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  چكيده
زايي و منبع جديـد درآمـدي در    ل عنوان عامل توليدي و اشتغا   جهان امروز، گردشگري روستايي نقش مهمي بهدر 

منظـور   بـه . يابـد  همين دليل شناسايي عوامل تأثيرگذار بر اين صـنعت اهميـت مـي      به. كند جوامع روستايي ايفا مي
از ديدگاه مردم محلي، پژوهشـي در نـواحي    وكارهاي گردشگري گيري و رونق كسب شناسايي عوامل مؤثر بر شكل

ها از پرسشنامه و بـراي تجزيـه و تحليـل      براي گردآوري داده. صورت گرفت )دهستان سولقان( روستايي بخش كن
نتايج نشان دادند كه بيشترين انگيزة گردشگران از حضور در نواحي روستايي . استفاده شد SPSSافزار  ها از نرم  داده

زاده داود، فعاليـت   امـام    جـز در منطقـة  . هـاي زيـارتي بـوده اسـت     هاي طبيعي و مكـان   بازديد از جاذبهبخش كن، 
خـدمات اقـامتي، مراكـز خريـد،        هـا، مراكـز عرضـة     هاي گردشگري در اشكالي مانند مراكز تفريحي، رستوران  بنگاه

   دسـتي و عرضـة   ان، فـروش صـنايع  ونقل گردشـگر  راهنمايي گردشگران، فروش محصوالت دامي و كشاورزي، حمل
هاي منطقه در ايجاد و   از ديدگاه اهالي ازجمله مزيت. چنداني نداشت   غذاهاي محلي در مناطق روستايي رشد و توسعة

درمقابـل،   هاي طبيعي و زيارتي منطقه معرفـي شـدند و    كم تا شهر تهران و جاذبه   وكار گردشگري، فاصلة كسب   توسعة
ترين مسائل پـيش   هاي گردشگري منطقه از مهم  رساني كم درخصوص جاذبه گري و تبليغات و اطالعبودن گردش فصلي

از ميان عوامـل اسـتخراجي در آزمـون تحليـل عـاملي،      . هاي گردشگري عنوان شد  روي گسترش و رونق فعاليت بنگاه
هـاي    هـاي بنگـاه    گسـترش فعاليـت  گيـري و   مؤثرترين عامـل در شـكل   78/5   زيرساختي با مقدار ويژة- اي  عامل زمينه

   .همبستگي مثبت مشاهده شد نيز شده ميان عوامل شناسايي .اقتصادي با محوريت گردشگري منطقه شناخته شد
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  مقدمه

 شهري جامعة دو هر فقر در هرچند كه دهند مي نشان توسعه درحال كشورهاي در فقر آمارهاي

 مناطق در فقر شدت و اند روستاها ساكن در فقير افراد اغلب ليكن خورد، مي چشم   به روستايي و

فقر روسـتايي و   .)100، 1389مؤمني و همكاران، (است  شهري مناطق از بيشتر غالباً روستايي
ه عمدتاً از نظام توزيع نادرست عوامـل  توزيع نابرابر درآمدها از معضالت جوامع روستايي است ك

توانـد    استقرار صنعت در روستا ازطريق ايجاد اشتغال پايـدار و درآمـد، مـي   . شود  توليد ناشي مي
نقـل از     بـه ارورا ). 198، 1386شـايان و شـاهي اردبيلـي،    ( موجب كاهش شكاف درآمدي شـود 

: كند كه اقتصاد روستايي به دو دليـل عمـده داراي محـدوديت اسـت     بيان مي) 1989(گيلبرت 
هـاي دولـت، و در غالـب      هاي كشـاورزي؛ و سياسـت و برنامـه     وابستگي اقتصاد روستا به فعاليت

د شـو  هاي توسـعه نمـي    يافته به نواحي روستايي توجه درخوري در برنامه   كشورهاي كمترتوسعه
.(Eruera, 2008, 134) گويي روشن و شفاف بـه دو مشـكل    هر فعاليتي در روستا مستلزم پاسخ

هـاي    گردشگري با توجه به توانـايي . عمدة موجود در نواحي روستايي، يعني فقر و بيكاري است
توانـد در ايـن زمينـه      زايي و تعريف منابع درآمـدي غيركشـاورزي مـي     انكارناپذيرش در اشتغال

 و توسـعه  بـراي  محسـوس  زايـي نيـازي   اشتغال). 103، 1390غنيان و همكاران، (گشا باشد    راه
 امـروزين  هـاي   روش ورود گردشگري، باعـث  گسترش بر   عالوه كه است روستايي اقتصاد احياي

 بـراي  ضـروري  آن ابـزاري  توسـعة  و گردشـگري . شـود  مـي  نيـز  روسـتايي  نواحي در كشاورزي
توسعة گردشگري  ).26، 1389قبادي و همكاران، ( آيد  مي شمار   به روستاها و توسعه ريزي   برنامه

ويژه در بعد اقتصادي   داشته و به  روستايي در بسياري از كشورهاي پيشرفته نتايج مطلوبي در پي
هاي   سازد تا نوع فعاليت  آن، درآمدزايي و بازگشت سرمايه مشهود است و اين امكان را فراهم مي

گردشـگري  . وكـار خـدماتي تغييـر جهـت دهـد      سمت كسب   از توليدات كشاورزي به يانيروستا
تعامالت اجتماعي مردم محلي . همراه دارد   هاي اجتماعي و فرهنگي نيز با خود به  روستايي مزيت

با گردشگران، حفاظـت از ميـراث فرهنگـي، تعـامالت فرهنگـي، و تقويـت و افـزايش آگـاهي و         
 هـاي  فرصـت  ايجـاد . )et al., 2006, 38 Ramanauskiene(يـن مواردنـد   يان از ايادراكات روستا
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 روند كمك اين بهبود به تواند   مي روستايي بافت شدن صنعتي ازطريق روستاها در شغلي جديد
 پـذير  امكـان  روستاها به روستايي كوچك صنايع گسترش و ورود با گام نخست در امر اين .كند

وكارهـاي كوچـك و    هاي گردشگري در قالب كسـب   امروزه فعاليت ).16، 1386نيا،  بزرگ(است 
مسـتلزم   گردشگري ازطريق مشـاغل كوچـك و متوسـط      توسعة. متوسط درحال گسترش است

هـاي توليـدي، ارتقـاي همكـاري       شـبكه    هـا در توسـعة    انجام تحقيقات در مورد نقش اين بنگـاه 
هـاي   درخصـوص گردشـگري و فعاليـت    گروهي، باالبردن دانـش و اطالعـات   گروهي و بين درون

