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 عوامل موثر بر صنعت گردشگري در منطقه روستايي كالردشت

  
  1٭طاهره عبدالمنافي

  ايران ، تهران، تحقيقاتو واحد علوم اسالمي،  دانشگاه آزاد ،توسعه روستاييرشته ارشد  كارشناس
  

  مصطفي ازكيا
  ايران ران، ، تهتحقيقاتو واحد علوم اسالمي، ت علمي دانشگاه تهران و استاد دانشگاه آزاد عضو هيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  چكيده

 بـراي   .اسـت دشگري در مناطق روسـتايي كالردشـت        عوامل مؤثر بر صنعت گر    بررسي  هدف اصلي اين تحقيق     
جامعـه آمـاري ايـن تحقيـق را          .اسـتفاده شـد   ) پيمايشي(داني  رسيدن به اهداف تحقيق از دو روش اسنادي و مي         

 منطقـه كالردشـت هـستند،       ق روسـتايي و گردشـگري      منـاط  ء كه جز  »ولوال و رودبارك   «خانوارهاي روستاهاي 
ـ    300  نيـز  تحقيقدر اين    حجم نمونه    .بودندخانوار   1320كه  دادند  تشكيل    ،بـر طبـق نتـايج      .دسـت آمـد    ه نفـر ب

 ،زيـست جهـاني، ميـراث فرهنگـي و طبيعـت           ن مربوطه كشور در امر حفاظـت محـيط        مشاركت مردم و متصديا   
 نيـاز   صنعت گردشگري  توسعه. توسعه صنعت جهانگردي كشور كمك نمايد     تواند به      مي عنوان يك عامل مؤثر    هب

رساني به مردم در  آموزش و اطالعتوان به  ميكه از جمله اين موارد هاي مختلف دارد  ي در حوزهيها شرط به پيش
غـاتي  هـاي تبلي  توسعه برنامه هاي مرتبط، طريق توسعه نهادها و سازمان     نحوه برخورد با گردشگر و گردشگري از      

  . اشاره نمودمنطقهدر   مواردي از اين دستوهاي طبيعي و تاريخي براي معرفي جاذبه
  

  .صنعت گردشگري، كالردشتگردشگري روستايي،  :هاي كليدي واژه

                                                 
  Si_abdolmanafi@yahoo.comنويسنده مسوول مكاتبات، 1٭
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   مقدمه
، عمل پيمودن، طي )چرخش(  حركت دورانيمختلفي نظير، معاني  داراياي است كه  واژهگردشگري

ت، تامين سالمتي، مطالعه و استفاده از تعطيالعبارت ديگر  ، و بهدش نمودنكردن پيرامون، سير كردن، گر
هاي  به كليه فعاليت گردشگري روستايياما  ).1354ي، شكوي ( دانست موارد مذهبي و ورزشي درتحقيق

هاي روستايي با توجه به فرهنگ و بافت سنتي روستا، هنر و صنايع روستايي و   كه در محيطگردشگري
 1دات. شود گفته مي ،است... رنده گردشگري زراعي، اكوتوريسم وگي بر رسوم سنتي كه درو آداب 

گيرد و به  داند كه در محيط خارج از شهر صورت مي وجهي ميگردشگري روستايي را فعاليتي چند
  ).1384 ،زاده منشي(دهد يت زندگي روستايي را نشان ميگردشگران ماه

در خصوص ويژه براي توسعه مناطق در بسياري از كشورها  هاي ب ي منطقهريز امروزه برنامهدر اين راستا 
ترين صنعت جهان  عنوان مهم سوي ديگر صنعت جهانگردي به از . ضرورت تام يافته استگردشگرجذب 
يع ترين آثار رشد سر كه يكي از مهم در توسعه اقتصادي جهان داشته استهاي اخير رشد سريعي  در دهه

هاي شغلي براي اقشار مختلف  باشد كه در توسعه و گسترش فرصت زايي مي  اشتغالجهانگردي، مسأله
توان  ميباشد كه  هاي مناطق روستايي مي  پتانسيل،كند  توجه ما را جلب مي كهجامعه مؤثر بوده است و آنچه

الن  تفريحي براي پيشبرد اهداف ك-گردشگري مناطق روستايي و مراكز اي  در حوزه توسعه منطقهاز آن
ريزي   روستايي در برنامهتوان با استفاده از امكانات مراكز گردشگريتا ب استفاده نمودتوسعه كشورها 

  .)1378لي،  ( گردشگري در توسعه كشورها در نظر گرفت‐اي نقشي را براي مراكز تفريحي منطقه
همراه    را بهها تگيانبوهي از مشكالت و خس  در پشت نقاب خود،هاز طرف ديگر زندگي شهري امروز

ها و استراحت به طبيعت پناه ببرد كه اين امر موجب  كند تا براي رفع خستگي دارد كه انسان را وادار مي
همه ساله گردشگران زيادي در نقاط مختلف دنيا به طبيعت و مناطق  .توجه به گردشگري شده است

از اين رو توجه به . كنند  سپري ميروستايي روي آورده و اوقات فراغت خود را به دور از هياهوي شهرها
  .)Lane, 1994 (دباش  روستايي خالي از اهميت نميگردشگري

در طي چهار دهه گذشته گردشگري يكي از عوامل اصلي توسعه اقتصادي و اجتماعي بسياري از مناطق 
سرعت  ري به صنعت گردشگ،در طي دو دهه آينده 2سازمان گردشگري جهاني اساس تحقيقات بر. بوده است

 2010رشد صنعت گردشگري تا سال . ه استدش  و به بزرگترين صنعت جهان تبديلبه رشد خود ادامه داده 
  ). 1379رضواني، ( درصد رسيده است 7/6 تا 4/3بين 

رغم توجه به  عليآيد متأسفانه  چه از مطالعات صورت گرفته در مورد گردشگري در ايران برمي چنان
ترين عوامل   به مثابه يكي از مهم،انداز توسعه كشور ساله و سند چشم نجهاي پ گردشگري در برنامه

ريزي   برنامهدر روست و هنوز  ه با نوعي ركود و وقفه در كشور روب- اين فعاليت عظيم جهاني-زايي اشتغال

                                                 
1 Dot 
2 World Tourism Organization 
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ر ي د اين كمبود در مقياس ملّ.ريزي عمران و توسعه پيدا نكرده است گردشگري جايگاه خود را در برنامه
  .خورد به چشم مينيز ريزي و مديريت  گذاري، برنامه هاي سياست ام عرصهتم

شهرستان هاي  دهستانهاي توسعه توريسم روستايي در  توان در پژوهشي به 1383الهي در سال   فيض
، هاي مورد مطالعههاي توريستي در دهستانها و پتانسيلبا وجود توانكه دارد  پرداخته و بيان ميشهر  مشكين

