايي، اقامتي: تأسيسات -ويژه،  انواع فرهنگي، طبيعي،

 و هابانك خريد، مراكز -پذيرايي  تأسيسات گردش، سفر و عمليات جهانگردي:  خدمات و تسهيالت ساير

 زيرساخت ساير -آبي،  ريلي، اي، جاده هوايي، نقل: و حمل -پستي  و يدرمان و خدمات تسهيالت صرافي ها،

 خصوصي)، و بخش دولتي (بخش سازماني نهادي: ساختار عناصر -راه دور،  ارتباطات زباله، دفع برق، آب، ها: 

 ي سعهتو براي مالي ي تربيت، سرمايه و تعليم هايسازمان و هابرنامه به جهانگردي، مربوط مقررات و قوانين

(ابراهيم زاده و همكاران، تسهيالت سفر  و تشكيالتي هماهنگي و وتبليغات استراتژي بازاريابي ها، جاذبه

شوند تا حمايت مالي و تسهيالت استخدام ي اقتصادي در نظر گرفته ميهاي گردشگري يك گزينهفعاليت)1391

ي اقامت بپردازند يا به جاي هزينه اقامت در هتوانند يك هزينگردشگران مي كنند. براي اهالي دهكده را فراهم

 نيروي تحرك و اقتصادي احياي براي گردشگريتوان نتيجه گرفت كه پس مي كارهاي دهكده مشاركت كنند.

- مي كه است فعاليتي تنها زيرا كند،مي فراهم را هاي مناسبيفرصت روستايي افول به رو مناطق در كار و انساني

 و قرار بگيرد هستند رفتن بين از حال در سرعت به كه صنايع روستايي و سنتي كشاورزي تهايفعالي كنار در تواند

 رواين شوند. از مندبهره نيز ديگري درآمد منبع از خود، يروزمره بر فعاليتهاي عالوه روستاييان عاملي شود تا

 تلقي محلي جوامع رفاه براي ايسيلهو و يافته ايويژه اهميت دورافتاده، و مناطق روستايي در امروزه گردشگري

در حال حاضر منطقه اورامانات در استان كرمانشاه  نيز با جاذبه هاي طبيعي و ). 16: 1383قادري؛ (شود مي

تاريخي منحصر به فرد ،پذيرايي هزاران مسافري است كه سراسر كشور و برخي كشورهاي خارجي براي 

بر ) .از انجا 2:1380تابستان بدين منطقه سفر مي كنند (ولدبيگي ، گذراندن اوقات فراغت خود در فصل بهار و

 42) اين منطقه با ميانگين 1383در صد نرخ بيكاري در منطقه اورامانات (كلهر ، 19/5خالف امار رسمي مبني بر 

 ) بيشترين نرخ بيكاري در استان را به خود اختصاص داده است، مطالعه توان و ظرفيت1386درصد (محمدي ،

هاي بالقوه توسعه روستاي شرايط بهره گيري از آن در بهبود شاخص رفاه اجتماعي از جمله اشتغال و كاهش 

ي در جذب گردشگر تا كنون از جاذبه هاي اين يبيكاري ضروري به نظر مي رسد . علي رغم پتانسيلهاي روستا

ريات تجربيات موجود در رابطه  روستا گسترش گردشگري چندان بهره برداري نشده است ،در حالي كه طبق نظ

گردشگري و كاهش بيكاري و درنتيجه ،كاهش فقر و اشتغال كنار خانواده ،مي توان با استفاده از امكانات 

گردشگري روستا يي،زمينه بهبود اين شاخص ها را در روستا فراهم ساخت . همچنيين بررسي رابطه گردشگري 
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ذاري در اين صنعت داراي چنان اهميتي است كه براي حل مشكل روستاي و اشتغال در تبين و توجيه سرمايگ

،سازمان بين اللملي كار توسعه صنعت گردشگري را به تمام كشورها توصيه كرده بيكاري قرن بيست و يكم 

است و سازمان يونسكو از كشورهاي خواسته است در بحث اوقات فراغت به مقوله گسترش گردشگري  توجه 

توجه به جاذبه هاي فراوان گردشگري در ايران اعم از ميراث فرهنگي ،چشم انداز طبيعي و بنابراين ،با كند .

زيست محيطي گردشگران زيسراسر جهان عالقه زيادي به سفر كردن به كشورمان دارند و از اين لحاظ ايران 

عد متفاوت قابل ).چرايي توسعه گردشگري در روستايي دشه دو ب4،1385جزو ده كشور برتر دنيا ست(برادران ،

بررسي است.يكي اينكه اين روستا وضعيت بيكاري چنان شديد است كه جوانان بيشتر به سمت شغل هاي 

سخت روي مي آورند كه سالمتني انها در خطر است .بخش كشاورزي در اين روستا بيشتر باغباني و شغل آزاد 

تانسيلهاي باال از نظر فرهنگي و طبيعي و و باعث ورشكستگي بيشتر جوانان شده است  .در اين روستا توان پ

تاريخي  نيز به چشم مي خورد .از اين رو با توجه به در صد بيكاري در اين روستا و مهاجرت به سمت شهرها 

با استفاده از امكانات و زير ساختهاي در راستاي محروميت وايجاد اشتغال و درآمد و كاهش فقر در اين روستا 

ن هدف از اين مقاله حاضر آن است كه با بررسي نقش كاركرد گردشگري روستايي صورت گيرد . بنابر اي

گسترش صنعت چه رابطه اي ميان :«وآگاهي فرهنگي به مردمان روستا تكيه بر اشتغال گردشگري مشخص شود 

گر ؛وآيا توسعه گردشگري در اين روستا جذب شاغالن دي»گردشگري و ايجاد اشتغال در اين روستا وجود دارد ؟

 »بخش هاي اقتصادي (كشاورزي و صنايع دستي )را موجب شده است ؟

  پيشينه پژوهش 3-3

اندك در رابطه توسعه گردشگري  روستايي و اشتغال در دنيا به ويژه در ايران صورت گرفته  پژوهشات هرچند

ي از اين پژوهش ،اما كارهاي زيادي در مورد گردشگري انجام شده است بنابراين در پژوهش به اختصار به برخ

،به »در ايران توريسم و توسعه روستايي«) ،در پژوهش خود با عنوان 1382مرادنژاد و نظري (ها  مي پردازيم .

بررسي تاثير توسعه گردشگري بر توسعه روستايي پرداخته و گردشگري را يك عامل اقتصادي عمده و بسيار 

كه گردشگري مي دهد  گرفته است . نتايچ پژوهش نشان مي موثر دانسته اند كه در سالهاي اخير ،مورد توجه قرار

تواند اثرات گونا گوني بر توسعه داشته باشد ،از جمله :ايجاد مشاغل گوناگون و نيز گستردگي زمينه اشتغال در 

گردشگري ،به گونه اي همه كارگران ساده بدون مهارت و همچنين ،همه صاحب مهارت هاي گونا گون مي 

)،در مطالعه موردي كه با استفاده از روش پيمايشي در 1381ند در اين رشته شاغل شوند .مهدوي(توانند مي توان

دهستان لواسان صورت گرفته ،به بررسي اين مسئله پرداخته كه آبا آيا گسترش گردشگري در نواحي روستايي به 

ام شده است يا خير .نتايج توسعه در محيط روستايي انجلحاظ اقتصادي ،اجتماعي ،فرهنگي و محيطي به ايجاد 

،جذب نيروي آزاد بخش اين پژوهش نماينگر رابطه گسترش گردشگري با افزايش اشتغال زنان و جوانان 

)،مقاله اي  1381شريف زاده ومراد نژادي (كشاورزي و افزايش فرصت شغلي در بخش ساختمان سازي است . 

