
 

 41، شمارة پیاپی 4934، تابستان 2، شمارة 4ریزی روستایی، سال پژوهش و برنامه مجلّة

 2939-2434اپای الکترونیکی: ش 2922-2444شاپای چاپی: 

http://jrrp.um.ac.ir 

 

 ، راهبردی برای توسعه متوازن و پایدار اجتماعات روستاییگردشگری حامی فقرا

 (در مجاورت تخت جمشید عصرلیوشهرک  روستای :مطالعه موردی) 
 

 2پورمحمود جمعه  – 1*محمد گودرزی

 ای، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایرانریزی توسعه منطقهکارشناس ارشد برنامه -1

 ای، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایرانریزی اجتماعی و توسعه منطقهبرنامه استاد -2
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 چکیده

ی توانمندسازهایی جهت و سود فراوان این صنعت، در دو دهه اخیر تالش توسعهدرحالبا رشد فزاینده گردشگری در کشورهای هدف: 

گردشگری روستایی در منافع حاصل از توسعه  هاآنطبقه ضعیف روستایی از طریق مشارکت دادن در فرایند گردشگری و شریک ساختن 

 بوده است. و کاهش فقیر روستایی درآمدکمی هاگروه، بهبود کیفیت زندگی هاتالشصورت گرفته است. هدف این اقدامات و 

یرات گردشگری بر ابعاد مختلف جامعه روستایی تأثهای تحقیق کمی و کیفی، نقش و گیری از روشدر پژوهش حاضر با بهرهروش: 

اصلی تحقیق این است که  سؤال گیرد.ی قرار میموردبررسقیر روستای ولیعصر از توابع شهرستان مرودشت های فیژه گروهوبه

محیطی اکثریت فقیر روستاییان شهرک یستزفرهنگی و  -های مختلف اقتصادی، اجتماعییری بر جنبهتأثصنعت گردشگری چه 

 -ی اقتصادی، اجتماعیهامؤلفهشاخص در قالب  21 ؤالسعصر در مجاورت تخت جمشید داشته است؟ برای پاسخ به این ولی

ها گیری شده است. جهت گردآوری دادهاندازه هاآننظر کارشناسان شناسایی و درجه اثرگذاری  بر اساسمحیطی یستزفرهنگی و 

ه با کارشناسان و مورد مصاحب 42است. برای این منظور  شدهاستفادهاز دو روش اسنادی و پیمایشی شامل مصاحبه و پرسشنامه 

 شده است.یلتکممورد پرسشنامه در سطح نمونه خانوارهای ساکن روستا  71و  شدهانجاممطلعین روستا 

محیطی همچون تقویت مهارت یستزهای فرهنگی و گردشگری توانسته به ترتیب در زمینه اگرچهدهد نتایج نشان می :هایافته

رغم ایجاد مشاغل محدود مستقیم و یر مثبتی داشته باشد، اما در حوزه اقتصادی علیتأثآگاهی روستاییان  باال بردنزبانی و 

 غیرمستقیم نتوانسته از فقر روستایی بکاهد.

 خارجی از مجموعه جهانی تخت جمشید بود. محدودیت تحقیق، فقدان آمار دقیق در مورد تعداد بازدیدکنندگان نیترعمدهها/ راهبردها: محدودیت

کند، از سوی دیگر های مربوط به گردشگری جلوگیری میهایی است که از مشارکت مردم در فعالیترفع موانع و محدودیتعملی:  راهکارهای

گونه رقابتی میان ذینفعان منطقه وجود نداشته و منافع حاصل از نهاد غیردولتی اجازه فعالیت در این مجموعه را ندارد لذا هیچ گونهچیه ازآنجاکه

 ای فراهم شود تا مشارکت تمامی ذینفعان در فرایند گردشگری تسهیل شود.بایستی زمینه رونیازامتوجه دولت است.  صرفاًگردشگری 

 .گردشگری، فقر، تخت جمشید، روستای شهرک ولیعصر ها:یدواژهکل

                                                           
  :M.goudarzi1986@gmail.comEmail :ولؤنویسنده مس.  *
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 . مقدمه1
 . طرح مسئله1. 1

های درک عمیق توسعه در سطح محلی، ایجاد مهارت

ی خالق و ایجاد یک رویکرد متفکرانهای مناسب و حرفه

در نواحی  یژهوبهای اتژیک در جهت توسعه متعادل منطقهاستر

در اخت عمیق سازوکار اقدامات توسعه روستایی نیازمند شن

 .(42 ص. ،4932 ،)جمعه پور سطح اجتماعات محلی است

ابزاری کلیدی  عنوانبهکشورها امروزه گردشگری در بسیاری از 

بسیاری از  روینازا. شودتوسعه محسوب میجهت رشد و 

ای نگاه ویژهکشورهای جهان سوم  خصوصبه کشورهای جهان

های اخیر جهت از راهبردهایی که در سال .به این صنعت دارند

دی اف )الملل حمایت قشر فقیر از سوی دپارتمان توسعه بین

 ( مطرح شد، گردشگری حامی فقر23 .ص ،4333 ،4دیآی 

های گردشگری جاذبه مجاورتها فقیر در میلیون هچراک است.

مستقیم و  صورتبهتوانند می روینازاو  سکونت دارند

. مند شونداز مزایای حضور گردشگران بهره یرمستقیمغ

افزایش سود ": شودمیتعریف  گونهینا گردشگری حامی فقرا

حاصل از گردشگری سبب بهتر شدن وضعیت فقرا خواهد شد 

های اقتصادی در بهبود اصل از آن عالوه بر جنبهکه منافع ح

جامعه میزبان نیز  محیطییستزوضعیت فرهنگی، اجتماعی و 

این  .(21، ص.2112، 2)رو، گودوین، اشلی قابل مشاهده است

های شغلی برای افراد فقیر از قبیل صنعت با ایجاد فرصت

تواند در بهتر شدن دستی میفروش مواد غذایی و صنایع

فرهنگی و  ینةدرزمباشد.  مؤثرت معیشت چنین افرادی وضعی

شود تا با اجرای اجتماعی نیز به فقرا این فرصت داده می

سنتی، عالوه بر کسب درآمد،  ورسومآدابهای محلی و نمایش

 ،9جونزو  اشلی) های سنتی محلی خود را پاسداری کنندآیین

منفی  آثار و پیامدهای، حال ینا با .(21،24 .صص ،2114

زیست، تغییر در تخریب محیط ازجملهحضور گردشگران 

مقاله دور داشت.  ازنظرمردم محلی و ... را نباید  ورسومآداب

های تحقیق کمی و حاضر بر آن است تا با ترکیبی از روش

ترین به تبیین اساسی مصاحبه و پرسشنامهشامل  کیفی

، مختلف اقتصادیهای جنبهصنعت گردشگری بر  یراتتأث

 عصریولشهرک  یانروستای محیطییستزو  فرهنگی -اجتماعی

 ویژه بر وضعیت اقتصادی یدتأکبا مجاورت تخت جمشید  در

 بپردازد. هاآن
 . پیشینۀ نظری تحقیق2. 1

های داخلی صورت گرفته در ارتباط با اثرات پژوهش

گردشگری بر بهبود وضعیت اقتصادی مردمان مجاور این 

ناکامی این صنعت در نیل به آن مهم بوده ها حکایت از جاذبه

( در پژوهشی برای بررسی 4931ی )پور و احمداست. جمعه

گردشگری بر معیشت پایدار روستای برغان شهرستان  ثیرتأ

بسیار  یرتأثساوجبالغ بدین نتیجه رسیدند که گردشگری 

آمدن اشتغال در این روستا داشته و  به وجودمحدودی در 

اند و امعه محلی از این صنعت منتفع نشدههای جتمامی گروه

منفی اجتماعی و  یراتتأثدر مواردی نیز این صنعت 

 4به همراه داشته است. قادری و هندرسون محیطییستز

( نیز در بررسی گردشگری پایدار روستایی در روستای 2142)

 یرتأثتخت استان کردستان نشان دادند که گردشگری هورامان

ندگی روزمره ساکنین روستا نداشته است. چندان مثبتی در ز

( در تالش 4937در پژوهش مشابه دیگری، باباخانی و صادقی )

اقتصادی مجتمع گردشگری تفریحی غار  یراتتأثبرای شناسایی 

علیصدر بر روستاهای مجاور آن دریافتند که اگرچه ورود 

وران بخش گردشگران باعث باال رفتن سطح دستمزد پیشه

منفی نیز از قبیل  یراتتأثا غیر کشاورزی شده، اما کشاورزی و ی

 بهااجارهعدم عالقه جوانان به کار کشاورزی، افزایش میزان 

ها و کاهش قدرت خرید افراد فقیر را به همراه داشته زمین

 است.