 .  (Copp & Ivy, 2001, 349)هاي اقتصادي است كارآفريني و بنگاه

كـار   هاي اقتصادي كوچك و متوسط ارائه نشده و تعـاريف بـه    كنون تعريف واحدي از بنگاه  تا
توسعه اقتصادي و شـرايط حـاكم      شده در كشورهاي مختلف بسيار متنوع بوده و با مرحلة گرفته

هاي اقتصادي كوچك و متوسط در هر كشـور برمبنـاي وضـعيت      بنگاه .بر آنها تغيير كرده است
گيرد، اما عوامل مشتركي در بيشتر اين تعـاريف    اقتصادي آن شكل مي   اقتصادي و ميزان توسعة

توان به تعداد كاركنان، حجم سرمايه، حجم توليد، و نـوع تكنولـوژي     وجود دارند كه ازجمله مي
 هـاي   بنگـاه    ،هتوسـع  درحـال  كشـورهاي  اغلب در). Levy et al., 1987, 16(يدات اشاره كرد تول

 .يابنـد   و توسـعه مـي   گسـترش  محلـي  پايـدار    و توسـعة  روسـتايي    توسـعة  هـدف  بـا  روسـتايي 
 مهـاجرت  از و جلوگيري خانوارها، درآمد افزايش اشتغال، ايجاد فقر، كاهش چون هايي   سياست

، 1383رحيمـي،  ( آيند شمار مي به روستايي   توسعة در هاي محوري   سياست از شهري مناطق به
263.(  

ونقـل، تـأمين اقامتگـاه و     حمـل    محصوالت گردشگري شامل شبكة   هاي توليد و عرضة  بنگاه
اي مانند مراكز اطالعات جهـانگردي،    كننده هاي پشتيباني  هاي گردشگري و سازمان  جاذبه   عرضة
هاي پخش بروشور هستند كه همگـي    ها و شركت فروش   گان و فروشندگان سوغاتي، خردهسازند

محصـوالت و خـدمات گردشـگري را       هـا عرضـة    اين بنگاه. گيرند  در صنعت گردشگري جاي مي
خـدمات و محصـوالت، كسـب حـداكثر سـود اسـت          شان از عرضة عهده دارند و معموالً هدف   بر
هـاي اقتصـادي     ازجمله عوامل مـؤثر بـر فعاليـت بنگـاه     ميد و ليدهولم). 121، 1390موسايي، (
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 شـروع  مقـررات  نـوع  وكـار،  صـاحبان كسـب     تجربـة  اوليه،   سرماية الزاماتكوچك و متوسط را 
 نـوع  بنگـاه،  مكـان  و موقعيـت  بنگـاه،    اوليـة    انـدازة  حاكم، قوانين بنگاه، سن وكار جديد، كسب

قـايي،  آ امـين (داننـد    سـرمايه مـي   و كمبـود  تقاضـا،  كمبود مالي، هاي محدوديت توليدات بنگاه،
با توجه به پتانسيل باالي نواحي روستايي ايـران و جمعيـت جـوان جويـاي كـار،       .)133،1388

رو  ازايـن . شـود  هـاي مهـم كشـور قلمـداد مـي       ايجاد بسترهاي مناسب كار براي افراد از اولويـت 
تواند   هاي گردشگري در جايگاه صنعتي مولد كار و درآمد مي  زيرساخت   ريزي براي توسعة   برنامه

 . راهگشاي حل بخشي از معضل بيكاري كشور باشد

   هاي منطقـه بـراي توسـعة     ها و محدوديت  در نواحي روستايي بخش كن، درخصوص قابليت
اي دقيـق و علمـي     منظور تقويت صنعت گردشـگري در منطقـه مطالعـه    هاي گردشگري به  بنگاه

هـاي    فعاليـت    رو، پژوهش حاضر بر آن است تا دريابد كه براي توسـعة  ازاين. صورت نگرفته است
هايي در مناطق روسـتايي بخـش كـن وجـود دارنـد و چـه         ها و محدوديت  گردشگري چه مزيت

در پايان، راهكارهايي براي گسـترش و  . وكارهاي گردشگري تأثيرگذارند عواملي بر فعاليت كسب
 .شود كارهاي گردشگري منطقه ارائه ميو رونق كسب

  
  مروري بر مطالعات پيشين

فرهنگي، -رغم پيامدهاي منفي گردشگري در ابعاد اجتماعي   به) 43-56، 1382(از نگاه خياطي 
دليل اينكه درآمد حاصل از گردشگري بيشتر از كشاورزي است در بيشـتر منـاطق روسـتايي       به

هاي مالي، و   بودن حمايت ي همچنين مشكالت قانوني، ناكافيو. تايلند از آن استقبال شده است
هاي گردشـگري روسـتايي برشـمرده      فقدان مشاركت ازسوي جامعة محلي را ازجمله محدوديت

اند كه ميـزان تحصـيالت بـا افـزايش        گزارش كرده) 61، 1384(غالمي روچي و همكاران . است
ترتيـب     بـه  )125، 1388( آقـايي  امـين . ي داردمنفـ    وري در صنايع كوچك روستايي رابطـة   بهره

ترين موانع ايجاد و  مديريتي را مهم ضعف پايين روستاييان و سواد سرمايه، سطح ميزان كمبود
، 1389(ميركتـولي و مصـدق   . هاي كوچك و متوسط روستايي ارزيـابي كـرده اسـت       رشد بنگاه
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ايجاد مشاغل جديد، در رونق بـازار   تواند ضمن  اذعان داشتند كه گردشگري روستايي مي) 137
مواصـالتي منطقـه،      ونقل و شـبكة  هاي ساختار حمل  دستي مؤثر باشد و با رفع محدوديت صنايع

ها در بـازار، بـه     فقدان مهارت مديريتي صاحبان صنايع دستي و سنتي، و وجود دالالن و واسطه
نشـان دادنـد كـه    ) 360 ،1997(ويـور و فنـل   . وكار گردشگري منطقه كمـك كنـد   رونق كسب

   هـاي گردشـگري اسـت و توسـعة      ترين مانع در گسترش فعاليت  هاي دولت محلي بزرگ  سياست
   وكـار و آمـوزش در زمينـة    هاي ارتباطي، تشكيل اصناف براي كنترل فعاليت مـديران كسـب    راه

، 2008(ولنتينـو و بـائوم   . وكارهـايي مـؤثر اسـت    گردشگري، در گسترش و بهبود چنين كسـب 
هاي محلي نواحي روستايي را نبود سازماني براي   دليل اصلي ورشكستگي بسياري از بازار) 457

يافته    گردشگري، عدم حمايت مالي دولت و رونق بازارهاي نواحي توسعه   حمايت از فعاالن عرصة
  . درمقايسه با روستاهاي كوچك عنوان كردند