ند كه با گسترش گردشگري روستايي،امكان انجام فعاليت آورده  ا»توسعه  پايدار و توريسم روستايي «با عنوان 
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؛ اين فرصت شغلي بيشتر جنبه خدماتي هاي اقتصادي وايجاد مشاغل گوناگون در مناطق روستايي فراهم مي شود

دارند و ممكن است به طور مستقيم يا غير مستقيم به وجود آيند ،كه از آن جمله اند :حمل و نقل ،هتل داري 

ره اي وراهنمايي ،سازمان دهي و بازار يابي ،توليدات صنايع دستي و روستايي .همچنيين ،اين ،خدمالت مشاو

پژوهشگران نتيجه مي گيرند  كه يكي از مهم ترين كار كردهاي گردشگري روستايي همانا ايجاد فرصت هاي 

رت جمعيت روستايي بيكاري ،از نرخ مهاج شغلي جديد در مناطق روستايي است كه در نتيجه آن ،با حل معضل 

به كالن شهرها و گسترش حاشيه نشيني  كاسته مي شود؛ همچنيين انتقال آرام نيروي بيكار (پنهان يا آشكار) 

به سمت بخش هاي خدماتي صورت مي –كه باعث كاهش بهره وري در اين بخش شده  –بخش كشاورزي 

به بررسي جايگاه »ر يك مطالعه موردي ،)نيز د1385گيرد و ايجاد فرصت شغلي جديد ايجاد  مي كند .تقوي (

پيمايشي استفاده كرده صنعت گردشگري در منطقه بالد شاپور  دهدشت پرداخته ودر پژوهش خود ،از روش 

است .پژوهشگر به دنبال پاسخ بدين پرسش بوده  كه گسترش گردشگري چه تاثيري در بهبود وضع امكانات و 

توسعه منطقه داشته است .يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه با  زير بنايي و رفاهي ودر مجمع ،درخدمات 

،نقش محيطي در منطقه مورد مطالعه –فرهنگي و كالبدي –وجود توان  هاي فراوان اقتصادي ،اجتماعي 

بر اين باور Leiper)،1999گردشگري در آن منطقه چشمگير نبوده است .همچنين ،درتحقيقات خارجي ،ليپر (

ياري از كشورها ،مردم گردشگري را صنعتي بسيار بزرگ با فرصت هاي شغلي فراوان مي دانند است كه در بس

، معتقد است كه خاستگاه اصلي حرفه هاي »كيفيت اشتغال گردشگري«)نيز در مقاله با عنوان choy،1999.چوي(

ي شود. البته اين مسئله ها ،به مشتريان ارائه مسسه ؤخدماتي گردشگري مواد غذايي و مشروباتي است كه بيشتر م

.اساسا با وجود دستمزدها ي مختلف ،سطح رضايت شغلي در مشاغل مربوط تنها به گردشگري مربوط نمي شود 

كوكيير و همكارانش به گردشگري خيلي باال ست؛و كيفيت اشتغا ل گردشگري نيز بهتر از ساير است.

)2002،cukier-snow et al اشتغال  غير رسمي گردشگري :فروشندگان در «)،در يك مطالعه موردي با عنوان

اشتغال غير رسمي گردشگري در دو منطقه با استفاده از روش كيفي (مصاحبه) ،بررسي اهميت »بالي اندونزي 

ساله و  19تا 13بالي اندونزي پرداخته اند .يافته هاي پژوهش حاكي از آن است كه بيشتر فروشندگان را نوجوانان 

البته بحث اصلي اين پژوهش چه داخلي و چه خارجي ،به رابطة گردشگري و مي دهند. جوانان مجرد تشكيل 

اشتغال باز نمي گردد؛در جريان اين پژوهش ،تنها به اهميت اشتغال در اين صنعت و صنعت صنايع دستي و زنده 

د ، در حقيقت شدن آثار  اشاره اي شده است . اما مقاالتي كه به بحث اشتغال در صنعت گردشگري پرداخته ان

،مطالعاتي عميق نيستند كه درآنها ،نقش گردشگري از تمام زوايا بررسي شده باشد ،بلكه با تجارب كشورهاي 

گردشگر پذير ،بيشتر به بايد و نبايدها و نقاط قوت و ضعف  اشتغال گردشگري پرداخته اند .بنابراين ،تفاوت اين 

پژوهش حاضر اين است كه در مطالعه اي گسترده ،با پژوهش با پژوهشهاي پيش گفته ودر حقيقت ،مزيت 

مراجعه بهĤمار و ارقام موجود در منابع مختلف و معتبر (هست  ها و نيست ها)،از تمام زوايا به بررسي تاثير 

بسياري از صاحب نظران درباره نقش توسعه گردشگري روستاي در اشتغال روستا  مورد مطالعه پرداخته است .
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در مورد رابطه 1اي را مطرح كرده اند در اينجا به برخي از آنها اشاره مي شود.شارپلي گردشگري نظريه ه

گردشگري روستايي و اشتغال بر اين باور است چون گردشگري روستايي منبعي مهم جديد براي ايجاد درآمد در 

  جوامع روستايي است ،بنابراين :

براي گردشگران ،تهيه غذا ،خورده فروشي ،حمل نقل و *در كارهاي مرتبط  گردشگري  ،مانند آماده سازي اتاق 

  تدارك  سرگرمي  ها،مشاغل جديد به وجود مي آيد؛

* از فعاليت هاي خدماتي موجود مانند سامانه حمل نقل ،مراقبت هاي پژشكي ،و صنايع و حرفه هاي سنتي 

  روستايي ،حمايت مي شود؛

د و بدين ترتيب ،از ركود اقتصادي موقت جلوگيري و از *فرصت هايي براي فعاليت هاي چند گانه پديد مي  آي

  درآمد حمايت مي شود؛ 

*مشاغل جديد و متنوع در مناطق مختلف ايجاد  مي شوند وبا كاهش هزينه هاي كشاورزي ،اقتصاد محلي 

  )41:1380تقويت مي شود (شارپلي ،

يش درآمد ملي توليد خالص ملي در مورد تاثيرات اقتصادي گردشگري مي گويد كه گردشگري باعث افزا2لي 

مي شود .همچنين ،او گردشگري را منبع درآمدي براي دولت مي داند و اعتقاد دارد كه اين صنعت به بهبود 

بر اين باور است كه مطابق نظر سازمان جهاني 3)الندبرگ1378:54،55خدمات اجتماعي منجر مي شود (لي،

ترين صنعت فعال در جهان است .توليد ناخالص پردشگري گردشگري وابسته به سازمان ملل،گردشگري  بزرگ

تريليون دالر يا در حدود شش درصد توليد ناخالص ملي در جهان برآورد  3/2تقريبا معادل 1993مسافرت در 

ميليون نفر به فعاليت هاي مرتبط با  127.در سراسر جهان شده كه نماينگر رشدي نزديك به دو برابر آن است 

دارند واز اين رو ،گردشگري از صنايع بزرگ اشتغال زا به شمار مي رود ودر ازاي هر يك  گردشگري اشتغال

به عقيده بسياري از صاحب هزار شغل جديد ايجاد  مي شود. 20ميليون دالر درآمد توليد شده در اين صنعت 

ن ،شغل ايجاد  مي نظران ،گردشگري صنعتي كاربر و اشتغال زا است كه براي افرادي داراي مهارت هاي گوناگو

). اما نقش اين صنعت در 1378)(لي، 1382كندويكي از راه هاي مؤثر براي غلبه بر مشكل بيكاري است (گي ،

اشتغال زايي بستگي به نحوه محاسبه اشتغال و ماهيت بازارهاي كار محلي دارد؛ و اگر گردشگري داخلي در 

