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*********
چكیده 

گردشگري روستایي به عنوان یكی از راهبردهای توسعه روستایی و به منزلة نمادی از هویت فرهنگي و یكی از منابع مهم 
کسب درآمد و اشتغال زایي در امر برنامه ریزی موردتوجه ویژه است. یكی از قطب های مهم گردشگری کشور استان گیالن در 
حوزه جنوبی دریای خزر می باشد که از بافت روستایی متنوع و جذابی برخوردار است. پژوهش حاضر که با هدف ارزیابی 
جایگاه گردشگری در متنوع سازي اقتصاد روستایي و بسترسازي برای توسعه پایدار روستایي تهیه شده است؛ تالش دارد که با 
مطالعه جامع دهستان مریدان از توابع استان گردشگر پذیر گیالن، تبییني از نقش گردشگري در توسعه و تحول اقتصاد روستایي 
ارائه نماید تا با توجه به امكانات، توانایي ها و محدودیت هاي موجود، راهكار مناسبي براي توسعه گردشگري روستایي در 
منطقه مورد مطالعه ارائه دهد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی؛ ضمن بیان نقش و اهمیت گردشگري 
روستایي، اثرات و پیامدهاي اقتصادي گردشگري در روستاهاي دهستان مریدان، مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور تعیین 
ارتباط بین متغیرها از روش آمار استنباطي کاي دو)chi-square( از نرم افزار آماریSPSS با حجم نمونه 318 نفراستفاده شد. 
نتایج حاصله نشان مي دهد که گردشگري توانسته  در ساختار اقتصاد روستایی این منطقه تأثیرگذار باشد، به صورتی که در امر 
تأثیرگذاری گردشگری بر شاخص اشتغال، با میانگین 4/7 و در شاخص افزایش درآمد با میانگین 4/42 حاکی از تأثیرات مثبت 
گردشگری است؛ لذا ایجاد زمینه هاي اشتغال، افزایش سطح درآمد خانوارهاي محلي، جلوگیري از مهاجرت جوانان و تنوع 

فعالیت اقتصادي در ناحیه، از مهمترین اثرات اقتصادي گردشگری روستایی در این دهستان ارزیابی مي شود.
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1- مقدمه
گردشگري پدیده اي است کهن که از دیرباز در جوامع 
مراحل  طي  در  تدریج  به  و  است  داشته  وجود  انساني 
و  اجتماعي  اقتصادي،  فني،  موضع  به  مختلف  تاریخي 
 .)27  :1374 )رضواني،  است  رسیده  خود  کنوني  اکولوژیکي 
امروزه گردشگري به منزلة نمادي از هویت فرهنگي و یکي 
از منابع مهم کسب درآمد و اشتغال زایي است. این فعالیت 
با رونق بخشی به فعالیت های دیگر امروزه به عنوان یکی 
از مهمترین فعالیت هاي اقتصادي- اجتماعي در بسیاري از 
کشورها محسوب می شود. گردشگری عالوه بر درآمدزایي، 
شاخص های  معرفی  و  فرهنگي  توسعه  در  ارزنده ای  نقش 
با توسعة گردشگري در  دارد. همزمان  فرهنگی هر جامعه 
عنوان  به  روستایي1  گردشگري  پایه گذاري  اندیشه  جهان، 
مناطق  از  بازدید  منظور  به  گردشگري  اشکال  از  یکي 
روستایي، در ابتدا در اثر صنعتي شدن و شهرنشیني سریع 
کنار مجموعه عواملي چون  جوامع غربي طي قرن 19 در 
توسعة حمل و نقل، افزایش نسبي درآمد خانوارها و توجه 
بیشتر به گذران اوقات فراغت در حومة روستاهای اطراف 
از  بسیاري  در  بیستم  قرن  دوم  نیمه  در  آمد.  پدید  شهرها 
کشورهاي اروپایي گردشگري روستایي به عنوان راهکاري 
شد  قلمداد  روستایي  جوامع  متعادل  توسعة  براي  مطمئن 
کنار  در  مي تواند  روستایي  گردشگري   .)18  :1383 )ازکیا، 