هاي مورد مطالعه وجود دارد كه نگارنده مشكالت  در دهستانگردشگريموانع زيادي براي پيشرفت صنعت 
 كه بيشتر از تنگناهاي اقامتي،  استزيربنايي، اجتماعي، مديريتي و ساماندهي را مورد مطالعه قرار داده

   .)1383الهي،  فيض (شودارتباطي و سازماندهي ناشي مي
صرفاً از باال به هاي توسعه نقاط روستايي  يزير د خاطر نشان ساخت كه عمده برنامهيدر اين راستا با

دامات  و بنياد و نقطه شروع اق نبودهوجه كامل  به هيچها ريزي از اين رو اين برنامه. گيرد ين صورت ميپاي
وچك و محلي، اين روندي است كه با بسيج امكانات ك . شود و روستايي آغازهاي محلي بايد از طريق طرح

 سازد ريزي در مقياس فراتر را فراهم مي هاي برنامه و مشاركت مردم، پايهسازي نواحي شهري و روستايي  به
)Yu, 2004.(   

 انجام تحليل ريزي استراتژيك جهت ابزاري است براي برنامهSWOT11مدل استراتژيك در اين راستا 
هاي  ه استراتژييظور شناسايي مسايل منطقه و ارامن  فرصت و تهديد به، ضعف،قوت وضعيت و بررسي نقاط

عوامل ؛ اجتماعي و فرهنگي؛ الب چهار عامل محيطي و كالبديمدت براي يك منطقه كه در قمناسب در دراز
  .گيرد  مورد مطالعه قرار ميزيرشرح   نهادي به واقتصادي

. كاني تحقيق استباشد كه محدوده م يكي از اين مناطق گردشگري در كشور منطقه كالردشت مي
زر و خ  تري بخش مركزي سواحل جنوبي درياي كيلوم35اي زيبا و كهن است و در فاصله  كالردشت منطقه

هاي آزاد واقع شده است و   متري از سطح آب1200مربع و در ارتفاع  كيلومتر1500با وسعتي حدود 
، 3پس ، گرگ2ومحله اله 8منطقه مذكور از  . نفر را در خود جاي داده است14000جمعيتي حدود 

تشكيل شده است و از لحاظ گردشگري داراي  9باركرود و8، مجل7، اُجابيت6، مكا5، ولوال4كيف نحس
 مردماني سازگار و ،هواي لطيف  كوه، جنگل، دشت، درياچه، رود، آبشار، آب و.هاي بسياري است جاذبه

منطقه  .اند جاي گرفتهجا گردهم  اً محدود، يكاي نسبت  تاريخي، در گستره دوست و برخي آثار و ابنيه يهمانم
ها هزار ميهمان   ده وهاي فراوان ساالنه پذيراي بيش از يك ميليون گردشگر داخلي كالردشت با جاذبه

  ).1383شهرداري كالردشت، (خارجي است 
                                                 

  .است) Threats(تهديد و ) Opportunities( فرصت ،)Weaknesses(عف ، ض)Strengths( قوت واژه چهار مخفف اصطالح اين ١
22 Laho 
33 Greg Pease 
44 Hasn Keyf 
55 Velvoal 
66 Mka 
77 Ojabit 
 8 Mojl     
 9 Rood Bark 
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ر ها و تهديدهاي منطقه د  فرصتترين نقاط قوت، ضعف،  مهم كهال اساسي در اين مقاله اين استسئو
  .باشند  چه مواردي ميجذب گردشگر

  
  اهداف تحقيق

گري در مناطق روستايي كالردشت شناخت عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشحاضر هدف كلي تحقيق 
  :گيرد  نظر قرار مي زير مداختصاصيباشد كه در راستاي هدف كلي، اهداف  مي
  ؛كالردشتي هار روستافرد گردشگري روستايي ده هاي منحصر ب شناسايي و معرفي توان. 1
  ؛كالردشتي هاشناخت مشكالت و تنگناهاي توسعه گردشگري روستايي در روستا. 2
 و توسعه  تنگناها،ريزي شده با مشاركت مردم جهت رفع مشكالت هاي مفيد و برنامه حل ه راهيارا. 3

  .كالردشتي هاگردشگري روستايي پايدار در روستا
 

  وهش پژروش 
با در  .باشد  تحقيقي توصيفي مي،ها دادهاز نظر گردآوري   يك تحقيق كاربردي واين تحقيق از نظر هدف

و روش اسنادي و پيمايشي نياز و اهداف تحقيق از د نظر گرفتن تنوع جامعه آماري، انواع اطالعات مورد
ت  منطقه كالردشروستاهاي خانوارهايآماري اين تحقيق را  جامعه. آوري اطالعات استفاده شد براي جمع
گيري مطبق روستاهاي  تحقيق و با استفاده از روش نمونهاما با توجه به محدوديت زماني . دهند تشكيل مي

جامعه هدف تحقيق را  مناطق روستايي و گردشگري منطقه كالردشت هستند، ء كه جز»رودبارك« و »ولوال«
 كههر خانوار سرپرست  رو از از اين .)1389 ،سيماي كالردشت (باشند ميخانوار  1320دهند كه  تشكيل مي

آوري اطالعات  در ضمن به لحاظ محدوده زماني، جمع. عمل آمد هد، مصاحبه بنباش مرد يا  زن خانواده مي
   . صورت گرفت1389ميداني در بهار سال 

از اين رو حجم جامعه آماري مورد مطالعه . اساس فرمول كوكران انجام گرفت انتخاب حجم نمونه بر
تعداد .  كه براي انتخاب حجم نمونه از فرمول عمومي كوكران استفاده گرديدمين زده شد تخ  نفر300

 558 با جمعيت »ولوال«توضيح اينكه در روستاي (برحسب اصل نسبت پاسخگويان در هر يك از روستاها 
م نمونه عنوان حج نفر به 165 تعداد ،خانوار 726  با »باركرود«در روستاي  خانوار و 135 تعداد ،خانوار

اما روش انتخاب پاسخگويان در سطح روستا،  .تپذيرفصورت  ها و با توجه به جمعيت آن) انتخاب شدند
  . گيري سيستماتيك و با مصاحبه با افراد روستا صورت گرفت نمونهصورت  هب

منظور از آن عوامل محيطي و كالبدي كه . 1: متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش عبارت بودند از
كننده و حتي   و يا تضعيف عنوان يك عامل تقويت تواند به باشد كه معموالً مي ايط جغرافيايي و طبيعي ميشر