)،كه در اين مورد سه 1379د و اشتغال خواهد شد (بول،مناطق متعدد پراكنده شده باشد ،موجب باز توزيع درآم

) 1380؛سازمان جهانگردي ،1382)،(گي،1378نوع اشتغال مستقيم ،غير مستقيم والقايي شناسايي شده است (لي 

.يكي از بزرگترين منافع صنعت گردشگري در نواحي روستايي ايجاد درآمد و دستمزد براي افراد شاغل در اين 

  انها افراد محلي و بومي تشكيل مي دهند . صنعت است ،اغلب
                                                           
1. Sharply 

2 . Lea 

3 . Lundberg 
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تاثير اقتصادي گردشگري افزايش درآمد فردي و يا عمومي ساكنان بومي است .ديگر تاثير مثبت  بنابراين اولين

گردشگري ايجاد فرصت شغلي جديد و نيز افزايش اشتغال زنان جوان در فعاليت هاي مرتبط با اين صنعت است 

گردشگري باعث افزايش نقش زنان و جوانان در جوامع سنتي و دور افتاده مي .به عبارت ديگر ،توسعه 

).همچنيين توسعه گردشگري باعث افزايش فرصت شغلي و ارتقاي پايگاه اجتماعي زنان و 1380شود(شارپلي ،

» زنان«)(در منابع نيست ).بر اساس امار نيز بايد اعتراف كرد كه دو طبقه 1381جوانان مي شود (باتلر :

).همچنين ممكن است گردشگري شاغالن ئيگر بخش 1381از گردشگري سود مي برند (النكوار ،»جوانان«و

)؛و نوع فعاليت هاي گردشگري بر اشتغال تاثير مي گذارد ،زيرا برخي از انواع 1378اقتصادي را جذب كند(لي،

اشتغال پاره وقت و فصلي )همچنين ،گردشگري موجب 1379)( بول ؛1378آن كاربرتر به شمار مي روند.(لي ،

  مي شود .

  پژوهش  اهميت و ضرورت 1-4

هاي هر ها و توانمنديدر صنعت گردشگري امروزه توجه به نياز بازار، تقاضاي مشتري و تطبيق آن با قابليت

باشد ي گردشگري ميي نخست در تطبيق تقاضا و عرضهمنطقه بسيار مد نظر قرار گرفته است. اين فرآيند مرحله

ي راهكارهاي مناسب جهت ارتقاي ها به ارائهدر گام بعدي با استفاده از اطالعات حاصل از اين بررسي تا

وضعيت گردشگري به ويژه در مناطق با اهميت زيستي و با رويكرد مشتري محور به تدوين استانداردها و قوانين 

وهوا شهرستان از مناطق خوش آب يكي). 1394اقدام گردد (آخوندي و همكاران، ي پايدار گردشگري توسعه

هاي طبيعي، و به خاطر دارا بودن جاذبه واقع شده استشهر پاوه  غربدر  است. اين روستا ه ، روستاي دشپاوه 

 .استانتخاب شده عنوان روستاي هدف گردشگري  ترين روستاهاي شهرستان و بهاز شاخص تاريخي و فرهنگي

ي عرفي اين محدوده  1384سال در و تپه تله ثبت ملي آن نام قلعه پاسگاه قلعه دوران مادها به بخشي از وجود 

چشمه سر تاويران و  مراد  ارزش چون قلعه آثار تاريخي باچنين هم و روستا اهميت آن را چند برابر كرده است

كوها ، رتفاعاتهمچنين اآبشار وه زه نه بن ،و گور دخمه هاي روستاي دشه به اسم تپه ول ،زيبا و  و هاني كوان 

هاي پرآب و و نيز چشمه هاي سر سبز، ييالقمرتفع هايكوهآتشگاه ،هيالوو ،سه ياسه ر،قله قندي (قله به روژ)

از  هاني كوان وآبشار وزه نه بن  يدرختان جنگلي مناطقي چون چشمه جنگلي ييالق، چشمه گلزار و چشمه

  آيندترين مناطق ديدني اين روستا به شمار ميمهم

  پژوهش  ي آماريجامعه و نمونه 1-4

كيلومتري  7ي در فاصله شهر پاوه و گردشگراني كه در  هشامل گردشگران روستاي دشپژوهش ي آماري جامعه

با توجه به  پژوهش آماري  يباشد. جامعهاند ميانتخاب كردهاقامت داشته و اين منطقه را براي اقامت  از روستا

عدد جمع آوري  322كه از آن تعداد  پرسشنامه توزيع گرديد تعداد  باشد كهود مينامحد يجامعهجدول مورگان 

  است.شده 
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  پژوهش قلمرو 2-4

  پژوهش  قلمرو زماني

به  1397 ساكن اين روستا بوده در سال  با منطقهمنظور انتخاب مكان مورد مطالعه و آشنايي اوليه به پژوهشگر 

- اي و مرور پژوهششنايي نسبي پيدا كرده و پس از تحقيقات كتابخانهداشته و با موقعيت روستا آ هروستاي دش

و  اقدام به تكميل مطالعات ميداني 1397به روستا در خرداد ماه  روز20ي پرسشنامه در هاي انجام شده و تهيه

 هتاي دشمصاحبه با رئيس شوراي روس و  هاي منطقه، تعامل با بخشي از اهالي روستابازديد از جاذبه پرسشنامه و

تا شهريور مطالعات مربوطه به طول  1397 شهريور  ي زمانيدر بازه به عمل آمد و حسن احمدي جناب آقاي 

  انجاميده است.

  پژوهش قلمرو مكاني  3-4

منطقه  باشد.مي كرمانشاه استان  پاوه بخش مركزي از توابع شهرستان  هقلمرو مكاني تحقيق روستاي دش

از  ،و مرز شهرستان اصلي شهر پاوه ي و به جاده شرق هكتار از جهت  24358د با وسعت حدو هگردشگري دش

روستاي  شرقي و شرق بهاز جهت جنوب ،نوسود و سد داريان و هيروه نزديك مي باشد جهت غربي و به مرز 

ع شده روستا واق مركز با فاصله  سرتاويران و چشمه هعرفي روستاي دش گالل جاده قديم روستا به شهر پاوه 

 به جنوب از. مريوان به شمال از باشد مي كردستان و كرمانشاه استان در  اورامانات منطقه در دشه روستاي. است

 مي پاوه شهرستان به نزديك است تبط مر شاهو ارتفاعات به شرق واز عراق كشور به غرب از جوانرود شهرستان

 طرف از و كومره و هيروه روستاي به غرب رفط واز شرق طرف از نورياب و گالل روستاي به باشدونزديك

 روستا اين حال اين باشدبا مي نزديك زردويي روستاي به جنوب طرف از و بلبزان متروكه روستاي غربي جنوب

 دارد فاصله كرمانشاه كيلومتر تقريباًصد پاوه از كيلومتري حدوداًده دشه. گرفته قرار استان از زيباي بسيار قسمت

 زمستان در و گرم كمي هوا تابستان ودر معتدل هوا پاييز و بهار در كه كوهستاني سرد هواي آب يدارا روستا اين

نفر وجز روستاهاي پاوه مي باشد و جود وسعت زياد و شرايط 2000جمعيت بيش از دو هزار   نسبتاًسرد هوا

كشد و طبيعت خدادادي  اقليمي ونزديك به شهرستان پاوه و   طبيعت بكر چشم هر بيننده را به طرف خود مي

زيبا مي توان روستاي اورامي زبان نام برد مردمان مهمان نواز روستا كه صفا و صميمت در اين مكان وجود دارد 

اكثر كارها با همكاري مردم انجام شده است از جمله ساختن مسجد و خريد يك آمبوالنس به كمك خيرين 

