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دکتزی جغزافیا و بزنامهریشی روستایی ،واحد تهزان مزکشی ،دانشگاه آساد اسالمی ،تهزان ،ایزان
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چکیده
فؼبلیت گشدضگشی امشيصٌ بٍ ػىًان یکی اص مُمتشیه ي پًیبتشیه فؼبلیتَب دس جُبن مطشح َست .اص ایهسي ای ه کط ًسَب ل بدس ض ذٌاو ذ مس ب
مُمی وظیش دسآمذ اسصی ي سيوك اضتغبل ي تببدل ي تؼبم فشَىگی ي ایجبد ببصاس مصشف تًلیذات ي خذمبت ي پشک شدن ايل بت فشا ت ي ر ًس
آگبَبوٍ ي فؼبالوٍ دس ػشصٍ استببطبت ي اطالػبت جُبوی سا دسجُت پیطشفت ي تًسؼٍ کطًسضبن بشای مشدمبوطبن بٍ اسمغبن آيسوذ .دس ایه ساس تب
گشدضگشی سيستبیی ویض جض ی اص صىؼت ػظیم گشدضگشی بٍ رسبة میآیذ ک ٍ م یتًاو ذ وم ص ػم ذٌای سا دس تًاومىذس بصی م شدم م ی ي
تىًعبخص بٍ سضذ التصبد ،افضایص کیفیت ضبخصَبی اجتمبػی ي فشَىگی ي بُبًد يضؼیت صیس تم یط ی ایف ب ومبی ذ یک ی اص مى بطك مس تؼذ
گشدضگشی دس استبن یضد مجمًػٍ سيستبَبی دٌ ببال َست کٍ ضبم  8سيستبی بٍ ثبت سسیذٌ آضىبیی ،بب ستبن ،تًدٌ ،جبوبشاصان ،آم سه ،لشق،
صیشبب طبٌ (دکتشبُطتی) ،ضیخ ػ یطبٌ بًدٌ ي اص وظش تمسیمبت سیبسی ب ٍ ػى ًان یک ی اص سيس تبَبی دَس تبن ض یشکًٌ اص تًاب غ بخ ص مشک ضی،
ضُشستبن تفت َست .ایه پظيَص بٍ دوببل ومص ي جبیگبٌ سیبستگزاسیَب دس ضبخصَبی تًسؼٍ مجمًػٍ سيس تبیی دٌ ب بال َس ت .اص ل ب
متذيلًطی ت میك بٍ صًست تشکیبی ربص سيش َبی کیفی ي کمی َست .اص وظش َذف کبسبشدی ي اص وظ ش ض یًٌ اج شا اس تىببطی (پشسط ىبمٍ،
مصبربٍ ي مطبَذٌ) ي اص وظش آوبلیض یبفتٍَب بٍ صًست تًصیفی ي ت ی ی َست ضیًٌ تجضیٍ ي ت ی پظيَص سيش َبی آم بسی تًس

و شماف ضاس

(َ )SPSSست ت ی دادٌَب بًسی ٍ آصمًن کبی اسکً ش ي تی تست تک ومًوٍای اوجبم گشف ت .جبمؼ ٍ آم بسی ای ه ت می ك دسبشگیشو ذٌ س ٍ
گشيٌ (سشپشستبن ،مذیشان ي گشدضگشان) میببضىذ .آصمًن فشضیٍ ايل وط بن م یدَ ذ ک ٍ اص س ٍ گ شيٌ م ًسد پشس ص ،دي گ شيٌ ب ش مؼى بداسی
سیبستگزاسی التصبدی دس ػمشان ي تًسؼٍ گشدضگشی مجمًػٍ سيستبیی ارػبن داضتٍاوذ .آصمًن فشضیٍ ديم ویض ربکی اص آن اس ت ک ٍ اص س ٍ
گشيٌ مًسد پشسصَ ،ش سٍ گشيٌ بش مؼىبداسی سیبستگزاسی اجتم بػی ي فشَىگ ی دس ػم شان ي تًس ؼٍ گشدض گشی مجمًػ ٍ سيس تبیی ص ٍ
گزاضتٍاوذ ایه دس ربلی است کٍ فشضیٍ سًم ویض بش مؼىبداسی سیبستگزاسی صیس تم یط ی دس تًس ؼٍ ي ػم شان مجمًػ ٍ سيس تبیی دٌ ب بال اص
دیذگبٌ َش سٍ گشيٌ ،داللت میکىذ.

واصگان کلیدی؛ گزدشگزی ،روستا ،سیاستگذاری ،مجموعه روستایی ده باال
 -1ایه ممبلٍ بشگشفتٍ اص سسبلٍ دکتشی آلبی ػ یشضب لشببویبن اوبسی صادٌ بب ساَىمبیی آلبی دکتش ػ یشضب استؼالجی ي مطبيسٌ خبوم دکتش ضُشٌ تبج ت ت ػىًان "سیبست
گزاسیَبی تًسؼٍ گشدضگشی دس مىبطك سيستبیی ،مطبلؼٍ مًسدی ،مجمًػٍ دٌ ببال ضُشستبن تفت " دس سضتٍ جغشافیب ي بشوبمٍسیضی سيستبیی میببضذ.
 -2وًیسىذٌ مسئًل a.gh.a688@gmail.com
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مقدمه و بیان مسئله
امروزه صنعت عظیم گردشگری بهویژه گردشگری داخلی جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها دا و لاعف شقن و هتش
یکند
مؤثری در ارتقاء ساختار اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی کشورها بهخصوص در کشورهای رو به توسعه بازی م 
نالمللی گویای آن است که این صنعت در جهان ب زا شی
( )Anderson et all,2015:54بهطوری که حجم مبادالت بی 
یشود و در بعضی از کش دمآرد اهرو ه یزرا یا   
 20درصد کل مبادالت بینالمللی با جریان گردشگری داخلی آغاز م 
ناشی از این صنعت یک از منابع عمده درجهت تقویت اقتصاد مل عسوت و ی ه آ نوزفازور  ن نن نننن م بوسحم اه
ت و بسانم یاه
نرو این کشورها قادر شدهاند با اعم سایس لا تت تت
( .)Nikolich et all,2012:42از ای 

ی دوش
ییی ییی

لئاسم بولطم     

مهمی نظیر درآمد ارزی و رونق اشتغال و تبادل و تعامل فرهنگی و ایجاد بازار مصرف تولیدات و خدمات و پرکردن
اوقات فراغت و حضور آگاهانه و فعاالنه در عرصه ارتباط ار یناهج تاعالطا و تا

هعسوت و تفرشیپ تهجرد       

کشورشان برای مردمانشان به ارمغان آورند (دشتی شفیعی و دیگران.)3 :5931،
یتواند نقش عمده های
در این راستا گردشگری روستایی نیز جزئی از صنعت عظیم گردشگری به حساب میآید که م 
ت یدج یلغش یاه دی در ار طابت     
را در توانمندسازی مردم محلی و تنوعبخش به رشد اقتص صرف قلخ زین و دا تتتت تتتت
  

تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصادی ایفا نماید (زائری و خسروی پور .)8 :5931،حال با توجه به زا شیب شرتسگ 
حد شهرهای کشور ما و افزایش مشکالت ناشی از شهرنشینی جدید و همچنین خالی شدن روستاها و سرازیر ندش

نر و
جمعیت این سکونتگاهها به شهرها باید چارهای اندیشیده شود تا از این مس یا زا دوش هتساک تالکشم و لئا ننننن ننننن
یتوان  اب د ا اغتش للل للللزای داجیا و ی   
یها در توسعه و عمران گردشگری روستایی م 
میتوان گفت با تدوین سیاستگذار 
درآمد وسیله مهمی در توسعه پایدار روستایی و جلوگیری از سرازیر شدن جمعیت روستاها به س رهش یو ها با دش
نرو ب عسوت یار هههههای و تیلاعف ن
(سلمانی و دیگران .)9 :4931،از این ن

دیاب یرگشدرگ هعسوت و رگشدرگ بذج

     

سیاستها مناسب در نظر گرفته شود و برنامهریزی اصولی صورت گیرد .امروزه بنا به دالیل مختلف بهههوی لیخد هژ   
بودن عوامل متعدد و مختلف در امر گردشگری ،نیازمند برنامهریزی دقیق و علمی در ای  هنیمز ن ه هب تس

یترابع      

ت رامش هب اه     آی یید
یتواند نقش اساسی در تعیین جه عسوت تا هههههای یلاعف ن تت تت
برنامهریزی به عنوان فرایند همهجانبه م 
(احمدزاده و دیگران3931،؛  .) 20یکی از مناطق مستعد گردشگری در استان یزد مجموعه روستاهای ده باال هست که
شامل  8روستای به ثبت رسیده آشنایی ،باغستان ،توده ،ج رق ،نسحمآ ،نازاربنا ق شغابریز  ،ا ش )،یتشهبرتکد( ه یخ     
علیشاه بوده و از نظر تقسيمات سياسي به عنوان يكي از روستاهاي دهستان يش ركوه از توابع بخش مركزي ،شهرستان
تفت هست .این مجموعه روستایی به دلیل دارا بودن پتانسیلهای باال در زمینه اکوتوریسم اغلب مقصد م ناتسا مدر   
در ایام تعطیل هست که این حضور مردم قطعًاًا در اقتصاد بومی روستاها نقش پوی ییا و زندههای دارد و باع زفا ث اا ااایش
درآمد و ایجاد فرصتهای شغلی شده است .در این تحقیق سعی براین است که با یک رویکرد نظ هب ینادیم و یر    
یها در توسعه و عمران مجموعه روستایی ده باال بپردازی .م
تگذار 
بررسی نقش سیاس 
شهای راهبردی و خط روند فرضیهها
پرس 
بررسیها نشان میدهد که نقش سیاستگذاریها توسعه و عمران مجموعههای روستایی با پتانسیل گردشگری بسیار

یها در توسعه و95 1 ...
تگذار 
تحلیلی بر نقش سیاس 

پررنگ و برجسته هست که این شرایط در مجموعه روستایی ده باال نیز به خ و صخشم یبو

.تسه فافش      ح لا

سؤاالت این است که "چه رابطهای بین سیاستگذاری عسوت یاه ه گشدرگ  ررر رررری و ارتقاای خاش صصص اصتقا یاه دد دددی
توسعه در مجموعه روستایی ده باال وجود دارد؟ چه رابطهای بین سیاستگذاری عسوت یاه ه گشدرگ  ررر رررری و ارتقاای
شاخصهای اجتماعی و فرهنگی توسعه در مجموعه روستایی ده باال وجود دارد؟ مهمترین چالش سیاستگذاری اه

توسعه گردشگری در کجاست؟" برای پاسخگویی به این سؤاالت و در راستای اهداف تحقیق سه فرضیه ذیل موازی
تبندی شد؛
یها توسعه و عمران مجموعه روستایی ده باال طراحی و صور 
تگذار 
با نقش سیاس 
بین سیاستگذاریهای توسعه گردشگری و ارتقای شاخصهای اقتصادی توسعه در مجموعه تسور  اا ااایی ده ب الا
رابطه معناداری وجود دارد
بین سیاستگذاریهای توسعه گرد گش ررری و ارتقاای خاش صصص امتجا یاه عع عععی و فرهنگ گگی توس هعومجم رد هع   
روستایی ده باال رابطه معناداری وجود دارد
شهای زیستمحیطی است.
یهای توسعه روستایی چال 
تگذار 
یکی از چالشهای مهم در سیاس 
ادبیات نظری
 توسعه روستاییتوسعه روستایی فرایندی چند بعدی است که موضوع آن بهبود و ارتقای کیفی یسآ و رقف راشقا یگدنز ت بببببببببببپ ریذ
اجتماع است .فرایندی که با بهرهگیری از سازوکارهایی چون برنامهریزی ،سازماندهی ،تقوی و یدرف ییاکتادوخ ت
جمعی و ایجاد دگرگونی مناسب در ساختارهای ذهنی و اجتماعی روستاییان تالش میکند که در آنها قدرت ،توان و
اختیار بهرهگیری از قابلیتها و منابع در اختیارشان را تقویت کند تا بهواسطه آن بتوانن جوم تیعضو د و ار ناشد