ها، دستيابي به دانش نوين،   ت با ساير بنگاههمكاري و شراك) 438، 2009(راداس و بوزيك 
هـاي     هاي قانوني را از عوامل اثرگذار بر ايجاد نـوآوري در بنگـاه    استفاده از منابع مالي، و حمايت

اظهـار كردنـد كـه ازجملـه عوامـل      ) 218، 2010(ابـور و كـوارتي   . داننـد   كوچك و متوسط مي
تصادي كوچك و متوسط، فقدان دسترسي بـه فنـاوري،   هاي اق  بنگاه   گسترش و توسعة   بازدارندة

هـاي اقتصـادي و     محدوديت دسترسي به بازارهاي جهاني، ماهيت قوانين حاكم بر فعاليت بنگاه
از نظر آنان آنچه بيش از همه مهم و مؤثر جلـوه  . هاي الزم در اين زمينه است  آموزش   عدم ارائة

هـاي اقتصـادي و تـداوم فعاليـت        بـراي ايجـاد بنگـاه    كند، فقدان سرمايه و منابع مالي كافي  مي
هـاي    نشان دادند كه با وجود ارتباط و اهميـت نظـام   )119، 2010(اوربانوا و همكاران . آنهاست

. وكار گردشگري، عوامل اجتماعي و فرهنگي هسـتند  ترين عوامل براي ارتقاي كسب  قانوني، مهم
هـاي    هاي اجتماعي، آموزش عمومي و ارزش  بكهبر اين اساس ساختارهاي غيررسمي، همانند ش

وكارهـاي   هـاي حمايـت از كسـب      سازي سياست   عنوان عوامل مؤثر ظهور فرايند پياده   فرهنگي به
  . گردشگري ذكر شدند
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  الگوي مفهومي تحقيق
پژوهش  مسئلة مورد در كه است عوامل از تعدادي ميان نظري روابط مفهومي، مبناي الگوي

هـاي قبـل اشـاره شـد، گردشـگري        كـه در بخـش   گونـه  همـان  .اند  شده داده تشخيص بااهميت
هـاي اشـتغال و بهبـود وضـعيت       توانـد در ايجـاد زمينـه     عنوان صنعتي نوظهـور مـي     روستايي به

دهند كه نقش صـنعت گردشـگري     ها نشان مي  بررسي. اقتصادي خانوار روستايي مؤثر واقع شود
هـاي    نظر از برخي جنبه عي بر جوامع روستايي انكارناپذير است و صرفدر ابعاد فرهنگي و اجتما

منفي گردشگري، درمجموع اين صنعت در ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي توانسـته  
هـاي    گسترش فعاليت گردشگري در قالـب بنگـاه  . نواحي روستايي كارآمد باشد   است در توسعة

در اين زمينه، شناسـايي عـواملي   . اي يافته است  ميت ويژهاقتصادي كوچك و متوسط امروزه اه
دهنـد كـه     مطالعات نشان مي. نمايد  اند، مهم مي هايي دخيل  كه در ايجاد و گسترش چنين بنگاه

اوليـه و مـديريت      هاي دولتي، سطح تحصيالت، وجود منابع مالي و سرماية  عواملي چون حمايت
با توجـه  . هاي اقتصادي كوچك و متوسط اثرگذار باشند  ت بنگاهتوانند بر فعالي  قوي و كارآمد مي

  .شود  ارائه مي 1منظور دستيابي به اهداف پژوهش، مدل مفهومي شكل  به آنچه عنوان شد، به
  

  
 الگوي مفهومي تحقيق. 1شكل 
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  اهداف پژوهش
 هـاي گردشـگري در    ها و نقاط مثبت منطقه در ايجاد و رونق فعاليـت   شناسايي مزيت  •

  از ديدگاه مردم محلي؛ نواحي روستايي بخش كن
هاي كوچك بـا     هاي منطقه در ايجاد و گسترش بنگاه  ها و كاستي  شناسايي محدوديت  •

  از ديدگاه مردم محلي؛ محوريت گردشگري در نواحي روستايي بخش كن
هـاي گردشـگري منطقـه از ديـدگاه       شناسايي عوامل مؤثر بر گسترش و رونق فعاليت  •

   محلي؛ و مردم
  . هاي گردشگري منطقه  تحليل رابطة بين عوامل مؤثر بر گسترش و رونق فعاليت  •

  
  ها و متغيرهاي تحقيق   شاخص

هـاي    هاي منطقه در ايجاد و گسترش بنگـاه   ها و كاستي  مزيت اصليِ متغير در پژوهش حاضر دو
عوامـل     دهنـدة  ها درمجموع عناصر تشـكيل   اين مزايا و محدوديت. شوند مي سنجش گردشگري

براي بررسي هركـدام  . هاي گردشگري منطقة كن هستند  مؤثر بر ايجاد، گسترش و رونق فعاليت
اي با كمينـه و    آمده كه با مقياس فاصله 4و  3هاي  هايي در جدول  از اين متغيرها جداگانه گويه

  .گويان براساس اهميت آن امتياز داده شده است ازسوي پاسخ 10بيشينة صفر تا 
  
  شناسي تحقيق روش

آوري  ابزار جمع. منظور دستيابي به اهداف پژوهش حاضر از روش پيمايشي استفاده شده است به
روايـي  . هاي محقـق اسـت    اطالعات در اين تحقيق پرسشنامه، مصاحبه با مردم محلي و مشاهده

به تأييد متخصصان فن و استادان گروه ترويج و آموزش دانشگاه كشـاورزي   ها  پرسشنامه و گويه
طالقـان     آهنـگ در منطقـة   پـيش    و منابع طبيعي رامين خوزستان رسيد و پايايي آن با مطالعـة 

هاي محدوديت، مزيت و نقش دولـت محاسـبه     آلفاي كرونباخ براي مؤلفه. استان البرز تأييد شد
 ايـن پـژوهش   آماري جامعة. دست آمد   به درصد 70درصد و  82درصد،  89ترتيب رقم    شد و به
   درة سنگان نو، سنگان باال، سنگان پايين، سنگان وسط، بـاغ (سولقان  دهستان روستاهاي شامل



  ... هاي اقتصادي كوچك و متوسط  گيري بنگاه مؤثر بر شكلشناسايي عوامل                  زهرا كرمي بنماران و همكاران

٧٤٤ 

 با )زاده داود،كشار سفلي، كشار عليا، رندان و سولقان سنگان، ورديج، طالون، كيگاه، واريش، امام

سـولقان، ورديـج، سـنگان پـايين،     (روستا  7 از اين بين. است )خانوار 708(نفر  2767 جمعيت
دليـل بـاالبودن تعـداد خـانوار، برخـورداري از       ، بـه )زداه داود كشار عليـا، رنـدان، كيگـاه و امـام    