 تحقیق یشناسروش .2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

 سابق، از شرکت زراعی روستای شهرک ولیعصر یا همان

توابع دهستان کناره در بخش مرکزی از شهرستان مرودشت 

 شمال یلومتریک 41 استان فارس است که در فاصله

این روستا در . کیلومتری شیراز قرار دارد 41و در  مرودشت 

هجری شمسی ساخته شد. هدف از ساخت این  4941سال 

های نفر از کشاورزانی بود که در زمین 31شهرک، اسکان دادن 

اطراف تخت جمشید مشغول به کار بودند و در  زراعی

را  روستااین  آنچهکردند. زندگی می تخت آبادشمس روستای

ایران،  بساچهدیگر در استان فارس و روستای بیش از هر 

تخت  متری 711فاصله معروف ساخته است؛ قرار گرفتن آن در 

 بر اساسجمعیت روستای شهرک ولیعصر است.  جمشید

نفر در  4213از خانه بهداشت روستا،  آمدهستدبهاطالعات 

نفر  742نفر مرد و  721خانوار بوده که از این تعداد،  944قالب 

، 4931نفری این روستا در سال  4213زن هستند. از جمعیت 
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 91نفر ) 413ساله،  44 -1( در گروه سنی درصد 47نفر ) 124

 درصد( در 1نفر ) 13سال و  74-44در گروه سنی  درصد(

اند. از این تعداد ساله و بیشتر قرار داشته 74گروه سنی 

نفر  494نفر زن باسواد و  433نفر مرد باسواد، 423جمعیت 

نفر زن محصل هستند. حرفه اصلی ساکنین  421مرد محصل و 

 .باشدمیروستا کشاورزی 

 
  در مجاورت تخت جمشید عصرنقشه موقعیت جغرافیایی روستای شهرک ولی -1شکل 

 .4931، : مرکز آمار ایرانأخذم

 . روش تحقیق2. 2
تحلیلی است. جهت  -دارای رویکردی توصیفی پژوهش حاضر

ها از روش اسنادی و پیمایش میدانی )شامل گردآوری داده

در نمونه موردی )روستای شهرک  پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده(

از  آمدهدستبههای کمی ولیعصر( استفاده شده است. داده

های کیفی حاصل از مطالعات سشنامه در جهت تکمیل دادهپر

اگرچه  اسنادی، مصاحبه و مشاهده مورد استفاده قرار گرفتند.

ها و افراد مختلف و های کیفی شناخت بیشتری نسبت به گروهداده

های حاصل از سازد اما دادهتر میرا نمایان هاآنبر  راتیتأثمیزان 

مجزا مشخص کرده و میزان  طوربها ر راتیتأثپرسشنامه هریک از 

کند. بهتر بیان می موردنظرها را در جامعه شاخص یرگذاریتأث

تا اواسط تیرماه  4934قلمرو زمانی تحقیق از اوایل بهمن ماه 

قلمرو مکانی آن روستای شهرک ولیعصر، واقع در  و 4932

شهرستان مرودشت، استان فارس است. در این تحقیق از رویکرد 

محور برای بررسی وضعیت گردشگری در چارچوب شاخص 

استفاده شد. برای بررسی ابعاد مختلف گردشگری حامی  موردنظر

تحقیقات پیشین و بررسی منابع مربوط و نظرات  بر اساسفقرا، 

شاخص تعریف شد که  21های متعدد کارشناسی از بین شاخص

با در رابطه  سؤال 1مربوط به بعد اقتصادی، سؤال 3به ترتیب 

در رابطه با مسائل  سؤال 4موضوعات فرهنگی و مسائل اجتماعی و 

های شاخص ازجملههای تحقیق برخی شاخصبود  یطیمحستیز

فرهنگی و اجتماعی پس از آشنایی با محیط روستا و مشاهده 

مصاحبه نیز به  التؤاس. دگردیدنوضعیت موجود تا حدودی اصالح 

طیف لیکرت  بر اساسه نامطراحی شدند. پرسش استانداردروش 

مخالف( بود.  کامالً)4موافق( تا  کامالً) 4تنظیم شد که دامنه 

 9از  ترکوچکمتوسط و  9مثبت،  4 تا 9های بین تمامی پاسخ

نامه های پرسشبرای برخی از گویهشوند. منفی در نظر گرفته می

ها اند، کدگذاری دادهکه یک اثر منفی گردشگری را بیان کرده

برابر  4به این ترتیب که عدد  -است گرفتهانجاممعکوس  صورتبه

 موافق در نظر گرفته شده است. برای کامالً  4مخالف و عدد  کامالً 

های آماری در محیط نامه از تکنیکهای کمی پرسشتحلیل داده

زیر  جدولاستفاده شده است که خالصه آن در  SPSS 43افزار نرم

 است. شدهانیب
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های داده لیوتحلهیتجزدر  کاررفتهبهی هاآزمون -1جدول 

 گردشگری حامی فقرا

 .4932های پژوهش، یافته :أخذم

ف
دی

ر
 

های آزمون

 به کار رفته
 هدف

4 
آلفای 

 کرونباخ
 نامهتعیین پایایی پرسش

 تک بعدی 2

تعیین مقدار میانگین و مد هر یک از 

فقر )اقتصادی،  های گردشگریشاخص

 نامهپرسش فرهنگی و محیطی( -اجتماعی

 کندال 9
میزان ارزیابی پاسخگویان نسبت به 

 عملکرد گردشگری حامی فقرا

4 
کروسکال 

 والیس

مقایسه وضعیت میانگین هر یک از 

تحصیلی و  هایها در گروهشاخص

 درآمدی مختلف

 

جامعه آماری جهت تکمیل پرسشنامه شامل خانوارهای 

خانوار ساکن  944باشند. از مجموع روستای شهرک ولیعصر می

درصد از کل جمعیت روستا(  43خانوار ) 71در روستا، تعداد 

پرسشنامه انتخاب شدند که  سؤاالتجهت پاسخگویی به 

گیری تصادفی ساده انجام روش نمونه صورتبهها انتخاب نمونه

. جهت انجام مصاحبه نیز از آگاهان و مطلعین روستا گرفت

ای شورای روستا و نظیر مسئول خانه بهداشت، دهیار، اعض

 عنوانبهبرخی جوانان فعال در امر گردشگری و کسانی که 

شناس ساکن روستا در راهنمای گردشگران خارجی و باستان

پاسخ  سؤاالتتخت جمشید فعالیت داشتند، خواسته شد تا به 

نفر  4نفر بود. از این تعداد،  42 مجموعاً هاآندهند که تعداد 

نفر مرد شامل دهیار و  3شت، زن شامل مسئول خانه بهدا

نفر از جوانان فعال در امر گردشگری  9اعضای شورا و تعداد 

 بودند.

 های تحقیق. متغیرها و شاخص3. 2

 براساسبرای بررسی ابعاد مختلف گردشگری حامی فقرا، 

تحقیقات پیشین و بررسی منابع مربوط و نظرات کارشناسی از 

و تعریف شدند مشخص شاخص  21، های متعددبین شاخص

 (. 2)جدول 

 های تحقیقشاخص -2جدول

 .4932های پژوهش، یافته :أخذم

 متغیر ردیف متغیر ردیف

 زنان 49 متغیرهای اقتصادی 

 های برابرفرصت 44 بهبود معیشت مردم محلی 4

 اعتمادییب 44 اشتغال مستقیم 2

 تغییر در پوشش جوانان 47 اشتغال غیرمستقیم 9

 متغیرهای زیست محیطی  هازیرساخت 4

 کوشش در حفظ پاکیزگی روستا 41 دسترسی به مراکز بهداشتی و خدمات درمانی 4

 آلودگی صوتی ترافیک و 43 دستییعصنای و دام رونق محصوالت کشاورزی، 7

قدرت  و کاهشهای مسکونی افزایش قیمت زمین 1

 خرید مردم

 طقهرویه و برهم زدن سیمای منبی وسازساخت 43

 یسوزآتششکستن درختان، ریختن زباله و  21 افزایش قیمت مواد غذایی 3

   مهاجرت جوانان 3
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ر بیشتر با نبود قابلیت وی فق ازنظرجدیدی از فقر ارائه داد. 

