Archive of SID
مجموعه مقاالت هشتمين كنگره پيشگامان پيشرفت

بهرهبرداري بهينه از ظرفيت گردشگري و توسعه پايدار با تأكيد بر نقش مديريت
روستايي (مورد :روستاي پيران)
5

همت بيگمرادي ،1محمد نظري ،2مرتضي اميني ،3ماريا مرادي ،4حميد نوذري
چكيده:

گردشگري يكي از صنعتهاي برتر عار حا ر و با درآمدزايي باال است گردشدگري روسدتايي نيدز مسدتثني از ايدن
قاعده نيست پيشرفت گردشگري نيازمند به برنامهريزي مناسدن و مدديريت كارآمدد اسدت در بخدش روسدتايي بدا
آموز

مديران روستايي و استفاده از خالقيت آنها ميتوان زمينه جذب گردشگر به اين مناطق را فراهم آورد ايدن

پژوهش با هدف بررسي نقش مديريت روستايي در توسعه گردشگري با توجه به توسعه پايدار به انجام رسيده اسدت
جامعه آماري اين پژوهش ساكنان روستاي پيران از توابع شهرستان سدرپل ذهداب مديباشدد جمعيدت ايدن روسدتا
بنابراين سرشماري  110 ،1390خانوار و  533نفر است حجم نمونه  250نفر تعيين شدد بدراي تحليدل دادههدا از
نرمافزار  spssاستفاده شد از آزمون همبستگي اسپيرمن براي تحليل دادهها استفاده گرديد نتايج به دست آمدده از
اين پژوهش نشان ميدهد كه مديريت روستايي نقش اساسي در توسعه گردشگري روستايي دارد همكداري متقابدل
مديران و مردم با دستيابي به توسعه پايدار در سلح  99درصد داراي رابله معنادار است در بحث مديريت روستايي
و تأثير آن بر پيشرفت نيز با استفاده از آزمون همبستگي در محدوده مورد ملاشعه سنجيده شد بدين ايدن دو گويده
نيز در سلح  99درصد رابله معنادار برقرار است
واژگان كليدي :توسعه پايدار ،گردشگري روستايي ،مديريت روستايي ،روستاي پيران.

.1

مقدمه
در عار حا ر گردشگري يكي از درآمدزاترين صنعتهاست گردشگري تقريبا دو برابر نفت سدود مانددگار دارد