طبيعي، باستاني و اگوتوريستي  ها شامل منابع در منطقه مورد نظر اين جذابيت. عامل آسيب بخش تلقي گردد
 منظور از آن بعد تغييراتي :گيعوامل اجتماعي و فرهن. 2 .براي جلب پذيرش گردشگر مد نظر قرار گرفت
اهالي و ساكنان  سبب تماس مستقيم دهد و اين تغيير بيشتر به است كه در زندگي مردم جامعه ميزبان رخ مي
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گيرد و مقصود از اثرات فرهنگي تغييراتي است كه در هنر، آداب و رسوم،  آن ديار و جهانگردان صورت مي
تر هستند و در نتيجه باعث رشد و  اين تغييرات، بلندمدت. دهد يو معماري مردم ساكن جامعه ميزبان رخ م

كار  معني تغييرات به  فرهنگي را به–در مجموع اصطالح اثرات اجتماعي. شوند توسعه صنعت جهانگردي مي
ها، شيوه زندگي، محصوالت هنري و فكري جامعه ميزبان رخ  هاي روزانه، ارزش برند كه در تجربه مي
ها در  اثراث اقتصادي معموالً به نتايج طرح: اثرات اقتصادي. 3). 1381افتخاري و قادري،  ينالد ركن(دهد  مي

زايي، جلوگيري از مهاجرت، جلوگيري از خروج ارز از كشور و در كل جلوگيري از فرار زمينه اشتغال
فاه عمومي منطقه سرمايه از منطقه، تنوع اشتغال و ارايه خدمات، افزايش صادرات پنهان، و در نهايت به ر

شود كه معموالً  ها و نهادهاي مستقر در جامعه مربوط مي  به عملكرد سازمان:عوامل نهادي. 4. پردازد مي
ها در مورد گردشگري بر روي وضعيت گردشگري منطقه تأثيرگذار  ها و نوع برداشت آن عملكرد اين سازمان

  .خواهد بود
صورت طيف ليكرت استفاده  ه بسته و بهاي الئوقالب سدر  آوري اطالعات ميداني از پرسشنامه براي جمع

 1اي از  رت است كه براي هر عامل در دامنهبندي هر يك از عوامل فوق بدين صو معيار سنجش و درجه .شد
 3 ، به معناي اهميت كم2 ،كم معناي اهميت خيلي  به1كه امتياز   طوري  ، بهانجام گرديدبندي   درجه5تا 
زياد آن  معناي داشتن اهميت خيلي  به5ياز معناي اهميت زياد و نهايتاً امت  به4 ، اهميت متوسطمعناي داشتن به

ها  آوري شده برحسب مجموع وزن هاي گرد سپس اطالعات و داده. منظور شدعامل در توسعه گردشگري 
سنجي در  اولويتبندي و   و محاسبه شد و براي درجه،ها تجزيه و تحليل اي آن ميانگين رتبه ،دست آمد به

، الزم به ذكر است كه در اين مطالعه.  به كار گرفته شدSWOTهاي مختلف  ها و گروه درون دسته
 و قرار گرفتمد نظر  فرهنگي –ناختي، اقتصادي، نهادي و اجتماعيش امل بوموموضوعات در چهار دستة ع

 درجه شدت، بررسي  مذكور و پنجها بر پاية چهار عامل تهديدو ها،  ها، فرصت  ضعف،هر يك از نقاط قوت
  .ندو ارزيابي شد

بدين صورت كه در . در جامعه آماري مورد مطالعه براي بحث اعتبار از روش اعتبار صوري استفاده شد
 30بعد از تكميل . دست آمد ه اعتبار صوري تحقيق ب،نظران ابتدا با مشورت و استفاده از نظرات صاحب

سنجش استفاده  دست آوردن ميزان پايايي ابزار هكرونباخ براي ب ز ضريب آلفايآزمون ا عنوان پيش هپرسشنامه ب
  .شد

  
  بررسي ميزان آلفاي كرونباخ هر يك از متغيرهاي تحقيق -1جدول 
  آلفاي كرونباخ  متغيرها  رديف

  75/0  شناختي عوامل كالبدي و بوم 1
  81/0  عوامل اقتصادي  2
  77/0  عوامل نهادي  3
  78/0  عوامل اجتماعي  4
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عمل آمد و در نتيجه در مجموع  هها ب ي در آن اصالحاتي جزيهايي كه نامفهوم بودند، بدين ترتيب گويه 
نده ده كرونباخ نشان  اين ميزان ضريب آلفاي رسيد كه77/0هاي نهايي تحقيق به ضريب پايايي سازه

كرونباخ  ه به بررسي ميزان آلفاي در ادام.بودها براي سنجش مفهوم مورد نظر  همبستگي دروني باال بين گويه
  . از هر يك از متغيرها پرداخته شده استدست آمده هب

ي فوق در حد دست آمده در خصوص هر يك از متغيرها هتوان گفت كه ميزان آلفاي ب با توجه به جدول فوق مي
  .باشد باال و قابل قبول مي

  
  ها يافته

بندي آنها  ده بر روي اين نظرات براي اولويتجام شبنابراين، با توجه به نظرات مردم و محاسبات ان
ها،   ضعفقوت،  يك از نقاطاي هر هاي داده شده و ميانگين رتبه  تهيه شد كه مجموع وزن2جدول شماره 

    :باشد زير ميها به شرح ها و تهديد فرصت
با و فضاي سبز زيبا و منحصر به فرد هاي  انداز قوت، وجود چشم در بين نقاطترتيب اهميت موارد  به

هاي مرتفع  وجود ارتفاعات و قله، 37/4 آب و هواي خنك در تابستان با ميانگين وزني ،52/4ميانگين وزني 
، 28/4با ميانگين وزني هاي زيبا  به جنگلو امكان دسترسي آسان  ،32/4  كوهنوردي با ميانگين وزنيبراي

در مقابل ايجاد تعامل بين بخش دولتي و . باشند  ميبيشترين ميانگين وزني را داراقوت هستند كه  چهار نقطه
همچنين وجود مناطق  و، 98/1هاي اخير با ميانگين وزني  خصوصي در زمينه گردشگري در سال

ي مثل گردو و گالبي با ميانگين يها  وجود ميوه،22/2 شده با حيات وحشي متنوع با ميانگين وزني حفاظت
ترتيب   به،67/2 منطقه با ميانگين وزني  براي توليدات سنتي و بومي، امكان ايجاد بازار محلي46/2وزني 

  .اند را در بين پاسخگويان داشتهترين اهميت  كم
فاضالب  جاده، مانند(و كالبدي هاي محيطي  ساختهاي جدول نامناسب بودن زير ههمچنين بر طبق داد 

نامناسب بودن ، 91/3زي با ميانگين وزني هاي كشاور  از بين رفتن زمين،63/2با ميانگين وزني) و نظاير آن
 نامناسب بودن و ناكافي بودن تسهيالت ،78/2 ها و ترافيك بين شهرها در تعطيالت با ميانگين وزني راه

