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  چكيده 

 ياپديـده  واي جهـاني يافتـه اسـت    ويژه گردشگري روسـتايي گسـتره  امروزه، گردشگري و به
آنچه گردشگري . روديشمار موران نوين بههاي فّناوري در دجانبة نوآوريهمه توسعة از برآمده

يـك  در  ،فرهنـگ و اطالعـات   سـرمايه،  هايجريان است، کرده مبدل توسعه روند در عاملي به را
با عواملي چون افزايش درآمد، سطح رفاه، اوقات فراغـت بيشـتر و بهبـود ارتباطـات      همپوشي

كه گردشگري چـه نقشـي در   پاسخ بدين پرسش است  يبر اين باور، تحقيق فرارو در پ. است
اقتصـادي نقـاط روسـتايي در بخـش سـامان از توابـع اسـتان چهارمحـال و          -توسعة اجتماعي
نفر در قالـب نمونـة    ۳۷۶ يشده از سوتکميل يهامطالعات ميداني و پرسشنامه. بختياري دارد

زايش کـه ميـان افـ    دهد ميروستاي گردشگرپذير نشان  پانزده در کوکران روشآماري منتخب به
دار ياقتصـادي رابطـة معنـ    -ي اجتماعيها شاخصشمار گردشگران، رونق گردشگري و بهبود 

  . وجود دارد

توسـعة  / منـاطق روسـتايي  / توسـعة اقتصـادي  / توسعة اجتماعي/ گردشگري: هاكليدواژه
  ).استان( يچهارمحال و بختيار)/ بخش(سامان / مطالعة موردي/ روستايي

                                                            
آزاد شناسي دانشـگاه  و كارشناس ارشد جامعه ركز شهركرد؛، دانشگاه پيام نور مترتيب، استاديار گروه جغرافيابه ∗

 . اسالمي، واحد دهاقان
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  مقدمه

 اقتصادي پويا، پر رونـق و رو  ةني، صنعتي پاك و سومين پديدگردشگري در جهان كنو

است كه پس از صنايع نفت و خودروسازي گوي سـبقت را از ديگـر صـنايع     به توسعه

کـه بـر اسـاس بـرآورد سـازمان جهـاني        ياگونـه ، بـه )۱۳۸۶غفاري، (اند جهاني ربوده

بـا سـرعتي   جهانگردي، ارزش وجوه حاصل از جهـانگردي و مسـافرت در دهـة آتـي     

ي هـا  بخـش بـاالتر از اقـالم صـادراتي در ديگـر      يتر از تجارت جهاني به سـطح افزون

همچنـين،  ). World Tourism Organization, 1995: 21(خواهـد رسـيد    اقتصـادي 

ميليـون نفـر    ۹۳۷، شمار مسافران و جهـانگردان از مـرز   ۲۰۱۰که در  شود ميبيني  پيش

  ). World Tourism Organization, 1994: 36(خواهد گذشت 

  بيش از صد ميليون فرصت شـغلي مسـتقيم ايجـاد کـرده      يتاکنون صنعت جهانگرد

اجتمـاعي در سراسـر جهـان قـرار گرفتـه اسـت        -و مبناي تحوالت شگرف اقتصـادي 

)World Tourism Organization, 1993:18 .(رو،از اين  

تـرين اشـکال   مردمـي مثابـه يکـي از   بارز گردشگري روستايي بـه  يبا توجه به ويژگ

انتظار داشت که اين صنعت، از يک سو، به رشد اقتصـادي و تنـوع    توان ميگردشگري، 

ديگر، با جذب مازاد نيروي انساني، به ايجاد اشـتغال و   يو از سو يروستاي يها فعاليت

توسـعة   يدرآمدزايي براي ساکنان روستاها کمـک کنـد؛ و بـدين ترتيـب، فرصـتي بـرا      

  ).۲: ۱۳۸۲سقايي، (شود  جانبه قلمداد همه

  هـاي گردشـگري در زمـرة    با اين همه، اگرچه ايران از نظـر منـابع طبيعـي و جاذبـه    

سـازمان جهـاني جهـانگردي در     يده كشور نخست جهان است، متأسفانه همة آمارهـا 

هاي گذشته از روند بسيار كند ورود گردشگران به ايران و در نتيجـه، سـهم نـاچيز     سال