هب    

وضعیت مناسب و مطلوبتر تغییر دهند .تحقیق چن عسوت نی هههههای نیازمن تخاس رد ینوگرگد د ا هر ای ،ینف ،یداهن      
ی تیصخش یاه ییییی روس یات ی نا
شخصیتی و ارزشی است که منجربه تغییرات اساس گژیو و یعامتجا راتخاس رد ی ی ییی یییی
میشود (نخذری و دیگران5931،؛  .) 35برآیند و پیامد آن باید پاسخگویی به نیازهای اساسی روستاییان ارتقای کیفیت
زندگی و تقویت اتکا به نفس و آزادی انتخاب و عاملیت روستاییان باشد .توسعه روستایی بعنوان یک مفه هراشا ،مو   
ضمنی به عمران کلی مناطق روستایی با نظر اصالح کیفیت زندگی مردم روس یات ی موهفم نیا بوچراهچ رد .دراد      
توسعه روستایی یک امر جامع و چند بعدی بوده که دربرگیرنده توسعه کشاورزی و فعالیتهای وابسته به ینعی نآ    
صنایعدستی ،صنایع روستایی ،زیربنای های اقتصادی اجتماعی ،خدمات اجتماعی و تسهیالت مربوطه و باالتر از همه
یباشد .توسعه روستایی فرآیند تغییرات اجتم و یداصتقا ،یعا
توسعه منابع انسانی در مناطق روستایی م 

رد یگنهرف

  

محیط روستا است .توسعه روستایی عبارت از سیستمی است که از برخورد و واکنش ب مولع ،یزرواشک مولع نی     
یآید (رضوانی و دیگران1931،؛ .) 51
اجتماعی ،مهندسی و مدیریت به وجود م 
 تعریف توسعه پایدار روستاییاز توسعه پایدار روستایی تعاریف متعددی شده است اما جامعترین و کاملترین تعریفی که عسوت زا  ه هدش رادیاپ      
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است مربوط به کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه 1معروف به کمیسیون برونتلند 2میباشد .این تعریف عبارتند
تها و پتانسیلها ب لسن یار   
از توسعه پایدار ،توسعهای است که نیازهای زمان حال را بدون به مخاطره انداختن قابلی 
آینده برآورد سازد (خلیل طهماسبی و دیگران5931،؛ .) 17
توسعه پایدار روستایی فرآیندی است كه ارتق ر ییاتسور تایح هبناج همه ءا ا قیرط زا 

مز ین هههههه هههههههههس بیغرت و یزا

ید ،هطبار نیمه رد .ده    
فعالیتهای همساز با قابلیتها و تنگناهای محیطی (به مفهوم عام آن) مورد تاكی ارق د ر م  ییی ییی
مهمترین هدف توسعه پایدار روستایی عبارت از قابل زیست كردن عرصههای زندگی برای نسلهای فعل دنیآ و ی ه   
با تاكید خاص بر بهبود و توسعه مداوم روابط انسانی -محیطی خواهد بود (گازا و دیگران5931،؛  .) 34توسعه پای اد ررر
یدبلاك طباور      – فض یا ی،

روستایی جنبههای گوناگونی چون ساختار و رواب یطیحم ط    – اكولوژی و راتخاس ،ك

ساختار و روابط اجتماعی فرهنگی و ساختار و روابط اقتصادی را شامل میشود ولی زمینهسازیهای س ریظن یراتخا   
یتواند به كاركرد صحیح این فرآیند بیانجامددد (عا یرش
سیاستگذاریها ،برنامهریزیها ،تخصیص اعتبارات و مانند آن م 
و دیگران5931،؛ .) 43
 تعریف توریسم (گردشگری)ی مشخ صصص از این ن
ن
ف یاا چه بوچرا ی ی
اصو ًالًال بحث درباره اصطالحات و مفاهیم فنی در هر حوزه علمی و ارائههه تعریف ف
یگیرند؛؛ باا وجودد این،،
یهاا ق ار ررر می ی
مفاهیم ضروری است؛ زیرا تعاریف ،اساس مفروضات ،نظریهها و نظریهپرداز 
ماهیت علوم اجتماعی بهگونهای است که دستیابی به توافق و اجماع نظر در خصوص بسیاری از واژگاننن تخصصی،،
ی
دشوار و در مواردی غیرممکن است ( .)Zhang,2012,10پدیده گردشگری نیز بههه عن او ننن خاش هههای از فعالیتتت اه ی ی
اجتماعی بشر ،از آنچه گفته شد مستثنی نیست .با وجود پیشینه تاریخی گردشگری و انبوه مطالعات انجاممم گرفتههه در
ت رای ججج در ایننن
ی و اص احالط ت ت
این زمینه و کاربرد اصطالحات مربوط به آن ،فقدان توافق در تعریف واژه گرد رگش ی ی
ی از ایننن
ف دیگررر ناشی ی
ی و از طرف ف
ی گرد رگش ی ی
حوزه مشهود است .این مشکل از یک طرف منعکس کنندهه پیچی گد ی ی
ینگرنددد و انتظ ارا ت ت
ت
حقیقت است که اشخاص ذینفع یا فعاالن مختلف در این قلمرو ،هر یک دیدگاه خود به آن می ی
ل
ی پردازنددد وجود د عوامل ل
ط باا آن می ی
خاصی دارند و بر همین اساس به تعریف گردشگری و سایر اصطالحات م بتر ط ط
ش
ت و نقش ش
همچون احساسات انسانی ،هیجانات و تمایالت ،جاذبهها ،انگیزهها ،عرضهکنندگان متعدد و متنوععع خ امد ت ت
دولت ،تعریف گردشگری را دشوارتر میسازد واژه توريسم نخستين بار در سال  ١٨١١در مجلهاي به نام اس نيتروپ گگگ
مارگازين (مجله ورزش) آمد .در آن اين لغت مسافرت به منظور تماشاي آثار تاريخي و بازديد از مناظر طبيعي ب ار ييي
كسب لذت به كار م 
يرفت (.)Sillignakis,2002,68
 توريسم روستا ييتوريسم روستا يي را میتوان جزئي از مجموعه گردشگري و جهانگردي به شمار آورد که در بس يياهروشک زا يراي   
یباشد (مث ًالًال هک دنه روشک 
که از جمعيت روستا يي باالئي برخوردارند ،داراي اهميت م 

   

 ۶۷درص رد نآ مدرم زا د   

روستاها زندگي میکنند) .توريسم روستا يي داراي اشکال متعددي و متنوعي است که اين تنوع ارائه تعريفي ج و عما
WCED
Brundt land

1
2
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کامل از آن را تا حدي دشوار کرده است ( .)Szabo,2005,52برخي توريسم روستا يي را بعنوان توريسمي که من قطا
روستا يي را دربرمی گيرد تعريف کردهاند .البته اين تعريف نمیتواند کامل باشد و فعاليت نهادها و ارگانه رد هک ييا   
یافت نايب ،د   
اين صنعت درگير هستند را دربرگيرد .عدهای توريسم روستا يي را توريسمي که در حومه شهرها اتفاق م 
میکنند .اين تعريف نيز نمیتواند دلچسب با بطاخم هب يبوخب ار يياتسور مسيروت موهفم و دش لاقتنا
تها و خدماتي که توسط کش و مدرم ،نازروا
( .)Zhang,2012,59توريسم روستا يي به کليه فعالی 

دهد     

  

ت يارب و اه   
لود تتت تتت

ی و دوش
یگیرد ،اط م قال یی یی
تفريح و استراحت گردشگران و همچنين جذب گردشگران در نواحي روستا يي صورت م 
میتواند شامل توريسم کشاورزي ،توريسم مزرعه ،توريسم طبيعي و توريسم فرهنگي شود توریسم روس يعون ييات   
ترس یورس و ینا سس سسسد ،یه
توريسم است که عالوه بر آنکه مناطق روستا يي و محيط پيرامون را در برمیگیرد ،خ مد ت ت
یشود و کليه فعالیتهاي موجود در اين صنعت را تحت
همچنين عرضه کاال و خدمات به توریستها را نيز شامل م 
یدهد و داراي اشکال متنوع و مختلفي است (احمدپور5931،؛ .) 51
پوشش قرار م 
 اهداف توریسم روستایییباشد که جهت ن هب لي   
يکي از مهمترين اهداف توريسم روستا يي افزايش درآمد روستائيان و خانوارهاي روستا يي م 
هدف برنامهریزی الزم و ضروري مینماید (مکیان و منافیان2931،؛ .)4پيش از اين در خص يازفا يگنوگچ صو ششش ششش
ش
درآمد روستائيان از طر قي توريسم ،توضيحاتي داده شد .يکي ديگ فده ،يياتسور مسيروت فادها زا ر يشزومآ       
میباشد ،به اين ترت بي

که يکسري آموزشهای حرفهای براي افراد درگير در اين صنعت عظ مي  ،اع و نايئاتسور زا م

کارکنان نهادها ،مؤسسات و سازمانهای فعال را تدارک ببيند که البته با توجه به اصول توسعه پا ادي ررر  ،پایهههریزییی و
ی ،دوش
افراد را براي کارهاي مديريتي ،آماده نمايد ،اين امر عالوه بر اينکه موجب صرفهجوئی در زمان و اعتبارات می ی
میتواند سبب افزايش تعداد توریستها و گردشگران روستا يي در هر سال نسبت به سالهای قبل ب و هدش هههههنوبه
خود افزايش ميزان درآمد خانوارهاي روستا يي

(بعنوان مه 
مترین هدف توريسم روستا يي ) را باعث گ در د ( ( Chin et

یو
 .)all,2014,41از ديگر اهداف توريسم روستا يي میتوان افزايش م ازي ننن مش کرا تتت روس ايئات ننن در سیاستتتگ راذ ی ی
سياست سازي در زمینههایی از قبيل فرا مه کردن امکانات تفريحي و ورز يش  ،معرف يعيبط و ييايفارغج ياميس ي     
محل و غيره را نام برد .همچنين قرار دادن اطالعاتي از قبيل مشاغل ،نهادها و مؤسسات درگير در صنعت توريسم به
یشود
صورت مستق مي يا غیرمستقیم ،در اختيار مردم از اهداف ديگر توريسم روستا يي محسوب م 

پينا  ، ۱چهار هدف کلي صنعت توريسم روستا يي

را به اين شرح گزارش داده است:

 .1آموزش افراد براي خدمت در توريسم روستا يي بر اساس اصول توسعه پايدار
 .۲آماده کردن افراد براي تأسيس و مديريت صنايع کوچک روستا يي
 .۳آماده کردن افراد براي مشارکت در تصمیمگیری در زمينه توسعه صنعت توريسم روستا يي
تها ،فعالیتها و تفريحات بر اساس اصول توسعه پايدار (.)Radac,2012,84
 .4آموزش افراد در توسعه فرص 
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 عوامل مؤثر در توسعه گردشگري روستاییت :مقصددد
ط مناس ببب در دو قط ببب جغراف ياي ييي و مراكززز س تنوك ييي است ت
رونق گردشگري در گرو ف هار ممم آمدننن يارش ط ط
(عرضهکننده امكانات گردشگري) و مبدأ (عرضهکننده تقاضاكنندگان گرد رگش ييي ) .بههه منظوررر ف هار ممم آمدننن يارش ططط
مناسب تحقق موارد زير نياز است:
 -1در قطب عرضهكننده امكانات گردشگري (مقصدها)
 وجود جاذبههاي گردشگري شامل جاذبههاي طبيعي ،آثار تاريخي و انسانساخت وجود عناصر خدماتي براي گردشگران شامل هتلها و مراكز اقامتي مختلف و آژانس اه ييي خ تامد ييي گرد رگش ييي وكليه مؤسسات و مراكز ارائهكننده به گردشگران
 تبليغات مناسب و معرفي شايسته امكانات و جاذبههاي گردشگري سياس تگذاري مناسب و سيستم اداري كارآمد (.)Williams,2006,92
 -2در قطب عرضهكننده متقاضيان گردشگري (مولد گردشگر)
 باالتر رفتن سطح درآمد و پسانداز مردم و فرا مه شدن تسهيالت مالي جهت گردشگري باالتر رفتن سطح آگا يه مردم و ارتقاء فرهنگ گردش و سياحتلونقل مناسب در مبدأ
 وجود سيستم حم  وجود مراكز ارائهکننده خدمات گردشگري ()Woods,2000,47مهمترين نتا جي رونق گردشگري در مقصد به شرح زير خواهد بود:
تهاي مبدأ و مقصد
 افزايش تعامل و تفا مه بين مل  -لذت بردن گردشگران و ايجاد كي

خاطره خوش براي آنها

 توسعه زيرساختها و كليه عناصر مراكز خدماتي در مقصدتهاي مبدأ و مقصد
 افزايش تعامل و تفا مه بين مل  حفاظت و ارتقاء كمي و يك في جاذبههاي گردشگري در مقصد (.)Holland,2003,65 عناصر و اجزاي تشکیلدهنده گردشگري روستاییگردشگري مانند هر موضوع چند بعدي ديگر ،كي

سيستم ميباشد .بهتبع اين خصيصه و اينكه هر سيستم از اجزاي ييي

تش يك ل ميشود ،گردشگري نيز عناصر و اجزا يي دارد كه با تر بيك

كي ديگر كي

كليت را به وجو  دد ددد م يييآورنددد .درك

ل دهندهه
درست هر سيستم به شاخت اجزاي سيستم و كليت آن ،هر دو نيازمند است .اينس يك پ ،دانش اجزاي تش يك ل ل
توسعه گردشگري و ارتباطات بين آنها را اساس درك برنامهريزي گردشگري ميداند و نظام گردشگري را تشكل از
يداند:
عناصر زير م 
ت و خ امد ت ت
ت
ت توريست ييي ديگررر  -تأسيسات ت
 جاذبهها و فعاليتهاي توريستي  -مراكز اقامتي  -تسهيالت و خ امد ت تلونقل  -تأسيسات زيربناي ديگر  -عناصر مؤسساتي
حم 
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ل م ييي دهنددد و ار اك ننن
در منبعي ديگر آمده است ،تر يك بي از فعالیتها ،خدمات و صنايع صنعت جه درگنا ييي را تش يك ل ل
ع فرهنگ ييي و روحيههه
ل  -من با ع ع
ل ونقل ل
ت و ح مل ل
ل زيربن يا ييي  -تجه ازي ت ت
ع طبيع ييي  -عوامل ل
اصلي آن عبارتند از - :من با ع ع
مهماننوازي (مفیدی و دیگران5931،؛ .) 32
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی -توسعهای هست از حیث شیوه مطالعه توصیفی -تحلیل للی و می ییدانی هست
بس یا تتت  یاه ااینترنت تتی و  ) ...و پیمایش ششی
ابزار جمعآوری اطالعات به دو صورت اس سسنادی (مقاله و ،هلجم ،باتک  ،ببب ببب
(پرسشنامه و مشاهده) بوده است .در تحقیق حاضر از اینروش برای آگاهی از نظرات صاحبنظران در زمینه مفاهیم
تگ راذ ییی عسوت یاه ه گشدرگ  ررر رررری در
و مسائل تئوریک در جهت مبانی نظری تحقیق و بررسی و آشنایی ب سایس ا تت تت
مناطق روستایی ،در مجموعه ده باال شهرستان تفت مورد استفاده قرار گرفته است به صورتی که کلیه کت تتب ،مق ،تالا
طرحهای پژوهشی ،جزوات و  ...که در این زمینه موجود بوده بررسی گردیده و مطالب مرتبط با تحقیق که در روند
کار مؤثر بوده است استخراج گردیده است .در این پژوهش برای بررسی وضع موجود سیاستتتگ راذ ییی عسوت یاه ه   
شنامه استفاده گردیده است که ررب زا سپ  سس س سسسسی اولی ییه
گردشگری در مجموعه ده باال شهرستان تفت در آنها از پرس 
تصمیم بر آن شد که سه نوع پرسشنامه (س و نارگشدرگ ،نانکا م ددد ددددیران) براای جمعععآوری اطالع ت تا هههی ییه .دوش
پرسشنامه مورد استفاده جهت گردآوری اطالعات ،دارای ویژگی خاصی است که با توجه م و تالاؤس هب  و عوض

    

مورد مطالعه طراحی شده است لذا طرح سؤاالت بر اساس متغیرهای مستقل و وابسته در رابطه با شاخصهای م درو
نظر جهت رسیدن به اهداف تحقیق هست .برای سنجش روایی پرسشنامهها ،پس از تائید اس تا یید راهنم ،رواشم و ا   
پرسشنامه میان  10نفر از خبرگان تحقیق و متخصصین دخیل در توسعه روستایی توزیع شده و سرانجام ،پس لح ظا
شنامهها به دست آمد .در این پژوهش برای بررسی پای یا ی قیقحت 
کردن نکات مورد نظر این افراد ،نسخه نهایی پرس 
در فاصله زمانی  2هفته ،آزمودنیها دوباره تحت آزمون قرار گرفتند ،سپس ض بیر
اجرای آزمون محاسبه گردید نتیجه محاسبات نشان میدهد که این ض بیر

ت؛  ۲ب را
ارمن نیب یگتسبمه تتتت تتتت

 0/ 850هس ب هجوت اب ت ه هکنیا       این

ضریب بین  -۱تا  ۱به دست آمده است و مثبت هست نشان دهنده پایای مطلوب پرسشنامه است؛ بنابراین همساننی
درونی مطلوب بین گویه های پرسشنامهها به عنوان ابزار اصلی سنجش فرض ضضیات تحقی ییق وج لودج( دراد دو    .)1
جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده سه گروه؛ خانوارهای ساکن در مجموعه روستاهای مورد مطالعه که سا رب  اس    
تقسیمات سیاسی و سرشماری سال  5931در محدوده این شهرستان قرار بگیرند .گردشگران که اتسور طیحم زا  ها
مجموعه دیدن کردهاند که در اینجا مبدأ گردشگران در نظر گرفته دشن  ه لئاسم اب هک ناریدم و نیلوئسم تسا 
گردشگری سطح روستاهای شهرستان سروکار دارند .در تحق قي حاضر جامعه آماري گروه سرپرس راوناخ نات   

      
1000

نفر ميباشند كه حجم نمونه بايد از بين آنها انتخاب شوند .گفتني است كه براساس محاسبات انجام شده در مرحله
پيشآزمون ميزان انحراف معيار برابر با  ، 15ميزان دقت احتمالي مطلوب برابر با  2هست .بر اساس این فرمول تع داد
نمونه  177نفر انتخاب شدند.

فرمول  )1فرمول کوکران
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بر اساس این فرمول تعداد نمونه  177نفر انتخاب شده ،اما محقق بمنظور افزاایش کیفی ییت تع ار هنومن داد     180نفر
انتخاب نموده که به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .با توجه به گستردگی حیطه کار دستگاهها دولتی
در امر گردشگری روستایی و مشغله کاری آنها و دغدغه محقق در راستای عدم پاسخگویی به س ثعاب هک تالاؤ    
طوالنی شدن روند تحقیق میگردد تصمیم بران شد جهت سهولت کار و رسیدن به نتیجه نهایی ،حج ممم نمونه رب  اا ااای
گروه مديران و مسئوالن در سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری و مدیران محلی (کارشناسان و مدیران
شهرداری ،فرمانداری ،بخشداری ،دهیاری و شوراهای اسالمی شهر و روستا) عدد ثابت  10در نظر گرفته شده است.
برای گروه گردشگران به دلیل نبود آمار و اطالعات رسمی دقیق و مدرن ،با توجه به پیمایش محیطی صورت گرفته
یکنند
در سطح مجموعه روستایی مشخص شد که به صورت میانگین در روز  50گردشگر از محیط روستا بازدید می ی
ن
یدهد در جهت توزیع پرسش مان ههه یب رد اه نن نن
در نتیجه محقق برای انجام این تحقیق عدد ثابت  50مالک عمل قرار م 
سرپرستان خانوارها از روش نمونهگیری احتمالی ساده از نوع منظم یا سیستماتیک اس حوطس مامت ات دیدرگ هدافت      
روستا را مورد پوشش قرار داد و در خصوص نمونههای مدیران و گردشگران نیز بهصورت مستقیم و حضوری عمل
گردید .برای ترسیم نقشهها از نرمافزارهای  ARC GISبهره گرفته و برای تجزیه و تحلی ییل داده رف نومزآ و اه ضض ض ضضضضیه
کبعدی یا کای اسکوئر و آزمون  tتک نمونهای استفاده هدش
اصلی از نرمافزار  SPSSدر قالب آزمون ( x2خی دو) ی 
است.
جدول  -1متغیرهای منتخب برای سنجش فرضیههای تحقیق به تفکیک مقیاس آزمونی
ش اخ ص

مقياس

متغير
برنامه و اه سیاستتت اه ییی ایجادد درآمددد و ا و میقتسم لاغتش

زا میقتسمریغ   

گردشگری در مجموعه روستایی مطالعه
ط بخش ش
ش
برنامهها و سیاستهای تشویقی ب یامرس بذج یار ههه ههههگ راذ ییی توسط ط
اقتصادی

دولتی یا خصوصی در جهت تقویت گردشگری در مجموعه روستایی مطالعه
برنامهها و سیاستهای در جهت تخصیص اعتبارت برای بهبود کمی و کیفی
تهای در مجموعه روستایی مطالعه
زیرساخ 
برنامهها و سیاستتت  تهج رد اه ت شخب رد ییاتسور یلحم رازاب تیوق        
عدستی در مجموعه روستایی مطالعه
کشاورزی و صنای 
ی
ی /فرهنگ رگشدرگ ی یی یی
ب پرس یتکپ ووو اجتم عا ی ی
برنامهها و سیاست اختنا یاه بب بب

اجتم /یعا        
فرهنگی

مشخص در مجموعه روستایی مطالعه
برنام هه و اه

سیاس تت ت ب یاه هه ههک ریگرا ی و 

اب ار ههه یم ب اا ای سال مم می5931،؛ رض شق ییا ق و یقال   
ترتیبی

دیگ نار 5931، ،،،،؛ خواجه یبن  5931، ،،،،،،،،؛ گ و زا   

رد دمآراک

تهج     

جذب و ماندگاری گردشگران در مجموعه روستایی مطالعه
برنامهها و سیاستهای جلب مش کرا تتت و یمدرم یاه

اس  زا هدافت ننیروهاای

بومی و محلی در راستای توسعه گردشگری
برنامهها و سیاستهای بهبود کمی و کیفی وضعیت ،کیفی بش تینما و ت که    
دسترسی به مجموعه روستایی مطالعه
اک رر ررربری امدخ یاه تت تتتی و پذذذیرایی و