ايل هاي تم  و در مقابل مولفه،ضعف ترين نقاط ترتيب اهميت از مهم به، 76/2اقامتي و رفاهي با ميانگين وزني 
 آشنايي نداشتن با صنعت از جمله داليل مختلف گذاري در بخش گردشگري به مايهنداشتن مردم منطقه به سر

 10/3ترتيب با ميانگين وزني  برخورد مردم بومي با گردشگران بهو عدم انجام آموزش در زمينه ، گردشگري
  .باشند ضعف منطقه مي ترين نقاط اهميت  كماز 20/2 و
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  شتهاي صنعت گردشگري كالرد  قوت و ضعف-2جدول 
   )S (ها قوت

مجموع 
  ها وزن

ميانگين 
  ها وزن

  رتبه

1 S 1  52/4  1356  )عامل كالبدي (هاي زيبا و منحصر به فرد و فضاي سبز انداز وجود چشم  
4 S  2  37/4  1312  )عامل كالبدي (آب و هواي خنك در تابستان 

3 S  3  32/4  1296  )عامل كالبدي (هاي مرتفع براي كوهنوردي وجود ارتفاعات و قله  
2 S  4  28/4  1284  )عامل كالبدي (هاي زيبا امكان دسترسي آسان به جنگل  
19 S  5  81/3  1144  )عامل فرهنگي (نوازي در بين مردم روحيه باالي مهمان  
10 S  6  64/3  1092  )عامل اقتصادي (گذاري گردشگري مستعد بودن منطقه براي سرمايه  
11 S  7  51/3  1054  )عامل كالبدي (گراندسترسي آسان به دريا جهت استفاده گردش  
9 S  8  50/3  1050  )عامل كالبدي (صورت قطب مهم گردشگري در كشور وجود منابع طبيعي فراوان و معرفي آن به  
8 S  9  29/3  988  )عامل اقتصادي (محل عبور و مرور مسافران و امكان فروش محصوالت غذايي در سطح باال  
18 S  10  90/2  870  )عامل كالبدي (تاني در منطقههاي تاريخي و باس وجود جاذبه  
5 S  11  80/2  842  )عامل كالبدي (هاي متنوع وجود رودخانه  
14 S  12  70/2  836  )عامل نهادي (زايي و درآمدزا بودن گردشگري گيري باور به وجود اشتغال شكل  
17 S  13  74/2  824  ) فرهنگي-عامل اجتماعي ( رسوم و فرهنگ بومي و محلي،وجود آداب  
15 S 14  78/2  810  ) فرهنگي-عامل اجتماعي (تقويت حس همكاري و مشاركت در بين مردم  
16 S  15  69/2  808  ) فرهنگي-عامل اجتماعي (آگاهي از طريق رفت و آمد گردشگران بهبود سطح آموزش و  
12 S  16  67/2  802  )عامل اقتصادي (محلي براي توليدات سنتي و بومي منطقه امكان ايجاد بازار  
7 S  17  46/2  738  )عامل كالبدي (ي مثل گردو و گالبييها وجود ميوه  
6 S  18  22/2  668  )عامل كالبدي (شده با حيات وحشي متنوع وجود مناطق حفاظت  
13 S  19  98/1  596  )عامل نهادي (هاي اخير ايجاد تعامل بين بخش دولتي و خصوصي در زمينه گردشگري در سال  

  )W (ها ضعف
 مجموع
  ها وزن

ميانگين 
  ها وزن

  رتبه

1 W 
عامل  ()فاضالب و نظاير آن مانند جاده،(هاي محيطي و كالبدي  نامناسب بودن زيرساخت

  )كالبدي
790  63/2  1  

6 W  2  91/3  1174 )عامل اقتصادي (هاي كشاورزي از بين رفتن زمين  
2 W  3  78/2  834 )ديعامل كالب (ها و ترافيك بين شهرها در تعطيالت نامناسب بودن راه  
11 W  4  76/2  830 ) فرهنگي-عامل اجتماعي (نامناسب بودن و ناكافي بودن تسهيالت اقامتي و رفاهي  
7 W  5  70/2  812 )عامل اقتصادي (داليل مختلف كمبود تقاضا براي اين صنعت به  
10 W  6  62/2  786 ) فرهنگي-عامل اجتماعي (نامناسب بودن و عدم كفايت تسهيالت خدماتي و بهداشتي  
12 W 7 47/3 1042 ) فرهنگي-عامل اجتماعي (ها دليل حضور توريست ههاي اجتماعي ب افزايش آسيب  
4 W  8  48/2  746 )عامل نهادي (گذاري دولتي در اين ناحيه ريزي و سرمايه فقدان برنامه  
9 W  9  34/2  704 )عامل نهادي (مردان نيافتن مزاياي گردشگري در بين دولت جا  
3 W  10  23/2  670 )عامل كالبدي (نامناسب بودن تاسيسات و تجهيزات تفريحي و ورزشي  
8 W  11  20/2  660 )عامل نهادي (عدم انجام آموزش در زمينه برخورد مردم بومي با گردشگران  

5 W  
از جمله  داليل مختلف گذاري در بخش گردشگري به تمايل نداشتن مردم منطقه به سرمايه

 )عامل اقتصادي ( صنعت گردشگريآشنايي نداشتن با
932  10/3  12  
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   صنعت گردشگري كالردشتها و تهديدهاي  فرصت-3جدول 

  )O( ها فرصت
مجموع 

  ها وزن
ميانگين 

  ها وزن
  رتبه

6 O  1  39/3  1018  )عامل اقتصادي (گذاري در اين منطقه افزايش انگيزه بخش خصوصي به سرمايه  
5 O 2   14/3  942  )عامل اقتصادي(گردشگري صنعت زايي از  افزايش اشتغال و درآمد  
13 O  3  08/3  926  )عامل فرهنگي (افزايش تمايل و انگيزه گردشگران به مسافرت به ساير مناطق تفريحي  
3 O  4  04/3  914  )عامل كالبدي (جوار هاي هم ن وجود آب و هواي نامناسب در استا  
9 O  5  97/2  892  ) فرهنگي-عامل اجتماعي (دم مناطق اطرافانگيزه براي مسافرت و تفريح در بين مر افزايش  
4 O  6  90/2  870  گذاري در بخش گردشگري زي و سرمايهير امكان افزايش توجه دولت به برنامه  
7 O  7  84/2  852  )عامل نهادي (ها در منطقه و امكان ايجاد رشته گردشگري وجود دانشگاه  
2 O  8  80/2  842  )عامل كالبدي (جوار هاي هم ستانها و ا نبود فضاي تفريحي مناسب  در شهر  
12 O  9  76/2  830  )عامل  فرهنگي (افزايش امكانات و خدمات در مناطق تفريحي و گردشگري رقيب در مقايسه با اين منطقه  
1 O 10  74/2  822  )عامل كالبدي (ها  هاي جمعيتي در نزديكي اين منطقه و شلوغي در آن ها و قطب وجود شهر  
11 O  11  58/2  774  )عامل فرهنگي(مناسب  يجاد و افزايش انگيزه براي مسافرت به منطقه با تبليغاتا  
8 O  12  38/2  716  )عامل نهادي (ها در منطقه وجود نيروهاي متخصص بومي براي معرفي اين پتانسيل  
10 O  13  14/2  642  )عامل فرهنگي (ايجاد امكانات جديد فرهنگي و ورزشي  