  ).۱۶۸: ۱۳۸۶كارگر، (مد ناخالص ملي کشورمان حكايت دارد اين صنعت در درآ

 -استان چهارمحال و بختياري، با وسعتي معـادل يـک درصـد از قلمـرو جغرافيـايي     

هاي گوناگون طبيعي، فرهنگي و تاريخي، و نيـز بـا   مندي از جاذبهسياسي کشور و بهره

فـراوان در توسـعة   اسـتعدادهاي   يجبـال زاگـرس، دارا  موقعيتي ممتاز در ميان سلسـله 
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ي در گذار سرمايهو  ريزي برنامهبا شناخت،  توان ميرو، است؛ از اين يصنعت جهانگرد

مهـم   يويژه روستايي اين استان، گامهاي شهري و بهکرانههاي واقع در پس زمينة جاذبه

زدايي منطقه برداشت و نيز قلمرو اين تحقيق را به قطبـي  و مؤثر در توسعه و محروميت

  .و شکوفاتر از گذشته تبديل کرد جاذب

  بيان مسئله و ضرورت پژوهش 

هاي روستايي مستقر در امتداد محور گردشگري هرچند، همواره اجتماعات و سکونتگاه
رود در بخش سامان از توابع شهرستان شهرکرد در اسـتان چهارمحـال و   رودخانة زاينده

هـاي بسـيار در حـوزة    ندي از تـوان ملحاظ موقعيت ممتاز جغرافيايي و بهرهبختياري، به
پذيرفته و بر  تأثيرگردي، گردشگري روستايي و کشاورزي، از پديدة گردشگري طبيعت

هـا، تنگناهـا و   دليـل عـدم شـناخت دقيـق و علمـي از تـوان      اند اما بهگذار بودهتأثيرآن 
معقـول از   بـرداري مند در بهرهجامع و نظام ريزي برنامهآنها و نيز فقدان يک  يها قابليت
هـاي  هـا و فرآينـد  ها در راسـتاي هـدايت رونـد   ي موجود، تاکنون از اين توانها قابليت

  .گيري نشده استبه توسعة پايدار بهره يدستياب يطبيعي، اجتماعي و اقتصادي برا
سازي ارتباط بين گردشـگري و توسـعة   بر اين اساس، مقالة حاضر به تبيين و شفاف

منظور تسـهيل و تسـريع در   پردازد و بهياقتصادي م -تماعيساختارها و کارکردهاي اج
تحقق توسعة نقاط روستايي منطقه از منظر صـنعت گردشـگري، رهنمودهـايي را ارائـه     

  .خواهد کرد

  اهداف 

  : اند ازاهداف پژوهش حاضر عبارت

اقتصادي نقاط روستايي مورد مطالعـه   -شناخت نقش گردشگري در توسعة اجتماعي •

 يق؛ در قلمرو تحق
شناخت و ارزيابي ارتباط بين نقش گردشگري و ميزان درآمد ساكنان نقاط روسـتايي   •

 مورد مطالعه؛ 
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هـاي شـغلي بـراي    شناخت و ارزيابي ارتباط بين نقش گردشگري و ايجـاد فرصـت   •

 ساكنان نقاط روستايي مورد مطالعه؛ 
نقـاط  ي فرهنگي ساكنان ها شاخصشناخت و ارزيابي ارتباط بين نقش گردشگري و  •

 روستايي مورد مطالعه؛ 
شناخت و ارزيابي ارتبـاط بـين نقـش گردشـگري و رفـاه اجتمـاعي سـاكنان نقـاط          •

 روستايي مورد مطالعه؛ و 
اقتصادي نقاط  -تقويت  نقش گردشگري در توسعة اجتماعي يبرا يارائة پيشنهادهاي •