اقتصاد کشاورزی در جوامع روستایي، موجب افزایش تولید 
که  معتقدند  از محققین  بسیاری  درآمد روستائیان گردد.  و 
همراه  به  را  روستایي  توسعة  مي تواند  گردشگري  توسعة 
آورد و بین دو مقولة »توسعة گردشگري و توسعة روستایي« 
نوعي تعامل و همکاري دو جانبه وجود دارد )شارپلی، 1380: 
در  گردشگري  بهینه  مدیریت  و  رونق  ترتیب  بدین   .)36

نواحي روستایي یکی از راهبردهای توسعة روستایي است. 
طبیعي،  جاذبه هاي  از حیث  ایران  کشور  اینکه  به  توجه  با 
فرهنگي و تاریخی و دارا بودن روستاهاي متنوع و جذاب، 
دارای پتانسیل های بسیار قوی در بین کشورهاي جهان است 

1- Rural Tourism

و با توجه به اینکه در کشورمان حدود 30 درصد از جمعیت، 
در مناطق روستایي زندگي مي کنند و کشاورزي به تنهایي 
روستایي  جمعیت  براي  کافي  درآمد  و  اشتغال  نمي تواند 
به  برای گسترش گردشگری روستایی  آورد، تالش  فراهم 
منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها امری ضروری 

به نظر می رسد )اردستانی،1381: 41(.
و  کشورمان  در  شهرنشینی  بي رویة  توسعه  به  توجه  با 
همچنین  و  جدید  شهرنشیني  از  ناشي  مشکالت  افزایش 
خالي شدن روستاها و سرازیر شدن جمعیت آنها به شهرها، 
جا دارد که با شناسایي حساب شده توان ها و پتانسیل هاي 
نواحي  جمله  از  کشور  مختلف  نواحي  در  گردشگري 
جهت  مفیدي  برنامه هاي  و  سیاست ها  اقدامات،  روستایي، 
استفادة بهینه از این توانمندي ها صورت گیرد، تا با رونق و 
گسترش نواحي گردشگرپذیر روستایي، به پویایي جمعیت 
و اقتصاد این نواحي کمك شده و تا اندازه اي از بار مشکالت 
و مسائلي که شهرها و روستاهاي ما گریبان گیر آن هستند، 
کاسته شود. برای تعیین نقش گردشگری در توسعه اقتصاد 
روستاها، نیاز به ارزیابی اثرات این پدیده بر محیط درونی و 
بیرونی روستاها وجود دارد. در این پژوهش تالش بر این 
است که با مطالعة جامع در دهستان مریدان، تبییني از نقش 
گردشگري در توسعه و تحول توسعه روستایي صورت گیرد 
و عوامل و فاکتورهاي مؤثر بر توسعه روستایي مورد ارزیابي 
توانایي ها  و  امکانات  به  توجه  با  نهایت  در  و  گرفته  قرار 
توسعة  براي  مناسبي  راهکار  موجود،  محدودیت هاي  و 

گردشگري در نواحي روستایِي مورد مطالعه ارائه گردد. 
دهستان مریدان از روستاهای فعال در حوزه کشاورزی 
است که امورات و درآمد بیشتر ساکنین آن از راه زراعت، 
نظر  به  حال  این  با  می گردد.  تأمین  باغداری  و  دامداری 
مردم  نیازهای  پاسخگوی  درآمدهای کشاورزی  که  می رسد 
درآمد  نقش  می تواند  گردشگری  لذا  نمی باشد.  دهستان 
جایگزین را در این دهستان ایفا نماید. ارزیابی ویژگی ها و 
نقاط ضعف و  توان های گردشگری روستایی، در شناسایی 
تهدیدهای حوزه گردشگری  و  قوت و همچنین فرصت ها 
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دهستان مریدان، نقش مؤثری خواهد داشت. یکی از مهمترین 
نقش هایی که گردشگری می تواند در توسعه اقتصاد روستاها 
ایفا نماید، نقش بازساختی در اقتصاد دهستان می باشد )جان لی، 
1387: 90(. این بازساخت در اشتغال نیز رخ می دهد، به گونه ای 

که توسعه گردشگری در روستا می تواند با تنوع اشتغال در 
سایر  و  صنعتی  بخش  در  همچنین  و  کشاورزی  بخش 
فعالیت های خدماتی همراه گردد و به تدریج بخشی از مردم 
روستا می توانند از فواید خدمات و فعالیت های گردشگری 
به عنوان مکملی برای فعالیت های کشاورزی بهره مند گردند 
و این مورد برای گروهی از افراد فاقد زمین و آب می تواند 
بسیار مفید باشد. درآمد و اشتغال از مقوله های مهم کشاورزی 
مطرح  گردشگری  مهم  شاخص های  عنوان  به  و  هستند 
می گردند. بنابراین برای ارزیابی اثرات گردشگری بر اقتصاد 
روستایی، بایستی شاخص های گردشگری مهم را شناسایی و 