  )T (هاتهديد
وع مجم
  ها وزن

ميانگين 
  ها وزن

  رتبه

3 T  1  96/3  1190  )عامل كالبدي (هاي كاذب در زمينه اجاره مكان وجود قيمت  
2 T  2  74/3  1124  )عامل كالبدي (طبيعي زيست و مناظر تخريب محيط  
1 T 3  52/3  1058  )عامل كالبدي (هاي كشاورزي و مزارع روستايي رفتن پوشش گياهي و تخريب زمين از بين  
13 T  4  40/3  1020  ) فرهنگي-عامل اجتماعي (هاي اجتماعي و تخلفات ازدياد آسيب  
4 T  5  40/3  1022  )عامل كالبدي (آلودگي منابع آب، خاك و اقليم اين منطقه  
6 T  6  33/3  1000  )عامل اقتصادي (گذاري در اين بخش عدم كشش منطقه براي جذب سرمايه  
12 T  7 22/3  968  ) فرهنگي-عامل اجتماعي ()گردشگراز طريق تقليد از افراد (تي از بين رفتن فرهنگ محلي و سن  

11 T  
عامل  (ها بدون داليل منطقي دليل مراوده با گردشگران و مقايسه زندگي خود با آن هتغيير سبك زندگي ب

  ) فرهنگي-اجتماعي
944  14/3  8  

10 T  9  14/3  944  ) فرهنگي-عامل اجتماعي (ازدياد تخلفات اجتماعي  
5 T  10  10/3  932  )عامل اقتصادي(منجر شود هاي بزرگ ممكن است به شكست  گذاري سرمايه  
7 T  11  00/3  900  )عامل اقتصادي (ها و اصالحات زيربنايي ضعف زيرساخت  

9 T  
 تجهيزات و تاسيسات گردشگري در اين منطقه ه مجوز از سوي دولت براي گسترش خدمات،يعدم ارا

  )عامل نهادي(
728  42/2  12  

8 T   13  14/2  644  )عامل نهادي(عدم اختصاص تسهيالت بانكي براي گسترش گردشگري  

  
افزايش اشتغال و  گذاري در اين منطقه، زايش انگيزه بخش خصوصي به سرمايههاي اف عالوه بر اين مولفه

 و ،ق تفريحيافزايش تمايل و انگيزه گردشگران به مسافرت به ساير مناط زايي از صنعت توريسم، درآمد
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 04/3 و 08/3، 14/3 ،39/3هاي وزني  ترتيب با ميانگين جوار به هاي هم وجود آب و هواي نامناسب در استان
  .باشند روني با اهميت منطقه كالردشت ميچهار فرصت بي
ها  وجود نيروهاي متخصص بومي براي معرفي پتانسيل ،جاد امكانات جديد فرهنگي و ورزشيهمچنين اي

 38/2 ،14/2ترتيب با ميانگين وزني   تبليغات به و ايجاد و افزايش انگيزه براي مسافرت به منطقه با،در منطقه
 3شماره طور كه در جدول  نهايتاً همان. باشند هاي بيروني منطقه مي ترين فرصت اهميت  جزء كم58/2و 

 ،خش خصوصياي گسترش گردشگري توسط بعوامل عدم اختصاص تسهيالت بانكي برشود  مشاهده مي
 ، و تاسيسات گردشگري در اين منطقهتجهيزات ه مجوز از سوي دولت براي گسترش خدمات،يعدم ارا

 ترين اهميت  كم3 ،42/2 ،14/2هاي وزني  ترتيب با ميانگين ها و اصالحات زيربنايي بهضعف زيرساخت
هاي كاذب در زمينه   در مقابل وجود قيمت.اند ي براي گسترش گردشگري قلمداد شدههاي خارج تهديد

  .شود رجي براي گردشگري منطقه محسوب ميترين تهديد خا اهميت   با96/3اجاره مكان با ميانگين وزني 
ه چون نشان ساخت ك دست آمده در مورد هر يك از موارد زير بايد خاطر هدر مجموع بر طبق نتايج ب

، از اهميت باال براي بودند 3ميانگين باالي باشد، از اين رو مواردي كه داراي   مي5تا  1دامنه نمرات بين 
كه آن گويه زير چتر كدام عامل   در ضمن در كنار هر گويه اقدام به ذكر اين.باشند زي برخوردار ميري برنامه
  .ه است نيز پرداخته شدباشد مي

  
  گيري  نتيجهبحث و

كنون تحوالت زيادي كرده  از جنگ جهاني دوم تابعد  ،عنوان اهرم تحول و توسعه نگاه به گردشگري به
 پيوسته به رشد اقتصادي تعبير ،عنوان مفهومي در سياست عمومي  تا نيمه اول قرن بيستم توسعه به.است
شد و آن نتيجه اين فرض بود كه شكوفايي اقتصادي كشور يا منطقه مستقيماً به رفاه شهروندان آن پيوند  مي
ر زمينه گردشگري بيشتر به منابع سرشار اقتصادي آن و به همين صورت تا آن زمان تحقيقات د. خورد مي

 مشخص شد كه 1960اما از دهه . شد ميعنوان محرك اقتصادي قوي در جامعه تأكيد   بهمعرفي گردشگري
محيطي آن به توسعه مطلوب  ر گرفتن پيامدهاي اجتماعي و زيستتأكيد صرف بر منابع اقتصادي بدون در نظ

 لزوم تأكيد و توجه به منابع 1980از آن زمان به بعد به ويژه در دهه . مدت منجر نخواهد شدو بلند
 محيطي و انساني به اندازه منافع اقتصادي در روند گردشگري مورد توجه جهاني قرار گرفت زيست

    ).1379رضواني، (
 روزمره كننده و يكنواخت هاي فرار از زندگي خسته بدين ترتيب تفريح، تفرج و گشت و گذار يكي از راه

 در كشورهاي با صنعت پيشرفته گردشگري، مشاغل مرتبط با WTOاساس آمار   بر.شود تلقي مي
هاي شغلي به واسطه  فراهم آمدن فرصت. دهد  درصد از وضعيت اشتغال را تشكيل مي5 تا 2پذيرها  مهمان