زیستمحیطی و

امکانات و تأسیسات گردشگری در مجموعه روستایی مطالعه

کالبدی

برنامهها و سیاستهای جلوگیری از تخریب مناظر طبیعی و ساختوسازهای
طزیست در مجموعه روستایی مطالعه
غیرمجاز و بهتبع آن تخریب محی 
برنامهها و سیاستتتهاای در جه و هنارس ت

ی تسجرب یاه ه   
ربراک دصرد یییی یییی

Egh2

دیگ نار 5931، ،،،،،،؛ ع  و یلا امی یر 5931، ،،،،،،،،،،،،؛
ترتیبی

عالال نید 5931، ،،،؛ احم هداز د 3931، ،،،؛ س و ینامل

Egh3

دیگران5931،؛ راداک 2012 ،؛ هولمند 2003 ،؛
ترتیبی

Egh4

ترتیبی

Soc1
خواجه یبن  5931، ،،،؛ عالال نید 5931،،؛ ا یلش  2000 ، ،،؛

ترتیبی

مجموعه روستایی مطالعه

روستایی در مجموعه روستایی مطالعه

Egh1

احم هداز د 3931، ،،،؛ عا یرش 5931، ،،،؛ ژانگ  2012 ، ،،،؛
مکای و نا

برنامهها و سیاستهای اطالعععرساننی و تبلیغ و دیفم تا

برنامهها و سیاستهای توزی ییع مناسب

منبع

نرمافزاری)

ترتیبی

 هدافتسا ا صصختم یورین ز و      

آمزو شش شدیده را تهج رد  تقا عبا ی اد عامتجا و یگنهرف ی رگشدرگ یییی ی ییییییییی ی در

واح دک( لیلحت د   

ترتیبی

نایفانم 2931، ،،،،؛ د ش یتش فففف فیعی5931،؛

آنتوس او  2013 ، ،،،؛ نیکیل چی  2012 ، ،،،؛ ویلی ما  2006 ، ،،،؛
وود 2000 ،؛

ترتیبی

ترتیبی

Soc3
Soc4

ترتیبی
ترتیبی

Soc2

Zis1

جالل و ی

نارگید 5931، ،،،،؛ مفی و ید

نارگید 5931، ،،،،؛

حکمآبادی و دیگران5931،؛ احمد زاده3931،؛ خلیل
طهماسبی5931،؛ اسزابو 2005 ،؛ سیلیگناکیس، 2002 ،

ترتیبی

منبع ،مطالعات اسنادی و میدانی نگارنده6931،

Zist2
Zis3
Zist4

      

یها در توسعه و1 20 ...
تگذار 
تحلیلی بر نقش سیاس 

معرفی منطقه مورد مطالعه
استان يزد با مساحت حدود 131575

يك لومتر مربع در قسمت مركزي فالت ايران قرار دارد .اين اس رد نات

 29درجههه

و  35دقيقه تا  35درجه و  7دقيقه عرض شمالي و  52درجه و  50دقيقه تا  58درجه و  61دقيقه ط عقاو يقرش لو    
شده است و در برگيرنده نامناسبترین عوامل طبيعي غالب بر فالت مركزي ا تسا ناري  .....اس ات ننن نيرخآ قبط دزي    
یباشد .از مهت نیر
تغ يي رات تقسيمات كشوري در سال  1383داراي  10شهرستان 23 ،شهر 20 ،بخش و  51دهستان م 
شهرستانهای موجود در استا یزد ،شهرستان تفت میباشد .شهرستان تفت از نظر تقسیمات سیاسی به دو بخش و دو
دهستان تقسیم می گرددکه به شرح زیرمیباشد :بخش مرکزی به مرکزیت تفت و دهستانهای پیش هد ،هوکریش ،هوک   
باال ،نصر آباد و دهشیر .بخش نیر به مرکزیت شهر نی و ر دهس ات نننهاای بن نیدرز ،کوک دا  ،،،، ،،،سخوووید ،گ و تازیرا
کهدوئیه.
شهرستان تفت با وسعت  5948کیلومترمربع در جنوب غربی استان یزد قرار دارد از لحاظ مختصات جغرافی یا ی نیا    
شهرستان بین َ  53 ْ 61تا َ  54 ْ 81طول یقرش

و َ  30 ْ 58تاا َ  31 ْ 56عرررض هعومجم .تسا هدش عقاو یلامش

     

روستاهاي ده باال شامل  8روستای به ثبت رس هاشغابریز ،قرق ،نسحمآ ،نازاربناج ،هدوت ،ناتسغاب ،ییانشآ هدی         
(دکتربهشتی) ،شیخ علیشاه ،كه از نظر تقسيمات سياسي به عنوان يكي از روس ب هوكريش ناتسهد ياهات ه تيزكرم      
روستاي طزرجان هست كه از توابع بخش مركزي ،شهرستان تفت استان يزد هست (معاونت برنامهری یرادناتسا یز   
یزد.)0931 ،

شکل  -1نقشه موقعیت مجموعه روستای ده باال
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شکل  -2جاذبههای گردشگری مجموعه روستایی ده باال

یافتهها
 آزمون فرضیه اولفرض تحقق ( :)H1بین سیاستگذاریهای توس گشدرگ هع رر ررری و ارتق ققای خاش صصص اصتقا یاه دد دددی توس هعومجم رد هع   
روستایی ده باال رابطه معناداری وجود ندارد
تگذاری عسوت یاه ه گشدرگ  ررر رررری و ارتقاای خاش صصص اصتقا یاه دد دددی توس هعومجم رد هع   
فرض صفر) : (H0بین سیاس 
روستایی ده باال رابطه معناداری وجود دارد
ﺮﺑ اي آز ﻮﻣ ن ا ﻦﯾ

ﻪﯿﺿﺮﻓ از آز ﻮﻣ ن معنیداری کای اسکوئر ا ﺎﻔﺘﺳ ده ﺪﺷ ه ا ﺖﺳ  ،ﺞﯾﺎﺘﻧ به دست آ ﺪﻣ ه به ﺮﺷ ح ز ﺮﯾ ﺢﯿﺿﻮﺗ

یشود:
داده م 
تگذاری اقتصادی در عمران و توسعه گردشگری مجموعه روستاایی ب هدافتسا ا   
 بررسي تأثیر شاخصهای سیاس 
آزمون کای اسکوئر با استفاده آزمون کای اسکوئر از دیدگاه سرپرستان نشان میدهد که زا   4متغی وم ر رر رررد س ،شجن
ﺳـ ﺢﻄ معنیداری به دست آﻣـﺪه ( )sigﺮﺘﻤﮐ از آ ﺎﻔﻟ ي ﻖﯿﻘﺤﺗ (  )0/ 05و در ﺳ ـــ ﺢﻄ
ا ﻦﯾ ا ﺖﺳ

ت ،ﺲﭘ
 99در ﺪﺻ هست ت

ﻪﺠﯿﺘﻧ ﯽﻠﮐ

ی در ایجادد درآم  د ووو ا و میقتسم لاغتش
ش گرد رگش ی ی
سیاستگذاریهای اقتصادی باعث پررنگ بودن نقش ش

غیرمستقیم نشده است و نتوانسته از گرایش غالب مردم به استفاده اختصاصی از پتانسیل وجوم یاه دد ددد جل هب یریگو   
یهای اقتص تسناوتن یدا ه    س یامر هههگ شخب یراذ   
تگذار 
عمل آورد .از سوی دیگر سرپرستان اعالم کردهاند که سیاس 
دولتی یا خصوصی را این مجموعه تقویت کند و باعث شکاف عمیق منطقهای در خصوص تخصیص اعتبارت هدش
است.
 بررسي تأثیر شاخصهای سیاستگذاری اقتصادی در عمران و توسعه گردشگری مجموعه روستاایی ب هدافتسا ا   
آزمون کای اسکوئر با استفاده آزمون کای اسکوئر از دیدگاه گردشگران نیز نشان میدهد که از  4متغیر مورد سنجش،
ﺳ ـــ ﺢﻄ معن یی 
یداری به سد  تتتت ت آﻣ ـــ ﺪه ( )sigﺮﺘﻤﮐ از آ ﺎﻔﻟ ي ﻖﯿﻘﺤﺗ (  )0/ 05و در ﺳ ـــ ﺢﻄ

 99درﺻﺪ هس هجیتن رد ت     

خروجی آزمون در این قسمت نیز با قسمت سرپرستان یکسان و از لحاظ آماری دارای مشابهت هست.
 بررسي تأثیر شاخصهای سیاستگذاری اقتصادی در عمران و توسعه گردشگری مجموعه تسور  اا ااایی ب هدافتسا ا   
ید زا هک ده     4متغی ییر م درو
آزمون کای اسکوئر با استفاده آزمون کای اسکوئر از دیدگاه مدیران و مسئولین نشان می ی

یها در توسعه و203 ...
تگذار 
تحلیلی بر نقش سیاس 

سنجش ،ﺳـ ﺢﻄ معنیداری به دست آﻣـﺪه ( )sigبزرگتر از آ ﺎﻔﻟ ي ﻖﯿﻘﺤﺗ (  )0/ 05هس  مدع و ت م  یرادانع را اشن ن     
ی در
ش گرد رگش ی ی
یهای اقتصادی باعث پررنگ بودن نقش ش
تگذار 
میدهد .در نتیجه از دیدگاه مدیران و مسئولین سیاس 
ایجاد درآمد و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم شده است و توانسته از گراایش غالب

 هدافتسا هب مدرم ا صتخ ا صص صصص صصصصصصی از

پتانسیلهای موجود جلوگیری به عمل آورد؛ و همچنین توانسته سرمایهگذاری بخش دولتی یا خصوص صصی را در این
مجموعه تقویت کند و شکاف عمیق منطقهای در خصوص تخصیص اعتبارت را از بین برده است.
این در حالی است که دیدگاه سرپرستان و گردشگران خالف این ادعا را تائید کرده است .پس بنابراین از سه هورگ    
مورد پرسش دو گروه بر عدم معناداری یا تأثیر کم سیاستگذاری اقتصادی در عمران و توسعه گردشگری مجموعه
روستایی اذعان داشتهاند .با توجه به اینکه از  4متغیر مورد سنجش برای فرضیه اول از دیدگاه سرپرستان ،گرد نارگش
و مدیران هر  4متغیر معناداری تا سطح  % 99درصد را نشان میدهد بنابراین فرضیه  H0رد میشود و در نتیجه فرض
 H1مبنی بر اینکه بین سیاستگذاریهای توسعه گردشگری و ارتقای خاش صصص اصتقا یاه دد دددی توس هعومجم رد هع   
یگردد.
روستایی ده باال رابطه معناداری وجود دارد تائید م 
تگذاری اقتصادی در عمران و توسعه گردشگری مجموعه روستایی ده باال با استفاده آزمون کای اسکوئر
صهای سیاس 
جدول  -2بررسي تأثیر شاخ 
حجم

مت غی ر

کای اسکوئر

نمونه

درجه آزادی

معناداری

نتیجه تأثیرگذاری
مثبت

منفی

سرپرستان خانوار
برنامهها و سیاستهای ایجاد درآمددد و ا و میقتسم لاغتش

زا میقتسمریغ د یرگشدرگ ر هعومجم 

     

روستایی مطالعه
تهای تشویقی برای جذب سرمایهگذاری توسط بخش دولتی یا خصوصی در جهت
برنامهها و سیاس 
تقویت گردشگری در مجموعه روستایی مطالعه
ی در
ت اه ی ی
برنامهها و سیاستهای در جهت تخصیص اعتبارت برای بهبود کم خاسریز یفیک و ی تتت تتت