افزایش  به دنبالباید  ینبنابرا؛ شود تا کمبود درآمدتعریف می

فقیر در جامعه روستایی بود. در  یهاگروهقابلیت و توانمندی 

تنوع در منابع معیشتی جامعه توسعه پایدار ایجاد  یمپارادا
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بیعی، اجتماعی و های طوستایی و استفاده از مجموعه ثروتر

ه روستایی است. یکی بهبود وضعیت جامع هایراهمادی یکی از 

سازی جامعه روستایی استفاده از ای توانمندها براز این زمینه

در سطح  کهییازآنجاهای گردشگری روستایی است. ابلیتق

 یروشنبهتوان یی و در مطالعات اجتماعی نمیوستاجامعه ر

ه ماهیت و با توجه بر و غنی قائل شد یبین فق جداکنندهخطی 

تواند تمامی قشرهای جامعه را گردشگری که می هاییتفعال

های مختلف گردشگری بر بخش یرتأثتوان گیر نماید میدر

 ازجملهبر اقشار مختلف و  یرتأثجامعه روستایی را به معنای 

 منزلهبهفقر نیز قلمداد کرد و بهبود شغل و درآمد را  یهاگروه

 .فقیر در نظر گرفت یهاگروهبهبود وضعیت شغلی و درآمدی 

 یژهوبهگردشگری با مشارکت دادن فراگیر جامعه روستایی 

ای زمینه عنوانبهتواند گیر ساختن طبقات محروم و فقیر میدر

و توسعه پایدار روستایی تر در توانمندسازی اقشار ضعیفنو 

، گردشگری پایدار را سازمان جهانی گردشگرینقش ایفا کند. 

هدایت و مدیریت "تعریف کرد:  گونهینا 4333در اوایل سال 

که نیازهای اقتصادی، اجتماعی و  یاگونهبهتمامی منابع 

به حفظ  حالیندرعبرآورده شود و  هاانسانمحیطی زیست

زیستی و سیستم حمایت از زندگی  یکپارچگی فرهنگی، تنوع

دم توجه نمایان است ع یخوببهاز این تعریف  آنچه. "منجر شود

 و بهبود زندگی فقرا کاهش فقرنظر به گردشگری از نقطهویژه 

صنعت  انذینفعهای گسترده مخالفت رغمعلی باشد.می

در این صنعت را مساوی با ممانعت مشارکت فقرا  که گردشگری

، پندارندانحصاری به سودهای عظیم گردشگری میاز دستیابی 

سرانجام در هفتمین گردهمایی کمیسیون سازمان ملل در 

ها ملزم به افزایش پتانسیل (، دولت4333زمینه توسعه پایدار )

کنی فقر شدند و در راه رسیدن به این ریشه منظوربهگردشگری 

م مناسب را با همکاری تما هاییاستراتژبایستی هدف می

های ذینفع، فقرا و اجتماعات محلی اتخاذ کنند تا بتوان گروه

ممکن ترین سطح یا حداقل آن را به پایین کرد کنیشهرفقر را 

گردشگری حامی  (.42.ص، 2114اشلی و جونز، )کاهش داد 

کند تا افراد فقیر تالش می یامؤلفهفقرا با در نظر گرفتن چنین 

بتواند بدین هدف یعنی بهبود  را در مرکز پایداری قرار دهد تا

. کنی فقر کمک کندشرایط زندگی فقرا و به بیان بهتر ریشه

که  کرده است خاطرنشان، سازمان جهانی یونسکو ارتباطیندرا

گردشگری حامی فقرا های مختلف که گیری استراتژیبا در نظر

نصف کاهش فقری معادل  توانمی در کانون توجه آن قرار دارد،

که در اینجا  یسؤالاما ؛ متصور بود 2144تا سال را  لیمیزان فع

-یعنی سهیماین هدف  تاکنونشود این است که آیا مطرح می

 محقق شده است.کردن فقرا در سود حاصل از گردشگری 

ندانی بر چ یرتأثنظران معتقدند که گردشگری برخی از صاحب

 (.44.ص ،2114 ،4پولتنی و اسپنسلی)بهبود زندگی فقرا ندارد 

، صنعت گردشگری اغلب توسط ذینفعان بخش هاآنبه نظر 

هایی با درآمد متوسط هدایت و خصوصی، ثروتمندان و گروه

ها تنها شود این گروهشود که این امر موجب میدهی میسازمان

اجازه دخالت به در عمل قرار داده و  موردتوجهمنافع خود را 

، وجود ینا با (.31، ص.4931 چمبرز،ندهند ) را افراد فقیر

کارآمد  با مدیریت توانمی های تلختمامی این واقعیت رغمعلی

های و ارائه راهکارهای مناسب زمینه حضور فقرا را در فعالیت

در گسترش داد تا بتوان از این صنعت مربوط به گردشگری 

 ،7و ریان زنگ ( و کاهش فقر بهره برد هاآنجهت بهبود زندگی 

گردشگری تا حد  (2112) و همکاران رونظر به . (9.ص ،2142

و  ، مناظر طبیعیوحشیاتحاز قبیل  زیادی به سرمایه طبیعی

اغلب  که فرهنگی وابسته استهای سرمایههمچنین و ...

فاقد  هاآنشوند حتی اگر سرمایه فقرا در نظر گرفته می عنوانبه

های مختلف جنبهاین صنعت از هرگونه منابع مالی باشند. 

زندگی مردم را  یطیمحستیزفرهنگی و  -تصادی، اجتماعیاق

گردشگری حامی فقرا بر این اساس، دهد. قرار می ریتأثتحت 

نوعی گردشگری، به دنبال ایجاد منافع اقتصادی،  عنوانبهنیز 

، 1)اشلیبرای فقراست  یطیمحستیزاجتماعی، فرهنگی و 

 ورتصبهگردشگری اغلب  اقتصادی راتیتأث(. 4. ص ،2111

ل و )میچ شودمیبندی دستهغیرمستقیم )ثانویه( و مستقیم 

اثرات مستقیم گردشگری بر زندگی (. 47 .ص 2141 ،3اشلی

فقرا از جنبه اقتصادی به دو بخش اشتغال بخش رسمی و یا 

 شود.بندی میتقسیم یررسمیغبخش  درآمدهای حاصل از

-نشود که از طرف ارگااشتغال بخش رسمی شامل افرادی می

بینند، این های بخش خصوصی آموزش میهای دولتی یا نهاد

خدمات  کنندگانارائهقبیل افراد شامل راهنمای تور گردشگری، 

درآمدهای غیررسمی  کهیدرحالباشند. تفریحی و غیره می

های کوچک شامل درآمدهایی است که از فعالیت در بنگاه

 یریتیدم یرغشود این درآمدها حاصل کار یدی و حاصل می

، متصدیان فروشاندستاست و شامل رانندگان تاکسی، 

 (.94. ص ،4337، 3آرچر و فلچر) شودها و غیره میمسافرخانه

د. منافع باشغیرمستقیم و ایجابی می یراتتأثاثرات ثانویه شامل 

 یرغننده از بخش کاست که عرضه صورتینبدیرمستقیم غ

قیر در امر گردشگری ف یماًمستقآید بدین معنی که می یسمتور



 01/  پیاپی  2  شمارۀ                                              ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                              01            

-غیرمستقیم از این صنعت منتفع می طوربهکند و دخالت نمی

در یک کشاورز محصول خود را  کهیهنگاممثال  عنوانبه .شود

دهد و یا فردی عرضه غذا قرار میاختیار رستوران یا دیگر مراکز 

-مشارکت میساخت هتل یا رستوران کارگر در  عنوانبهکه 

ری نقش داشته و از منافع ستقیم در گردشگغیرم طوربه نماید

 (21.ص ،2113، 41روییگ) گرددمند میآن بهره
 

 
 

 اقتصادی گردشگری یراتتأثچارچوب  -2شکل 

42 .ص ،2111، 44: ووتا و سوکفالیأخذم

. 