هاي طبيعي بيشتر و دسترسي آسان گردشگران به اين نواحي براي مطالعه انتخاب شدند   جاذبه
وكار گردشگري در آن مطالعه شـده   دليل رونق باالي كسب   ده داود بهزا روستاي امام). 1جدول (

 مختلـف  هـاي   زمينـه  در آمـاري  اطالعات نقص يا كمبود حاضر پژوهش مشكالت از يكي. است

 آمـار  مركز جمعيتي هاي  سرشماري درازآنجاكه . روستاست شناسي جمعيت هاي   ويژگي ازجمله

 تهـران  شـهر  جمعيـت  از بخشـي  عنـوان    به و نشده سرشماريجداگانه  سولقان جمعيت ايران،

  ).1جدول (جاي آن قيد شده است    جمعيت دهستان به 1است، در جدول  شده محسوب
  

  شده مشخصات جمعيتي روستاهاي مطالعه. 1جدول 
  تعداد پرسشنامه  خانوار جمعيت نام روستا

  35  57 189 سنگان پايين
  30  51 187 زاده داودامام

  35  77 281 ورديج
  40  81 333 كيگاه
  40  65 223 رندان

  40  127 541 كشار عليا
  80  708 2767 )دهستان سولقان(سولقان

 1385مركز آمار ايران،  :منبع   
  

پـس از  . نفر تخمين زده شـد  300آماري با استفاده از جدول مورگان و تاكمن    حجم نمونة
تجزيـه و  . روش تصادفي در روستاهاي مورد نظر توزيع شدند   ها به  تعيين حجم نمونه، پرسشنامه

و در دو بخش آمارهاي توصيفي ازقبيـل   SPSSافزار  شده با كمك نرم هاي گردآوري  تحليل داده
ني، ميانگين و انحراف معيار و آمار استنباطي در قالب آزمون تحليـل عـاملي و همبسـتگي    فراوا

  .در نوسان است) 10صفر تا (ها بين كمينه و بيشينه  شده در جدول   ميانگين محاسبه. انجام شد
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  شده كلياتي درمورد منطقة مطالعه
شرق، با مساحتي برابـر بـا    شرق به جنوب غرب شهرستان تهران با جهت شمال كن در شمال   درة

ايـن منطقـه در سراسـر فصـل بهـار و      ). 1390بيـات و رسـتگار،   (كيلومترمربع واقع است  306
هـاي تفرجگـاهي     تابستان در محدودة دامنة جنوبي البرز كه مشرف به استان تهران است، ارزش

  ). 79، 1387قهرماني، (هاي طبيعي دارد   اي و درياچه   در سواحل رودخانه
   هاي طبيعي و مذهبي گردشگري در منطقة كن و بيش از دو دهه سابقة  رغم وجود جاذبه به
هاي گردشگري در اشكالي همچون مراكز تفريحـي،    وكار گردشگري در آنجا، فعاليت بنگاه كسب

خدمات اقامتي، مراكز خريد، راهنمايي گردشگران، فـروش محصـوالت      ها، مراكز عرضة  رستوران
غذاهاي محلـي و مـواردي      دستي، عرضة ونقل گردشگران، فروش صنايع رزي، حملدامي و كشاو

هـاي گردشـگري جـز در روسـتاي       بـه بنگـاه  . چنداني نداشته اسـت    از اين دست رشد و توسعة
عنوان فعاليت جانبي و شـغل     وكار گردشگري بيشتر به زاده داود، توجه چنداني نشده وكسب امام

  . نشان داده شده است 2قعيت روستاهاي دهستان در شكل مو. دوم مطرح بوده است
  

  
 موقعيت روستاهاي دهستان سولقان در بخش كن   نقشة. 2شكل 
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  هاي توصيفي   يافته
 31(نفـر   93را مـردان و  ) درصـد  69(نفـر   207شـده،   آمـاري مطالعـه     نفر نمونة 300از تعداد 

و ميانگين سـني   65، بيشترين 16 شده كمترين سن افراد مطالعه. را زنان تشكيل دادند) درصد
داري بود و از  شده، باغ بررسي   فعاليت كشاورزي غالب در منطقة. سال بود 36تقريباً گويان  پاسخ

 .اي داشـتند   درصد زمين شخصي و كمتر از چهـار درصـد زمـين اجـاره     3/60داران  بين اين باغ
مشاركت و فعاليـت در انـواع      تجربة گويان اظهار كردند كه از پاسخ )نفر 82( درصد 3/27 حدود

كار اين افراد يك    كمترين ميزان سابقة. وكارهاي مرتبط با گردشگري داشتند ي از كسبگوناگون
  . سال بوده است 23وكار گردشگري  مشاركت در كسب   سال و باالترين سابقة

  
  سفر براي گردشگرانهاي    جاذبه

داليـل سـفر گردشـگران بـه روسـتاهاي       از مردم محلي خواسـته شـد تـا نظرشـان را در مـورد     
  .است آمده 2توزيع فراواني اين اظهارات در جدول . شده بيان كنند بررسي

 
  توزيع فراواني داليل سفر به منطقه از ديدگاه اهالي. 2جدول 
  درصد فراواني دليل مراجعه

  95 287 طبيعتاستفاده از
  44  132  هاي زياتي زيارت و بازديد از مكان
  6/27 83 ديدار اقوام

  25 75 وسازساخت
  3/32 97 خريد ملك و زمين

  
   گردشگريهاي   بنگاهفعاليت    توسعة درمنطقه  هاي   مزيت
گيري   توانند روند شكل  اند كه مي وكارهاي گردشگري عوامل گوناگوني دخيل اندازي كسب   در راه

. دنبـال داشـته باشـند      آنها را بـه    ها را تسريع كنند و رونق فزاينده و توسعة  اين فعاليت   و توسعة
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رونـد تأثيرگـذار   توانسـت بـر ايـن      شده مي مطالعه   برخي از نكات مثبت و مزايايي كه در منطقة
اند و ديدگاه مردم محلي درخصوص ميزان اهميـت آنهـا بررسـي      عنوان شده 3باشد، در جدول 

 ديدگاه اهالي ازجمله مواردي كه تأثير زيادي بر فعاليت گردشگري منطقه داشته، از .شده است
يعي زيبـا  هاي طب  نواحي روستايي بخش كن با شهر تهران، وجود طبيعت بكر و جاذبه كم   فاصلة

هاي اقتصادي مرتبط بـا گردشـگري در سـطح منطقـه و وجـود        بودن تعداد بنگاه در منطقه، كم
  .اماكن مذهبي است