مورد بررسی قرار داد )فراهانی، 1385(. 
و  خانوارها  درآمد  اصلی  شاخص  دو  پژوهش،  این  در 
انتخاب شده است.  اثرات گردشگری  ارزیابی  برای  اشتغال 
شاخص درآمد خانوارها به میزان سهم هر خانوار از درآمدها 
و نتایج گردشگری در دهستان می باشد و اینکه روستائیان از 
چه میزان درآمد ماهانه یا سالیانه از امور و خدمات گردشگری 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم برخوردار هستند. این درآمد 
می تواند از طریق دخالت مستقیم خانوارها در گردشگری به 
عنوان فروشنده محصوالت کشاورزی یا اجاره دهنده خانه ها 
نیز به  به گردشگران و غیره حاصل گردد. شاخص اشتغال 
تنوع اشتغال و افزایش تعداد شاغلین در گروه های مختلف 
شغلی اشاره دارد. بنابراین بررسی و ارزیابی این دو شاخص 
توسعه  اثرات  کلی  وضعیت  گویای  می تواند  دهستان،  در 

گردشگری در فعالیت های اقتصادی دهستان مریدان باشد.
ضرورت پژوهش و بررسی این پژوهش در دهستان، با 
محوریت عدم پاسخگویی فعالیت های کشاورزی به نیازهای 
عنوان  به  مریدان  دهستان  می شود.  مربوط  مردم  اقتصادی 
باغداری  زراعت،  شامل  کشاورزی  محوریت  با  منطقه ای 
آسیب پذیری  حال  این  با  است،  شده  شناخته  دامداری  و 

به  کشاورزی  فعالیت های  از  روستایی  جامعه  از  بخشی 
از  این گروه  برای  کافی  یا عدم درآمد  نداشتن زمین  دلیل 
دهستان  این  در  گردشگری  توان های  وجود  و  طرف  یك 
خدماتی  بخش  برای  گردشگری  فعالیت های  زمینه های  و 
روستاها، موجب تغییر نگاه مردم و مسئوالن از کشاورزی به 
سوی فعالیت های خدماتی از جمله گردشگری شده است. 
بنابراین توجه به توان های گردشگری دهستان، از یك طرف 
در  شاغلین  تعداد  افزایش  و  اشتغال  تنوع  ایجاد  موجب 
را  کشاورزی  محصوالت  کیفیت  و  شده  کشاورزی  بخش 
بازساخت  ایجاد  دیگر موجب  از طرف  و  افزایش می دهد 
در فعالیت های اقتصادی روستاها شده و میزان درآمد و نوع 
اشتغال برخی از گروه های روستایی دهستان را که در بخش 
ندارند،  کافی  درآمد  یا  نداشته  فعالیت  شرایط  کشاورزی 
و  درآمد  یك  و  کشانده  گردشگری  فعالیت های  سمت  به 
اشتغال مکمل در کنار فعالیت های کشاورزی ایجاد خواهد 
کرد. از طرف دیگر، گسترش فعالیت های گردشگری، زمینه 
را برای فعالیت گروه های سنی و جنسی مختلف روستاها، 
به ویژه گروه زنان و کودکان فراهم می نماید. ضمن این که 
اشتغال و درآمد گروه های سنی و اقتصادی و اقشار مختلف 
مردم، موجب کاهش فقر در جامعه روستایی نیز خواهد شد 
اثرات  در حوزه  پژوهش  بنابراین ضرورت  )همایون، 1378(. 