  .روستايي مورد مطالعه

  هافرضيه

   :اند ازپژوهش حاضر عبارت يهاضيهفر

 دار وجود دارد؛ يبين ميزان گردشگري و امكانات گردشگري در روستا رابطة معن •
 دار وجود دارد؛ يهاي شغلي رابطة معنبين گردشگري و ايجاد فرصت •
 دار وجود دارد؛ يبين گردشگري و ميزان درآمد خانوار رابطة معن •
 دار وجود دارد؛ و يي فرهنگي رابطة معنها شاخصبين گردشگري و  •
  .دار وجود دارديگردشگري و رفاه اجتماعي رابطة معنبين  •

  متغيرها

  متغير مستقل
  .عبارت است از صنعت گردشگري پژوهش حاضرمتغير مستقل 

  متغيرهاي وابسته
ايجاد اشتغال، ميزان درآمـد خـانوار،   : اند ازوابسته عبارت يدر پژوهش حاضر، متغيرها

  .ي فرهنگي و رفاه اجتماعيها شاخص
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  تحقيق شناسيروش

  فرآيند كار 
مـورد نظـر و نيـز انجـام مطالعـات       يهادر اين پژوهش، پس از تعيين اهداف و فرضيه

در ايـن  . اي آغاز شـد مقدماتي دربارة موضوع تحقيق، مرحلة تحقيق اسنادي و كتابخانه

آوري برداري و جمـع هاي اطالعاتي، فيشاي و بانكمرحله، با مراجعه به منابع كتابخانه

منظـور انجـام مطالعـات ميـداني، پـس از طـرح       بـه . ت مورد نظر صورت گرفتاطالعا

سـاكنان محلـي در نقـاط     يهـا از سـو  ها و تنظيم پرسشنامه، تکميـل پرسشـنامه  پرسش

هـا بـا   ها، پردازش و تحليل دادهآوري دادهروستايي مورد نظر انجام شد؛ و پس از جمع

  .صورت گرفت SPSSافزار استفاده از نرم

  آماري و حجم نمونهجامعة 
روســتاي واقــع در بخــش ســامان از توابــع شهرســتان شــهرکرد در اســتان  ۲۳از ميــان 

 يچهارمحال و بختياري، جامعة آماري پژوهش جمعيت ساکن در پـانزده روسـتاي دارا  

نفر جمعيـت سـاکن    ۱۷۴۳۱همچنين، از مجموع . گيرديخانوار را در بر م ۱۵۰بيش از 

درصـد از   ۲/۲نفر برابر بـا   ۳۷۶روش کوکران حجم نمونه بهدر نقاط روستايي منتخب، 

كل جامعة آماري تعيين شده که توزيع آن به نسبت شمار جمعيت ساکن در هر کدام از 

 ينقاط روستايي منتخـب صـورت گرفتـه اسـت؛ و سـرانجام، پـس از انتخـاب تصـادف        

  . ها اقدام شده استها، به توزيع و تکميل پرسشنامه نمونه

   اه يافته

  نتايج توصيفي
  جنسيتي  تركيب

گويان مـرد  درصد از پاسخ ۹/۷۹كه  دهد ميبررسي تركيب جنسيتي جامعة آماري نشان 

 . انددرصد زن بوده ۱/۲۰و 
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  گويانفراواني جنسيتي پاسخ -۱جدول 

درصدتجمعيدرصدفراواني متغير

 ۱/۲۰ ۱/۲۰ ۷۶ زن
 ۱۰۰ ۹/۷۹ ۳۰۲ مرد
 ۳۷۸۱۰۰کل جمع

  گويانفراواني جنسيتي پاسخ -۱نمودار         ي تحقيقها تهياف: منبع

  توزيع سني پاسخگويان
درصـد   ۶/۵۲هـا بـا   سـني، بيشـترين پاسـخ    ةگان هاي دهبر اساس نتايج حاصل در گروه

سـاله   ۱۵-۲۵هاي ديگر، گروه سـني  در رده. باشد ساله مي ۲۶-۳۵مربوط به گروه سني 
ها را بـه  درصد از پاسخ ۶/۱۴ساله و بيشتر  ۴۶درصد و  ۱/۲۴ساله  ۳۶-۴۵درصد،  ۵/۸