  
  از ديدگاه مردم محلي گردشگريهاي   بنگاهفعاليت    توسعة برايمنطقه  هاي  مزيتبندي  اولويت .3جدول 

  اولويت  ضريب تغييرات  انحراف معيار  ميانگين  ها  گويه

 21/01 02/876/1 كم نواحي روستايي با شهر تهران   فاصلة
 23/02 28/773/1 هاي طبيعيوجود طبيعت بكر و جاذبه

 33/03 88/633/2 وجود اماكن مذهبي
هاي اقتصادي مرتبط با گردشگري  بودن بنگاه كم

  در سطح منطقه
78/5 92/1 33/0 4 

 34/05 82/637/2 باالبودن شمار گردشگران در منطقه
 38/06 68/518/2 كردة بوميوجود شمار زيادي از جوانان تحصيل

وكاركافي براي شروع كسبداشتن سرماية
  گردشگري

53/6 51/2 38/0 7 

 40/08 97/543/2 هاي گردشگريعالقه به كار در فعاليت
وكار گردشگري نسبت بهباالبودن درآمد كسب

  كار كشاورزي
85/4 96/1 40/0 9 

 41/010 02/652/2 تمايل به كاركردن با اعضاي خانواده
 41/011 25/485/1 نداشتن جوانان به كار در بخش كشاورزي تمايل

عرضة تسهيالت و اعتبارات مناسب از سوي
  دولت

91/5 50/2 42/0 12 

 13 45/0 18/2 82/4  امكانات رفاهي مناسب براي گردشگران وجود
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تهـران بـا نـواحي       و آخر هفته، مسافت كوتاه بين شهر پرترافيك و آلودة در روزهاي تعطيل
هـاي زنـدگي     تواند فرصت مناسبي براي دورشـدن از دغدغـه    وهواي كن مي روستايي خوش آب

هـاي    تعـداد انـدك بنگـاه   . شهري و گذراندن لحظاتي در دامن طبيعت بـراي گردشـگران باشـد   
سو عامـل محـرك و    از يك) وران، فروشگاه و مانند اينهامانند رست(گردشگري موجود در منطقه 

   شـده  مطالعـه    برنده شناخته شده و ازسوي ديگر گوياي اين حقيقت اسـت كـه در منطقـة     پيش
انـد    هاي گردشگري توجيه اقتصادي نداشته و مـردم محلـي تـاكنون نتوانسـته      اندازي فعاليت   راه

  . و مشاركت چشمگيري داشته باشند موفق عمل كنند و در بخش گردشگري فعاليت
توانـد    ايـن امـر مـي   . نداشتن به كاركردن با اعضاي خانواده از نكات درخور تأمل است تمايل

عنـوان     خـود بـه     هاي اعضـاي خـانوادة    ها و پتانسيل  گويان از ظرفيت نداشتن پاسخ دليل آگاهي   به
. هاي كاري تازه بتوان از آنها بهره گرفـت   هاي جديد و فرصت  نيروي كاري باشد كه در خلق ايده

هاي منفي و ناخوشايند در زمينة فعاليت گردشگري اعضـاي خـانواده     از سوي ديگر وقوع تجربه
گويـان را مـردان    با توجه به اينكه اكثر پاسخ. تواند مانعي براي مشاركت اعضاي خانواده باشد  مي

كه تلقي افراد از عدم تمايل كار با اعضاي خانواده توان استنباط كرد   دادند مي  محلي تشكيل مي
حـال آنكـه در اكثـر    . هاي گردشـگري باشـد    نداشتن زنان براي حضور در فعاليت معناي تمايل   به

هاي گردشگري را برعهـده دارنـد و مـردان غالبـاً بـه        كشورها زنان روستايي بخش اعظم فعاليت
شده با مردم  هاي انجام  مصاحبه .اشتغال دارندهاي كشاورزي، صنعت و خدمات  فعاليت در بخش

محلي نشان دادند كه جوانان منطقه گـرايش نسـبتاً مثبتـي بـه فعاليـت در بخـش كشـاورزي        
رو احتمـال دارد كـه فعاليـت در بخـش كشـاورزي از ميـزان حضـور جوانـان در          داشتند، ازايـن 

وكارهـاي   ودآوري كسـب از سـويي از ديـدگاه اهـالي، سـ    . هاي گردشگري كاسـته باشـد    فعاليت
گردشگري درمقايسه با كشاورزي شايان توجه اسـت و كـار و فعاليـت در بخـش كشـاورزي در      

ايـن نتيجـه بـا    . تري شناخته شده اسـت   وكارهاي گردشگري، منبع درآمد باثبات قياس با كسب
 .مغايرت دارد) 1382(هاي خياطي    يافته
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 وكارهاي گردشگري كسب   منطقه در توسعة يها  بندي محدوديت   تاولوي

محلي، اغلب مـواردي كـه در      دهند كه از ديدگاه جامعة ها نشان مي  نتايج بررسي ميانگين گويه
هـاي گردشـگري     بنگـاه    اند، از موانع مهم ايجاد و توسـعة  عنوان محدوديت قيد شده   به 4جدول 

كوهسـتاني واقـع شـده اسـت و        كن در منطقة نواحي روستايي بخش. آمدند  شمار مي   منطقه به
وهـواي   ويـژه در فصـل تابسـتان كـه منطقـه داراي آب       اول سـال و بـه     گردشگران غالباً در نيمة

در فصول پاييز و زمستان، سرما، بـارش سـنگين بـرف و    . يابند مطبوعي است در آنجا حضور مي
بـه  . طور چشـمگيري كاسـته شـود      شود تا از حضور گردشگران در منطقه به بندان موجب مي يخ

يابـد   ترين ميزان كاهش مي  دوم سال به پايين   هاي گردشگري در نيمة  همين دليل فعاليت بنگاه
استفاده ماندن سرمايه در نيمـي از سـال، بـراي     بدون. شود و از بازدهي اقتصادي آنها كاسته مي

تواند توجيـه اقتصـادي     ثباتي ندارند، نمياند و منبع درآمد با اندك   روستايياني كه داراي سرماية
شود  هاي ارتباطي مناسب، اين امكان براي گردشگران فراهم مي  درصورت ايجاد راه. داشته باشد

نخست سال، بتوانند در روزهاي برفـي     بر دسترسي آسان به روستاهاي منطقه در نيمة   كه عالوه
از مسائل ديگري كـه اهـالي بـه آن اشـاره     . دو سرد سال نيز از طبيعت زيباي منطقه بهره گيرن

هـاي    هاي گونـاگون ازسـوي دولـت و رسـانه     شكل نشدن منطقه به نكردن و معرفي داشتند تبليغ
هاي اقتصـادي    جمعي بود، كه نشان از آگاهي مردم محلي از نقش تأثيرگذار تبليغات در فعاليت