راسمات روستا از جمله عروسي و اعزا   شركت ميكنند و دين روستا خرده شده و از آن استفاده مي شودو در م

مردم اسالم و مردماني با فرهنگ و مردمان روستا با اخالق كه مو جب ميشود به اين روستا سفر كنند و چند روز 

سطح سواد از نظر امار نهضت سواد آموزي همه باسوادندو تحصيالت عالي  يراي شوند وذدر خانه آشناي خود پ

نشگاها مشغول به تحصيل هستند در اين روستا تپه هاي ماهور وجود دارد كه موجب جذابيت و توريسم در دا

ميشود معروفترين آن تپه به نام تپه هول مي باشد كه روبه شمال روستا قرار دارد وجود اين تپه ها و سنگهاي از 

اغات توت كه جزئ باغات قديم جنس آهك در دامنه زاگرس و درهاي عميق كه دره پاسكه وده پان و جود ب



 

  مهردانش و نوري                             

68 

 

روستا در كنار اين دره كه از شمشير و نوسمه دوريسان وپاوه خانگاه و گالل آب اين روستا ها از اين روستا 

عبور مي كند كه در فصل بهار نزديكي اين طبيعت زيبا با عث جذب گردشگر به روستا مي شوند كه و دره ديگر 

ين دره از چشمه هاي كه در قسمت جنوب روستا مي باشد به اين دره مي به نام دره بامه و دره جمه كه آب ا

ريزد و آب شدن برف ها در دامنه كوه هاو جنگل كه واردچشمه وسط رو ستا يعني سر تا ويران و از آبشار وزنه 

و شود در يك نقطه به نام شمله نزديك جاده هانه كوان با آب كه از روستاهاي اطراف مي ريزد  بن جاري مي

كوان مي شود يكي مي شود و وارد دره هيورد و از انجا وارد سيروان مي شود  روستا جزروستا ه وارد چشمه هان

روستا  محله هاي خطي به صورت پلكاني مي باشد از سه قسمت كلو دگه و نساله و پچه گاه كه جديد ترين 

  روستا نساله محله پچه گاه مي باشد و قديم ترين

  پژوهش قلمرو موضوعي  1-5

اس تقاضاي گردشگران (بازار جديد گردشگري روستايي) بر اس معرفي گردشگري اين پژوهش به بررسي امكان 

ه شود كه براي متغير تقاضا دو سنجيد توسعه گردشگري ها براي ايجاد پرداخته شده است تا ميزان تقاضاي آن

باشد در نظر گرفته شده تحصيالت ميهاي جنسيت، سن، وضعيت تأهل و ميزان ل فردي كه شامل شاخصعوام

توسعه شود در نظر گرفته شده است. براي متغير هاي ميزان درآمد و شغل مياقتصادي كه شامل شاخص عواملو 

فرهنگي و اكولوژيكي در نظر گرفته شده است و براي متغير گردشگري -سه بعد اقتصادي، اجتماعي گردشگري 

تبط با مناطق روستايي در نظر گرفته شده است تا ميزان تمايالت، ترجيحات و هاي مرها و جاذبهروستايي فعاليت

  هاي مرتبط با مناطق روستايي سنجيده شود.نگرش گردشگران نسبت به فعاليت

  تعاريف مفهومي و عملياتي- 1-6

  سنجي امكان -1-6-1

 توسعه هايپتانسيل بررسي ضمن پژوهشگران اند،پرداخته گردشگري امكانسنجي مطالعه به كه پژوهش هاي در 

 مناطق توسعه در اكوتوريسم نقش ارزيابي به مناطق، توريستي هايتوانمندي ترينمهم شناسايي و گردشگري

 نهايت در و اندپرداخته مناطق بالفعل و بالقوه هايقابليت از بهينه برداري بهره براي ريزيبرنامه به نيز و روستايي

 كمتر و نموده ارائه گردشگردي توسعه براي راهكارهايي و ارائه راهبردها به منابع، از بهينه برداريبهره منظور به

 مانند گردشگري  ).1391اند (رضواني، محمدرضا و مرادي، مهنوش؛ نموده تحليل را موضوع سيستمي رويكرد با

 راهبرد مثابه به را گردشگري محصول امكانسنجي كه است وابسته تقاضا و عرضه نظام به اقتصادي محصول يك

 براي گردشگري محصول عرضة يعني سرزميني فضاي در گردشگري هايقابليت ارزيابي با رابطه در بنيادي

سازد (سقايي، جوانبخت مي ضروري را بين المللي و مّلي هايمنطقه مقياس در بازار گردشگري به پاسخگويي

ها دو مفهوم متفاوت هستند و به دانند اما آنرا يكي مي اغلب افراد مطالعات بازار و امكانسنجي ).1391قهفرخي؛ 

كند كه منجر به ايجاد بازار براي يك محصول طور كلي تجزيه و تحليل بازار ابعاد تقاضا و عرضه را جستجو مي

شود اما مطالعات امكانسنجي به دنبال تجزيه و تحليل اين هستند كه آيا يك محصول در يك بازار توجه مي
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را جلب خواهد كرد و آيا تقاضا براي آن محصول وجود دارد و ميزان موفقيت بازار بر اساس تقاضاي  مشتريان

  مشتريان چقدر است.

  خدمات گردشگري -1-6-2

تاثير عمده اقتصاد گردشگري ،از طريق خدمات تهسيالت براي مسافران ايجاد مي شود . رستوران ها و خدمات 

 –،خدمات حمل نقل ،ارودگاه ها ،خدمات اطالع رساني ،تسهيالت تفريحي غذايي ،تهسيالت اسكان و پذيرايي 

اخدذ ماليات هستند .مجموعه اين خدمات معموال  ورزشي و فروشگاه ها ،بيشترين ميران اشتغال ، درآمد و منبع

ناميده شده است . اقتصاد دادانان بر اين باورند كه گردشگري نه تنها آثار مستقيم » 1صنعت خدمات مهمان ياري «

اقتصادي ،بلكه آثار تكاثر دارد ؛براي مثال هتل ها ،رستوران ها و فروشگاه هاي خرده فروشي،محصوالت خدمات 

ث سرمايگذاري در خاص عرضه مي كنند ،آما درآمد حاصله در اقتصاد جامعه آثار زيادي دارد ؛از جمله باع

خدمات غذايي ،خدمات بهداشتي و درماني ،حمل نقل و همچنيين اشتغال زايي بيشتر مي 

)بنابراين ،براي حداكثر كردن درآمدهاي حاصل از گردشگري ،بايييد مالقات كنندگان را (Gunn,2002:45شود

رفاهي استفاده هر چه بيشتر  تشويق كرد تا آنجا كه ممكن است از امكان تماشايي ديدن كنند و از تسهيالت

  البته تحقق اين امر مسلزم توزيع بهينه خدمات ،با قيمت منا سب است .)Doswell,1997:64خريد كنند (

  اطالعات گردشگري - 1-7

اطالعات عنصري است كه اهميت روز افزون و نقش چشمگيري در صنعت گردشگري يافته است 

)Gunn,2002:45دهنده اين صنعت ،كار برد فناوري اطالعات در سيستم  )بدون شك مهمترين عامل شتاب

توزيع گردشگري بوده است ؛زيرا امكان دست يابي  به اطالعات به موقع در خصوص تسهيالت و اسكان در 

در هر مقطع  زماني را فراهم ساخته است؛به ويژه زماني كه محصول مورد اماكن گردشگري تمام مراحل  توزيع  

بل استهالك باشد.فناوري اطالعات كمك موثري در اطالع رساني و توزيع محصول مي كند نظر فاسد شدني و قا