  . است خود اختصاص داده

 گويانپاسخ يسن يفراوان -۲جدول 

 درصدفراواني متغير
  درصد 
تجمعي

۳۲۵/۸۵/۸ساله ۲۵تا ۱۵
۱۹۹۶/۵۲۳/۶۱ساله ۳۵تا  ۲۶
۹۱۱/۲۴۴/۸۵ساله ۴۵تا  ۳۶
۵۵۶/۱۴۰/۱۰۰ساله و باالتر ۴۶

 ۳۷۷۷/۹۹  جمع
۱۳هاي گمشدهداده

 ۳۷۸۰/۱۰۰جمع
  گويانپاسخ يسن يفراوان -۲نمودار       تحقيق  يها يافته: منبع

  وضعيت شغلي پاسخگويان 
 ۶/۵۶ها را افراد داراي شـغل آزاد بـا   كه بيشترين تعداد پاسخ دهد مينتايج تحقيق نشان 

درصـد بـه خـود     ۷/۳۰درصد، و بيكاران جوياي كار با  ۲/۱۲درصد، كارمندان دولت با 
  .انداختصاص داده
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 گويانفراواني شغلي پاسخ -۳جدول 
 متغير

درصد فراواني
  درصد 
تجمعي

۲۱۵۹/۵۶۰/۵۷شغل آزاد
۴۶۲/۱۲۲/۶۹کارمند دولت
۱۱۶۷/۳۰۰/۱۰۰کار بيکار جوياي
 ۳۷۷۷/۹۹ جمع

 ۱۳/۰هاي گمشدهداده
 ۳۷۸۰/۱۰۰ جمع

  گويانفراواني شغلي پاسخ -۳مودار ن             قي تحقيها يافته :منبع

  وضعيت تحصيلي پاسخگويان

گويـان را  كه بيشترين تعـداد پاسـخ   دهد ميگويان نشان بررسي وضعيت تحصيلي پاسخ

درصد به خود اختصاص داده و پـس از آن، افـراد    ۹/۳۸افراد داراي مدرك زير ديپلم با 

درصد و فوق ديپلم و بـاالتر بـا    ۱۸سواد با درصد، افراد بي ۵/۳۲مدرک ديپلم با  يدارا

  .اندگرفته يبعد جا يهادرصد در رتبه ۶/۱۰

  گويانفراواني ميزان تحصيالت پاسخ -۴جدول 

 درصدفراواني متغير
  درصد
تجمعي

۶۸۰/۱۸۰/۱۸ سواديب
۱۴۷۹/۳۸۹/۵۶  ديپلمزير 

۱۲۳۵/۳۲۴/۸۹ ديپلم
۳۶۵/۹۹/۹۸ ديپلم فوق

ليسانس و 
 ۰/۱۰۰ ۱/۱ ۴ باالتر

۳۷۸۰/۱۰۰ جمع

 گويانفراواني ميزان تحصيالت پاسخ -۴نمودار            ي تحقيقها يافته: منبع
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  هانتايج آزمون فرضيه
  آزمون فرضية اول

دار ميان ميزان گردشگري و امكانات يبر وجود رابطة معن يبررسي فرضية اول مبن يبرا
بـا  . دو استفاده شده اسـت ساله، از آزمون خي گردشگري در روستا در يک دورة هشت

توجه به جدول توافقي، عامل افزايش ميـزان گردشـگري بـر افـزايش ميـزان امكانـات       
و  ۴و درجة آزادي ) ۲χ=۲/۳۰(دو گردشگري مؤثر بوده است؛ و اين ارتباط با آمار خي

اسـبة  همچنـين، بـا مح  . دار استدرصد معني ۵در سطح  ۰۰/۰داري حداقل سطح معني
  .ثابت شده است ۲۳/۰ميزان ضريب همبستگي کندال، ارتباط ميان دو عامل به

  رابطة بين ميزان گردشگري و امكانات گردشگري در روستا -۵جدول 

  امکانات گردشگري در روستا نسبت به هشت سال گذشته افزايش داشته
ميزان گردشگري 

در روستا نسبت به 
هشت سال گذشته 

  افزايش داشته

  ******  کم  متوسط  يادز  جمع
  کم  ۵۰  ۱۷  ۱  ۶۸
  متوسط  ۱۰۵  ۶۶  ۸  ۱۷۹
  زياد  ۵۷  ۵۰  ۲۳  ۱۳۰
  جمع  ۲۱۲  ۱۳۳  ۳۲  ۳۷۷