روستایی  اقتصاد  توسعه  برای  دهستان  این  در  گردشگری 
به موارد گفته شده،  با توجه  آینده، محسوس می باشد.  در 
هدف این پژوهش، شناسایی توان های گردشگری دهستان 
مریدان و ارزیابی اثرات توسعه گردشگری بر روند توسعه 
اقتصاد روستایی این دهستان است. این ارزیابی ها باید در 
اثرات در هر  شاخص های مختلف صورت گرفته و میزان 
شاخص معین گردد. هدف نهایی این ارزیابی ها، شناسایی 
میزان توزیع عادالنه درآمدها و کاهش نابرابری های اقتصادی 
اصولی  برنامه ریزی  و همچنین  این دهستان  در روستاهای 
گردشگری  توان های  از  بهینه  استفاده  و  بهره برداری  برای 

برای توسعه پایدار است.
پاسخگویي  پي  در  پژوهش  این  پژوهشی،  هر  همانند 
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و  گرفته؛  محققین شکل  ذهن  در  که  است  چالش هایی  به 
سؤاالت تحقیق نیز در راستای ضرورت ها و اهداف تحقیق 
این  اصلی  سؤال   .)23  :1378 )بهفروز،  یافته اند  موجودیت 
بر دو  اثرات توسعه گردشگری  ارزیابی  پژوهش در حوزه 
شاخص مهم اقتصادی این پژوهش یعنی »درآمد و اشتغال« 
توسعه  آیا  که  است  این  پژوهش  این  عمده  چالش  است. 
فعالیت های گردشگری و تعداد گردشگران، نقشی در توسعه 
اقتصادی روستا از منظر درآمد و اشتغال داشته است؟ جهت 
پاسخ به این سؤال بایستی وضعیت این شاخص ها در منطقه 
مورد مطالعه را سنجید. بنابراین سؤال اصلی این پژوهش به 

صورت زیر مطرح می گردد:
دهستان  در  گردشگری  فعالیت های  و  فرایندها  توسعه   -
اشتغال  وضعیت  و  درآمد  میزان  بر  تأثیراتی  چه  مریدان، 

روستاهای این دهستان داشته است؟
تدوین  تحقیق  اهداف  منطقي  تبیین  و  دقیق  تعیین  براي   -
فرضیه  لذا   )37 پاریزی،1382:  می باشد)ایران نژاد  الزامی  فرضیه 

پژوهش حاضر این چنین خواهد بود:
- به نظر می رسد توسعه گردشگری، اثرات مثبتی بر وضعیت 

درآمد و اشتغال روستائیان دهستان مریدان داشته است.
و  روستایی  گردشگری  با  مرتبط  مطالعات  حوزه  در 
اثرات گردشگری بر اقتصاد روستایی، مطالعات متعددی در 

سطوح داخلی و بین المللی صورت گرفته است:
- لولوف و همکاران)1994( به ارزیابی تالش های صورت 
پرداخته اند.  آمریکا  روستایی  گردشگری  حوزه  در  گرفته 
گردشگری  برنامه های  محاسبات  برآورد  پایه  بر  مقاله  این 
روستایی ایالت های تحت حمایت که به وسیله تلقن در سال 
1991 انجام شده، ارائه شده است. تحلیل ها نشان می دهد 
را  روستایی  نواحی  ویژه  گردشگری  برنامه  ایالت،   30 که 
در دست اجرا داشتند، 14 ایالت فقط بخشی از برنامه های 
گردشگری آنها مربوط به روستا بود و 6 ایالت دیگر هیچ 

بخش و مؤلفه ای از روستاها در برنامه خود ارائه نداند.
- آقایان یینگ و زو)2007( به بررسی نقش دولت، جامعه و 
سرمایه های درونی و بیرونی در توسعه گردشگری فرهنگی 

اشاره  آن ها  مثبت  نقش  به  و  پرداخته  چین  در  روستایی 
داشته اند.

- پارک و یون)2009(، گردشگری روستایی در کره جنوبی 
از گردشگری روستایی  را بررسی کرده و یك بخش بندی 
این کشور ارائه دادند. یك برآورد خود محورانه، در چهار 
روش زبانی از 252 گردشگر در منطقه مورد مطالعه، یك 
مدل بر اساس دسته بندی عوامل که چهار بخش متمایز را 
خانواده های  جستجوی  گردشگری  است:  کرده  مشخص 
کنار هم، گردشگری ناکارآمد، گردشگرانی که در جستجوی 

همه چیز هستند و گردشگران ماجراجو و علمی.
بین  ارتباط  بررسی  به  همکاران)2012(  و  دیمیتروسکی   -
گروتا  منطقه  در  منطقه ای  توسعه  و  روستایی  گردشگری 
گردشگران  ورود  از  حاکی  نتایج  پرداختند.  صربستان  در 
حرفه ای آشنا با تفریحات و جاذبه های گردشگری با درآمد 