كننده در سراسر جهان قادر ساخته است تا با نظامهاي ثبت اين فناوري هزاران عرضه محصول مي كند .همچنين 

محل اقامت  ).با اينكه معموال گردشگر فقط مدت كوتاهي در يكlumsdon,1997:193يارانه اي مرتبط شوند(

مي كند،الزم است به سرعت در مورد آنچه قرار است ببينيد،انجام دهد يا بخرد ،اطالعات الزم را بدست آورد 

)اگر مكاني Doswell,199:177،بايد اور را در مورد مقصد و خدماتي كه در آنجا عرضه مي شود ،آگاه كرد(

كه اطالع رساني از طريق مناسب به واقع صورت  جاذبه هاي ارزشمندديدني زيادي هم  داشته باشد ،در صورتي

نگيرد،امكان سفر گردشگران بهĤن مقصد كمتر مي شود ،يكي ديگر از كاركرد هاي جديد فناوري اطالعات در 

.كاهش تعارض صنعت گردشگري ؛جلوگيري از تخريب برخي از مكان هاي مورد بازديد گردشگران است 

اي اطالع رساني در صنعت گردشگري است.مطالعه نشان مي دهد كه محيطي و اجتماعي ،يكي از ديگر نقش ه

                                                           
1 . Hospitality Service Industry 
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فقدان آگاهي از بازديدكنندگان از شرايط اجتماعي ،و فرهنگي ،سياسي و اقتصادي در جامعه ميزبان از عوامل مهم 

است هنگام كه هنگام مواجه ميزبان و ميهمان مشكالت تعارض هايي را به وجود مي آورد .گردشگران قبل از 

ود به يك مكان يا در حين بازديد ازآنجا ،نياز به اطالعاتي دارند كه به آنها كمك مي كند تا واقعيت هاي ور

موجود بهتر درك  كنند. اگر چه ممكن است برخي اطالعات را به صورت پراكنده از طريق ناگفته ديگران يا 

اي آن بسيار ارزشمند و قابل اعتماد است برخي رسانه ها بدست آوردند،اما اطالع رساني سازمان يافته مستند بر

  ).Gunn,2002:55-56.تاسيس دفاتر اطالع رساني گردشگري از روش اگاه سازي عالقمندان است (

  رويكرد بازاريابي -1-8

  تقاضا1-8-1

كه در سيستم گردشگري مربوط به منطقه مبدأ يا گردشگر  "بازار"يا در مفهوم اقتصادي آن  "گردشگر"تقاضا يعني 

ي تقاضا نه تنها به چگونگي و چرايي تصميم افراد به سفر ). مطالعه51؛ 1395باشد (وثوقي، خاني؛ رست ميف

ي رفتار گردشگران، دليل انتخاب انواع خاص گردشگري، معنا و مفهوم گردشگري براي آنان پردازد بلكه شيوهمي

  )52: 1395(وثوقي، خاني؛  دهدها در گردشگري را مد نظر قرار ميي آنو دليل تغيير سليقه

  جاذبه هاي طبيعي وتاريخي و فرهنگي  روستايي گردشگري-2-8-1

 .شوددهند ميهايي كه گردشگران در مناطق روستايي انجام ميگردشگري روستايي شامل تمامي فعاليت

 از ها نتواند مفهوم گردشگري كشاورزي يا مزرعه را نيز شامل شود اما هر دوي آگردشگري روستايي مي

  )5؛ 1385اجزاي بزرگي از گردشگري در مناطق روستايي به حساب آيند (ركن الدين افتخاري، مهدوي، 

مي باشد  حتي كه گردشگري و توسعه روستا  در گردشگري   دارد. زيادي گردشگري هاي جاذبه روستا اين

و گور  هستند روستا اين در رگبز اشخاص ، قدمت قبل از ميالد مسيح دارد كه به دوران مادها بر مي گردد

 روستا اين دربه تبه تله دشه   وردخمه هاي كه بر مي گردد به دوران مادها وقلعه و تپه باستاني روستا دشه مشه

 و  مي كنند ديدن انجا در زيادي ماندمر هستند روستا جنوب در كه باغاتي ازجمله دارند وجود خوب باغ چند

 باشد مي گالل روستاي به نزديك كه وييالق هيالو باشند مي انار باغ بهترين هستند روستا شمال در كه باغات

 مي كنند زيبااستفاده  طبيعت ازآن ديدن كرد. ماشين وسيله به مي توان براي ديدن اين مكان است چند سالي 

 و د از هيالوو  ده ره تفه مستقر مي شوند. كوچ آنجا از پاييز فرارسيدن تا ر دامهايشان بها در مردم از وبعضي

 ن زنا جدا قسمت داراي باشد مي روستا وسط در كه زيبا چشمه تاويران سر چشمه و مي كوچك و بزرگ بخش

 وجود قديمي حمام چشمه آن در و اوردند مي خانه به مشك وسيله به آب نبوده آب گذشته در كه مردان و

 قرار خاورشرق در پاسگاه قلعه و دارند ساله چندين قدمت حتي تنومند چنار درختان  فتاح شيخ حوض و داشته

 سنگي حوض قسمت تنها رفته بين از آثار اين از داردكه وجود حوض شبيه رفتكي فرو آن باالي در كه دارد

 ف طر از را آب دارد. طبيعت وجود اين در كه خشك ناي وسيله به مي كردنند آب از پر حوض اين و مانده

 وارد روستا اين جنوب طرف از است دور كيلومتر چندين كه خشك هاي اين اين كردن وصل به هيالو چشمه
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 ناي و شيب وسيله به راهكاري چه بوده اند با باهوش گذشته در ن مردما اين دنند كر مي سنگي حوضچه اين

كردند هيالو  برانشاخ نزديك زردوئي وطبعت زيباي آن مي توان در فصل بهار  مي استفاده ان از طبيعت خشك

تروه  طبيعت زيباي سياوالن و مام.باشد .  ر و كرند بلبزان ميه ياسه تفاده كردو قله قندي يا قله بروژنزديك ساس

وقلي بلچان كه در انجا فضاي سبز ودرختان بلوط  ون وزالزالك و گالبي كه در قسمت شرق روستا نزديك به 

يزنند و وجود آب از طرف چشمه هيالو و روستاي گالل كه گردشگران زيادي به اين مكان بكر و ديدني سر م

اين آب به وسيله لوله وارد روستا و قسمتي از آب در دره سياوالن مي ريزد  به مكان گردشگري تبديل شده اين 

روستا مكاني ديگري مانند دره تفه كه جنگل انبوه وجود دارد  در قسمت غرب درختان ون يا پسته وحشي كه 

از آن درخت مي گيرند و در  سقز ر چهل روزه در درون اين درختان شيره به نام باعث شده مردم با تالش وكا

اين مكان مردم قديم كوچ مي كردند اما عدم وجود جاده مردم كمتر به آن جادي ديدني مي روند و هيورد در 

دره  پرورش ماهي هستند آن مكان هم جالب و وجودمشغول قسمت شمال روستا كه چند تا جوان با كار وهمت 

عميق و آب فراوان ودر فصل تابستان كه هوا گرم است جا اي است براي تفريح مردمان اين روستا و روستا پله 

كاني و چشمه سر تاويران و درختان تنومند چنار كه مردان روستا در تابستان در كنار حوض شيخ فتاح جمع مي 

 طبيعي :جنگل ،كوه ،چشمه تانسيلهاي موجود روستااز بيشتر پاستفاده و بهره برداري .شوند كه استراحت كنند  

فرهنگي  ورزشي :صخره نوري ،گذر طناب بر روي آبشار وه زه نه ،ورزش هاي محلي رودخانه ،گونه جانوري