 اجتناب از تجزيه ه، از جملتواند پيامدهاي مثبتي براي جمعيت به دنبال داشته باشد وجود گردشگري مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


 1390 بهار، 1، شماره چهارمسال  ،هاي ترويج و آموزش كشاورزي مجله پژوهش106 

تقويت هويت و ، و كنند اجتماعات كوچك كه جوانانش معموالً براي يافتن شغل به مناطق ديگر مهاجرت مي
 .)1379رضواني، (غرور بومي و افزايش درآمد حاصل از هنرها و صنايع دستي محلي 

 آرام طبيعت و  آرامش و محيط،رغم نيازهاي روزافزون انسان شهرنشين به تفريح در كشور ما علي
هاي بالقوه مناطق ايران متأسفانه به اين صنعت توجه چنداني  ها و پتانسيل روستاها و نيز با وجود توانايي

آثار باستاني و تاريخي، مناظر طبيعي، كوير و (ها و استعدادها  با وجود تمامي اين جاذبه . است هنشد
طور  ها به تاكنون اين جاذبه...) يخي و تار-نگيها و رودها، اماكن فره  جنگلخود نظيرهاي خاص  جاذبه

يريت منظم، كمبود امكانات در مراكز گردشگري، فقدان تشكيالت مد. اند كامل و يا اصالً بارور نشده
با  .جانبه از اين منابع گرديده است برداري كامل و همه مانع از بهره.  غيرهريزي صحيح و گذاري، برنامه سرمايه

هاي محيطي و اقليمي منحصر به فرد  نطقه كالردشت واقع در استان مازندران داراي ويژگيكه م توجه به اين
اما نتوانسته است به لحاظ جذب گردشگر به باشد،   جنگل، دريا و خاك مستعد مياست و از نظر آب و هوا،

طوركه   همانشايد برخي از داليل عدم جذب گردشگر. ددست يابميانگين استاندارهاي جهاني در اين زمينه 
هاي رشد جمعيت در مناطق روستايي دهستان: دآمده است به شرح زير باش) 1383(ي اله در تحقيق فيض

 ،سازي آنها هاي اقتصادي و متنوعمند در جهت تقويت زيرساختگذاري نظاممورد مطالعه، بدون سرمايه
يعي موجود گرديده و اين پيامد تخريب فزاينده منابع طبو  ،منجر به گسترش ناپايداري به نحوي محسوس

شده   همراهتوليدات روستايي كاري در بخش  نرخ باالي بي ووري پايين نيروي كارمنفي همراه با نرخ بهره
   .است

اساسي فعاليت نشان ساخت كه عوامل زيربنايي يا زيربناها يكي از اركان  در اين راستا بايد خاطر
 امكانات اقامتي .سزايي دارد هها براي موقعيت گردشگري اهميت بوجود اين بنا. شود گردشگري برشمرده مي

، بايد تسهيالت ي هستند كه براي موفقيت در اين صنعتها از جمله زيربناهاي مهم در گردشگر يا هتل
هاي توسعه گردشگري   اين تسهيالت اهميت زيادي در توفيق برنامه.اقامتي پاسخگوي تقاضاي مسافران باشد

ش يابد، تقاضا براي  در صورتي كه كيفيت و كميت خدمات و تسهيالت اقامتي كاه،ارددر هر منطقه د
  .در نتيجه به گردشگري منطقه لطمه بسياري وارد خواهد آمدو يافته  گردشگري كاهش
افزاري به عوامل اجتماعي، فرهنگي و رواني در سطح خرد و تحليل فردي  ش از بعد نرماما در اين پژوه

تماعي ها، متغيرهاي فرهنگي و اج افزاري يا زيرساخت در كنار عناصر و متغيرهاي سخت. ستده اپرداخته ش
خصوص جامعه ميزبان  به طور مثال ذهنيت يك گردشگر در. سزايي برخوردارند وجود دارند كه از اهميت به

و عوامل دهد  افزايش ميبراي سفر را و يا همكاري ميزبانان براي پذيرش گردشگران، انگيزه گردشگر 
، حس اعتماد و اطمينان گردشگر به ميزبان و احساس امنيت گردشگر از متغيرهاي  انگيزهنتأثيرگذارنده در اي

 اساسي در تمايل به گردشگري و در نهايت توسعه صنعت گردشگري توانند سهم باشند كه مي رهنگي ميف
  .منطقه داشته باشد
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  پيشنهادها
ثرات گردشگري و بررسي منطقه در جهت افزايش اثرات مثبت و در اين تحقيق سعي شد با شناسايي ا

ه و از طريق اين ي تعادل در توسعه، پيشنهاداتي اراكاهش اثرات منفي اين صنعت و همچنين ايجاد
  . برداري گرددهاي گردشگري شناسايي شده و از آنها بهرهپيشنهادات، منابع و جاذبه

   :ايدر سطح منطقهارايه پيشنهادهايي 
بنـدي   منظور شناسايي و منطقه    اي به  در مقياس منطقه   هاي جامع گردشگري  ها و برنامه    تدوين و اجراي طرح    -

 ،ر منطقه با توجه به نوع گردشگران ايجاد امكانات و خدمات براي ه،زينيگ   مكان ، روستايي نواحي گردشگري 
   منطقه؛هاي آن  و جاذبه»جم متل«اف نواحي اطردر  در آن منطقه خصوصاً هاي گردشگريها و تواناييپتانسيل

هـا در   گيـري بهينـه و هدفمنـد از آن    گردشگري در مناطق مختلف و بهرهها و دستاوردهاي  شناسايي جاذبه   -
 .يانيجاد اشتغال و افزايش درآمد روستاجهت اي

اي و   در سـطح منطقـه     گذاري و توزيع امكانات، خـدمات تـسهيالت گردشـگري          بازنگري به نحوه سرمايه     -
، دهي تخصيص مجدد اين نوع امكانات به مناطق روستايي با قابليت بـاال و متوسـط جـذب گردشـگر                  اولويت

  ؛»ولشت«الخصوص گسترش امكانات در نزديكي درياچه  علي
منظـور   بـه ) ها استان(منظوره زير نظر سازمان ايرانگردي و جهانگردي در مركز مناطق            تأسيس يك نهاد چند     -

ل ينمودن مشكالت موجود در زمينه مسا      شناسايي و برطرف     ،ها و نهادهاي مرتبط    بين دستگاه  ايجاد هماهنگي 
  ؛»ولشت« و در كنار درياچه »م كوهلَع«مربوط به مناطق گردشگري روستايي در دامنه 

و مناظر   تاريخي و فرهنگي،   منظور حفظ ميراث طبيعي،    ها و اقدامات قانوني به    گيريميم تص ،تدوين ضوابط   -
پذيري منـاطق و     يدار، تعيين كاربري اراضي، ظرفيت    هاي روستايي براي ايجاد يك صنعت گردشگري پا       جاذبه