180
180
180

مجموعه روستایی مطالعه
در

عدس یت
برنامهها و سیاستها در جهت تقویت بازار محلی روستایی در بخش کشاورزی و ص یان ع ع

180

مجموعه روستایی مطالعه

47/ 278
69 /983

4
4

)**(0/ 000
)**(0/ 000

*
*

79 /650

4

)**(0/ 000

*

29 / 333

4

)**(0/ 000

*

گردشگران
برنامهها و سیاستهای ایجاد درآمددد و ا و میقتسم لاغتش

زا میقتسمریغ د یرگشدرگ ر هعومجم 

     

روستایی مطالعه
تهای تشویقی برای جذب سرمایهگذاری توسط بخش دولتی یا خصوصی در جهت
برنامهها و سیاس 
تقویت گردشگری در مجموعه روستایی مطالعه
ی در
ت اه ی ی
برنامهها و سیاستهای در جهت تخصیص اعتبارت برای بهبود کم خاسریز یفیک و ی تتت تتت
مجموعه روستایی مطالعه
در

عدس یت
برنامهها و سیاستها در جهت تقویت بازار محلی روستایی در بخش کشاورزی و ص یان ع ع
مجموعه روستایی مطالعه

50
50
50
50

19 / 400
17 /006
61/ 400
8/006

4

)**(0/ 001

*

4

)**(0/ 001

*

4

)**(0/ 003

*

4

)**(0/ 072

*

مدیران و مسئولین
برنامهها و سیاستهای ایجاد درآمددد و ا و میقتسم لاغتش

زا میقتسمریغ د یرگشدرگ ر هعومجم 

     

روستایی مطالعه
تهای تشویقی برای جذب سرمایهگذاری توسط بخش دولتی یا خصوصی در جهت
برنامهها و سیاس 
تقویت گردشگری در مجموعه روستایی مطالعه
ی در
ت اه ی ی
برنامهها و سیاستهای در جهت تخصیص اعتبارت برای بهبود کم خاسریز یفیک و ی تتت تتت
مجموعه روستایی مطالعه
عدس یت
برنامهها و سیاستها در جهت تقویت بازار محلی روستایی در بخش کشاورزی و ص یان ع ع
مجموعه روستایی مطالعه

(**) معناداری یا تأثیرگذاری متغیر ( )nsعدم معناداری یا تأثیرگذاری متغیر

در

10

0/ 286

2

)ns(0/ 867

*

10

1/ 286

1

)ns(0/752

*

10

0/ 286

2

)ns(0/ 867

*

10

0/ 429

3

)ns(0/ 934

منبع ،اوت پوت نرمافزار  spssبر اساس یافتههای میدانی 6931
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 آزمون فرضیه دومفرض تحقق ( :)H1بین سیاستگذاریهای توسعه گردشگری و ارتقای شاخصهای اجتماعی و فرهنگ گگی توس رد هع
مجموعه روستایی ده باال رابطه معناداری وجود ندارد
فرض صفر ( :)H0بین سیاستگذاریهای توسعه گردشگری و ارتقای شاخصهای اجتماعی و فرهنگ گگی توس رد هع
مجموعه روستایی ده باال رابطه معناداری وجود دارد
ﺮﺑ اي آز ﻮﻣ ن ا ﻦﯾ

ت آ ﺪﻣ ه بههه ﺮﺷ ح
ﻪﯿﺿﺮﻓ از آز ﻮﻣ ن معنیداری  tتک نمونهای مستقل ا ﺎﻔﺘﺳ ده ﺪﺷ ه ا ﺖﺳ  ،ﺞﯾﺎﺘﻧ به سد  تت تت

یشود:
ز ﺮﯾ ﺢﯿﺿﻮﺗ داده م 
 بررسي تأثیر شاخصهای سیاستگذاری اجتماعی و فرهنگی در عمران و توسعه گردشگری مجموعه تسور  اا ااایی
ید زا هک ده     4متغی حطس ،شجنس دروم ر     
با استفاده آزمون  tتک نمونهای مستقل از دیدگاه سرپرس م ناشن نات ییی ییی
یدهد.
معناداری مه چهار متغیر در سطح  99درصد را نشان م 
 بررسي تأثیر شاخصهای سیاستگذاری اجتماعی و فرهنگی در عمران و توسعه گردشگری مجموعه تسور  اا ااایی
با استفاده آزمون  tتک نمونهای مستقل از دیدگاه گردشگران نیز نشان میدهد که از  4متغی حطس ،شجنس دروم ر     
معناداری مه چهار متغیر در سطح  99درصد است
تگذاری اجتماعی و فرهنگی در عمران و توسعه گردشگری مجموعه روستاایی
 بررسي تأثیر شاخصهای سیاس 
با استفاده آزمون  tتک نمونهای مستقل از دیدگاه مدیران و مسئولین نیز نشان میدهد که از  4متغی ،شجنس دروم ر    
سطح معناداری مه چهار متغیر در سطح  99درصد است.
با توجه به اینکه از  4متغیر مورد سنجش برای فرضیه اول از دیدگاه سرپرستان ،گرد ره ناریدم و نارگش     4متغیر
معناداری تا سطح  % 99درصد را نشان میدهد بنابراین فرضیه  H0رد میشود و در نتیجه فرضضض  H1مبن رب ی    ب ببین
سیاستگذاریهای توسعه گردشگری و ارتقای شاخصهای اجتماعی و فرهنگی توسعه در مجموعه روستایی ده باال
یگردد.
رابطه معناداری وجود دارد .تائید م 
صهای سیاستگذاری اقتصادی در عمران و توسعه گردشگری
جدول  -3بررسي تأثیر شاخ 
مجموعه روستایی ده باال با استفاده آزمون tتک نمونهای مستقل
مت غی ر

حجم      
نمونه

مقدار t

تف توا           
نها
میانگی 

معناداری

نتیجه تأثیرگذاری
مثبت

سرپرستان خانوار
تهای انتخاب پرسپکتیو اجتماعی /فرهنگی گردشگری مشخص در
برنامهها و سیاس 
مجموعه روستایی مطالعه
برنامهها و سیاستهای بهکارگیری و استفاده از نیروی متخصص و آموزشدی رد هد
جهت ارتقای ابعاد فرهنگی و اجتماعی گردشگری در مجموعه روستایی مطالعه
برنامهها و سیاستهای جلب مشارکتهای مردمی و اس  زا هدافت ننیروهاای بوممی و
محلی در راستای توسعه گردشگری
برنامهها و سیاستهای اطالعرسانی و تبلیغات مفید و کارآم و بذج تهج رد د
ماندگاری گردشگران در مجموعه روستایی مطالعه

180
180

37 /183
31 / 814

3/ 422
3/ 222

)**(0/ 000
)**(0/ 000

*
*

180

72/ 468

3/ 655

)**(0/ 000

*

180

41 / 798

3/ 194

)**(0/ 000

*

گردشگران
تهای انتخاب پرسپکتیو اجتماعی /فرهنگی گردشگری مشخص در
برنامهها و سیاس 
مجموعه روستایی مطالعه

50

81/036

3/ 180

)**(0/ 000

*

منفی

یها در توسعه و205 ...
تگذار 
تحلیلی بر نقش سیاس 
برنامهها و سیاستهای بهکارگیری و استفاده از نیروی متخصص و آموزشدی رد هد
جهت ارتقای ابعاد فرهنگی و اجتماعی گردشگری در مجموعه روستایی مطالعه
برنامهها و سیاستهای جلب مشارکتهای مردمی و اس  زا هدافت ننیروهاای بوممی و
محلی در راستای توسعه گردشگری
برنامهها و سیاستهای اطالعرسانی و تبلیغات مفید و کارآم و بذج تهج رد د
ماندگاری گردشگران در مجموعه روستایی مطالعه

50

15 / 425

3/ 080

)**(0/ 000

*

50

13 / 54 7

3/ 520

)**(0/ 000

*

50

19 /7 94

3/ 060

)**(0/ 000

*

مدیران و مسئولین
تهای انتخاب پرسپکتیو اجتماعی /فرهنگی گردشگری مشخص در
برنامهها و سیاس 
مجموعه روستایی مطالعه
برنامهها و سیاستهای بهکارگیری و استفاده از نیروی متخصص و آموزشدی رد هد
جهت ارتقای ابعاد فرهنگی و اجتماعی گردشگری در مجموعه روستایی مطالعه
برنامهها و سیاستهای جلب مشارکتهای مردمی و اس  زا هدافت ننیروهاای بوممی و
محلی در راستای توسعه گردشگری
برنامهها و سیاستهای اطالعرسانی و تبلیغات مفید و کارآم و بذج تهج رد د
ماندگاری گردشگران در مجموعه روستایی مطالعه

7

9/ 242

3/ 142

)**(0/ 000

*

7

5/ 101

3/ 285

)**(0/ 002

*

7

5/ 279

3/ 428

)**(0/ 002

*

7

6/ 73

3/ 571

)**(0/ 001

*

**

( ) معناداری یا تأثیرگذاری متغیر ( )nsعدم معناداری یا تأثیرگذاری متغیر
منبع ،اوت پوت نرمافزار  spssبر اساس یافتههای میدانی 6931

 آزمون فرضیه سومشهای زیستمحیطی نیست.
یهای توسعه روستایی چال 
تگذار 
فرض تحقق ( :)H1یکی از چالشهای مهم در سیاس 
شهای زیستمحیطی است.
یهای توسعه روستایی چال 
تگذار 
فرض صفر ( :)H0یکی از چالشهای مهم در سیاس 
ﺮﺑ اي آز ﻮﻣ ن ا ﻦﯾ

ت آ ﺪﻣ ه بههه ﺮﺷ ح
ﻪﯿﺿﺮﻓ از آز ﻮﻣ ن معنیداری  tتک نمونهای مستقل ا ﺎﻔﺘﺳ ده ﺪﺷ ه ا ﺖﺳ  ،ﺞﯾﺎﺘﻧ ب ببه دست ت

یشود:
ز ﺮﯾ ﺢﯿﺿﻮﺗ داده م 
 بررسي وجود چالشهای زیستمحیطی در عمران و توسعه گردشگری مجموعه روستایی با استفاده آزمون  tتک
نمونهای مستقل از دیدگاه سرپرستان نشان میدهد که از  4متغیر مورد سنجش ،سطح معناداری د ریغتم راهچ مه ر   
یدهد.
سطح  99درصد را نشان م 
 بررسي وجود چالشهای زیستمحیطی در عمران و توسعه گردشگری مجموعه روستایی با استفاده آزمون  tتک
نمونهای مستقل از دیدگاه گردشگران نیز نشان میدهد که از  4متغیر مورد سنجش ،سطح معناداری مه چه ریغتم را   
در سطح  99درصد است.