ارائه خدمات جتماعي پاركهاي تفريحي يا باغات اقتصادي ا ،و:مراسمات ديني ،مكان هاي مقبره بزرگان روستا

بچه ها ،جوانان،زوجين ،سالمنداندادن  گروه سني ردشگري و احترام به ساليق آنهاسرويس مناسب با سليقه گ

 و ،اينترنت گاتالوگ،بروشورها و پانلها ،آژنسهاي مسافر طريق زمينه هاي متقاضي گردشگراطالعات گردشگر از 

شگري گرد 2.توريسم روستايي يا روستا گرديكنب گيدو راهنماي سفر،رسانه ها،عكس اساليد،نمايشگاه

گردشگري در محيطهاي اقتصادي به طور كلي انواع  -4طبيعي گردشگري محيطهاي -3محيطهاي طبيعي

  گردشگري:

 Agri/Agro-tourism )گردشگري كشاورزي1

   green tourism)گردشگري سبز2

 Gastronomic tourism)گردشگري غذايي :3

   Eco tourism)طبيعت گردي :4

 Advanture tourism)گردشگري ماجرا جويانه :5

 Visiting friends and rletives(VFR))گردشگري به منظور ديدار از دوستان وآشنايان:6

 Special-lnterest tourism)گردشگري با انگيزه خاص :7

  )29- 1383:24)ساير فعاليتهاو فرهنگ سنتي روستاي ،(قادري8

  روستا سالم )گردشگري روستاهاي اكولويج 9
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  جاذبه هاي گردشگري روستاي دشه )مربوط به1جدول شماره( 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 پژوهش: اهميت و ضرورت1-9

آنچه در حال حاضر در بخش مديريت روستايي كشور كمتر به آن پرداخته شده است و حتي در سالهاي گذشته 

جايگاه چندان مشخص و مطلوبي را نداشته است ، نگاه همه جانبه و همه سو نگر به روستا به عنوان مكاني 

ال گذشته ، نقاط روستايي تنها به متاسفانه طي چندين ده سيت براي توسعه و عمران بوده است.متنوع و با قابل

عنوان مكانهايي قابل ترحم ، فقير و احتياج به كمك هاي دولتي مورد نظر قرار گرفته اند كه بايد به هر صورت به 

اين مناطق امكانات و خدمات داده شود تا از پروسه توسعه ملي عقب نمانند. چنين نگرشي طي سالهاي زياد 

صالحات ارضي ) باعث نوعي نگرش منفي و اينكه اصوال روستا به غير از كشاورزي مديريت روستايي ( بعد از ا

توان ديگري براي توسعه خود ندارد ، انزواطلبي و خارج شدن محيط روستا ( با همه توانهاي طبيعي ، انساني ، 

مي توان به خوبي  لذا با شناخت همه جانبه و ريزبينانه به اين مناطقو...) از چرخه توسعه ملي گرديد. فرهنگي

منابع رشد و توسعه را در خود اين مناطق جستجو كرد ، به شرط آنكه در تدوين ساختار مديريت روستا بتوان 

اسامي  جاذبه هاي روستاي 

 دشه   

 اسامي  جاذبه هاي روستاي دشه    اسامي  جاذبه هاي روستاي دشه   

ورزشي :صخره نوري ،گذر طناب  آبشاروه زه نه بن–

بر روي آبشار وه زه نه ،ورزش 

 هاي محلي

طبيعي :جنگل ،كوه ،چشمه، و رودخانه ،گونه 

  جانوري ،

 

خانه تاريخي خانم شمعه 

 نادري

حوض شيخ فتاح چشمه سرتاويران قسمت زنانه و  عالمان و شاعران بزرگ روستا 

 مردانه  

قران خطي و تاريخي ماموستا  آبشار هيورد 

 محمود دشه اي

 1384تپه ثبت شده ملي تپه تله دشه  -

چشمهسرتاويران قسمت  مردانه  تنل زير زميني هيورد 

 روستاي دشه 

 نيايشگاه سلطان اسحاق

 گوردخمه هاي تپه ول- تنگه پاسگاه  منطقه زيبا وراور چنار 

زندان قديمي روستاي دشه 

  دسه وهوشه 

  بافت روستا  معماري  

  جنگل سياوالن     

  هانه كوره كاريز قديمي   قلعه مراد 

  غارهاي جن و ماه مندي جاي پاي اصحاب و هيوورد  جنگل هاي دره سيو الن

ان زيبا قلعه قندي مك

  وهواليس ،سه ياسر ،ده رتفه

مكان ييالقي هيالوو چشمه زيبا 

 هيالوو

  چشمه سر تاويران وسط روستا و چنار تنومند

مقبره اشخاص از جمله ماموستا   شيخ حبيب اهللا نقشبندي  

 محمود مفتي زاده

  مقبره سيد شهاب الدين تالشي
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اين نگرش و تفكر را به خوبي مورد استفاده قرار داد.گردشگري روستايي مي تواند منبع مهمي براي بحث اشتغال 

ميان گروههاي كوچك كه از نظر اقتصادي نيز در سطح بااليي  اشد ، به خصوص اين امر دربدر مناطق روستايي 

قرار ندارند ، قابل توجه مي باشد ، چراكه اشتغال در اين صنعت براي روستاها ، اغلب احتياج به مهارت زيادي 

ندارد و ساكنين محلي به آساني و با مهارتهاي معمولي و ساده مانند پخت غذاهاي محلي ، خدمتكاري ، خرده 

شي ، كارگري در رستورانها و... مي توانند در اين زمينه فعاليت كنند . اهميت گردشگري روستايي را فرو

همچنين مي توان در زمينه اشتغال در بخش خدمات رساني و حمل و نقل و جابه جايي گردشگران به خوبي مد 

گر نتايج توجه به گردشگري باال بردن كيفيت زندگي روستائيان از ديp98- 2003- Dennis)نظر قرار داد.( 

روستايي است كه مي تواند از طريق تامين درآمدهاي مالياتي در ساختار مديريت روستايي بكار رود. چراكه در 

حال حاضر نبود درآمد كافي و مناسب براي بخش مديريت روستايي از بزرگترين مشكالت پيش روي روستاها 

نگاه كردن به اين درآمدها براي پيشبرد اهداف مديريت و توسعه مي باشد.وابسته بودن به درآمدهاي دولتي و 

روستايي تجربه تلخ چندين سال گذشته روستاهاي كشور بوده است . در واقع اين وابستگي باعث شده است كه 

مديران روستايي تنها آنچه را كه عنوان طرحهاي ملي و از ساختار مديريت كالن سرچشمه مي گيرد ، قابل اجرا 

گردشگري اعتبار الزم است ،چشم پوشي كنند.وستا بدانند و از اجراي طرحهاي محلي و بومي كه فاقد در ر

روستايي مي تواند به عنوان حافظ منابع طبيعي و منابع محلي در مناطق روستايي باشد. آنچه كه امروزه با معضل 

زايش منابع طبيعي و انساني است كه بزرگ ملي در تمامي مناطق كشور دست به گريبان هستيم ، تخريب رو به اف

حفظ فرهنگ بومي و محلي و رسوم اجتماعي از طريق توجه به حوزه هاي روستايي قرار دارند .  اكثرا در

گردشگري روستايي مي تواند توسعه فرهنگي را براي جامعه به ارمغان آورد . آنچه كه امروزه فرهنگ بومي و 

ناتوان كرده است ، عدم آشنايي با فرهنگ بومي و فراموشي آن حتي در  ملي ما را در مقابل هجوم فرهنگ غربي

واقعيت اين است كه امروزه مديريت روستايي در كشور ي توسط مردمان همان مناطق است . مناطق روستاي

ب نتوانسته است از همه پتانسيلها و توانهاي بالقوه روستاها براي توسعه و پيشرفت مناطق روستايي استفاده مناس

را ببرد. مديريت روستايي كشور بعد ار اصالحات ارضي ، دستخوش تغييرات عمده و فراواني شده است و آنچه 

تاكنون تحت عنوان مديريت روستايي در برنامه ها عنوان مي گردد داراي كاستيها و كمبودهاي فراواني مي باشد. 