  ي تحقيقها يافته: منبع

  بررسي افزايش امکانات گردشگري و ميزان گردشگري در روستا: دوآزمون خي -۶جدول 

  داريحداقل سطح معني  درجة آزادي  دوآمار آزمون خي

۲/۳۰  ۴  ۰/۰  

  ي تحقيقها يافته: منبع

  آزمون فرضية دوم
صـنعت   دار ميـان يبر وجود رابطة معنـ  يبراي سنجش متغيرها و آزمون فرضية دوم مبن

داري  يمعن سطح که آنجا از .است شده استفاده دوخي آزمون و ايجاد اشتغال، از يگردشگر
ر است، اين فرضيه کمت) α=۰۵/۰( نظر مورد دارييمعن سطح از) .sig=۰/۰۰( شدهمحاسبه

هاي ، افزايش شمار گردشگران و رونق گردشگري با افزايش فرصتي؛ يعنشود ميتأييد 
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اسـت؛  ) α )۴/۳۵=۲χ  ،۴=df=۰۵/۰داري در سـطح  رابطة معنـي  يشغلي و اشتغال دارا
.  دهـد  مـي نيـز وجـود ارتبـاط مسـتقيم را نشـان      ) ۳/۰(همچنين، محاسبة ضريب کندال 

 .بر افزايش اشتغال اثر مثبت داشته است يگردشگر بنابراين، بهبود صنعت

  بررسي رابطة صنعت گردشگري و اشتغال: دوآزمون خي -۷جدول 

  .df Sig  دوآمارة آزمون خي
۴/۳۵  ۴ ۰/۰ 

  ي تحقيقها يافته: منبع

  آزمون فرضية سوم 
دار ميـان صـنعت   يبر وجود رابطة معن يبراي سنجش متغيرها و آزمون فرضية سوم مبن

بـدين منظـور، دو   . دو اسـتفاده شـده اسـت   و درآمد خانوار، از آزمون خـي  يشگرگرد
و نيـز توليـد و فـروش صـنايع     ) مانند بادام و گـردو (شاخص فروش محصوالت باغي 

گويـان، عامـل گردشـگري و    از ديدگاه پاسـخ . دستي و محلي مورد استفاده قرار گرفت
محصوالت باغي و صـنايع دسـتي    رونق آن به افزايش متوسط درآمد خانوارها از طريق

  .به دو جدول توافقي زير و نتايج آنها، قابل مشاهده است يانجاميده که با نگاه

بررسي رابطة ورود گردشگران به روستا با افزايش توليد و : دوآزمون خي -۸جدول 
  فروش صنايع دستي

 داريحداقل سطح معني درجة آزادي  دوآمارة آزمون خي

۴/۵۲  ۴ ۰/۰ 

  ي تحقيقها يافته: عمنب

بررسي رابطة ورود گردشگران به روستا با افزايش فروش : دوآزمون خي -۹جدول 
  محصوالت باغي

 حداقل سطح معني داري ي آزاديدرجه  آزمون خي دو آمارة

۱/۴۰  ۴۰/۰  
  ي تحقيقها يافته: منبع
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  آزمون فرضية چهارم 
و  يدار ميان صنعت گردشگرينبررسي وجود رابطة مع يهاي گذشته، براهمانند آزمون

نيز در بررسي نهايي، از محاسبة  و توافقي جداول و دوخي آزمون از ،يفرهنگ يها شاخص
دو بر اساس نتايج نهايي و بـا توجـه بـه آمـارة آزمـون خـي      . کندال استفاده شد ضريب

)۰۳/۴۸=۲χ ( ۰۵/۰در سـطح   ۰/۰داري بـا حـداقل سـطح معنـي     ۴و درجة آزادي=α، 
ي فرهنگـي  ها شاخصتغيير  و گردشگري يعني، افزايش -بين اين دو عامل باطارت وجود