و ) 1389(ميركتولي و مصدق    اي مطالعةه  اين نتايج با يافته. ويژه در بخش گردشگري داشت  به
  .مطابقت دارد) 2009(راداز و بوزيك 

رنـگ    گران محصوالت كشاورزي در منطقه بسـيار كـم    دهند كه نقش واسطه  نتايج نشان مي
هـاي گردشـگري     بنگـاه    اي در ايجاد و توسـعة   است و از ديدگاه مردم منطقه عامل محدودكننده

تواند نشان از توانايي و مهارت مردم منطقه در كنترل بازار خريـد و    اين امر مي. آيد شمار نمي   به
هاي اقتصادي و روابط بازار و نيز دسترسـي    فروش محصوالت كشاورزي و آشنايي آنان با فعاليت

ويژگي مذكور، . والت باغي در شهر تهران داشته باشدمردم محلي به بازار و ميادين فروش محص
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تواند نويدبخش موفقيت مردم محلـي در ايجـاد و گسـترش بازارهـاي       مثبتي است كه مي   نقطة
آمـده، كنتـرل و نظـارت ازسـوي      دسـت  براسـاس نتـايج بـه   . محلي براي جذب گردشـگر باشـد  

دولتـي مـانعي بـراي ايجـاد        پيچيـدة  ها و ضوابط و مقـررات   هاي دولتي بر فعاليت بنگاه  سازمان
شود كه سازمان يا صنف  بدين ترتيب اين شبهه ايجاد مي. آيد شمار نمي وكار گردشگري به كسب

هاي موجـود در منطقـه نيسـت و      مشخصي متولي و مسئول رسيدگي و نظارت بر فعاليت بنگاه
گيـرد، كـه     هـا صـورت نمـي     طبق نظر اهالي، كنترل و اعمال قانوني ازسوي دولت بر ايـن بنگـاه  

اين مسئله از ديد اهـالي ناديـده گرفتـه    . ها تأثير نامطلوبي داشته باشد  تواند بر فعاليت بنگاه  مي
   .مغايرت دارد )1999(پژوهش ويور و فنل    اين يافته با نتيجة. شده است

يان بـر  گويان، تأثير كـم عامـل تجربـه و مهـارت روسـتاي      يكي از موانع مهم از ديدگاه پاسخ
هاي گردشگري به تخصص و مهـات    بنگاه   زعم آنان، ايجاد و توسعة   به. وكار گردشگري بود كسب

د كـه گردشـگران بـراي    نـ ده نشـان مـي   4هاي جدول   بررسي ميانگين يافته. چنداني نياز ندارد
بـودن   ليفصـ    كـه پـس از گويـة    طـوري    اند، بـه   هايي ايجاد كرده  ميزبان روستايي مزاحمت   جامعة

گردشگري، باالترين ميانگين را به خود اختصاص داده است كه بر تأثير بازدارندگي اين گويه بر 
هماننـد  (هـا    از ديدگاه مردم محلي اغلـب محـدوديت  . كند  هاي گردشگري داللت مي  ايجاد بنگاه

ي و رسـان  بـودن سيسـتم اطـالع    هاي ارتبـاطي مناسـب، ناكـافي     بودن گردشگري، نبود راه فصلي
هاي   آيند، كه يافته شمار مي بخشي از موانع بيروني به) نشدن آموزش و مانند اينها تبليغاتي، ارائه

. كنـد   را تأييـد مـي  ) 2010(و آبرو و كـوارتي  ) 1999(، ويور و فنل )1389( ميركتولي و مصدق
اي از   جموعهعنوان م   همچنين مواردي كه مردم محلي در ايجاد آن نقشي نداشتند و در اينجا به

همانند سطح پايين تحصيالت، و نداشتن تجربه و (توان از آنها ياد كرد   موانع دروني و فردي مي
غالمـي و     ايـن نتيجـه بـا يافتـة    . انـد    هاي گردشگري اثر منفي نداشـته    بر تأسيس بنگاه) مهارت

  .مغايرت دارد) 1388( آقايي   مطابقت و با نتايج امين) 1384(همكاران 
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  هاي گردشگري  هاي منطقه براي ايجاد و گسترش بنگاه  ديدگاه مردم محلي درخصوص محدوديت .4جدول 
 اولويت  ضريب تغييرات  انحراف معيار  ميانگين  ها  گويه

 1 28/0 15/2 52/7  بودن گردشگري در منطقه فصلي
رساني و تبليغاتبودن سيستم اطالع ناكافي

 2 31/0 20/2 91/6 گردشگري منطقه

 3 34/0 04/2 94/5  وكار گردشگري زياد براي ايجاد كسب   نياز به سرماية
 4 35/0 41/2 82/6  هاي ارتباطي مناسب   نبود جاده

 5 35/0 92/1 47/5  هاي مرتبط با گردشگري  سوددهي پايين فعاليت
ناامني و ايجاد تنش و مشكل بين گردشگران و

 6 36/0 44/2 62/6 اهالي منطقه

 7 36/0 22/2 06/6  وكار گردشگري مندنبودن اهالي به ايجاد كسب  عالقه
 8 36/0 12/2 76/5  ها  فقدان سازمان مشخصي براي حمايت از صاحبان بنگاه

 9 37/0 21/2 87/5  ها  هاي دريافتي از بانك  بودن ميزان وام پايين
اندازيآموزش افراد درخصوص راه   نشدن انجام

 10 37/0 17/2 74/5 وكار گردشگريكسب

ها وآشنانبودن به اصول و مقررات ثبت شركت
 11 37/0 19/2 86/5 هاي اقتصاديبنگاه

نداشتن به دريافت وام و بدهكاربودن به تمايل
 12 38/0 06/2 38/5 بانك يا اشخاص

 13 40/0 82/2 02/7  اخالل در آرامش و امنيت منطقه ازسوي گردشگران
 14 40/0 20/2 40/5  تعاوني محلينبود صندوق روستايي و 

 15 41/0 98/1 73/4  سطح پايين تحصيالت روستاييان
وجود ضوابط و مقررات مشكل براي دريافت وام

 16 45/0 17/2 80/4 و تسهيالت بانكي

 17 47/0 85/1 89/3  وكار گردشگري تجربه و مهارت كم روستاييان در كسب
 49/018 81/588/2 هاي مجاورشهرستانتهديد بازار گردشگري ازسوي

وجود ماليات و قوانين دولتي سخت و
 19 49/0 19/2 40/4 محدودكننده

 49/020 20/406/2 هانظارت و كنترل شديد دولت بر فعاليت بنگاه
گران محصوالت كشاورزيوجود دالالن و واسطه

 دستيو صنايع
60/3 03/2 56/0 21 
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  آمار استنباطي
  هاي اقتصادي كوچك و متوسط گردشگري   گيري بنگاه شناسايي عوامل مؤثر بر شكل

بـر ايجـاد و    مرتبط با ديدگاه مردم محلي درخصوص عوامل مؤثر   گوية 35 بندي   منظور دسته   به
هـاي گردشـگري     هاي فعاليـت بنگـاه    ها و محدوديت  مجموع مزيت(هاي گردشگري   بنگاه   توسعة
مقـدار  . حليل عاملي بهره گرفته شد و نتايج اين آزمون در ادامـه ارائـه شـده اسـت    ، از ت)منطقه
KMO  ،انـد  ها براي تحليل عاملي مناسب  دهد داده  دست آمد كه نشان مي   به 7/0در اين تحليل .