و استفاده صحيح از پتانسيلها و ظرفيتهاي گردشگري در ايران ميتواند سود معدادل دو برابدر ذخداير نفتدي را بده
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كشور سرازير كند گردشگري ايران نيازمند برنامهريزي درست و صحيح است اين كشدور كده داراي پتانسديلهداي
باالي گردشگري است از نابساماني در گردشگري رنج ميبرد كشور ايران از نظر منابع طبيعي جزء  10كشدور برتدر
دنيا ميباشد كه ميتواند از اثرا حاصل از گردشگري در كاهش مشكال بيكاري و درآمد اقتاادي بهرهمند شدود،
اما با توجه به آمارهاي موجود ايران از اين فرصت بهره كافي را نبرده است بهطدوري كده تنهدا در ميدان كشدورهاي
اسالمي رتبه دهم را دارا ميباشد (ابواشحسنينژاد)2 :1382 ،
از گردشگري تعاريف مختلفي ارايه شده و نظرا در مورد آن متفاو است توريسم ،در سالهاي اخير شدامل
هر گونه مسافرتي ميشود كه شخص به دشيل عالقه به آبوهوا ،فرهنگ و طبيعدت مقادد خدود ،از محديط كدار يدا
زندگي خود خارج شود (ريچارد 10 :1380،و دكتر ارمغان )1 :1386 ،اين تعريف ساده از گردشگري نشدان از ايدن
دارد كه ساالنه حجم زيادي از گردشگران براي گذاران اوقا فراغت خود از محدل زنددگي خدود خدارج مديشدوند
گردشگري نيز انواعي دارد كه يكي از آنها گردشگري روستايي است گردشدگري روسدتايي در عادر حا در تعدداد
زيادي گردشگر را جذب روستاها كرده است رشد سريع تقا ا براي گردشگري روسدتايي از سدال  1945آغداز شدد
اشبته در همين زمان گردشگري روستايي شاهد رشد برجسته و گردشگري بيناشمللدي شداهد رشدد جمعيدت بدود و
افزايش تقا ا براي گردشگري روستايي تا اندازهاي منجر به توسعه گردشگري شد (شدارپلي )53 :1380 ،در ايدران
نخستين بار در برنامه چهارم به گردشگري روستايي و عشايري توجه شده و اقداماتي براي توسدعه آن در كشدور در
حال انجام است (ر واني)320 :1387 ،
اعتقاد بر اين است كه اگر گردشگري روستايي به نحو مناسبي برنامهريزي و مديريت شود ،ميتواند محركي در
فرايند توسعه يافتگي و حاول به پايداري توسعه در نواحي روستايي در كليده زيرشداخههداي اقتادادي ،اجتمداعي،
فرهنگي ،زيستمحيلي و نيز صنعت گردشگري باشد (شريفزاده ،مرادي ندژادي )53-61،1381،از گردشدگري بده
عنوان كاتاشيزوي كارآمد براي بازسازي و توسعه اقتاادي و اجتماعي نواحي روستايي ياد شدده بده طدوري كده طدي
سال هاي اخير در اروپا براي رفع چاشش هاي اقتاادي و اجتماعي نواحي روستايي حاشيهاي كانون توجه قرار گرفتده
است ( )Sharply 2002: 233با توجه به محدوديتهاي منابع آبوخاك روسدتاها ،بدهويدژه در ايدران گردشدگري
ميتواند به عنوان يكي از مهمترين راههاي توسعه اقتاادي_ اجتماعي جوامع روستايي ملرح شدود چندين نگداهي
در بسياري از كشورها با سياست هاي كشاورزي در ارتباط است و غاشبا ابزاري در راستاي حمايت از محيط زيسدت و
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فرهنگ روستايي است و بنابراين ميتواند نقشي اساسي در توسعه و حفظ روستا داشته باشدد (يعقدوب زاده:1393 ،
)246
مديريت گردشگري روستايي در ايران امري اجتناب ناپذير است مديريت مربوطه ميتواند روسدتاها را بدهعندوان
مكانهاي پاك و محيط هاي پايدار و ساشم براي مردم ايران معرفي كند از آنجدا كده گردشدگري توسدعه اقتادادي-
اجتماعي روستاها را در پي دارد شوراهاي اسالمي روستاها و دهياران بدهعندوان نهداد مدديريتي در سدلح روسدتاها
بايستي در راستاي رونق گردشگري روستايي گام بردارند نهادهاي مديريتي روسدتايي بدا همكارهداي دسدتگاههداي
اجرايي مرتبط در زمينه توسعه گردشگري روستايي بايستي اقدامهايي به شرح زير انجدام دهندد 1:شدناخت مندابع
عر ه يا جاذبههاي گردشگري روستايي  2معرفي جاذبههاي گردشگري و اطالعرساني به مسدئوالن و مندابع تقا دا
(گردشگران) 3پيگيري جهت حفظ و حراست از آثار باستاني و منابع گردشگري  4تعامل و ارتباط با سدازمانهداي
متوشي امر گردشگري بهويژه سازمان ميرا فرهنگي ،صنايعدستي و گردشدگري  5تدال
سرمايه بهمنظور ارتقاي گردشگري روستايي  6پيگيري جهت بهبدود و گسدتر