، اثرات فرهنگی آنکه بر بیش از حامی فقرا گردشگری

متمرکز باشد، بیشتر به دنبال  طیمحییستزاجتماعی و یا 

، این موضوع حالینباااست.  و معیشتی فقراقتصادی  منافع

آن را اثرات غیراقتصادی  در مورد پژوهش نیست که بر آندلیل 

 یراتتأثاگرچه  .(3 .ص ،2141میشل و اشلی، ) به کناری نهیم

یز هستند اما بل تمفرهنگی و اجتماعی گردشگری از یکدیگر قا

 عنوانبه هاآنروند و از اغلب با یکدیگر به کار می یراتثتأاین 

که حاصل کنش متقابل بین شود یاد می "مردم"بر  یراتتأث

گادفری، گودی،  ،گلسن)ساکنین محلی است گردشگران و 

این کنش متقابل  .(444 .ص ،4334 ،42آبسالوم، ون در بورگ

 بین ساکنین محلی و گردشگران ممکن است تغییراتی در

، قوانین و هویت ساکنین هازندگی روزمره، آداب و سنن، ارزش

 یراتتأثدر دو قالب  یراتتأثاین مقصد به همراه داشته باشد. 

احساس مثبت از قبیل  یراتتأثشوند: منفی و مثبت تعریف می

های ها، کسب مهارتپذیریکاهش آسیبسالمت اجتماعی، 

رنگ شدن پریی، حفظ میراث روستا، بانی، ارتقا سطح آموزشز

نقش زنان در کنار مردان و سهیم بودن آنان در امر اشتغال و 

-گردشگری میفرهنگی  -اجتماعیمنفی  یراتتأثاز  است.غیره 

های جنسی از کشیبهره، محلی ورسومآدابتغییر در  توان به

و  یگانگیازخودبو زنان فقیر، دختران و مردان جوان 

البته بدیهی است که  مود.اشاره ن سرخوردگی در بین جوانان

جغرافیای  به گردشگری بستهمثبت و منفی  یراتتأثتعادل بین 

 مردم منطقه متفاوت خواهد بودفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 

 یرتأثدر ارتباط با  .(24 .ص ،2114پولتنی و اسپنسلی، )

حاکی از آن است که  نیز، شواهد زیستیطمحگردشگری بر 

های طبیعی سرمایهاثری دوگانه بر تواند می حضور گردشگر

 (7و  4 .صص ،2114 ،49الرسون، جارویس ،)ساتن. داشته باشد

بر  وحشیاتحدر مطالعه خود دریافتند که هزینه نابودی 

کشاورزان محلی کاپریوی به سبب حضور گردشگران معادل با 

بر اساس این پژوهش،  درصد درآمد ساالنه هر خانوار است. 7

هایی که در امر گردشگری فعالیت دارند خانوادهاین اثرات بر 

طبقه فقیر و  یژهوبهها خانواده گیر دیگردامنمحدود نشده بلکه 

 است. بودهپذیرتر نیز آسیب

 توسعه گردشگری

 اشتغال مستقیم

حمل و نقل )رانندگان تاکسی(، 

دستفروشی، هتل و رستوران، 

 پذیرش مهمان

 

 

 درآمد
میزان وابستگی به 

 گردشگری

 تغییرات درآمدی
 

 

 تغال غیرمستقیماش

کشت محصوالت کشاورزی و 

 هاعرضه به رستوران

مشارکت کارگران در ساخت هتل 

 یا رستوران

 

 

 رفاه و آسایش
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  .ارتباط بین گردشگری و فقر -3شکل 

.2114،  44و کاهش فقر گردشگری  :مأخذ

 های تحقیقیافته .4
 عصرشهرک ولیروستای  وضعیت گردشگری .1. 4

 اغلبفصلی و  صورتبهبیشترین گردشگران تخت جمشید 

دو گروه کنند. از این مجموعه بازدید میدر بهار و تابستان 

گروه عمده  کنند:به این مکان سفر میکننده بازدید

از تمامی نقاط کشور  یباًتقر لی هستند کهداخ بازدیدکنندگان

ند و گروه دیگر گردشگران خارجی هست آیندیمبه این مکان 

از کشورهای خاورمیانه به  بعضاًو که اغلب از کشورهای اروپایی 

از میراث  آمدهدستبهآمار  بر اساسکنند. این مکان سفر می

مجموعه آثار  4932سال ایام نوروز فرهنگی استان فارس در 

تعداد  یدرصد 44نی تخت جمشید با افزایش باستا

به و دکنندگان نسبت به سال گذشته همراه بوده است بازدی

 میلیونیکگفته مدیر مجموعه جهانی تخت جمشید بیش از 

 شدهارائههای آمار بر اساس .اندنفر از این مجموعه بازدید داشته

سال در شهرک ولیعصر از سوی دهیاری روستا و خانه بهداشت 

اواخر  )از اواسط اسفندماه تا در فصول گردشگری، 4932

و به ) هزار نفر یکتا  411میانگین  طوربهروزانه  (ماهفروردین

از گردشگرانی که از تخت  میزان کمتر در فصل تابستان(

روزه به روستای  2تا  4جهت اقامت کنند، جمشید بازدید می

-روستا به تخت جمشید می ترینیکنزدشهرک ولیعصر که 

 جزبهشهرک ولیعصر  روستای ازآنجاکه کنند.باشد، مراجعه می

از قبیل هتل یا دیگری خدمات رفاهی ، خانهسفرهیک 

 محوطهو یک هتل در  رستوران 2تنها مسافرخانه ندارد )

و  مدرسه داخلی در گردشگران ،تخت جمشید قرار دارد( بیرونی

علت فاصله به  شوند.روستا اسکان داده می ینهای ساکنخانه

ه تاریخی تخت جمشید، با مجموع ی شهرک ولیعصرروستا کم

شود به تخت جمشید محسوب می یکدرجهحریم  این روستا

جهت  همین علت میراث فرهنگی ساخت هرگونه چاه عمیق

ممنوع در روستا را  دوطبقههای و احداث ساختمان کشاورزی

گردشگری اغلب در ایام  روستا ساکنین روینازا. کرده است

در منزل اقوام بمانند تا  و کردههای خود را ترک خانه مجبورند

 چنداننهن درآمدی های خود به گردشگرابتوانند با اجاره خانه

 21حدود ی تعداد ،روستا در ایام عید جوانان. زیاد کسب کنند

گردشگران به دادن به را جهت سواری  نفر شتر 9و اسب  رأس

با استقبال این کار اغلب که برند می نزدیکی تخت جمشید

. کندنصیب آنان میدرآمد خوبی  شده وجه گردشگران موا

-صنایع دستی روستا جهت عرضه به گردشگران اغلب مجسمه

به شکل فروهر است که به صورت  استرهای سفالی و پلی

شوند. از آنجا که جهت رونق محدود در روستا ساخته می

گذاری خصوصی در روستا صورت گردشگری هیچگونه سرمایه

و گردشگری 

 فقر

 

 

 

-ایجاد فرصت

 های درآمدی

 غیر از کشاورزی

رشد نواحی دور 

 ایافتاده و حاشیه

 وسیله امرار معاش

ا رشد به نفع فقرا  

 

 آموزش و پرورش 

های شرکتسعه تو

 کوچک
 هایمسئولیت گروه

 اجتماعی

 مدیریت محیط زیست

 پایدار

کاهش جدایی و 

 ایزوله شدن

 

 احیای فرهنگ محلی و

 حفاظت از هنرهای سنتی

مشارکت جهانی برای  

 توسعه

 سالمتی،

 هابهبود زیرساخت

دسترسی بهتر فقرا 

 به بازارها

 اشتغال
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-التحصیل رشته باستانالش جوانان فارغبا ت گیرد، اخیراًنمی