دهندة نشان) ۳/۰(ثابت شده و مقدار ضريب کندال  -ويژه فرهنگ سنتي و بومي مردمبه
  .ارتباط مستقيم بين دو عامل است

بررسي رابطة ورود گردشگران به روستا با وضعيت : دوآزمون خي -۱۰جدول 
  ي فرهنگيها شاخص

 داريحداقل سطح معني درجة آزادي  دوآمارة  آزمون خي

۰۳/۴۸  ۴ ۰/۰ 

  ي تحقيقها يافته: منبع

  آزمون فرضية پنجم
و رفـاه   يدار ميان صنعت گردشگريبر وجود رابطة معن يبررسي فرضية پنجم مبن يبرا

هاي زندگي و دو، از دو شاخص افزايش هزينهکارگيري مجدد آزمون خي، با بهياجتماع
گويـان، و بـا   از ديـدگاه پاسـخ  . نيز افزايش توقعات مردم در زندگي استفاده شده اسـت 

داري در دو و نيز حداقل سطح معنـي توجه به نتايج جداول توافقي و مقادير آزمون خي
، رابطة ميان رفاه اجتماعي و افزايش گردشگري در مناطق مورد مطالعه ثابت ۰۵/۰سطح 

 تـأثير بهبود وضعيت گردشگري بر افزايش رفـاه اجتمـاعي    شده اما در اين مورد که آيا
  .است که بايد تحقيقات بيشتري صورت گيرد يمثبت داشته است يا خير، بديه
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  ورود گردشگران با افزايش  تأثيربررسي رابطة : دوآزمون خي -۱۱جدول 

  توقعات مردم در زندگي

 داريحداقل سطح معني درجة آزادي  دوآمارة آزمون خي

۵/۱۵  ۴ ۰/۰ 

  ي تحقيقها يافته: منبع

  هاي زندگيورود گردشگران با افزايش هزينه تأثيربررسي رابطة : دوآزمون خي -۱۲ جدول

 داريحداقل سطح معني درجة آزادي  دوآمارة آزمون خي

۰۶/۱۳  ۴ ۰/۰ 

  ي تحقيقها يافته: منبع

  گيريبندي و نتيجهجمع

نتـايج آمـاري مطالعـات ميـداني در نقـاط       شده و نيـز از تحليـل  آنچه از مباحث مطرح

استنباط کرد، در درجة نخسـت، ارتبـاط افـزايش ميـزان      توان ميروستايي مورد مطالعه 

گردشگري در نقاط روستايي مورد مطالعه با افزايش امکانات گردشگري در ايـن نقـاط   

  .نسبت به هشت سال گذشته است

نات زيربنـايي همچـون راه ارتبـاطي،    با اين همه، در بيشتر مناطق مورد مطالعه، امکا

دليل ازدحام شديد جمعيت در پارکينگ، و امکانات بهداشتي چندان مطلوب نيست؛ و به

نقـش  . محيطي اين مناطق نيازمند توجـه جـدي اسـت   روزهاي تعطيل، وضعيت زيست

بازاريابي و تبليغات نيز در توسعة صنعت گردشگري روستايي در منطقـه مـؤثر خواهـد    

  .بود

  :موارد زير را يادآور شد توان مييک بيان کلي،  در

 در افزايش ميزان امكانات گردشگري مؤثر بوده است؛  يرونق صنعت گردشگر - ۱
هاي شغلي ارتباط بين افزايش شمار گردشگران، رونق گردشگري و افزايش فرصت - ۲

 دار وجود دارد؛ معني
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 دار وجود دارد؛ سطح درآمد رابطة معني يبين افزايش شمار گردشگران و ارتقا - ۳
ي فرهنگـي  هـا  شاخصگردشگران، رونق گردشگري و وضعيت  بين افزايش شمار - ۴

 دار وجود دارد؛ و يرابطة معن
رابطة بين افزايش گردشگري و رفاه اجتماعي در منطقه ثابت شده اما پيداسـت کـه    - ۵