متوسط و تحصیالت و فرهنگ باال می باشد.
- ابراهیمی)1376( با تأکید بر ویژگي هاي فرهنگي و ارزشي 
گردشگري و مدیریت بازاریابي استراتژیکي تأکید مي کند و 
بیان مي دارد که براي نیل به توسعه متوازن، مزایا و هزینه هاي 
باید مورد مالحظه  فرهنگي و محیطي  اجتماعي،  اقتصادي 
قرار گیرد. عالوه بر این در مقاله فوق سعي شده تا تعداد 
زیادي از مقیاس هاي کنترلي به عنوان استاندارد، مقررات و 

خط مشي ها در سطح محلي و منطقه اي بیان گردد.
- شریف زاده و مرادی نژاد)1381( در مقاله اي تحت عنوان 
»توسعة پایدار و گردشگري روستایي« بر نقش گردشگري 
روستایي  نواحي  اجتماعي  و  اقتصادي  پایدار  توسعه  در 
اشاره دارند  این مقاله فوق  آنها در  تأکید کرده و همچنین 
که گردشگري روستایي مي تواند نقش عمده اي در توسعه 
توسعه  و  کشاورزي  بخش  نمودن  متنوع  و  انساني  منابع 
ارتباط  در  جدید  فرصت هاي  ایجاد  همچنین  و  اقتصادي 
این  در  و  نماید  ایفا  اقتصادي  بخش هاي  سایر  با  تنگاتنگ 
رابطه مي توان با سیاستگذاري و سرمایه گذاري مطلوب، به 
اهداف و دستاوردهاي مذکور براي گردشگري در رویه اي 

پایدار نائل آمد.
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گردشگری  نقش  بررسی  به  قادری)1381(  و  افتخاری   -
کلی  صورت  به  و  پرداخته  روستایی  توسعه  در  روستایی 
در  اثرات  این  کرده اند.  شناسایی  را  اثرات  و  نقش ها  این 
محیطی،  زیست  اجتماعی،  اقتصادی،  مختف  بخش های 

سیاسی و فرهنگی و غیره ارائه شده است.
- شاپورآبادی و تقوایی)1381( در تحقیقی در حوزه توسعه 
مناطق برخوردار از گردشگری روستایی، تالش مي کنند تا 
توسعه  و  اشتغال  ایجاد  در  آن  نقش  و  گردشگري  مزایاي 
صنایع دستي و همچنین نقش تعاون در مشارکت و توسعه 
را بررسي کرده و سپس جاذبه هاي گردشگري منطقه برخوار 
اصفهان از جمله قالیبافي، صنایع دستي، جاذبه هاي کویري، 
نهایت  در  و  نموده  معرفي  را  غیره  و  مساجد  کبوترخانه، 
در  توسعه گردشگري  و  ایجاد  براي  الگو  یك  ارائه  ضمن 
روستاها، از طریق تشکیل تعاوني ها، موجبات توسعه منطقه 

را فراهم آورند.
- قادری)1382( در رسالة دکتري تحت عنوان »گردشگري و 
توسعه روستایي پایدار«، ضمن بیان این سؤال که گردشگري 
روستایي چه نقش و اثري در توسعه روستایي و توسعه روستایي 
نظریات  و  دیدگاه ها  بررسي  به  باشد،  داشته  مي تواند  پایدار 
موجود در متون مختلف در سطح جهان در مورد گردشگري، 
توسعه روستایي و توسعه روستایي پایدار و تحقیقات انجام شده 
درباره اثرات مختلف گردشگري بر سکونتگاه هاي روستایي در 
کشورهاي مختلف به روش توصیفي و تحلیلي و با استفاده از 
شیوه کتابخانه اي مي پردازد و در نهایت ابعاد این تأثیرات بر 

توسعه روستایي را بررسي مي نماید.
- میرکتولی و مصدقی)1389( نقش گردشگری در توسعه 
صنایع دستی روستایی در دهستان استرآباد جنوبی گرگان را 
مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش نشان می دهد که 76 
درصد پرسش شوندگان دهستان معتقد بودند که گردشگری 

اثرات زیادی بر رونق صنایع دستی داشته است.
- همچنین سلیمانی و همکاران)1389( به بررسی نگرش و 
دیدگاه های ساکنان روستاهای شهرستان ایذه در مورد اثرات 
توسعه گردشگری در سال 1388 پرداختند. نتایج حاکی از 

داشتن ارتباط و معناداری بین متغیرهای متغیر نگرش ساکنان 
گردشگري،  به  وابستگي  میزان  درآمد،  سن،  متغیرهاي  با 

میزان ارتباط با گردشگران و درک اثرات می باشد.