شناسی،کارگاهی جهت تولید صنایع دستی در دست احداث 

ساخت صنایع دستی همچون سفالگری، است و قرار است جهت 

گبه و گلیم فعالیت خود را به زودی آغاز کند. تعداد محدودی 

-کنند و عدهجایی مسافران و گردشگران فعالیت مینیز در جابه

، چای و خشکبار و محصوالتی از این قبیل را به ای تنقالت

کنند. معابر و جاده منتهی به روستا گردشگران عرضه می

آسفالته است اما به علت یک بانده بودن جاده، اغلب در فصل 

شود. گردشگری مشکالتی در عبور و مرور گردشگران ایجاد می

یکی از عواملی که گردشگران، این روستا را جهت استراحت 

-کنند جاذبه طبیعی و مصنوعی آن است. وجود باغانتخاب می

های طبیعی و های سرسبز و هوای دلنشین این منطقه از جاذبه

-کنند از جاذبههایی که در شب روستا را نورافشانی میفانوس

 روند. های مصنوعی آن به شمار می

یرات اقتصععادی بخععش تععأثوضعععیت معیشععتی و  .2. 4
 گردشگری

ابتدا به توصیف وضعیت معیشتی مردمان در این بخش 

اقتصادی  یراتتأثو سپس به  عصر پرداختهروستای شهرک ولی

صنعت گردشگری از قبیل اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، رونق 

 محصوالت کشاورزی، دامی و غیره اشاره خواهیم کرد.

 (=76nهای اقتصادی گردشگری حامی فقرا )مد و میانگین نمرات شاخص -2جدول 

 .4932 های پژوهش،: یافتهمأخذ

های اقتصادی گردشگری حامی فقراشاخص  

 

 مد میانگین های مردم محلیدرصد پاسخ

 کمترین بیشترین

 2 49/2 موافقم %4/4 مخالفم %9/49 بهبود معیشت مردم محلی

 4 43/2 موافقم %3/44 مخالفم کامالً  %9/91 اشتغال مستقیم

 2 13/2 موافقم کامالً  %4/1 خالفمم %3/23 اشتغال غیرمستقیم

 2 43/2 موافقم کامالً  %4/4 مخالفم %1/49 هازیرساخت

 4 19/4 موافقم کامالً  %1/1 مخالفم کامالً  %2/74 دسترسی به مراکز بهداشتی و خدمات درمانی

 2 79/2 موافقم %1/7 مخالفم %9/94 دستییعصنای و دام رونق محصوالت کشاورزی ،

 2 13/9 موافقم کامالً  %1/7 موافقم %3/93 قدرت خرید مردم و کاهشهای مسکونی زمینافزایش قیمت 

 9 24/9 موافقم کامالً  %4/1 تا حدودی %3/93 افزایش قیمت مواد غذایی

 4 14/2 مخالفم %4/4 موافقم کامالً  %9/49 مهاجرت جوانان
 

از آنجا که درآمد و اشتغال فاکتور مهمی در شناخت وضعیت 

گردشگری  یراتتأثگیری ی مردم محلی و ابزاری جهت اندازهزندگ

های یافته بر اساس، روینازاد نشوبر اجتماع محلی محسوب می

ساکنان محلی، آگاهان و های نیمه ساختارمند با حاصل از مصاحبه

های ( و فعالیتیرمستقیمغدر مورد وضعیت اشتغال )مستقیم و 

مشاغل مربوط  یشترینب .دشتبط با گردشگری، اطالعاتی کسب مر

است  یریتیمد یرغبه بخش غیررسمی و به عبارتی مشاغل یدی و 

ربوط به بخش رسمی است. به عبارتی در کمترین مشاغل مو 

افراد محلی در  (بدون آموزش الزم)مشاغل  غیررسمیبخش 

، پخت غذاهای دستییعصنا، بقالی، ونقلحملهایی همچون بخش

و فعالیت دارند  گر رستوران و هتلکار عنوانبهو یا  محلی

بدون واسطه اغلب که پیشتر گفته شد چنین مشاغلی  طورهمان

توسط افراد آموزش  غالباًو  یجادشدهابخش خصوصی یا دولتی 

 شوند. در زمینه مشاغل غیرمستقیماختیار می سوادندیده و بی

نیز تعدادی از روستاییان اقدام به  )نوعی از اشتغال غیررسمی(

زمینی و دیگر محصوالت شت محصوالتی همچون گوجه، سیبک

کنند و این محصوالت میو همچنین تولید محصوالت لبنی غذایی 

-تخت جمشید قرار می محوطه و هتل تنها رستورانرا در اختیار 

محدودیت تعداد این مراکز و عدم اجازه به که بدیهی است  دهند

محصوالت  تولید چندانی نیز در انگیزهفعالیت بخش خصوصی، 

لیت افع اهالی بهکرده، منجر به ترغیب ایجاد نیا دامی کشاورزی 

در بخش رسمی )افراد  (.2جدول ) شدنخواهد  بیشتر در این زمینه

آموزش مترجم  یهاکالسبرگزاری با فراخوان و  ( نیزیدهدآموزش

میراث فرهنگی شهرستان سازمان و راهنما که هر ساله به همت 

، تعدادی از پذیردصورت می مجاورت تخت جمشید و در مرودشت

 7تنها  ،تعدادآیند. از این این مجموعه در می نان به استخدامجوا

راهنما و مترجم در  عنوانبه از جوانان روستای شهرک ولیعصرنفر 

که  است یحالاین در کنند. مجموعه تخت جمشید فعالیت می

، درصد کنندمی تعداد افرادی که در شهرستان مرودشت زندگی
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بیشتری از جوانان شاغل در بخش اپراتورهای گردشگری )راهنما و 

در بخش دهند. را تشکیل می مجموعه تخت جمشید مترجم(

افرادی که  عالوه برتوان نیز میجایی گردشگران و جابه ونقلحمل

فعالیت  در روستا و مجتمع تخت جمشید تاکسی راننده عنوانبه

 رأس 21تعداد نوروز  ایامدر نی اشاره کرد که به جوانا ،کنندمی

از روستا به مجتمع گردشگری  روزانه طوربه نفر شتر را 9اسب و 

، گفتنی برندمیجهت سواری دادن به گردشگران تخت جمشید 

اسب و  رأس 9 بهداد اسب و شتر در ایام تابستان است که این تع

دادن در بخش اقامت و اسکان یابد. می کاهشنفر شتر 4

دم هتل و مسافرخانه در روستا وجود ندارد، مر ازآنجاکهگردشگران، 

های خود را به مدت یک یا دو شب به گردشگران اجاره محلی خانه

ها و فعالیت بخشی دهند که این امر به علت تعداد محدود خانهمی

از مردم روستا، درآمد چندانی به همراه ندارد. از سوی دیگر به علت 

های دو طبقه و تمایل زیاد افراد محلی عدم اجازه ساخت ساختمان

های خود به گردشگران، شاهد افزایش قیمت دن خانهبرای اجاره دا

با وجود (. 2های مسکونی در این روستا هستیم )جدول زمین

ی حاصل از هانتایج تحلیل دادهتمامی آنچه که در باال مطرح شد، 

طور ( حکایت از آن دارند که گردشگری به2جدول ها )پرسشنامه

 نین محلی نداشته استزایی برای ساکاشتغالچندانی بر  یرتأثکلی 

-به عبارت بهتر، حضور گردشگران تنها برای عده .(9از نمره کمتر )