در جهدت بهبدود جدذب

تأسيسدا زيربندايي در روسدتا 7

برقراري ارتباط مناسن با رسانههاي گردشگري توسعه گردشگري روستايي بهويژه در نواحي سنتي نيازمندد تحليدل
امكانسنجي واقعگرايانه ،مدلسازي بر اساس شرايط محلي ،انتخداب دقيدق مكدانهدا و برنامدهريدزي تسدهيال بدا
همكاري نزديك روستاييان ،مشاركت دروني آن ها در زمينه توسعه و مديريت و بازاريابي مثثر است آثار اجتمداعي و
اقتاادي و زيستمحيلي بايد به طور مداوم مورد نظار قدرار گيدرد و هدر تغييدر دروري در برنامده اعمدال شدود
(ر واني)209 :1387 ،
.2

پيشينه تحقيق
شيو ( )2006نيز در ملاشعهاي به بررسي گردشگري در مناطق روستايي ماشزي و پيامدهاي ناشدي از توسدعه آن

در منلقه كداه پرداخته است؛ نتايج حاكي از آن بود كه به دشيل عدم اعمدال مدديريت صدحيح در برخدي روسدتاها
فعاشيتهاي گردشگري به تنهايي مزيتي نداشتهاند بلكه زمينه بروز اثرا منفي چون توزيع نابرابر مندافع حاصدل از
گردشگري و ايجاد تضاد بين ساكنان محلي ،افزايش نرخ زمين ،نابودي و تخرين محيط زيست و افزايش زباشه را نيز
فراهم آوردهاند ( )Liu, 2006, 878ارزيابي اثرا گردشگري بر توسعه روستايي عنوان تحقيقي است كه مهدوي و
همكاران در سال  1387انجام دادهاند و به ايدن نتيجده رسديدهاندد كده صدنعت گردشدگري نده تنهدا درآمددزايي و
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اشتغال زايي اندكي داشته بلكه باعث باال رفدتن قيمدت زمدين نيدز شدده اسدت و از نظدر زيسدتمحيلدي نيدز ورود
گردشگران به نابودي گونههاي گياهي و جانوري منجر شده است
يايي و ترابيان در سال  1389مقاشهاي با عنوان سنجش سلح قابل قبول اثرا منفي اجتماعي گردشگران بدر
جوامع محلي در ايران سكونتگاههاي روستايي حوزه تاالب پريشان را مدورد بررسدي قدرار دادهاندد و بده ايدن نتيجده
رسيدهاند سلح ف علي اثرا منفي اجتماعي ناشي از حضور گردشگران در بيشتر موارد فراتر از سلح قابل قبول ايدن
اثرا است موسوي و احمدي ( )1390در مقاشهاي تحدت عندوان اكوتوريسدم و نقدش آن در گردشدگري پايددار بده
گردشگري ميپردازند و اذعان ميكنند كه توريسم امروزه به عنوان صنعتي بزرگ ملرح است و از اجدزاي مختلفدي
مانند جاذبهها ،مكانها يا نقاط طبيعي و انساني كه وابسته به محيط فرهنگ و روابط اجتماعي و حتي سياسي است
تشكيل شده است حيدري ،ابتكاري 1392 ،در ملاشعه خود به اين نتيجه رسيدند كه گردشگري روستايي بدا توجده
به پيامدهاي مثبتي كه دارد ميتوا ند تأثيرا زيادي بر توسعه اقتادادي روسدتاها داشدته باشدد و ايدن ندواحي را از
حاشت ركود و انزوا خارج سازد و اشتغالزايي را در اين نواحي افزايش دهد
روش تحقيق

.3

تحقيق مورداستفاده در اين پژوهش با توجه به نوع هدف ،از نوع كداربردي و از نظدر ماهيدت و رو  ،بدر

رو
اساس رو

توصيفي – تحليلي يا ژرفنگر است كه مبتني بر اطالعا ارائده شدده در اسدناد و مددارك و همچندين

استفاده از نتايج همايشها و كنفرانس هاي مرتبط با مو وع مختلف انتخاب شده است با توجه به مو دوع پدژوهش
تكنيك گردآوري آمار و اطالعا  ،مبتني بر رو