بررسي وجود چالشهای زیستمحیطی در عمران و توسعه گردشگری مجموعه روستایی ب نومزآ هدافتسا ا     t

تک نمونهای مستقل از دیدگاه مدیران و مسئولین نیز نشان میدهد که از  4متغیر مورد سنجش ،سطح معن مه یرادا   
چهار متغیر در سطح  99درصد است.
با توجه به جدول زیر و بر اساس اینکه از  4متغیر مورد سنجش برای فرضیه اول از دیدگاه سرپرستان ،گرد و نارگش
مدیران هر  4متغیر معناداری تا سطح  % 99درصد را نشان میدهد بنابراین فرضیه  H0رد میشود و در نتیجههه ف ضر
تمحیط .تسا ی
 H1مبنی بر اینکه یکی از چالشهای مهم در سیاستگذاریهای توسعه روستایی چالشهای زیست ت
ش یاه
ید لاچ دوجو يسررب هک ده ششششش ششششش
تائید میگردد .خروجی این آزم  زا نو د دی ییدگاه گ ور هه م ناشن هنومن یاه یییی یییی
تگ راذ ی ی
زیستمحیطی در عمران و توسعه گردشگری مجموعه روستایی وجود دارد و میباست سیاس 
ی بولطم یاه   
جهت برطرف کردن این مشکالت تدوین و به مرحله اجرا برسد.
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تمحیطی در عمران و توسعه گردشگری
تگذاری زیس 
صهای سیاس 
جدول  -4بررسي تأثیر شاخ 
مجموعه روستایی ده باال با استفاده آزمون tتک نمونهای مستقل
حجم    

مت غی ر

نمونه

مقدار t

تف توا        
نها
میانگی 

معناداری

نتیجه تأثیرگذاری
مثبت

منفی

سرپرستان خانوار
برنامهها و سیاستهای بهبود کمی و کیفی وض و تیفیک ،تیع

ی بههه مجموعه
 تینما ششششششششش بکه دسترسی ی

180

روستایی مورد مطالعه
تهای توزیع مناسب کاربریهای خدماتی و پذیرایی و امکانات و تأسیسات گردشگری
برنامهها و سیاس 

180

در مجموعه روستایی مورد مطالعه
برنامهها و سیاستهای در جهت سرانه و درصد کاربریهای برجسته روس یات ی در مجموعه تسور  اا ااایی
مورد مطالعه
تهای جلوگیری از تخریب مناظر طبیع ععی و س خا تتتوس و زاجمریغ یاهزا ب هه هههههتب نآ ع
برنامهها و سیاس 
طزیست در مجموعه روستایی مورد مطالعه
تخریب محی 

32 / 796
30 /1 85

)**(0/ 000

3/ 194

)**(0/ 000

3/ 344

*
*

180

28 /1 83

2/ 916

)**(0/ 000

*

180

30 / 981

2/ 994

)**(0/ 000

*

گردشگران
برنامهها و سیاستهای بهبود کمی و کیفی وض و تیفیک ،تیع

ی بههه مجموعه
سرتسد هکبش تینما ییییی ییییی

روستایی مورد مطالعه
تهای توزیع مناسب کاربریهای خدماتی و پذیرایی و امکانات و تأسیسات گردشگری
برنامهها و سیاس 
در مجموعه روستایی مورد مطالعه
یهای برجسته روس یات ی در مجموعه تسور  اا ااایی
برنامهها و سیاستهای در جهت سرانه و درصد کاربر 
مورد مطالعه
تهای جلوگیری از تخریب مناظر طبیع ععی و س خا تتتوس و زاجمریغ یاهزا ب هه هههههتب نآ ع
برنامهها و سیاس 
طزیست در مجموعه روستایی مورد مطالعه
تخریب محی 

50

17 / 920

)**(0/ 000

3/ 280

*

50

61/ 115

3/ 380

)**(0/ 000

*

50

15 / 441

2/ 940

)**(0/ 000

*

50

15 / 282

2/ 960

)**(0/ 000

*

مدیران و مسئولین
برنامهها و سیاستهای بهبود کمی و کیفی وض و تیفیک ،تیع

ی بههه مجموعه
سرتسد هکبش تینما ییییی ییییی

روستایی مورد مطالعه
یهای خدماتی و پذیرایی و امکانات و تأسیسات گردشگری
تهای توزیع مناسب کاربر 
برنامهها و سیاس 
در مجموعه روستایی مورد مطالعه
یهای برجسته روس یات ی در مجموعه تسور  اا ااایی
برنامهها و سیاستهای در جهت سرانه و درصد کاربر 
مورد مطالعه
تهای جلوگیری از تخریب مناظر طبیع ععی و س خا تتتوس و زاجمریغ یاهزا ب هه هههههتب نآ ع
برنامهها و سیاس 
طزیست در مجموعه روستایی مورد مطالعه
تخریب محی 

7

8/ 333

3/ 571

)**(0/ 000

*

7

7/ 813

3/ 285

)**(0/ 000

*

7

5/ 365

3/ 230

)**(0/ 000

*

7

4/ 264

3/1 85

)**(0/ 000

*

**

( ) معناداری یا تأثیرگذاری متغیر ( )nsعدم معناداری یا تأثیرگذاری متغیر
منبع ،اوت پوت نرمافزار  spssبر اساس یافتههای میدانی 6931

تحلیل یافتهها
با توجه به اینکه امروزه گردشگري جزو بزرگترين و متنوعترررین ص باسح هب ايند رد عيان

    

م ممیآیددد .بس زا يرايـ

كشـورها ا ـي ن صنعت پويا را به عنوان منبع اصلي درآمد ،اشتغال ،رشد بخش خصوصي و توسعه ساختار زير بن يئاـ
میدانند .در سراسر دنيا به ويژه در كشورهاي در حال توسعه و مناطقي كه ديگر ا كش ال توليد بسـادگي ام ـك ان پ ريذـ
نبـوده و امكانات الزم براي جذب توريست وجود داشته و تسنوت اي ه هب دنا  عسوت هب ،دنروآ دوجو ه تعنـص    

      

گرد ـش گري توجـه زيادي مبذول شده است .اين صنعت از طر قي تأثیر بر درآمد ملي ،ا اغتش للل ،تغ و اهتميق ريي زارت    
یدهد و پ  ار تيعمج و لو ا لقث و زكرمت زكارم ز هـب يتعنـص   
بازرگاني ملي ،اقتصاد كشور را تحت تأثیر قرار م 

    

سـوي روسـتاها و نقـاط طبيعي میکشاند و سبب میگردد تا پول و منافع اقتصادي در تمام سطوح جامعه روط هب     
كي سان پراكنده شود.

یها در توسعه و207 ...
تگذار 
تحلیلی بر نقش سیاس 

نتایج آزمون فرضیه اول نشان میدهد يكي از ویژگیهای بارز صنعت گردشگري ،تأثثیر مس  میقتسمریغ و ميقت ا ني    
تگ رد یبسانم یراذ   
صنعت بر اشتغالزا يـي اسـت که از دیدگاه گروههای نمونه در مجموعه روستایی ده باال سیاست ت
جهت اشتغال زایی چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مس  تسا هتشادن دوجو میقت اااا ااااای تسا یلاح رد ن    

با

گسترش روزافزون مهاجرتهاي روستا يي  ،كاهش درآم ،يياتـسور يزرواشـك لوـفا و يياتـسور ياـهراوناخ دـ       
ن ـي ازي روزافزون به رد و نيزگياج يتيلاعف 

لاح نيع

مكم ل  يحاون رد ،يزرواشك يارب ر ياتسو ييييييييييييييييييييي  ،یک زا ی

یبا دش
اساسیترین راههای رویارویی با بیکاری ،کمک به ایجاد فرصتهای م یرگشدرگ قیرط زا دیدج یلغش یی ییی ییییی
یبا رگید .دش   
فعالیتی که عمدهترین ،کارآترین ،موثرترین و در نهایت اشتغالزاترین زیر بخش خ م یناگرزاب تامد ییی ییی
متغیر مورد بررسی گرايش غالب مردم به استفاده اختصاصي از فض غاـــب و الـــيو بــلاق رد اتسور يا ه ياـــ      
خصوصي است که گروههای نمونه به خوبی اهمیت این متغیر را درک نمودهاند و اشاره کردهاند که هیچگونه برنامه
و سیاستی برای استفاده از این فضاهای خصوصی تا بحال صورت نگرفته است .دیگر متغیر مورد بررس شخب رد ی   
اقتصادی متغیر سرمایه گذاری توسط بخش دولتی یا خصوصی در منطقه روستایی ده باال است که قبط 

ی
یافتههه اه ی ی

تحقیق و آزمون مورد استفاده تاکنون هیچگونه سیاست مشخص در این خصوص در ین منطقه تدوین نگردیده است
شهای دولتي و خصوصي در من قطا
این در حالی است که استفاده از سرمایه گذاری بخ 

زا يكي يرگشدرگ ا كر ان     

مهم رشد و توسعه اقتصادي و موفقيت پايدار اين مناطق است .دستيابي به اهداف تع يي ن شده در مناطق گردشگري از
جمله رشد جذب گردشگر و سرمايه گذار ،رشد و توسعه اقتصادي ،ايجاد اشتغال مولد و كسب درآم رد يزرا ياهد
اين مناطق امكان پذير میباشد .بدين ترت بي

افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولت يرگشدرگ شخب رد ي    

میتواند از طر قي افزايش سهم استان از تخص صي

اعتبارات و تسهيالت ملي و اس ب ينات ههههه منظ شخب زا تيامح رو    

خصوصي در روند ايجاد و تكميل تأسيسات گردشگري در قالب بنگاههاي اقتصادي كوچك و زود ب نيرفآراك هدزا   
از اعتباراتي كه منجر به افزايش مشاركت بخش خصوصي در ايجاد تأسيسات گرد ب هيامرس قيرزت و يرگش ه نيا     
بخش باشد ،صورت گيرد؛ این در حالی است که یکی از سیاستهای روستاهای هدف گرد یرگش

تأممین اعتب تارا

الزم برای ایجاد تسهیالت و احداث زیرساختهای گردشگری در منطقه بوده اس ک ؛ت ههههه ام هزور كمب صیصخت دو
یباشد
اعتبار ،مهمترین چالش در حوزه و توسعه گردشگری در مجموعه روستایی مورد مطالعه م 
آزمون فرضیه دوم از دیدگاه گروههای نمونه نشان میدهد که سیاستگذاریهای فرهنگی و اجتماعی در منطقه مورد
مطالعه ضعیف هست و نتوانسته است پرسپکتیو اجتماعی /فرهنگی مشخص را در جهت توسعه و عمران گردشگری
تدوین و اجرا نماید در مورد عدم وجود سیاستهای اجتماعی /فرهنگی مشخص در جهت بهبود وضعیت موجود و
ارتقای وضعیت گردشگری در منطقه مورد مطالعه ،بزرگت تارتسا نتشادن ،فعض نیر ژژژژ ژژژژژی و م رب صخشم لد ااا اااای
برنامهریزی در این خصوص است که این موضوع از دیدگاه گردشگران به خوبی بیان گردی ییده استتت .در خص صو
ت عسوت یاه ه و 
متغیر دوم نیز گروههای نمونه بیان کردهاند که یکی از موانع بسیار مهم در گس سایس شرت تت تت

نارمع    

ت ،اه
گردشگری در منطقه مورد مطالعه ،عدم وجود زیرساختها و بسترهای مناسب است که یکی از ای یین زیرس خا ت ت
وجود نیروی انسانی متخصص و آموزشدیده در گردشگری است .این در حالی است که اگر به امر آموزش به شکل
تخصصی و حرفهای پرداخته شود ،این امر منجر به برنامهریزی صحیح ،سرمایهگذاریهای مناسب و استفاده بهینههه از
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ی فرهن نس گ تت تتتی و
پتانسیلهای این صنعت خواهد شد .در خصوص متغیر سوم از قسمت اجتماعی و فرهنگ نعی ی یی یی
چگونه سیاس وصخ رد یصخشم ت ص دوجو ریغتم نیا 
محلی مردم بومي نیز گروههای نمونه بیان کردهاند که هی 

     