ساز کسب زمینهفصلی  صورتبه همآنو ای خاص از اهالی روستا 

تعداد زیادی از درآمد شده است و همین امر منجر به مهاجرت 

 9)شده است مجاور بزرگ جوانان به شهر شیراز و دیگر شهرهای 

اصلی عامل را حضور گردشگران نباید  حالینباامهاجرت(  

در  یطورکلبهاین امر روندی است که  چراکه پنداشتمهاجرت 

تمامی روستاهای کشور به دلیل عدم حمایت نهادهای دولتی از 

 .بوده استکشاورزی ناگزیر  صرفه نبودنبهبه تبع آن کشاورزی و 

باال اشاره شد حمایت از گردشگری که در  طورهمانان دیگر و به بی

 ینبدساز رونق کشاورزی شده و غیرمستقیم سبب طوربهتواند می

-د ناگزیر مهاجرت را حداقل در مناطق مجاور جاذبهناین رو یبترت

متوقف کرده و یا قدری از  یدتخت جمشهای گردشگری همچون 

 است. در این مورد خاص ناکام بودهاهد که البته آن بک روروبهسیر 

 (،2جدول ) درمانی -گسترش خدمات بهداشتیعدم در ارتباط با 

گردشگران به روستا  چندان چشمگیرنه مراجعهرسد که به نظر می

نیاز به باشد میاسکان نبود امکانات مناسب  زکه خود ناشی ا

ولی نباید . نموده استناموجه  درمانی را -گسترش مراکز بهداشتی

اصلی  یهامؤلفهت درمانی خود یکی از دور داشت که خدما ازنظر

 آن مدتانتخاب محل اقامت و تصمیم گردشگر مبنی بر بر  اثرگذار

توان گفت که عدم گسترش خدمات درمانی ، میرویینازاباشد می

اقبال کم گردشگران به اقامت در این روستا  معلول کهآنبیش از 

 به نسبت یکی دیگر از عوامل مراجعه علت آن بوده است. باشد

فقدان  توان درران به روستای ولیعصر را میمحدود گردشگ

جستجو  الزم در روستا و امکانات تفریحی و ارتباطیها زیرساخت

 عنوانبه آن از محلیواقعیتی که ساکنین  (9نمره کمتر از ) کرد

یاد کرده، مراجعه کم گردشگران به این روستا عامل اصلی 

برای ویژه شیراز رودشت و بهشهرهای مجاور همچون م ارجحیت

 پندارند.امری بدیهی می، را اقامت

 فرهنگی -اجتماعی یراتتأث .3. 4
های اقتصادی گردشگری، ورود گردشگران به عالوه بر جنبه

مثبت و منفی اجتماعی و فرهنگی  یراتتأثتواند یک منطقه می

ممکن است زندگی روزمره،  یراتتأثبه دنبال داشته باشد. این 

را های فقیر روستایی ها و هویت خانوادهب و سنن، ارزشآدا

در مورد این  یلتفصبهدر این بخش  دهد.تحت شعاع قرار 

 بحث خواهیم کرد. یراتتأث

-های اجتماعیمد و میانگین نمرات شاخص -3جدول 

 (=76nفرهنگی گردشگری حامی فقرا )

 .4932های پژوهش، : یافتهمأخذ

 -اجتماعیهای شاخص

گردشگری ی فرهنگ

 حامی فقرا

های مردم درصد پاسخ

 مد میانگین محلی

 کمترین بیشترین

 ورسومآدابحفظ و احیا 

 مردم محلی
2/74% 

 مخالفم

1/7% 

 موافقم
42/2 2 

همبستگی و مشارکت 

 بین اعضای خانواده
3/44% 

 مخالفم

 کامالً 4/1%

 مخالفم
31/2 2 

-مهارت تقویت و ارتقا

 های زبانی
 کامالً 1/47%

 موافقم

1/7% 

 مخالفم
41/4 4 

 زنان
3/41% 

 مخالفم

 کامالً 4/4%

 موافقم
49/2 2 

 های برابرفرصت
 کامالً 2/44

 مخالفم

1/3% 

 موافقم
17/2 4 

 اعتمادییب
9/91% 

 مخالفم

 کامالً 1/9%

 موافقم
11/9 4 

 تغییر در پوشش جوانان
تا  2/43%

 حدودی

4/1% 

 مخالفم
31/2 9 

از اینکه با افراد  روستااین مردم ، آمدهدستبهاطالعات  بر اساس

های زبانی تقویت مهارتشوند، لذت برده و سعی در جدید آشنا می

حضور گردشگران در  .ویژه برای ارتباط با گردشگران خارجی دارندبه

شده  های زبانیبه ارتقا مهارت منطقه سبب تشویق و ترغیب جوانان

کانون زبان  یهاکالسجوان در نوجوان و  911بیش از  کهیطوربه
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از این  گیریبهرهبا  آموزی هستند بدان امید کهدر حال زبان روستا

های و آشنایی با فرهنگ مهارت عالوه بر تبادل اطالعات فرهنگی

اغلب در جوامع  مشاغل بهتری اختیار کنند. آیندهبتوانند در ، جدید

-داری میندان و خانهبه مراقبت از فرزروستایی، زنان  یژهوبهسنتی و 

و تعداد محدودی از زنان تنها  نیز در روستای ولیعصر پردازند.