كتابخانهاي و ميدداني مديباشدد جامعده آمداري تحقيدق سداكنان

روستاي پيران ميباشند جمعيت اين روستا بنابراين سرشماري  110 ،1390خانوار و  533نفر اسدت حجدم نمونده
 250نفر تعيين شد براي تحليل دادهها از نرمافزار  spssاستفاده شد از آزمون همبستگي اسدپيرمن بدراي تحليدل
دادهها استفاده گرديد
.4

محدوده مورد مطالعه
روستاي پيران در شمال شرقي سرپل ذهاب در  34درجه عرض و  45درجه طول جغرافيايي واقع شدده اسدت

ارتفاع آن از سلح دريا  660متر است و قدمتي بسيار كهن دارد از اماكن طبيعي روستا ميتوان به كدوههداي شداشه
گو  ،شاهنشين و چشمههاي كاني عزيز ،چنار ،كاني سوچر (توسط غارشناسان مورد كاو
غارهاي ملي و استاني ثبت شده است) ،كاني سر كاني ،كاني ر
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نوروز ،برده قااب و درههاي دو شه قول ،هنه ،تنگ اژدها ،احمد گشتان ،قلعههاي بزنه بل ،چدل توكده ره ،يداراني ره،
كيوانه ره و سراب اشوند اشاره كرد همچنين درختي در اين روستا وجود دارد كه چنداري اسدت بسديار قدديمي كده
اهاشي سن آن را هزار سال ميدانند و از جاهاي ديدني روستا ميباشد آبشار بسيار ديدني پيران نيز از جاهاي بسديار
ديدني و معروف استان ميباشد در اين روستا زيارتگاه امام محمد ،شيخ نوروز ،كو سدوار و بدور سدوار مدورد احتدرام
روستاييان مي باشد از صنايع دستي روستا نيز مي توان به گليم ،حاير ،فرنجي ،كدرك و نمدد اشداره كدرد (كمدري،
جمشيدي )291 :1384 ،فاصله آن تا سرپل ذهاب  10كيلومتر است جمعيت روستا نيدز طبدق سرشدماري 1392
شامل  110خانوار و  533نفر ميباشد
شكل ( ،)1محدوده مورد ملاشعه

.5

يافتهها
در يافتههاي تحقيق ابتدا بر مشخاا پاسخدهندگان تأكيد ميشود از كل پاسخدهنددگان  62,4مدرد و 37,6

درصد آنها زن بوده است باشغ بر  60,8درصد افراد مورد ملاشعه مجرد و  36,8درصد افراد متأهل مديباشدند و 2,4
درصد در گروه ساير قرار دارند از كل افرادي كه مورد پرسش قرار گرفتند  14درصد كارمند هستند كمترين تعدداد
مربوط به گزينه دامدار با  2,4درصد از پاسخدهندگان ميباشد ميانگين سني افراد مورد ملاشعه  30,14سال اسدت
بزرگترين فرد در اين ملاشعه  77سال و كوچكترين فرد  19سال داشته است تحايال افراد از جمله مشخادا
فردي است كه در پژوهشها مورد بررسي قرار ميگيرد اين پژوهش نيز جدا از اين قاعده نبوده است اكثريت افدراد
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مورد ملاشعه در اين پژوهش داراي تحايال شيسانس و باالتر بودهاند كمترين تعداد مربوط به افراد بيسواد بدا 3,2
درصد كل افراد است
جدول ( ،)1سلح تحايال
تحايال