راهكار  قابليتها و بحث گردشگري روستايي است  ستا دراز جمله اين كاستيها ، عدم توجه به توان و پتانسيل رو

داراي راه هاي نامناسب و نبود شبكه  روستاها كمبود زيرساختهااغلب محدوديت ها  گردشگري روستاي دشه 

هاي حمل و نقل منظم و عمومي و يا شبكه هاي راه مي باشند كه اين يك مشكل بزرگ بر سر راه توسعه 

ت از او نبود همكاري الزم بين زيرساخت خانه بوم گردي در منطقه اورامانگردشگري در اين مناطق مي باشد

محدوديتهاي فصلي براي گردشگري روستاييبازده طوالني مدت سرمايه گذاري جمله روستاي دشه مي باشد 

پايين بودن اطالعات روستائيان در باره عاليق گردشگران كمبود آموزشهاي الزم نسبت به معرفي و شناخت 

نبود  مشكالت موجود در ساختار مديريت روستايي در زمينه گردشگرياين فعاليت در مناطق روستايي بيشتر
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يك مشكل مشخص و قابل توجه در كشور ، كمبود مديريت تخصصي و درست در  مديريت تخصصي و جامع

ين در ميان ميان روستاييان و كشاورزان در اجراي طرحهاي گردشگري روستايي است. كمبود اين مديريت همچن

مسئولين و دست اندركاران برنامه ريزي گردشگري نيز قابل مشاهده است . اغلب اين افراد اطالعات و دانش و 

همچنين تجربيات اندكي نسبت به گردشگري روستايي دارند . لذا اين مسئله براي انتخاب مناسب برنامه ها و 

  كند. پروژها در مناطق روستايي ايجاد مشكل مي

 يل اطالعات و آمارهاي استخراج شده از مكان روستاييتحل1-10

بعد از جمع آوري اطالعات كامل از منطقه و با توجه به اهداف برنامه ها ، اين اطالعات مورد ارزيابي و تحليل 

در اين مرحله است شگري مورد استفاده قرار گيرند . قرار مي گيرند تا بتوانند براي روند و چگونگي توسعه گرد

ايد ظرفيتهاي مورد نياز و متناسب براي گردشگري محاسبه شوند. الگوهاي مورد نظر براي نوع متناسب با كه ب

منطقه تعيين شوند . امكانات ، خدمات ، زمينه هاي تفريحي و نيازهاي درآمدي و اشتغال زايي روستا مشخص 

اي اين صنعت در روستا مشخص كرده شوند. در واقع در اين مرحله ، مديريت بايستي با توجه به اهدافي كه بر

است و بر اساس وضعيت موجود تهيه شده در مرحله قبل ، به چگونگي ارائه و نحوه اجرا كردن اين فعاليت در 

  روستا بپردازد

نفر كه به صورت كامل پرسشنامه رو جواب داده بودند، كه اطالعات توصيفي مربوط   322از بين  يافته توصيفي:

  آمده است 2 لبه آن ها در جدو

  )آلفاي كرونباخ شاخص هاي پژوهش2جدول شماره(
  الفا شاخص  درصد  تعداد سواالت

 تاريخي  350 5

 فرهنگي مذهبي   851 5

 طبيعي   854 4

 خريد   733 4

 موقعيت دسترسي آموزشي  898 2

 اسكان   858 3

 اجتماعي فرهنگي  806 4

 غذا   862  4

 رساني تبليغات اطالع   382  4

 دسترسي ارتباطات   .509  2

 تسهيالت   940  5

.درصدو اسكان با 898.درصدموقعيت دسترسي آموزش 940آلفاي شاخص تسهيالت با 2با توجه به جدول شماره 

.درصد اجتماعي و فرهنگي 733.درصد و خريد 862و غذا با .درصد851.درصد  و فرهنگي با 854.درصد وطبيعي با 858
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درصد واطالع رساني و تبليغات . 350رصد بوده است و كمترين درصد شاخص تاريخي با با بيشترين د .درصد 806

  .درصد بوده است 509.درصد دسترسي ارتباطات 382

 ). وضعيت توصيفي افراد نمونه آزمون كلموگرف اسميرنوف3شماره ( جدول

 
  

ازمون كولموگروف اسميرنف تك نمونه اي توزيع داده ها مورد بررسي قرار گرفت كه آزمون   3به جدول شماره  با توجه

ين درصد نتيجه آن بدست آمده است.كه الفاي همه سواالت بيشتر ار نيم مي باشد و همه سواالت پذيرفته مي شود و بيشتر

  بوده است.949/9با درصد  7سوال 

  

  

  متغيرها   رسشنامهتعداد پ  a ،b. يپارامتر متوسط معن  مطلق  P0stive  منفي    كولموگروف اسميرنف 13

   جنسيت   322  1,3199 .531 .220  - 531  9,490 .000

 سن   322  3,0932  .312  .199 - 312  10,224 .000

  گردشگري  322  1,0745  .606  .230  - 606  8,998 .000

  شغل  322  2,8820  .339  .250    8,676 .000

  وضعيت تاهل   322  1,2671  .546  .206  - 546  8,305 .000

  تحصيالت   322  3,2919  .530  .219  - 530  7,463 .000

  اقامت كردن   322  2,2733  .556  .267  - 556  8,910 .000

  مقصد   322  1,6304  .458  .293  - 458  7,778 .000

  هدف شما از سفر   322  2,1273  .375  .175  - 375  6,530 .000

  انگيزه شما از سفر   322  2,4814  .332  .133  - 332  9,533 000.

000. 5,591  529 -  280.  529. 

 

  

 

17,2733 

  

  تاريخي   322

 جاذبه هاي فرهنگي مذهبي  322  14,1832  .571  .305  - 571  10,869 .000

  جاذبه هاي طبيعي   322  15,8043  .501  .282  - 501  6,091 .000

 خريد  322  15,7516  .483  .299  - 483  9,794 .000

  موقعيت دسترسي  322  8,3509  .463  .302  - 463  9,505 .000

 اسكان   322  11,1584  .416  .261  - 416  6,386 .000

  اجتماعي فرهنگي   322  16,4534  .497  .298  - 497  8,227 .000

  غذا   322  15,1522 .433  .267  - 433  6,730 .000

  اطالع رساني تبليغات   322  15,288  .364  .221  - 364  5,952 .000

  دست رسي ارتباطات   322  6,3075  .470  .281  - 470  8,427 .000

  تسهيالت خدمات   322  17,9068  .378  .248  - 378  6,787 .000
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  شاخص هاي پژوهشمتوسط و انحراف معيار ،ميانه ، خطاي  )امار يك نمونه4جدول شماره (
 نمونه كيآمار 

 خطاي متوسط انحراف  ميانه  تعداد 

322 تاريخي 17.2733 2.49482 .13093

322 مذهبي فرهنگي هاي جاذبه 14.1832 1.58870 .08853

322 طبيعي هاي ذبهجا 158043 2.60282 .14505

322 خريد 15.7516 3.02849 .16877

322 دسترس موقعيت 8.3509 1.55014 .08639

322 اسكان 11.1584 272117 .15164

322 فرهنگي اجتماعي 16.4534 2.65797 .14812

322 غذا 15.1522 3.54567 .19759

322 تبليغات رساني اطالع 15.2888 5.56757 .31027

322 ارتباطات رسي دست 6.3075 1.37236 .07648

322 خدمات و يالتهتس 17.9068 5.31477 .29618

 