مترجم فعالیت یا راهنما و  عنوانبه ازجملهبه سایر مشاغل دختران 

ساخت همچون  ییکارها پاسخگویان،. بنا به نظر (9)جدول  کنندمی

 .ند، طرفداران کمتری بین زنان داربافی و غیرهگلیم، دستییعصنا

شهری شدن سبک زندگی  باپدیده را بیش از هر چیزی  این هاآن

دانستند. عجین میجوانان  یژهوبهدر روستا و افزایش توقعات زنان 

های سنتی ندارند و تمایلی به انجام فعالیت دختران جواناغلب 

در  هاآنگردشگری، امکان فعالیت بیشتر  بارونقامیدوارند که 

تغییر در سبک . فراهم شود ی تورو راهنما مترجممشاغلی همچون 

منفی حضور گردشگران در  یراتتأثزندگی و پوشش جوانان یکی از 

باشد. روستای ولیعصر نیز از این امر مستثنی نبوده، روستا می

پاسخگویان  نیمی ازبیش از اطالعات حاصله  بر اساسبطوریکه 

و سبک زندگی جوانان، پوشش خود را تغییر داده کنند که اذعان می

-نیاکان خود وقعی نمی ورسومآدابو  به فرهنگشهری را پسندیده، 

-اجتماعی در خانواده یرگذارتأثعوامل ر از یکی دیگ. (9جدول ) نهند

در امر ازدواج است.  توقعات جوانان باال رفتن های روستای ولیعصر،

گردشگران اغلب از شهرهای بزرگ  ازآنجاکهبه گفته ساکنین روستا، 

 یجهدرنتکنند، روستای ولیعصر سفر میشور به تخت جمشید و ک

ارتباط جوانان با گردشگران مشکالتی در خانواده روستایی به وجود 

توقعات دختران از پسران و بالعکس در امر آمده بدین شکل که 

شاخص همبستگی و مشارکت بین اعضای زدواج باال رفته است. ا

اقتصادی و فرهنگی روستاییان های تواند به فعالیتخانواده می

یکی از عواملی که از دیرباز در ایجاد انسجام ، یطورکلبهمرتبط باشد 

فعالیت مشترکی  ،داشتهیک جامعه نقش پررنگی و همبستگی افراد 

 عنوانبهدر این میان، خانواده که هدف غایی آن بقا بوده است. بوده 

شود اما اخته میکانون این همبستگی شنای هسته اولیه هر جامعه

این صرفه نبودن شدن برای نوع بشر به ارمغان آورده، بهصنعتیآنچه 

گسیختگی آن بوده است. هم ازفعالیت مشترک و به دنبال آن 

پدیده نامبارک در امان نبوده است. با این روستای ولیعصر نیز از این 

توان قائل شد ایجاد گردشگری در این بین می برایحال نقشی که 

واسطه آن منافع مشترکی بهفعالیت فرهنگی یا اقتصادی است که 

های پاره یبترت ینبداجتماع ایجاد شده و خانواده و یا اعضای  برای

پژوهش جاری حکایتی اما نتایج ؛ بازگرداند را کنار هم هاآن جداشده

شوندگان منافی نقش مصاحبهاکثر که پاسخ  یاگونهبهمتفاوت دارد 

 به (9جدول )در ایجاد این همبستگی بوده است شگری شده گردیاد

اشاره  هاآنکه پیشتر به  یحضور گردشگران به دالیلرسد نظر می

که به مدد آن مشاغل غیرمستقیمی چندان چشمگیر نبوده  شد

فعالیت  ازآنجاکهاز سوی دیگر  ون کشاورزی رونق پیدا کند.همچ

حضور  دارد، لذافرهنگی خاصی در روستای شهرک ولیعصر وجود ن

مشارکت بین اعضای  در همبستگی و یریتأثچندان گردشگران 

های برابر در در رابطه با ایجاد فرصت .نداشته استروستاییان خانواده 

 ازآنجاکهکه در بخش اقتصادی نیز عنوان شد،  طورهمان ،روستا

مستقیم و غیرمستقیم مشاغل ای از پارهسبب ایجاد تنها گردشگری 

زمینه برای  ،دنشومیاختیار جوانان روستا  توسط عمدتاً که شده 

 .(9)نمره کمتر از  نشده استافراد مسن و زنان فراهم فعالیت 

 محیطییستز یراتتأث .4. 4
گردشگری حامی فقرا که پیشتر در  یهامؤلفهیکی دیگر از 

 محیطییستز یراتتأثبخش مبانی نظری بدان پرداخته شد، 

-باشد در این بخش نیز همچون بخشن میگردشگری بر روستاییا

 زیستیطمحگردشگری بر  یراتتأثهای گذشته در رابطه با 

 بحث خواهیم نمود. یلتفصبه

 (=76nگردشگری حامی فقرا ) محیطییستزهای مد و میانگین نمرات شاخص-4جدول 

 .4932های پژوهش، : یافتهمأخذ

 محیطی گردشگری حامی فقراهای زیستشاخص

 هایپاسخدرصد 

 مد میانگین مردم محلی

 کمترین بیشترین

 9 19/9 مخالفم کامالً  %4/1 تا حدودی %3/44 روستا حفظ پاکیزگی کوشش در

%4/23 آلودگی صوتی ترافیک و  2 49/9 موافقم کامالً  %4/1 موافقم 

 4 24/4 تا حدودی %4/4 مخالفم کامالً  %1/73 و برهم زدن سیمای منطقه  رویهبی وسازساخت

 2 19/2 مخالفم کامالً  %4/41 موافقم %9/41 یسوزآتششکستن درختان، ریختن زباله و 
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ها، مصاحبهحاصل از پرسشنامه و های یافته بر اساس

گردشگری سبب افزایش آگاهی و حساسیت روستاییان نسبت 

بیشتر روستاییان (. 4شده است )جدول  زیستیطمحبه 

توان شاهد افزایش میمحیط روستا معتقدند با حفظ و پاکیزگی 

تعدادی از جوانان  روینازاتعداد گردشگران در روستا بود. 

در  روستاهمکاری شورای  شناسی بارشته باستان یلالتحصفارغ

 یانمتصداهالی روستا و  ،داوطلبانه صورتبهگری فصول گردش

طی دو یا سه امر گردشگری را در مسجد محل جمع نموده و 

حفظ و پاکیزگی روستا به  ینةدرزمهای الزم را شآموزجلسه 

نهاد رسمی و دولتی از  گونهیچه وجودینباا .دهندمی یاد هاآن

-سالاز اقداماتی که در دیگر یکی کند. این اقدام حمایت نمی

زمینه حفظ و پاکیزگی و همچنین جذابیت روستا  اخیر در های

 یری ازجلوگ، قرار گرفته روستادستور کار شورای  در

-چرا که به نظر دست .استبه شیوه سنتی خانه  وسازساخت

سبب برهم زدن سیمای روستا امر گردشگری این کار اندرکاران 

کاهد. این اقدام شورا اغلب با منطقه میشده و از جذابیت 

توانایی  هاآنزیرا فقیر روستا مواجه شده  عموماً مخالفت مردم 

شهری  وسازساختوم در مصالح ساختمانی مدرن و مرسخرید 

نیز اغلب رفتاری غیرمسئوالنه از خود بازدیدکنندگان را ندارند. 

از گذارند. های اقامتی خود زباله برجای مینشان داده و در محل

نداشته و فعالیت رسمی  صورتبهآنجا که شهرداری در روستا 

در اثر ریختن  یجهدرنتدان کافی در روستا وجود ندارد، زباله

ها برای ساکنین آزارنده است. بوی تعفن زبالهها در روستا هزبال

التی است که اغلب ترافیک و آلودگی صوتی از دیگر مشک

ی ناشی از ایجاد ترافیک و سروصدا .ساکنین بدان اشاره داشتند

دانست زیرا بودن جاده  طرفهیکتوان به علت باریک و را می آن

 ختصاص داده نشده است.ها اماشین در روستا مکانی برای پارک

روستا به مجتمع  نزدیکیکه پیشتر اشاره شد، به علت همانطور

های مسکونی دو عدم اجازه احداث ساختمانو جمشید تخت 

 اندتالشروستاییان در اگر چه از سوی میراث فرهنگی، طبقه 

آن به  مدتکوتاههای جدید و اجاره با ساخت خانه که

ها در احداث این ساختمان اگردشگران کسب درآمد کنند ام

 .(4)جدول  بر هم زدن سیمای روستا نشده است روستا سبب
دهد های حاصل از تحلیل آزمون کندال نشان مینتایج داده

های که ارزیابی روستاییان از عملکرد گردشگری در حوزه

 طوربه محیطییستزفرهنگی و -مختلف اقتصادی، اجتماعی

مشهود است  4جدول که در  طورهمانمعناداری متفاوت است. 

 فرهنگی -اجتماعی( مربوط به حوزه 43/2بندی )بیشترین رتبه

محیطی به حوزه زیست ( مربوط13/4بندی )و کمترین رتبه

از عملکرد  درمجموعن معنی است که مردم روستا است. این بدا

یت بیشتری رضافرهنگی  -اجتماعیگردشگری در حوزه 

 .محیطییستزاقتصادی و های اند تا حوزهداشته
 

 کندال )ارزیابی عملکرد گردشگری( نتایج آزمون -5جدول 

 .4932های پژوهش، : یافتهمأخذ

Mean Rank هابندی شاخصرتبه 

 اقتصادی 49/2

 فرهنگی -اجتماعی 43/2

13/4 
 محیطییستز

Sig= 111 /1  

والییس در میورد تفیاوت  -نتایج حاصل از تحلیل کروسکال

دهید ای تحقیق نشیان مییهای تحصیلی بر متغیرهوهنگرش گر

سه متغیر اشتغال مستقیم، مهیاجرت و تقوییت که در خصوص 

های تحصیلی مختلیف، مهارت زبانی، میان میانگین نگرش گروه

(. در مورد متغیر اشیتغال 7داری وجود دارد )جدول تفاوت معنا

ین مستقیم، بیشترین رضایت مربوط به افراد بیا تحصییالت پیای

نیوع مشیاغلی باشید کیه  به خاطراست. این مسئله ممکن است 

شیود. بیه عبیارت بهتیر، افیراد بیا توسط این گیروه اختییار میی

 یآموزشی ییرغتحصیالت باالتر تمایلی به انجام مشاغل ییدی و 

را ندارنید. در  دسیتینازاهمچون دستفروشی، بقالی و میواردی 

وط بیه قشیر مورد موضوع مهاجرت نیز بیشترین مهیاجرت مربی

تیوان در مشیاغل کرده روستاست. علت ایین امیر را مییتحصیل

نامناسب با موقعیت اجتماعی این قشر از افراد و همچنین نبیود 

دانسیت. در رابطیه بیا تقوییت  هاآنشغل مرتبط با زمینه کاری 

هییای زبییانی نیییز رضییایت بیشییتری در میییان افییراد بییا مهییارت

  .شودتر دیده میتحصیالت پایین
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 های تحصیلی مختلفوالیس برای گروه -نتایج آزمون کروسکال -7جدول 

 .4932های پژوهش، : یافتهمأخذ

Mean Rank & Sig N های تحصیلیگروه 

32/92  

41/94  

73/99  

14/94  

24/99  

 

43 

23 

44 

1 

2 

71 

 اشتغال مستقیم

 4(سوادبی

 2(زیردیپلم

 9(دیپلم

 4(لیسانس

 4(لیسانس به باال
Total 

Sig= 141/1  

19/97  

27/92  

37/92  

24/99  

11/41  

 