فراواني

درصد

بيسواد

8

3,2

ابتدايي

12

4,8

سيكل

48

19,2

ديپلم

41

16,4

فوقديپلم

52

20,8

شيسانس و باالتر

89

35,6

جمع

250

100,0

جدول ( ،)2شغل افراد
شغل

فراواني

درصد

كشاورز

28

11,2

دامدار

6

2,4

كارمند

35

14,0

كارگر

10

4,0

ساير

171

68,4

جمع

250

100,0

در قرن بيست و يكم كه به عار ارتباطا مشهور است تبليغا و اطالعرسداني يكدي از جدديتدرين عملكردهدا
براي جلن مشتري است در بخش صنعت گردشدگري نيدز تبليغدا و اطدالعرسداني يكدي از عوامدل اصدلي جدذب
گردشگر است در اين پژوهش نيز با توجه به اطالعا به دست آمده تبليغا و اطالعرساني بدا جدذب گردشدگر در
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سلح  99درصد داراي رابله معنادار مثبت است؛ يعني هرچه ميزان اطالعرساني و تبليغا بيشدتر شدود بده همدان
ميزان جذب گردشگر نيز افزايش مييابد اين رابله با رين  37درصد داراي رابله است كده نشداندهندده ميدزان
همبستگي خوبي است
جدول ( ،)3ميزان همبستگي بين ميزان تبليغا و اطالعرساني با جذب گردشگر
گويه

جذب گردشگر

تبليغددددددددا و
اطالعرساني

**.370

1,000

.000

.

Correlation
Coefficient
( -tailed)1Sig.

250

250

1,000

**.370

.

.000

جمع
Correlation
Coefficient
( -tailed)1Sig.

250

250

نوع آزمون

تبليغا و اطالعرساني
اسپيرمن
جذب گردشگر

جمع

تمركززدايي تاميمگيريها و واگذاري تاميما به مردم باعث جلن اعتماد آنها شده منجر به سرمايهگدذاري
آنها و جلن مشاركت بخش خاوصي شده است سرمايهگذاري بخش خاوصي زمينه را براي توسعه پايددار همدوار
ميكند همانطور كه مشاهده ميشود دو گويه تمركززدايي تاميمگيريها با سدرمايهگدذاري بخدش خاوصدي در
سلح  99درصد داراي رابله معنادار است اين همبستگي از نوع مثبت است
جدول ( ،)4ميزان همبستگي بين تمركززدايي تاميمگيريها با سرمايهگذاري بخش خاوصي
سددرمايهگددذاري
بخش خاوصي

تمركززدايددددددي
تاميمگيريها

گويه

**.349

1,000

.000

.

Correlation
Coefficient
( -tailed)1Sig.

تمركززدايدددددددددددي
تاميمگيريها

250

250

1,000

**

.

.000

جمع
Correlation
Coefficient
( -tailed)1Sig.

سرمايه گدذاري بخدش
خاوصي

250

250

.349

جمع
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گردشگري در بخش هاي مختلف روستا و بخاوص توسعه روستا مي تواند نقش مثبتي اجرا كند منظور از ايفداي
نقش مثبت گردشگري در فرايند توسعه روستايي ،توجه به مديريت محيطزيست ،مشاركت محلي ،قدوانين صدريح و
محكم ،بازاريابي و برنامه واقعبينانه در زمينه گردشگري ميباشد (مير و ديگران )52 :1372 ،در اين بدين همكداري
متقابل مديران و مردم محلي براي دستيابي به توسعه پايدار يكي از اين موارد است همكاريهداي متقابدل مدديران
روستايي و مردم محلي منجر به دستيابي به توسعه پايدار ميشود در محدوده مورد ملاشعه با توجه به اطالعدا بده
دست آمده از پرسشنامهها بين اين دو گويه تعريف شده در سلح  99درصد رابله معنادار برقرار است بددين معندي
كه هر چه همكاريهاي متقابل مديران شهري و مردم محلي بيشتر شود به تبع آن دستيابي به توسعه پايدار بهتدر و
سريعتر انجام ميشود
جدول ( ،)5ميزان همبستگي بين همكاري متقابل مديران و مردم محلي با دستيابي به توسعه پايدار
همكاري متقابدل
مديران و مردم

دسدددتيابي بددده
توسعه پايدار

**.153

1,000

.008

.

Correlation
Coefficient
( -tailed)1Sig.

250

250

1,000

**

.