بهبود وضعيت گردشگري بر افزايش رفاه اجتمـاعي،   تأثيرمثبت بودن  يبررس يبرا

  .يد تحقيقات بيشتري انجام شودبا

ها بر اين اساس، با آگاهي از وضعيت موجود و نيز با توجه به نقاط ضعف و کاستي

-ي طبيعي در استان و بهها قابليتها، استعدادها و مندي مؤثر و مفيد از توانمنديو بهره
 هدفمنـد منـافع گردشـگري پرداخـت و از ايـن      يبه پيگيـر  توان ميويژه بخش سامان، 

  .سطح آگاهي، فرهنگ، درآمد و رفاه اجتماعي منطقه گام برداشت يرهگذر، در ارتقا

  پيشنهادها

گـذاري، اجرايـي و   در سـطوح سياسـت   يبا توجه بـه نتـايج ايـن تحقيـق، پيشـنهادهاي     

  : شود ميشرح زير ارائه کارکردي به

يي منظـور شناسـا  رود در قلمـرو تحقيـق بـه   تهية طرح جامع گردشگري محور زاينده •

فرهنگي و خدماتي و همچنـين،   -ها، تنگناها، استعدادها و امکانات طبيعيکامل توان

رفع سـريع موانـع توسـعة     يشده براريزي برنامهبندي نيازها و اقدام سريع و اولويت

 گردشگري در منطقه؛ 
ها و نهادهاي غيردولتي فعال در زمينة گردشـگري روسـتايي   تشکيل و تقويت انجمن •

با نظارت مسـتقيم  » مؤسسات گردشگري روستايي«اتر يا مؤسساتي به نام و ايجاد دف

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و نيز ادارة کل شـهر و روسـتاي   

مــوقعيتي  يي بيشــتر و داراهــا قابليــتاســتانداري در نقــاط روســتايي برخــوردار از 

 : تر در سطح منطقه، با اهدف زيرمرکزي
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-مردمي و بخش خصوصي در فرآيند تهيـه، اجـرا و بهـره   هاي جلب مشارکت - ۱
هـاي عمرانـي، اجتمـاعي و اقتصـادي در حـوزة      هـا و پـروژه  برداري از طـرح 

 گردشگري روستايي؛ 
 هـا  فعاليـت بر تمامي ) نظارت پايين به باال(نظارت مستمر، محّلي و غيرمتمرکز  - ۲

 هاي گردشگري در محل؛ و حرکت
در امـاکن و مسـاکن از    يگردشگران روسـتاي  دهي اسکانو سامان ريزي برنامه - ۳

 شده در روستا؛ پيش تعيين
 يي جامع گردشگرها برنامهها و نظارت مستمر و محّلي بر حسن اجراي طرح - ۴

 در ابعاد محلي؛ 
منظـور  هـاي جديـد گردشـگري در  محـّل بـه     سـنجي و تعريـف تـوان   قابليت - ۵

 ي و جلب مشارکت بخش خصوصي؛ و گذار سرمايه
هـا و مقـررات   نامـه رسـاني، تشـريح و تبيـين ضـوابط، آيـين     العگردآوري، اط - ۶

ي هـا  قابليـت ي در گذار سرمايهگردشگري براي روستاييان مشتاق به فعاليت يا 

  موجود در روستا و نيز حوزة فرادست آن

هاي گردشگري در نقاط روستايي مستقر در قلمرو ايجاد، توسعه و تجهيز زيرساخت •

مـدت و  اي کوتاهصورت برنامهطرح جامع گردشگري به تحقيق با استناد به مصوبات

 ضربتي؛ 
 ها؛ منظور افزايش جلب مشارکتتعريف سازوکارهايي به •
منظـور تربيـت راهنمايـان محّلـي و افـزايش      ترويجي به -ي آموزشيها برنامهاجراي  •

توسـعة صـنعت گردشـگري در محـل و      يآگاهي اجتماعـات روسـتايي از پيامـدها   

 تعامل با گردشگران ورودي؛ و  سازي بستر فراهم
ي توسعة انسـاني در نقـاط   ها شاخص يارتقا يي الزم براگذار سرمايهو  ريزي برنامه •

بـر توسـعة    ها شاخصات مستقيم و غيرمستقيم اين تأثيرروستايي منطقه با عنايت به 

  .پايدار صنعت گردشگري روستايي و تحول مثبت
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