  ؛»كالر«براي مثال در تپه ، ...گاهي و سازماندهي امور توسعه اقامت

 خصوصيات بارز فرهنگي، معماري و ،هاي طبيعي و انسانيهاي تبليغاتي براي معرفي جاذبهتوسعه برنامه  -
   . فعالترصو ها و سمينارها به نمايشگاه،هاداب و رسوم روستايي هر منطقه و شركت در جشنوارهآ

  در سطح محلي پيشنهادهايي 
هاي نسبي دليل وجود مزيت  اكوتوريسم به با توجه به نتايج تحقيق و توصيه استراتژي تهاجمي، توسعه -

براي مثال وجود مناطقي چون  .گردد ه پيشنهاد مي مطالعبراي توسعه اين نوع گردشگري در روستاهاي مورد
 ؛... و»م كوهلَع« ،»رودبارك« رودخانه ،»ولشت«درياچه 

نام ستاد توسعه گردشگري  هتشكيل ستادي ببا توجه به مشكالت نهادي و عدم وجود سازماندهي دقيق   -
انتظامي، اداره بهداشت،   نيرويدار،  مركب از نمايندگان شوراها، بخش،روستايي در مناطق روستايي كالردشت
 الزم هاي تابعه و نظارت مستمر بر امور گردشگري در دهستانبه امور و شوراي اصناف جهت سازمان دادن 

  رسد؛ نظر مي به
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 ،در منطقه مورد مطالعهبندي عوامل مؤثر در توسعه گردشگري  تي با توجه به نتايج نظرخواهي و اولو -
اي جهت اقامت هاي اجارههاي ارزان قيمت روستايي و خانهخانهمهمان گاه و گردد كه اقامت پيشنهاد مي

خصوصاً در . گردشگران و جلوگيري از اتراق شبانه گردشگران در حاشيه رودخانه و مناطق ديگر ايجاد شود
  ؛»ولشت« و يا درياچه »رودبارك«كنار رودخانه 

توسعه و تجهيز مسيرهاي دارد، شناخته نشده است، كه هايي  نجايي كه منطقه با توجه به جاذبهاز آ  -
ها و تدوين م، قوانين و مقررات در اين مكانيستايي كالردشت و ايجاد و نصب عالگردشگري در مناطق رو

 »رودبارك«هايي چون ريخچه مكانهاي راهنما براي گردشگران و آموزش آنها و شناسايي مسير و تادفترچه
 .رسد  الزم به نظر مي... و»ولشت« و يا درياچه »كالر تپه«

هاي ايجاد پناهگاهباشد، لذا  هاي اين صنعت مي بود امكانات تفريحي يكي از دغدغه كه نيياز آنجا  -
 ، ضروري اقامت كنند»كوه ملَع«خواهند شب را در  هيزات كافي براي گردشگراني كه ميكوهستاني با تج

 است؛

منظور   كشاورزي بهتوسعه و گسترش گردشگري غي منطقه،هاي محصوالت با  با توجه به قابليت -
 روستايي در جهت كسب درآمد و نيز جلوگيري از تخريب مزارع و  مناسب از مناظر، مزارعبرداري بهره

 رسد؛ نظر مي نيز الزم بهپوشش گياهي 

 روستاهاي مورد غيربومي درافراد هاي ييالقي توسط سازي و افزايش مالكيت خانه ا توجه به روند خانهب  -
صورت  هنظارت بر ساخت و سازها بد گرد  پيشنهاد مي،شود به طبع باعث افزايش قيمت زمين ميمطالعه كه 

 جدي صورت پذيرد؛

م در توسعه فضا و جلب گردشگري عنوان يك عامل مه كه جلب مشاركت مردمي به با توجه به اين  -
به مشاركت در جهت توسعه و تجهيز روستاها از نظر سازي و تشويق مردم زمينهباشد، لذا الزم است  مي

بدين  .دصورت يابها و تسهيالت دولتي ها، تسهيالت و تجهيزات گردشگري از طريق حمايتزيرساخت
تواند از طريق افزايش سهم  خصوصي و دولتي در بخش گردشگري ميگذاري بخش  افزايش سرمايهترتيب

منظور حمايت از بخش خصوصي در روند ايجاد و  ي و استاني بهبارات و تسهيالت ملاستان از تخصيص اعت
 كه منجر يبازده كارآفرين از اعتباراتهاي اقتصادي كوچك و زودلب بنگاهتكميل تأسيسات گردشگري در قا

 ،به افزايش مشاركت بخش خصوصي در ايجاد تأسيسات گردشگري و تزريق سرمايه به اين بخش باشد
 ؛گيردصورت 

پذيرها، اماكن ارزان قيمت، منطقه چادر خواب يا  ها، مهمانهتل(ا و مراكز گردشگري ه هگا اقامتنرخ كليه   -
داري بر حفظ  و نظارت مستمر توسط ستاد توسعه گردشگري مستقر در بخشگردد تعيين ) كمپ و غيره

 .صورت جدي صورت گيرد هبرعايت نرخ مصوب و بهداشت اماكن مربوطه 
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باشد، لذا  عنوان يكي از مشكالت اين حوزه در منطقه مورد مطالعه مي  سازماندهي به از آنجايي كه عدم - 
هاي تعاوني مردمي و همچنين ترويج و منظور ايجاد تشكل  از نيروهاي متخصص و با تجربه بهاستفاده

  صورت گيرد؛ مطالعهدها و جلسات مختلف با مردم منطقه مورآموزش گردشگري از طريق نشست

هاي كشاورزي و همچنين غرفه دستي و ساير توليدات روستايي،  بازارهاي روزانه و هفتگي صنايعدايجا  -
  برپا گردد؛در روزها و فصل ورود گردشگران  ،»متل جم«كاالهاي فرهنگي در نزديكي 

اي هاي با مشاركت منطقههاي جامع گردشگري در مقياس محلي وها و برنامهاجرا و نظارت بر طرح  تهيه، -
گذاري و ايجاد گزيني مناطق مستعد سرمايه  و مكانبندي نواحي گردشگري منظور شناسايي و منطقه محلي به

 هاي گردشگري در اين منطقهها و تواناييامكانات و خدمات در منطقه با توجه به نوع گردشگران و پتانسيل
 .باشد

  برخاسته از طرح با توجه به موقعيت منطقههايپيشنهاد

ها و هاي مورد مطالعه الزم است كه به كليه بخش هاي توسعه گردشگري در روستانامهاجراي بربراي 
هايي نيز در سطح منطقه رساني شده و اطالع  اطالعات الزم داده،مرتبط با اجراي طرحهاي اجرايي  دستگاه