.008

جمع
Correlation
Coefficient
( -tailed)1Sig.

250

250

.153

گويه

نددددددوع
آزمون

دستيابي بده توسدعه
پايدار
اسپيرمن
همكددداري متقابدددل
مديران و مردم

جمع

جوانان امروز از بيكاري رنج ميبرند در زماني كه گردشگري به شيوههاي مختلف ميتواندد باعدث اشدتغال شدود
طبق برآورد سازمان جهاني توريسم حدود  76/7ميليون شغل در دنيا در اين صنعت بهطور مستقيم اشدتغال دارندد
چنانچه مشاغل غيرمستقيم اقتاادي نيز به آنها ا افه گدردد ،ايدن مقددار بده حددود  234ميليدون ( %8/7از كدل
مشاغل دنيا) خواهد رسيد ( )unwto, 2009, 19يكي ديگر از راههاي افزايش اشدتغال بهدرهگيدري از مشداركت و
دخاشت مردم در تاميمگيريهاست مردم با دردها و مشكال خود بيشتر از ديگران آشنايي دارند اكندون بهتدرين
سياست براي بهبدود و دعيت كشدورها برنامدهر يدزي از پدايين بده باالسدت شدذا هدر چده ميدزان دخاشدت مدردم در
تاميمگيريها باالتر برود برنامهها منلبقتر بر خواسته مردم است همانطور كه مشاهده ميشود در محدوده مورد
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ملاشعه ميزان دخاشت مردم محلي در تاميمگيريها با ايجاد فرصتهاي شغلي جديد رابله مستقيم و معنداداري در
سلح  99درصد دارد
جدول ( ،)6ميزان همبستگي بين ميزان دخاشت مردم محلي در تاميمگيريها و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد
گويه

ميددزان دخاشددت
مددددددددردم در
تاميمگيريها

ايجاد فرصت هاي
شغلي جديد

**.270

1,000

.000

.

Correlation
Coefficient
( -tailed)1Sig.

250

250

1,000

**.270

.

.000

جمع
Correlation
Coefficient
( -tailed)1Sig.

250

250

جمع

نددددددوع
آزمون

ايجدداد فرصددتهدداي
شغلي جديد
اسپيرمن
ميددزان دخاشددت مددردم
محلددددددددددددددي در
تاميمگيريها

مديريت روستا از اساسي ترين اركان در دستيابي به توسعه است مديريت درست و با پشتيباني مدردم مديتواندد
موفقيتهاي بسياري را جذب كند در روستاي مورد ملاشعه نيز با توجه به اطالعا به دست آمدده نقدش مدديريت
روستا در دستيابي به توسدعه داراي يدك رابلده  99درصددي اسدت كده نشدان از تدوان بسديار مدديريت روسدتا و
برنامهريزي درست آنها در دستيابي به توسعه و بهخاوص توسعه پايدار دارد
جدول ( ،)7ميزان همبستگي بين نقش مديريت در روستا و دستيابي به توسعه پايدار
نقش مديريت در
روستا

دسدددتيابي بددده
توسعه پايدار

**.161

1,000

.005

.

Correlation
Coefficient
( -tailed)1Sig.

250

250

1,000

**

.

.005

جمع
Correlation
Coefficient
( -tailed)1Sig.