  ). 5جدول (ها در چهار عامل بوده است  بندي متغير نتايج حاصل از اين تحليل، دسته
  

  تحليل عامليمقدار . 5جدول 
  درصد تجمعي  درصد واريانس  مقدار ويژه  عامل  رديف

  00/17  00/17  78/5  اول  1
  28/30  28/13  51/4  دوم  2
  89/40  60/10  60/3  سوم  3
  92/49  92/8  03/3  چهارم  4

  
، عامـل  51/4، عامـل دوم  78/5عامـل اول     دهد، مقدار ويژة  نشان مي 5طوركه جدول  همان

 50 حـدود  وسيلة اين چهار عامـل،  تبيين كل واريانس به. است 03/3چهارم و عامل  60/3سوم 
همـراه     بـه  6براي چرخش عاملي از روش واريماكس اسـتفاده شـد كـه در جـدول     . درصد است

هـاي مربـوط    در تحليل عاملي فوق براساس بار عاملي و گويه. هاي مربوط به آن آمده است  گويه
با توجه . شود انجام مي  گذاري عوامل ، نام50/0تر از  ي عاملي بزرگها به هر عامل و با انتخاب بار

هـاي هـر    ها نيز متناسب بـا مجموعـه گويـه     گذاري عامل شده در آزمون، نام بندي انجام   به دسته
  ).2شكل (دسته صورت گرفت 
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  روش واريماكس   ها به  نتايج حاصل از چرخش عامل .6جدول 
  بار عاملي  گويه  بار عاملي  گويه  عامل

1  

P1 .عالقه به كار گردشگري 
P2 .داشتن سرمايه  
P3 .باالبودن درآمد گردشگري  
P4 .باالبودن شمار گردشگران منطقه  
P6 .وجود اماكن زيارتي  

70/0  
68/0  
74/0  
66/0  
55/0  

P8 .هاي طبيعي در منطقه  وجود جاذبه 
P11 .كم تا شهر تهران   فاصلة 

I7 .هاي دريافتي  ميزان وام  
I13 .وجود صندوق تعاون روستايي 
I19 .هاي ارتباطي مناسب  وجود جاده  

70/0  
59/0  
51/0  
52/0  
53/0 

2  
I5 .برقراري نظم و امنيت در منطقه  
I9 . رونق گردشگري در طول

 سال در منطقه

74/0  
86/0  

I18.هاي منطقه چهبازارونقر 
I20 .وكار گردشگري به  آموزش كسب

 اهالي

71/0  
72/0  

3  

P5.تسهيالت مناسبةعرض
  ازسوي دولت

P9 . تمايل جوانان به كار در
 بخش گردشگري

I6 . وجود ماليات و قوانين دولتي
 مناسب

51/0  
55/0  

  
71/0  

I8 .وجود ضوابط آسان براي دريافت وام  
I15 . نظارت صحيح دولت بر فعاليت

 ها   بنگاه

I21 . حضورنداشتن دالالن محصوالت
  كشاورزي در منطقه

55/0  
  
73/0  

  
57/0  

4  P12 .تمايل به كار با اعضاي خانواده  
I2 .سطح تحصيالت مردم محلي 

74/0  
64/0  

I4.عالقه به فعاليت در بخش گردشگري 
I12 . تمايل به دريافت وام و

  بودنمقروض

59/0  
  
73/0  

  

زيرسـاختي،  -اي  زمينـه  عامـل  چهـار  كـه حـاكي از آن اسـت    عـاملي  تحليل از حاصل نتايج
 بـر  تأثيرگـذار  عوامـل  عنوان   به دولت ازسوي پشتيباني و حمايتاجتماعي و -محيطي، فرهنگي

طوركـه مشـاهده     همـان . شـدند هاي گردشـگري معرفـي     بنگاه هاي  فعاليت   گيري و توسعة شكل
يـژه را  درمقايسه با سـاير عوامـل بـاالترين مقـدار و     78/5با زيرساختي -اي  شود، عامل زمينه  مي

-عوامـل فرهنگـي  . دهد هاي گردشگري نشان مي  بنگاه   دارد، كه اهميت آن را در ايجاد و توسعة
. هاي گردشگري منطقـه داشـتند    ترين تأثير را بر فعاليت بنگاه، كم03/3اجتماعي با مقدار ويژة 

يدگاه مـردم  هاي گردشگري در منطقه، از د  رغم بازدهي اقتصادي پايين فعاليت   توان گفت به  مي
هـاي اقتصـادي مـرتبط بـا صـنعت        هاي گردشگري و بنگـاه   محلي با ايجاد و بهسازي زيرساخت

گردشگري منطقه، رونق اين صـنعت و در پـي آن بهبـود وضـعيت اقتصـادي مـردم محلـي رخ        



  ... هاي اقتصادي كوچك و متوسط  گيري بنگاه مؤثر بر شكلشناسايي عوامل                  زهرا كرمي بنماران و همكاران

٧٥٤ 

، راداس )2010(، آبرو و كـوارتي  )2008(هاي ولنتينو و بائوم  اين يافته با نتايج پژوهش. دهد مي
 درمجمـوع  عامـل  چهـار  ايـن  .مطابقـت دارد ) 2010(، و اوربـانوا و همكـاران   )2009(بوزيك و 

  .را تبيين كنند كل واريانس درصد 50حدود  توانستند
  

  
  هاي مرتبط با گردشگري  عوامل مؤثر بر فعاليت بنگاه. 2شكل 

  
 هاي گردشگري    فعاليت بنگاهتحليل روابط عوامل مؤثر بر 

هـاي مـرتبط بـا گردشـگري از آزمـون        هاي بنگاه  همبستگي عوامل مؤثر بر فعاليتبراي تحليل 
  ).7جدول (بهره گرفته شد  2روش دومتغيري   به 1همبستگي پيرسون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Pearson Product Moment Correlation 
2. Bivariate  
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 هاي گردشگري  فعاليت بنگاهتحليل روابط عوامل مؤثر بر  .7جدول 