گذاري قرار  لويت سرمايه در اوذكر شده مالي نيز موارد گذاري در رابطه با راهبردهاي سرمايه .صورت گيرد
ايجاد هاي مربوط به  اجراي پروژه اجرايي براي گردشگري روستايي؛ -هاي تفصيلي تهيه و تدوين طرح :دارند

؛ هاداري كوچك در روستا خانه تقويت و ايجاد صنعت مهمانهاي مربوط به  هاي شغلي؛ اجراي پروژه فرصت
 -توسعه زيربناهاي گردشگريهاي مربوط به   پروژهاجراي هاي مربوط به توسعه گردشگري؛ اجراي پروژه

  .  و مخابرات،تأمين آب، برق، دفع زباله و فاضالب
ويژه  هگذاري بخش خصوصي، ب ريزي مبتني بر ايجاد تحرك و پويايي سرمايهرويكرد اصلي اين برنامه

اري موارد جايگزين  به نحوي كه حتي خود روستاييان بتوانند در بسي،گذاري خود روستاييان است مايهسر
ر بايست براي اين بخش انگيزه الزم فراهم شود كه د بنابراين مي .برندخش دولتي شده و كارها را به پيش ب

گري و اجرايي بخش دولتي به  واگذاري بخشي از تصدي :دپذير صورت زير اقدامات اين زمينه الزم است
بهره به بخش خصوصي و  هاي كم  اعطاء وامساختن تسهيالت بانكي و   فراهمبخش خصوصي و روستاييان؛

گذاري بخش خصوصي و روستاييان از روندهاي مرسوم و  ساختن عمليات اداري سرمايه  خارجروستاييان؛
  . ترين فاصله زماني گسترده اداري و به راه انداختن كار آنها در كم

اي كشت و گذران شاورزي كافي برهاي ك از لحاظ اقتصادي، با توجه به كوهستاني بودن منطقه و نبود زمين
كه منجر به وابسته شدن اكثر روستاييان از لحاظ اقتصادي به گردشگري شده و تقريباً اكثر ق معاش از اين طري

   :نظر قرار گيرد آنها نيز در روستا با آن درگير هستند، الزم است كه اين نكات مد
منابع گردشگري كه امكان گسترش بازار را فراهم هايي همچون تنوع قابل مالحظه روستا با داشتن ظرفيت  -

هاي عمومي جمعيت از قبيل جواني جمعيت، ميزان وضعيت مطلوب روستا از نظر ويژگيو  ،سازد مي
تنوع زماني دسترسي به محصوالت و بازار براي ايجاد  توليد و عرضه مازاد بر مصرف براي بازار؛ باسوادي؛
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هاي متصل به  ديكي به مقصدهاي مهم گردشگري مثل چالوس و راههاي گردشگري در طول سال؛ نزفرصت
هايي را براي توسعه دارد كه در اين زمينه با توجه به كمبود منابع مالي و سرمايه در روستا نياز  ها؛ فرصت آن

بهره به بخش خصوصي و   هاي كم وام طاءساختن تسهيالت بانكي و اع به حمايت دولت از قبيل فراهم
گذاري بخش خصوصي و روستاييان از روندهاي مرسوم و  ساختن عمليات اداري سرمايه  خارج و روستاييان

هاي  اجراي پروژهترين فاصله زماني و حمايت و كمك از  ها در كم گسترده اداري و به راه انداختن كار آن
  . دارد،داري كوچك در روستا توسط روستاييان خانه تقويت و ايجاد صنعت مهمانمربوط به 

ريزي و توسعه ترين عوامل در برنامهدر رابطه با عوامل فرهنگي و اجتماعي كه شايد بتوان گفت يكي از مهم  -
: شان با دولت اقدامات زير صورت گيرد الزم است كه از طرف مردم و با مشاركت،روستايي در ايران است

يژه در رابطه با آداب و رسوم منطقه و هرساني مرتبط با بخش گردشگري ب تهيه و اجراي يك استراتژي اطالع
هاي روستاييان از گذاشتن به رسوم و سنتها و احترام و ارزش  با هدف آگاه ساختن آناين كار. به گردشگران

ويژه دبيرستان روستا؛ ايجاد كتابخانه و مراكز فرهنگي در  ه تجهيز مدارس موجود در روستا ب؛طرف گردشگران
از ديدگاه اكثر پاسخگويان نظير، ايجاد ورزشگاه (رهنگي و اوقات فراغت هاي فروستا؛ اجراي برنامه

هايي براي  در روستا؛ اجرا و تهيه برنامه) هسرپوشيده با توجه به آب و هواي منطقه و كوهستاني بودن منطق
هاي مناسب و احداث تأسيسات و  باال بردن سطح آگاهي از گردشگري و گردشگران؛ ايجاد زيرساخت

  .پذيرد  صورت  سنن و فرهنگ محلي، الزم جهت حفظ آثارامكانات
كوهستاني؛ منطقه هاي  هاي منطقه چون وجود اكوسيستممحيطي با توجه به پتانسيل از لحاظ عوامل زيست  -

نظير و متعدد الزم است كه هاي بي وجود تپههاي گياهي و جانوري؛ انداز بسيار زيبا با انواع گونه ييالقي چشم
محيطي منفي نظير چراي مفرط و خارج از ظرفيت؛ تغيير  راي جلوگيري از ايجاد عوامل زيستاقداماتي ب

بودن وضعيت بهداشتي بسياري از منابع مهياي گردشگري  كاربري اراضي كشاورزي و منابع طبيعي؛ نامناسب
.  صورت گيرد،لتبرداري ناپايدار از معادن از طرف مردم و دو ؛ بهرهو ريختن زباله در سطح مراتع و روستا

خانه ها و مراتع در رابطه با ساخت مغازه و مهمانويژه با توجه به درگيري و دعواي مردم با سازمان جنگل هب
هايي مناسب در باشد كه محلناسب ميو ندادن مجوزهاي الزم به مردم، مهاي كشاورزي خود بر روي زمين

  .بد تا از تغيير كاربري اراضي جلوگيري شودها به اين موارد اختصاص يا روستا با رضايت خود آن
قوت بسياري است كه الزم است  نقل نيز روستا داراي نقاط و   رابطه با عوامل زيرساختاري و حمل در  -

؛ )چالوس( از جمله متصل بودن به قطب اصلي گردشگري استان .عمل آيد ها به هاي پايدار از آنبرداري بهره
خاكي و نامناسب  هاي وجود راهنقل؛  و  ستا؛ برخورداري از امكانات حملوجود ميسر اصلي منتهي به رو

تواند در اين  ، ميها مهيا است هاي الزم براي درست كردن آنبراي رسيدن به منابع گردشگري روستا كه زمينه
   .گشا باشد خصوص راه
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