ندارد .از آنجایی که مجموعه روستایی ده باال مطرحترین روستاي گردشگري استان یزد در ح تسا يرگشدرگ هزو    
تهاا و برنامههه رد اه
که در شهرستان تفت در قسمت دامنه کوه شیرکوه واقع شده است .براي وضع و اجراي سیاست ت
یبایست ارزشها و اعتق ینعی تادا    فرهن نس گ تت تتتی و محل للی
راستاي جایگزین نمودن توسعۀ و عمران گردشگري م 
مردم بومي نیز در سیاستها لحاظ شود که طبق بررسیهای انجام شده در این خصوص نیز اقدام چش ماجنا یریگم   
نشده است .در خصوص متغیر چهارم از قسمت اجتماعی و فرهنگی یعنی ض الطا رد فع عع عععرس زین تاغیلبت و ینا    
تگذاری در خصوص این متغیر نیز ضعیف ب هچرگا تسا هدو    
گروههای نمونه طبق جدول  4بیان کردهاند که سیاس 
اقداماتی در این خصوص شکل گرفته است اما به دلیل پیوسته نبودند مفید واقع نشده است این در صورتی است که
تبليغات يكي از مؤثرترین وسايلي است كه میتوان به وس يـ لة آن گرد ـش گران را جـذب كرد باوجود توانمندییی یاه
مجموعه روستایی در زمينة گردشگري ،متأسفانه تاكنون نتوانسته است به اگياج  ه تسیاش  هههههههای دس تخانش دباي ت    
عدستی ،جاذبه یاه
ناكافي گردشگران به ويژه گردشگران نا آشنا از وجود جاذبههای فرهنگ يـ  ،تـاريخي ،هنري ،صنای 
طبيعي و انواع جاذبههای ديگر در پا يي ن بودن م ـي زان مـسافرت آنها به مجموعه روستایی ده باال نقش مهمي دارد.
ی در عم و نار
آزمون فرضیه سوم از دیدگاه گروههای نمونه نشان میدهد که بررسي وجود چالشهای زیستمحیطی ی
یهای مطل طرب تهج بو ر یا ندرک ف ن     
توسعه گردشگری مجموعه روستایی وجود دارد و میباست سیاستگذار 
مشکالت تدوین و به مرحله اجرا برسد .وضعیت ،کیفیت و امنیت شبکه دسترسی نقـش مهمی در توس نارمع و هع   
لونقل دارند ،تنگناهای سـاختاری زیاادی در فرایند
روستایی دارد و در مناطقی که دسترسـی کمتری به سیسـتم حم 
لونق هم زا یکی ل م ممممممت نیر
توسعه به وجود میآید ،در این راستا سیاستگذاری و تأمین دسترسی به حمل ل

راههاا در

رسیدن به اهداف توسـعه پایدار روسـتایی میباشد .یافتههای تحقیق نشان میدهد که هاگدید زا     گ ور هههاای نمونه
سیستم حملونقل در مجموعه روستایی کارایی مناسبی را مخصوص در ایام تعص درادن لی  .....سیس مح مت لل لللونقل در
مجموعه روستایی شامل شبکه راهها ،وس ــ ایل نقلیه ،پایانه و امکانات نگهداری و مکانیسمهای تأسیساتی و کنترللل و
 ...در وضعیت نامناسب قرار دارد که تا کنون سیاست مشخصی برای بهبود این وضعیت به ختا یلوصا تروص  اذ     
نگردیده است .دومین عنصری که در قسمت زیستمحیطی مورد بررس ارق ی ر تسا هتفرگ      

امکان ات و تا سسسیسات ت
ت

گردشگری است .نتيجه محاسبات نشان میدهد كه جاذبههاي گردشگري روس زا هعلاطم دروم يات بذج تردق

    

باال يي براي توسعه گردشگري منطقه جهت توسعه روستا برخوردار هستند ولي تاسيسات و زير ساختهاای روس ات
در وضعيت مناسبي براي توسعه گردشگري نيستند فاصله خانوارها و گردشگران از تس ــ هیالتی مانند ،دسترس ــ ی به
آب ،مراکز آموزشی ،مراکز بهدا ــش تی و و  ...باعث تحمیل هزینههای اضافی میشود از آنج یا ی ک  ههههه توس تعنص هع   
گردشگری در نواحی روستایی به عنوان یک استراتژی جدید توسط جوامع محلی ،عوامل سیاسی و برنامه ری هک ناز   
به عنوان عوامل مهم اصالح مناطق روستایی به شمار میآیند ،میتواند نقش عمدههای در توسعهههای هتشاد یحاون ن    
باشد الزم است که با برنامهریزیها و سیاستتتگ راذ ییی اه ی ی
ی مناس ببب نس هب تب    تأممین و ف اس مهار زز زززی امکاناات و
ی يربراــك
تمحیطی ی
زیرساختهای مناسب در این روستاها در استان اقدام دوش  ...س سیز تمسق رد رصنع نیمو تتتت تتتت

یها در توسعه و209 ...
تگذار 
تحلیلی بر نقش سیاس 

اراض يــ و خصوصًاًا سطح و سرانه پارکینگ است نظر به اين كه تحليل سطوح كمي و يك في کاربریهای روستایی به
یها ،براساس نيازهاي س نينكا
منظور استقرار و توزيع بهينه کاربر 

لهاای منطق عفر تهج ي    
و دس هار هب يبايت    حل ل

ی موج ،دو
ی اه ی ی
یدهددد کههه س زا يخرب هنار    ک برا ررر 
یها نشان م مم 
یگردد .محاسبات و بررس 
مشكالت موجود ،اتخاذ م 
متناسب با نيازهاي اساسي جمعيت مجموعه روستایی ده باال نم 
یباشد و استقرار مكاني  -فضا يي برخي از كاربريه يا
اين شهر نامناسب بوده و تأمين كننده نيازها نيست که از مهمترین این کاربریها در سطح مجموعه روس یات ی الاب هد    
کمبود سطح و سطوح پارکینگ است .چهارم عنصر مورد بررسی در قسمت زیستمحیط ریغتم ،ی    ع ماس مد ا دن ههههه ی
وضعیت زبالهها در سطح مجموعه روس یات ی زا تسا الاب هد 

 تسيز طيحم هب هجوت ییاجنآ رررررررر ررررررررروس دنيارف رد ات   

برنامهریزی توسعه روستا يي براي مجموعه نظام مديريت روستا يي ضروري اس هیدب .ت ی هک تسا 

طزیست
یحم ططططط ططططط

عرصه روستاها یکی از مسائل اساسی است که نیازمند توجه وی یحارط رد هژ    برنامههههاای مل و ی منطقهههای اس .ت
طزیست یکی از وظایف اصلی نسل حال و آینده است .ولی امروزه تولید انبوه م و دئاز داو
حفاظت از محی 

و دماج

پسماند روستایی ناشی از افزایش جمعیت و تغییر الگوی مصرف به خطر افتادن سالمت و بهدا دارفا تش    روس هات اا
منجر میشود يكي از مهمترین عوامل تهديد كننده سالمت محيط زيست روستاها ع عفد و يلوصا يروآ عمج مد     
غير بهداشتي پسماندهاي توليد شده در روستاست .به دلیل عدم فنس کشی و روب ندوب زا    زبالههههاای ر دش اه ه رد    
محل ،همچنین عبور خودروهای حمل زباله بدون روکش و توری ،زبالههههاا در اراض هدنکارپ فارطا یزرواشک ی     
یباشند و زبالهها بص یگتفه ترو   
شدهاند .تقریبًاًا تمام روستاهای مجموعه فاقد سیستم جمع آوری مکانیزه پسماند م 
توسط شرکت تعاونی دهیاران جمع آوری میباشد و یا اغلب با وسایلی نظیر فرغون و یا بصورت دستی به خ زا جرا
یشوند.
روستا حمل م 
نتيجهگيري و پیشنهادات
با توجه به گسترش بیش از حد شهرهای کشور ما و افزایش مشکالت ناشی از شهرنشینی جدی یید و همچن ننین خالللی
شدن روستاها و سرازیر شدن جمعیت این سکونتگاهها به شهرها باید چ را ه های اندیش ششیده  ات دوش ا  ز اا ااای یین مس و لئا
یتواند با اشتغالزایی و ایجاد درآمد وس سسیله
یتوان گفت گردشگری روستایی پایدار م 
نر و م 
مشکالت کاسته شود از ای 
مهمی در توسعه پایدار روستایی و جلوگیری از سرازیر شدن جمعیت روستاها به سوی شهرها باشد .ام هب انب هزور    
دالیل مختلف بهویژه دخیل بودن عوامل متعدد و مختلف در امر گردشگری ،نیازمند برنامهههری د یز ققی ییق و علم ممی در
این زمینه هست به عبارتی برنامهریزی به عنوان فرایند همهجانبه میتواند نقش اساسی در تعیین جه سوت تا عع عععهای یین
نرو بر اا ای توسعهههای یی ن فعالی یی ت و ج گشدرگ هعسوت و رگشدرگ بذ رر ر ررررر ری بای یی د
ت  رامش هب اه آآآآآآ آی یی د .از ای نن 
فعالی تت 
سیاستگذاریهای کارا و با عملکرد باال منطبق با شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و زیستمحیط هقطنم ره ی    
ی عسوت رد اه ه و 
تگ راذ ی ی
مدنظر قرار گیرد .از آنجایی که هدف این پژوهش بررسی نق سایس ش تت تت

ارمع ننن نننن در سطح ح
ح

ی گ در د د و تحقی ققق ،
ی طراحی ی
روستای مورد مطالعه بود سه فرضیه در جهت اعتباربخشی به مطالعات نظری و پیمایشی ی
ی تی
فرآیند خود را طی کرد که نتایج حاصل از جمعآوری اطالعات با استفاده از پرسشنامه و پردازش با آزمون اه ی ی
یهای اقتص ،یدا
تگذار 
تست تک نمونهای و کای اسکوئر نشان داد که از دیدگاه ساکنان ،گردشگران و مدیران سیاس 
اجتماعی و زیستمحیطی میتواند نقش پررنگی در توسعه و عمران مجموعه روستایی ده ب تشاد الا ه شاب  ددد دددد ای رد ن
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حالی است که در وضع موجود این سیاستگذاریها ضعیف به نظر میرسد در نتیجه محقق با توجه به نتا جي حاصل
از آزمون فرضيهها و بررسي سؤاالت پرسشنامه و با در نظر گرفتن مشاهدات و مصاحبه ،پيشنهاداتی را براي اج یار
مفیدتر سیاستهای گردشگری در توسعه و عمران در سطح روستاها و سازندهتر بودن اثرات آنها مطرح كرده است؛
تهای اقتصادی
برنامهها و سیاس 
ی شدرگ نارمع و هعسوت یداصتقا یاه گر و ی    
ی مانرب ،اه هههههریزی ی
تگ راذ ی ی
 انطباق اصول و اس سایس سا تت تت

 ...با

سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سطح استان یزد ،شهرستان تفت و سپس مجموعه روستایی ده باال
 ایجاد تمرکز در سیاستگذاریها و راهبردها در سطح استان یزد و تفیظ اختیار نظارت و هماهنگی دس اگت هه یاه
مرتبط با حوزه گردشگری روستایی بر امور صنعت گردشگری مجموعه روستایی ده ب ی نامزاس کی هب الا ا داهن       
مستقل همچون اداره کل میراث فرهنگی
 اعمال سیاستهای تشویقی و صدور مجوزهای الزم به سهولت کافی توس رد یناتسا ناریدم ط