  زيرساختي-ايزمينه  محيطي اجتماعي-فرهنگي حمايتي  عوامل
  همبستگي پيرسونضريب

  34/0**  13/0** 03/0 1 حمايتي
  32/0**  32/0** 1  اجتماعي-فرهنگي

  42/0**  1   محيطي
  1     زيرساختي-اي  زمينه

   01/0معناداري در سطح **

  
-آمـاري مثبـت و معنـاداري بـين عامـل حمـايتي و عامـل فرهنگـي           ، رابطة7طبق جدول 

زيرساختي -اي  زيرساختي و عامل محيطي با عامل زمينه-اي  اجتماعي با عوامل محيطي و زمينه
زيرسـاختارهاي     شود كه بـا توسـعة    از اين مطلب چنين استنباط مي. وجود دارد 01/0در سطح 

هـاي    گردشگري و بهبود شرايط محيطـي، بسـترهاي فرهنگـي و اجتمـاعي الزم بـراي فعاليـت      
ي بهبود وضيعت هركدام از عوامل بر ساير طور كل   گردشگري در منطقه شكل خواهد گرفت و به

  . عوامل اثر مثبتي خواهد داشت
  

  گيري و پيشنهادها    نتيجه
هاي گردشگري منطقه   تواند بر فعاليت بنگاه  نتايج نشان دادند كه از ديدگاه اهالي محل آنچه مي

منطقه مانند طبيعـت  هاي طبيعي   هاي جغرافيايي و جاذبه  اثر مثبتي داشته باشد غالباً با ويژگي
مـردم منطقـه   . بكر و اماكن زيارتي ارتباط دارد و نقش عامل انساني در اين زمينه كمرنگ است

هـاي گردشـگري را مـواردي      بنگـاه    هاي پيش روي ايجاد و توسـعة   ترين موانع و محدوديت مهم
بـودن   اكـافي بـودن گردشـگري، ن   همانند فصلي هاي محيطي و بيروني  دانند كه به محدوديت  مي

 آموزش و مانند اينها   نشدن هاي ارتباطي مناسب و تبليغاتي، عرضه  رساني، نبود راه سيستم اطالع
فـردي هماننـد سـطح پـايين تحصـيالت، و      هاي دروني و   اشاره دارند و نقاط ضعف و محدوديت

هـا نقـش     ها و كاسـتي   در كنار اين محدوديت. نداشتن تجربه و مهارت در آن كمتر دخيل بودند
-عامـل زيرسـاختي  . كند هاي اجتماعي و فرهنگي مهم جلوه مي  زيرساخت   دولت در بعد توسعة
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 و حمايتاجتماعي و -محيطي، فرهنگي(ترين عامل در ميان ساير عوامل  عنوان مهم   اي به  زمينه
توجـه   با. هاي گردشگري منطقه مؤثر شناخته شد  هاي بنگاه  بر فعاليت) دولت ازسوي پشتيباني

  .شود شده، در ادامه راهكارهايي پيشنهاد مي به نتايج گفته
هـاي مـرتبط بـا گردشـگري ازجملـه تعـريض و         بخش دولتي براي بهبـود زيرسـاخت   •

هـا و    سازي و زيباسازي حواشي رودخانه هاي ارتباطي منطقه، پاك  بهسازي و آسفالت راه
  . هاي طبيعي منطقه توجه الزم را مبذول دارد  جاذبه

هـاي    ويژه جوانان روستايي براي مشـاركت در فعاليـت     منظور ترغيب مردم محلي به به •
اي منطقه، به ايجاد شرايط مناسب پرداخت وام ازقبيل واگذاري وام   گردشگري و توسعه

كم و اقساط بلندمدت، تسريع در روند تحويل وام و حذف شـرايط دشـوار ماننـد       با بهرة
  .الي اقدام شوددريافت ضامن و سند از اه

تسـهيالت بـه      هاي روستايي بـراي سـازماندهي بهتـر و عرضـة      ايجاد تعاوني و تشكل •
هـاي     تواند در جلب مشـاركت مـردم محلـي در فعاليـت      هاي گردشگري منطقه مي  بنگاه

  . گردشگري مؤثر واقع شود
حلـي بـه   مندي مردم م هاي آموزشي براي آشناسازي و عالقه  ها و دوره  برگزاري كالس •

  .هاي خانوادگي  صورت گروه   وكارهاي گردشگري به ايجاد كسب
 كـردن  فعـال  و صنعت اين بودن فصلي ماهيت از گردشگري منطقه كردن منظور خارج به •

 منطقه ممتاز هاي  قابليت از يكي عنوان   به كوهستان گردشگري   زمستاني، ضمن توسعة توريسم
 .راه ارتباطي، براي احداث پيست اسكي اقدام شود و پناهگاه به ارتفاعات تجهيز ازطريق

شود سازمان ميراث فرهنگي   شهر تهران، پيشنهاد مي كم منطقه با كالن   با توجه به فاصلة •
هـاي اينترنتـي،     هـا و نهادهـاي مسـئول ازطريـق سـايت       و گردشگري، شوراها و شـهرداري 

  .گران تهراني را فراهم آورندرساني و جذب گردش بروشورها و مانند اينها، امكان اطالع
هـاي    ترين شـكل رسـانه بـراي توليـد برنامـه       صدا و سيماي استاني در جايگاه مردمي •

هـاي آموزشـي     هـاي گردشـگري منطقـه و برنامـه       مستند با هدف معرفي و تبليغ جاذبه
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ميزبـان و گردشـگران در برخـورد بـا مـردم         منظور باالبردن آگاهي و فرهنگ جامعـة  به
  .ايي و حفظ بهداشت و محيط پيراموني نواحي روستايي اقدام كندروست
هاي گردشـگري منطقـه، بـه      بخش دولتي با همكاري بخش خصوصي در مجاورت جاذبه •

هاي متمركز و مراكز خريد كوچك و واگذاري آنها به مردم محلي براي ايجاد   تأسيس بازارچه
  .ـ اقدام كند هستنديت غالب منطقه كه جمع وكار براي جوانان ـ هاي شغلي و كسب  فرصت

مشـابهي از     منطقه، مطالعة   هاي بالقوة  ها و جاذبه  منظور شناسايي نيازها، محدوديت به •
ديدگاه مديران گردشگري محلي و دهياران، درمقام كارشناسان مجرب و آشنا بـه ابعـاد   

 .رت پذيردهاي گردشگري صو  مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي منطقه و فعاليت
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