 كه ستا ينا بردال  ين.ا دشو مي كوچكتر ميانگين رمعيا يخطا ارمقد نمونه حجم يشافزا با )4شماره (با توجه به جدول

 مطاله ردمو جامعه قعيوا ميانگين به دياز لحتماا به كوچكتر ونهنم يك ميانگين به نسبت گترربز نمونه يك، ميانگين

 هاداده  رمعيا افنحرا گرا حتيآورد  هيماخو بدست بيشتر قتد با ميانگين ارمقد رگ،بز ربسيا نمونه يك با. ستا يكتردنز

  باشد دياز

  .شاخص هاي پژوهش فريدمن  )آزمون5جدول شماره (

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

و دسترسي به  1,2ارتباط با نمره بر اساس رتبه بندي  ارتباط دسترسي  در)آزمون فريدمن  5توجه به جدول شماره ( 

و خريد 7,08و جاذبه هاي طبيعي  6,79و غذا 6,36و اطالع رساني تبليغات 5,78و فرهنگي مذهبي تاريخي  1,03موقعيت 

  مي باشد 8,94وخدمات تسهيالت  8,58و تاريخي 8,29و فرهنگي اجتماعي 7,55

  

 

  رتبه

 متوسط رتبه 

 8.58  تاری�ی

 5.78 تاری�ی  مذه�� فرهنگی

 7.08  طبی�ی های جاذبه

 7.55  خرید

 2.03  موقعیت به دس&%$#�

 3.37  اسکان

 8.29  اجتما.ی فرهنگی

 6.79  غذا

 6.36  تبلیغات رسانی اط2ع

 1.22  دس&%$#� ارتباط

 8.94  تسهی2ت حدمات
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 تست آمار

322  تعداد

2107.604 دانیم ی>

10  آزادی درجه

000. سینگ

a.  فریدمن ازمون  

 

  نشان مي دهد.پژوهش هاي  شاخصبين  ارآزمون فريدمن ري اسطح معناد 6با توجه به جدول شماره 
 نمونه كيآزمون 

 

 )آزمون تي شاخص هاي پژوهش7جدول شماره (

  

t df Sig. (2-tailed) وتتفا از ٪95 نانيمفاصله اط تفاوت نيانگيم  

 باالتر  پايين تر 

124.241 تاريخي 321 .000 17.27329 16.9998 17.5468 

160.200 مذهبي فرهنگي هاي جاذبه 321 .000 14.18323 14.0090 14.3574 

108.958 طبيعي هاي جاذبه 321 .000 15.80435 15.5190 16.0897 

93.331 خريد 321 .000 15.75155 154195 160836 

96.670 دسترس موقعيت 321 .000 8.35093 8.1810 8.5209 

73.582 اسكان 321 .000 11.15839 10.8600 11.4568 

111.080 فرهنگي اجتماعي 321 .000 16.45342 16.1620 16.7448 

76.684 غذا 321 .000 15.15217 147634 15.5409 

49.276 تبليغات رساني اطالع 321 .000 15.28882 14.6784 15.8992 

82.473 ارتباطات رسي دست 321 .000 6.30745 61570 6.4579 

60.459 خدمات و تهسيالت 321 .000 17.90683 17.3241 18.4895 

    

    

  :يافته استنباطي

  در اين قسمت به تجزيه و تحليل فرضيه پژوهش پرداخته شده است.

  فرضيه: 

  .دشه وجود دارد يبر توسعه اقامت  در روستا يمبتن يوسعه گردشگرت جاديامكان ا رسد يبنظر م-1

 يروستا يعوامل موثر بر توسعه گردشگر نيگردشگران مهمتر ازيمورد ن التيرسد خدمات و تسه يبنظر م-2

  دشه هستند.

ه از قبل از تجزيه و تحليل داده ها ابتدا نرمال بودن توزيع متغير مورد بررسي قرار گرفت تا مشخص گردد ك

آزمون هاي پارامتريك استفاده شود يا از ازمون ناپارامتريك. بر همين مبنا با استفاده از ازمون كولموگروف 
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و با توجه به اسميرنف تك نمونه اي توزيع داده ها مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن در زير آمده است.

  د فرضيه فرضيه اول تاييد شده و فرضيه دوم بازم تاييد مي باش

  نتيجه گيري

از  اين يك امر غير قابل انكار است كه گردشگري نقش مهم و قابل توجهي را در احيا و توسعه مناطق روستايي

ايفا مي كند. همچنين گردشگري مي تواند در زمينه حفظ و يا تجديد منابع طبيعي و محيط  جمله روستاي دشه 

گر اين فعاليت بدون برنامه و مديريت صحيح و اصولي در زيست روستا اثرات مثبت داشته باشد. از طرف ديگر ا

اين مناطق پي گيري نشود ، ميتواند به عنوان عامل آسيب رسان به مناطق روستايي و منابع آن باشد.با توجه به 

نياز صنعت گردشگري براي ايجاد تنوع اقتصادي و اشتغال در مناطق روستايي ، الزم است تا در تدوين ساختار 

روستايي ، توجه كافي و ويژه با فعاليت داشته باشيم.از مهمترين عوامل تاثير گذار كه بايد براي اين  مديريت

  صنعت در ساختار مديريت روستايي به آن توجه شود عبارتند از :

  اهميت و نقش مديريت تخصصي و همه سونگر. •

  نحوه دسترسي به امكانات ، خدمات و... براي گردشگران . •

  ختها و امكانات پايه در مناطق روستايي.توجه به زيرسا •

  توجه به محدوديتهاي فصلي و اقليمي. •

بر اين اساس تاييان و هم براي دست اندركاران.تدوين نظام آموزشي مناسب براي اين نوع فعاليت ، هم براي روس

داده و زيانها و مديريت روستايي بايد به گونه اي باشد كه بتواند فوايد حاصل از توسعه گردشگري را افزايش 

تاثيرات منفي آن را در مناطق روستايي تقليل دهد.اين مهم نيازمند وجود ساختار مديريت مناسب و صحيحي 

است تا اطمينان دهد كه گردشگري راهكاري براي دست يابي به توازن و توسعه پايدار مناطق روستايي مي باشد. 

دستگاههاي دولتي و خصوصي را سرلوحه كار خود قرار همچنين مديريت روستايي بايد نحوه مشاركت مردم ، 

اقتصادي و اجتماعي،جغرافياي ومركز تجمع يك جانشين است كه قسمت –مي توان گفت روستا:واحد  دهد.

اعظم آنهااز كشاورزي تامين مي شود و شرايط بلقوه خودكفايي را نيز برخورد دارد .در حال حاظر اين خودكفايي 

ي آيد ،چون تحول اقتصادشهري و از هم پاشيدگي نظام زمين داري سنتي كهن موجب از قوه به فعل در نم

گسترش شبكه ارتباطي روستا و شهر در بسياري از نقاط دنيا شده است و همچنين در ارتباط با اقتصاد روستاي 

ر ميتوان به گردشگري  روستايي توجه خاصي داشت با توجه به اين كه گردشگري روستايي مي تواند د

طبيعي مي باشد روستا با برخوردارياز جاذبه هاي - منفي براي محيط زيست روستاانساني–بردارندها اثار مثبت 

ر برنامه مختلف گردشگري به عنوان مقصد گردشگري براي بسيارياز گردشگران داراي اهميت قابل توجه د

  ريزي توريسم روستايي است.

  منابع  

  .256،شماره 23وماهنامه جهاد .سال » و توسعه روستايي در ايران  توريسم) «1382مراد نژاد ،همايون ( •
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