را تهج تقای      

حضور بخش خصوصی در مباحث اقتصادی گردشگری در مجموعه روستایی ده باال
ی م رو د د نظررر ب یازفا ا شش ششش سه ممم
ی روس اهات ی ی
 توسعه و عمران زیرساختهای اقتصادی گردشگری در مجموعه اه ی ی
تخصیص اعتبارات استانی و ملی با مدیریت یکپارچه
ش گرد رگش ییی
 تدین برنامههای کاربردی توسط دستگاهها متولی ی آ دادرارق فرط نارواشم ا نننن ننننن  اه بب بببرای اف یاز ش ش
روستایی در استان یزد و منطقه مورد مطالعه و دستیابی به سهم مناسب از بازارهای جهانی برای این منطقه
 تشکیل کارگروههای گردشگری روستایی در سطح اس ات ننن و شهرس اگتسد روضح اب نات ه ههه ههههه و یلوتم یاه

دارفا    

متخصص جهت اجرایی شدن سیاستها و برنامههای ابالغی و هماهنگی در وظایف به صورت هر سه ماهه یکب و را
تشکیل جلسات محیطی در مجموعه روستایی ده باال
ت گرد و نارگش
ی متف وا ت ت
 حمایت و تمهیدات دولت بهمنظور انجام سفرهای ارزان در فصول ساللل ب ار ییی قش اهر ی ی
پهای گردشگری روستایی مناسب و ارزان شناسایی شده در روستاهای مورد نظر
ایجاد کم 
تهای اجتماعی و فرهنگی
برنامهها و سیاس 
 استفاده از نظام سلسله مراتبی خدماتی یزد -تفت -طزرجان برای بهبود خدمات در مجموعههای روستایی ده ب الا
و توسعه و گسترش این نظام به درون محالت
ی دف تا ررر فن روا ییی
 بهرهگیری از ارتباطات برای جذب گردشگران و توسعه زیرساختهای الزم بهههمنظوررر راهان زاد ی ی
ارتباطات و اطالعات در مجموعه روستاهای گردشگری ده باال با هدف ارائه خدمات به گردشگران
ن در جه عسوت ت ه   
شبنیاننن و ک یرفآرا ن ن
 اتخاذ تدابیری مناسب برای حمایت از شرکتهای حقیقی و حقوقی دانش ش
شاخصهای اجتماعی و فرهنگ در منطقه روستایی هدف گردشگری مورد مطالعه
 ارتقای شاخصهای کمی و کیفی در خصوص امکانات بهداشتی -درمانی -اداری و  ...در مجموعههه روس یات ی هد 
باال و روستاهای تابعه ان با شعاع عملکرد مناسب با هدف توسعه و عمران بخش گردشگری

یها در توسعه و112 ...
تگذار 
تحلیلی بر نقش سیاس 

 تهیه گزارشها توجیهی به صورت مصور یا تصویری برای اقدام مؤثر توسط سازمان ایرانگردی و جه درگنا ییی در
خصوص ارتقای کمی و کیفی آژانسهای و سازمان صدا و سیما در معرفی این منطقه
ح ملی
ی در سطح ح
ی تخصصی ی
 تقویت و ارتقای شاخصهای اجتماعی و فرهنگ رگشدرگ ی یی ییی از طری ققق گ ور هه اه ی ی
هماهنگ با فرهنگ بومی مردم منطقه مورد مطالعه
ی خ امد ت ت
ت
ی و آم دا هه بههه کاررر ب ار ی ی
ی ب مو ی ی
 ایجاد زمینههای استفاده از همکاری و مشارکت و حضور نیروی انس نا ی ی
گردشگری مردم منطقه برای بهبود صنعت توریسم
تمحیطی
تهای زیس 
برنامهها و سیاس 
 تدوین سند چشمانداز وضعیت زیستمحیطی مجموعه روستایی ده باال و ارتقای شاخصهای گردشگری آن (با
توجه به پتانسیلهای بالقوه) متناسب با اهداف آمایش سرزمین در سطح استان
 تهیه سیاستگذاریهای اکولوژیکی و زیستمحیطی در سطح شهرس و تفت نات

جم م الاب هد ییاتسور هعو و    

اختصاص سرمایه جهت اجرای آن در جهت تقویت پتانسیل و قابلیت گردشگری مجموعه
ح
ت در سطح ح
طزیست ت
گ باا محیط ط
 بهبود فرآیند و روند واگذاری زمین بهمنظور حمایت از طرحهای تولیدی هماهنگ گ
قهای مناسب
روستاهای مجموعه ده باال و اعمال مشو 
ی بهههمنظوررر
تهای تشویقی و م لا ی ی
 ایجاد خانه و کاشانه (بوم گردی) و مراکز اقامتی مناسب زیست محیط و حمای 
ماندگاری در سطح روستاهای مورد مطالعه
 تهیه سند مصوب زیستمحیطی شهرستان تفت با تأکید بر اولویت دادن به شناسایی شاخصهای زیستمحیطی
و اکولوژیکی مجموعههای روستایی گردشگری بخصوص مجموعه روستایی ده باال
 شناسایی مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محیطزیس هد ییاتسو هعومجم رد ت

ح یاه
رط و هیهت الاب حححححح حححححح

حفاظتي برآنها با در نظر گرفتن حضور گردشگران داخل و خارجی در محیط روستاها
 اتخاذ رویکرد مشارکتی برای پيوند دادن ساير جاذبههای گردشگري روستاهای موجود در مجموعه یرگشدرگ    
تمحیط م نامز شيازفا هجيتن رد و نآ ی ان گد ا  ير گ بذج و نارگشدر
ده باال با شرايط زیست ت

زا يرتشيب دادعت       

  

گردشگران و از فواصل دورتر
 بررسي و معرفي قابليت ،جذابیتها ،حساسیتها و محدودیتهای زیستمحیط  دوجوم ی د و هيهت و هقطنم ر   
ارائه گزارش ارزيابي اجمالي برای حضور گردشکران در منطقه
منابع
ابراهیم بای سالمی ،غالمحیدر ( ،)5931معنویت و مبانی فرهنگ حالل در سیاستگذاری گردشگری ،سمینار علمی جایگاه گردشگری در
اقتصاد مقاومتی ،تهران ،انجمن علمی گردشگری ایران ،دانشگاه علم و فرهنگ.
احمدزاده ،رسول؛ علیرضا سلیمانی و رحمان شریفیان ( ،)3931سیاستهای دول گشدرگ هعسوت رد نآ شقن و ت رررر ررررری روستاایی ،اول للین
کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه ،تهران ،موسسه نارکیش.
احمدپور ،خسرو ( ،)5931برنامهریزی راهبردی توسعه گردشگری موزه میراث روستایی گیالن (ب گلا زا هدافتسا ا ووو ووووی تحلیل للی س )،تاو
ت اسالم می
دومین همایش ملی پژوهشهای نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ای ییران ،ق حت و تاعلاطم زکرم ،م ققق ققققیقات ت
سروش حکمت مرتضوی.

 212فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال هشتم ،شماره اول ،زمستان 6931
رضایی قشالقی ،علیرضا و کامران نوری (  ،) 13 95نقش گردشگری در توسعه روستاایی شهرس وا ،هنحص نات لل ل للللین کنف م سنار لل لللی عل مو
جغرافیا ،اردبیل ،موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی.
رضوانی محمدرضا ،رمضان زاده لسبویی مهدی و خراسانی محمد امین ( ،)1931توسعه گرد تاریغت و ییارگ یلحم ییاتسور یرگش      
فرهنگی ،ترجمه ،انتشارات مهکامه ،چاپ اول .تهران.
زائری ،هاجر و بهمن خسروی پور ( ،)5931نقش گردشگری در توسعه روستایی ،دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی
و منابع طبیعی ،گرگان ،گروه آموزش و پژوهش شرکت مهندسی باروگستر پارس ،دانشگاه فرهنگیان استان گلستان.
دشتی شفیعی ،علی؛ رقیه فتحی و علیرضا امیری ( ،)5931تحلی ییل ص گشدرگ تعن رر ررری و نق عسوت رد نآ ش ه پ  اا ااای ییدار روستاایی ،سوممین
کنفرانس علمی پژوهشی افقهای نوین در علوم جغرافیا و برنامهریزی معماری و شهرسازی ایران ،ته رت و هعسوت نمجنا ،نار وووو ووووویج
علوم و فنون بنیادین.
خواجه نبی فهیمه ( ،)5931ارزیابی اثرات اقتصاددی ،اجتماعععی و فرهنگ گگی گرد گش ررری در توس تسور قطانم هع ااا اااایی ،سوممین کنف سنار
بینالمللی اقتصاد سبز ،بابلسر ،شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال.
خلیل طهماسبی ،محمدرضا و اسماعیل جهانبخش ( ،)5931بررسی بعد جامعه شناختی ص گشدرگ تعن رر ررری در توس پ هع اای ییدار روستاایی
شهای نوین در ح مولع هزو   
نالمللی پژوه 
مطالعه موردی :روستاها و مناطق عشایری گردشگری شهرستان لردگان ،اولین کنفرانس بی 
تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران ،قم ،دبیرخانه دائمی کنفرانس.
سلمانی ،ام البنین؛ فرخنده صیادی و اکبر رسول زاده ( ،)4931گردشگری روستایی ونقش آن در توسعه روستایی (مطالعه موردی روستای
نالمللی علوم جغرافیایی ،شیراز ،موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.
الیزنگان شهرستان داراب) ،اولین کنفرانس بی 
كالنتري خليل (  ،) 1382پردازش و تحليل دادهها در تحقيقات اجتماعي -اقتصادي ،انتشارات شريف ،تهران.
گازا ،مریم؛ نغمه صاحبی و سپیده آشفته پورلیالکوهی ( ،)5931نقش توسعه و عم تسور نار اا ااایی روس هات اای س حا للی گرد گش ررری ،اول للین
کنفرانس ملی علوم جغرافیا ،اردبیل ،موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی.
عالی ،حسین و پریسا امیری ( ،)5931اثرات گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی س اگتنوک هههاای روستاایی (نمونه روم  دد دددی :روس ات
قهای نوین در علوم جغرافیا و برنامهریزی معماری و شهرسازی ایران ،ته نمجنا ،نار   
سیاوشان) ،سومین کنفرانس علمی پژوهشی اف 
توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
نالمللی عل مو
تمحیطی ،اولین کنفرانس بی 
عالالدین ،فریده ( ،)4931گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و زیس 
جغرافیایی ،شیراز ،موسسه عالی علوم خوارزمی.
مفیدی شمیرانی ،سید مجید و سیده فائزه افتخاری ( ،)5931گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار روستایی ،اولین کنفرانس بینالمللی و
نالمللی معماری ،شهرسازی مهراز شهر.
سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار ،مشهد ،موسسه بی 
مکیان سارا سادات و منافیان سارا ( ،)2931ضرورت سیاستگذاری پایدار گرد ،نآ قفوم یارجا عناوم و یرگش

شیامه نیلوا م یل   

    

مدیریت گردشگری ،طبیعت گردی و جغرافیا ،دانشکده شهید مفتح ،همدان.
منصورفر کریم (  ،) 1387روشهای پیشرفته آماری ،چاپ دوم ،انتشارات دانشگاه تهران.

لهای آماري با استاده از نرمافزار  ،SPSSانتشارات كتاب نو ،تهران.
مؤمني منصور (  ،)6 138تحلی 

نخذری مقدم ،محبوبه؛ حسین دوستی مقدم؛ حبیب اهلل سارانی و مریم احمدی زاده )5931( ،ارزیابی نقش گردشگری در توسعه اقتصادی
و اجتماعی روستایی (مطالعه موردی :روستای قلعه نو ،دشت سیستان) ،سومین کنفرانس علم ممی پژوهش ششی اف قققهاای نوووین در عل مو
جغرافیا و برنامهریزی معماری و شهرسازی ایران ،تهران ،انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
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