43 

23 

44 

1 

2 

71 

 مهاجرت

4 

2 

9 

4 

4 
Total 

Sig=  127/1  

47/23 

22/93 

32/93 

44/27 

24/3 

 

43 

23 

44 

1 

2 

71 

 تقویت و ارتقا مهارت زبانی

4 

2 

9 

4 

4 
Total 

Sig= 114/1  

 درآمد به میلیون تومان در سال()مختلف های درآمدی والیس برای گروه -نتایج آزمون کروسکال -6جدول 

 .4932های پژوهش، : یافتهمأخذ

Mean Rank & Sig N درآمد ساالنه 

 

 

5/36 

42/31 

11/37 

12/26 

11/46 

 

 

17 

33 

8 

7 

4 

76 

 
 

 های مسکونیقیمت زمین

1)2 

2) 4-2  

3) 7-4  

4) 8-7  

5) 8 
Total 

Sig= 121/1  

Sig= 134/1  

های والیس در مورد گروه -تایج حاصل از تحلیل کروسکالن

دهد که در خصوص درآمدی و متغیرهای تحقیق نشان می

-های مسکونی، میان میانگین نظرهای گروهمتغیر قیمت زمین

 (.1جدول داری وجود دارد )های درآمدی مختلف، تفاوت معنا
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های های مسکونی بین گروهدر مورد متغیر قیمت زمین

ربوط به افراد با درآمد باال درآمدی مختلف، بیشترین رضایت م

 رضایت کمتری دارند. درمجموعاست و قشر فقیر 

 گیریبحث و نتیجه. 5
بر گردشگری  یرتأثهای صورت گرفته در زمینه پژوهش

سکونت های گردشگری جاذبهکه در مجاورت  ساکنینیزندگی 

اکثریت مردم از پیامدهای اقتصادی این  دهد کهنشان می ،دارند

های محرکهباورند که  ینبر ازیرا  کنندبال میپدیده استق

 شودآگاهی از میراث طبیعی و فرهنگی میموجب اقتصادی 

گردشگری نتوانسته  درمجموعاما  (2142)قادری و هندرسون، 

، نیز ی داخلیها. بیشتر پژوهشاز میزان فقر روستاییان بکاهد

 دانند و بر اینتوسعه گردشگری پررنگ مینقش دولت را در 

دولت با حمایت از بخش خصوصی کنند که می یدتأکموضوع 

را در این صنعت هموار  درآمدکمتواند زمینه حضور ذینفعان می

 دهدنشان مینیز  پژوهشاین نتایج بکاهد.  هاآنکند و از فقر 

 روستا فصلی برای ساکنان صورتبه گردشگری اگرچه که

نسبت به مسائلی  آگاهی روستاییاندر اشتغال به وجود آورده و 

 مؤثر فرهنگی -های اجتماعیو سرمایه میراث طبیعیهمچون 

 یژهوبهاز قبیل کاهش مهاجرت جوانان هایی بوده اما در زمینه

، رونق بخشیدن به محصوالت کشاورزی و کردهتحصیلقشر 

 ماندهدر کاهش فقر ساکنان روستا ناکام  یطورکلبهو  دامی

به دم روستا اشتیاق زیادی مر که است یحالاین در است. 

 طورهمانهای مرتبط با گردشگری دارند و مشارکت در فعالیت

که پیشتر گفته شد برخی از جوانان روستا با سرمایه اندکی که 

کارگاهی جهت تولید تا  اندتالشاختیار دارند در در 

علت ناکامی گردشگری در در روستا احداث کنند.  دستییعصنا

 ازجملهعامل  در چندروستا را بایستی کاهش فقر ساکنین 

، عدم گردشگری به دولت نسبت رویکردو  گذاریشیوه سیاست

بین  ازآنجاکه. جستجو کرد ...اجازه فعالیت بخش خصوصی و 

 وجود داردرابطه عمودی  محلی دولت، بخش گردشگری و مردم

 و به مناطق مختلف ایعدم نگرش منطقهاغلب به علت لذا 

رسیدن به گردشگری در ریزان و کارشناسان، امهربه کم برنتج

. فقدان فعالیت بخش ناکام مانده است اهداف تعریف شده

یکی دیگر از عوامل ناکامی این صنعت خصوصی در روستا نیز 

به بخش خصوصی  کهیدرصورتباشد. به اهدافش می یدنرس در

شاهد حمایت این بخش از توان شود میاجازه فعالیت داده 

در مجموعه  ازآنجاکهها و اقدامات جوانان روستا بود فعالیت

 گونهیچهتخت جمشید و همچنین روستای شهرک ولیعصر 

گونه رقابتی میان نهاد غیردولتی اجازه فعالیت ندارد لذا هیچ

ذینفعان منطقه وجود نداشته و منافع حاصل از گردشگری 

رقابت در سطح منطقه  کهیهنگام .متوجه دولت است صرفاً

ها وجود داشته باشد، کیفیت تولیدات محلی باال رفته و محرک

به سمت این تولیدات تغییر  وکارکسبها در بخش و نگرش

توان در اثربخشی گردشگری بر اقداماتی که میدیگر از . یابدمی

-زندگی مردم محلی بدان اشاره کرد، رفع موانع و محدودیت

ای مربوط به ههایی است که از مشارکت مردم در فعالیت

کند، موانع موجود در روستا، فقدان گردشگری جلوگیری می

زیرا ؛ های شغلی و نبود سرمایه مالی در روستاستمهارت

، اجاره پارکینگ و دستییعصناهایی از قبیل ساخت فعالیت

های عرضه مواد غذایی محوطه تخت جمشید نیازمند فروشگاه

روستا توانایی اجاره کردن اهالی  ازآنجاکهسرمایه اولیه هستند و 

ای جز دست کشیدن از این این اماکن را ندارند، لذا چاره

ها نقش دولت را در ها ندارند. این موانع و محدودیتفعالیت

سازد. مدیران و زایی برجسته میتوسعه منابع انسانی و اشتغال

-توانند با آموزش مهارتمینیز اندرکاران امر گردشگری دست

پذیری و غیره(، زمینه مشارکت و )مانند مهمانهای شغلی 

فعالیت دختران و پسران جوان منطقه را فراهم سازند. این 

های فقیر را هدف قرار دهد ها بایستی جوانان خانوادهفرصت

. این معیارها نیستند یتمامبهبی قادر به دستیا هاآنزیرا 

ه باشد ، دولت بایستی نقش هدایت و رهبری داشتیگردعبارتبه

مندی مردم روستا را از مشارکت و بهره که فرصت صورتینبد

 رشد گردشگری تضمین کند.
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Abstract 
Purpose: In the last two decades, tourism industry has attached great importance and transformed 

into one of the key factors for development in many countries. Nowadays, efforts have been made 

to empower rural poor class through participating in the process of tourism benefits. Ultimate goal 

of these endeavors is improving life quality and reducing rural poverty. 

Methodology: Using qualitative and quantitative analysis methods, this research investigates the im-

pacts of tourism on different aspects of Vali-e-Asr village of Marvdasht County, Fars, Iran. The main 

research question is that has tourism had any impacts on economic, socio-cultural and environmental 

aspects of the residents of Vali-e-Asr village in the vicinity of Persepolis? To answer this question, 20 

indicators including economic, socio-cultural and environmental have been identified and the impact 

of each indicator has been ranked based on experts’ opinions. For collecting data, 12 interviews were 

conducted with experts and 67 questionnaires from rural households have been completed. 
Findings: The results show that although tourism has had positive impacts on cultural and environ-

mental aspects like language skills and raising awareness of residents about the environment, for the 

economic aspect despite creating limited direct and indirect jobs it failed in reducing rural poverty. 

Research limitation: The major limitation of the study is the lack of accurate statistics about the 

number of foreigners visiting the Persepolis. 
Practical implications: The most practical solutions are removal of obstacles and limitations pre-

venting people from participation in tourism activities. On the other hand, since no NGOs are al-

lowed to compete with governmental organizations, there is no competition among stakeholders in 

the region and benefits of tourism are restricted to government institutions. Hence, all stakeholders 

should be allowed to participate in tourism activities. 

Key words: Tourism, poverty, Persepolis, Vali-e-Asr Village. 
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