250

250

.161

گويه

جمع
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محيط زيست يكي ديگر از مبداحثي اسدت كده بايدد بده آن توجده شدود متيدوس و همكدارانش معتقدندد رواج
گردشگري شناخته شده در محيطهاي زيستي بين سالهاي  1990تا  2000با رشد فزايندده 100درصددي همدراه
بوده كه مناطقي را كه از شحاظ تنوع زيستمحيلي داراي جاذبه هستند را بدا تهديددا جددي روبدرو كدرده اسدت
()233: 2006 ،Mehta-Blong؛ بنددابراين يكددي از مهددمتددرين پيامدددهاي گردشددگري روسددتايي آثددار زيانبددار
زيست محيلي است در عين حال ميبايست توجه شود كه پيامدهاي گردشگري روستايي از ابعاد گوناگون برخوردار
است؛ به ويژه براي نواحي روستايي كه تدوانهداي طبيعدي و اكوشوژيدك بداارز تدري دارندد (عليدزاده)55: 1382 ،
گردشگري هرچند داراي مزايا و فوايد بسياري است كه منجر به رشد و توسعه ميشود اما اثرا زيانبداري نيدز دارد
بيشترين اثرا منفي گردشگري در بخش محيطزيست است كه به اين بخش بايد توجه اساسي بشود گردشدگري و
محيطزيست وابستگي متقابل دارند ازاينرو ،توسعه و مديريت گردشگري بهگونهاي كه با محيط سازگار باشد ،عامل
اساسي در دستيابي به توسعه پايدار به حساب ميآيد (سازمان جهاني جهانگردي)73 :1379 ،
.6

نتيجهگيري
گردشگري بخاوص گردشگري روستايي در دوران ما ،به يك فعاشيت عظديم اقتادادي و راهكداري بدراي تندوع

فعاشيت هاي روستايي و در كل راهكاري براي توسعه روستايي تبديل گشته است امروزه گردشگري روستايي با توجده
به دامنه تقا ا و نيازهاي محيط روستايي ،روبه توسعه گذاشدته و روزبدهروز بده اهميدت و جاذبده خداص آن افدزوده
ميشود اگرچه گردشگري روستايي راهحل كلي براي همه دردها و مشدكال ندواحي روسدتايي نيسدت امدا يكدي از
شيوههايي است كه ممكن است آثار اقتاادي مهمي داشته باشد و به نوعي مديتواندد بده كندد شددن روندد تخليده
سكونتگاهها و كاهش مهاجر روستايي كمك كند از آنجا كه روستاييان با مشكالتي نظير فقر ،بيكاري ،پايين بودن
سلح درآمدها ،فاصله طبقاتي ،مهاجر و

مواجه هستند در اين رابله تال هاي بسياري صور گرفته تدا بتدوان

اين مسائل را تقليل داد كه درنتيجه اين تال ها ارائه راهكارهايي در جهدت توسدعه روستاهاسدت كده از جملده آن
بحث گردشگري روستايي است
در اين ميان مديران روستايي با خالقيت خود و اشراف كامل به منلقه در پي يدك مدديريت درسدت و كارآمدد
ميتوانند در طي اين مسير و دستيابي به توسعه و پيشرفت نقدش مهمدي داشدته باشدند مدديريت روسدتا در تمدام
مسائلي كه به روستا مربوط ميشود نقش دارد يكي از اين مسايل گردشگري روستايي است در ايدن پدژوهش گويده
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هايي ملرح شد كه با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمون همبسدتگي اسدپيرمن سدنجيده شدد از آن جملده اسدت
بررسي رابلههاي زير:
-

نقش مديريت روستا در دستيابي به توسعه داراي يك رابله  99درصدي است

-

ميزان دخاشت مردم محلي در تاميمگيريها با ايجاد فرصتهاي شغلي جديد رابله مستقيم و معناداري در

سلح  99درصد دارد
-

تمركززدايي تاميمگيريها با سرمايهگذاري بخش خاوصي در سلح  99درصد داراي رابله معنادار است

.7

پيشنهادها

-

شناسايي تمام جاذبهها و فراوردههاي گردشگري روستا و منلقه و بهدرهگيدري هدفمندد از آنهدا در جهدت

ايجاد اشتغال و افزايش درآمد روستاييان
-

 -جهت باال بردن سلح فرهنگي و اجتماعي ساكنان اين مناطق تدوين برنامههاي آموزشي روري بده نظدر

ميرسد
-

افزايش سرمايهگذاريهاي دوشتي و خاوصي

-

فراهم كردن امكانا الزم جهت خدما رساني به گردشگران

.8
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