2- روش پژوهش
روش پژوهش در مقاله حاضر به صورت مجموعه اي از 
روش هاي توصیفي- تحلیلي است. جمع آوري اطالعات از 
طریق مطالعات کتابخانه اي و اسنادی و آمارهاي سازمان ها 
و ادارات مرتبط و مطالعات پیمایشی و میدانی با استفاده از 

پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفته است.
نمونه  برآورد حجم  پژوهش،  آماری  به جامعه  توجه  با 
مورد نیاز براي اجزاي جامعه آماري که خانوارهای محلي را 
شامل می شد، با سطح اطمینان 95% از فرمول کوکران محاسبه 

گردید. به این ترتیب حجم نمونه n=318 تعیین شد.
در رابطة جامعة آماري خانوار محلي، در مجموع 318 
نفر از بین افراد ساکن در 11روستا با تقریب هر 20 خانوار 
اما در عین حال  ساکن، یك پرسشنامه در نظر گرفته شد. 
براي روستاهاي کم جمعیت )زیر 100 خانوار( نیز حداقل 5 
پرسشنامة خانوار تهیه گردید. پرسشنامه ها به کمك اعضاي 
شوراي اسالمي محالت در اختیار سرپرست خانوارها قرار 
بررسي  تکمیل، جمع آوري گردید. جهت  از  گرفته و پس 
استنباطي  آمار  و  توصیفي  آمار  از  پژوهش  این  یافته هاي 
جمع آوري  اطالعات  که  ترتیب  بدین  است،  شده  استفاده 
شده در جدول هاي توزیع فراواني وارد  شده و با استفاده از 
آمار توصیفي، میانگین انحراف معیار براي کلیه موارد تعیین 
 شده است، سپس به منظور تعیین ارتباط بین متغیرها از آمار 

استنباطي کاي دو)chi-square( استفاده گردید.

3- قلمرو پژوهش
حال در مورد قلمرو پژوهش باید گفت: دهستان مریدان 
یکی از دهستان های شهرستان لنگرود در شرق استان گیالن 
که از جانب شمال با دهستان های دریاسر و دیوشل، از سمت 
جنوب با دهستان های اطاقور و الت لیل، از شرق با شهرستان 
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املش و از سمت غرب با شهرستان الهیجان همسایه است. 
وسعت این دهستان 32/5 کیلومترمربع می باشد. این دهستان 
بر اساس تقسیمات کشوری 1390 جزء بخش کومله شهرستان 
لنگرود بوده و 11 روستا را با مرکزیت روستای مریدان تحت 

پوشش دارد )خانی و چوبچیان، 1390: 147(.
ناحیة  اجتماعي  اقتصادي،  طبیعي،  ساختار  بررسي 
به  دامداري  و  باغداري  زراعت،  که  مي دهد  نشان  مریدان 
عنوان فعالیت هاي عمدة اقتصادي ناحیه در مجموع از لحاظ 
واقعي  نیاز  پاسخگوي  و  نبوده  صرفه  به  مقرون  اقتصادي 
اکثریت ساکنین روستاها نیست و با توجه به شرایط محیط 
نسبي  موقعیت  و  امر  گرفتن جوانب  نظر  در  و  جغرافیایي 
پربازده ترین  و  مطمئن ترین  مي تواند  گردشگري  مریدان، 
الزم  و  باشد  روستاییان  برای  اقتصادي  فعالیت هاي  بخش 
برنامه ریزي هاي  بخش  این  راستاي شکوفایي  در  که  است 

دقیق و اصولي و آینده نگر صورت گیرد.

یافته های پژوهش  -4
بحث براي بررسي اثرات اقتصادي گردشگري در ناحیة 
مورد مطالعه و تحقق اهداف پژوهش و پاسخگویي به سؤال 
مطرح شده در کلیات تحقیق و با توجه به فرضیه تحقیق، 

پرسشنامه های پژوهش آماده   و در بین افراد توزیع شدند 
و پس از تکمیل، جمع آوري و مورد پردازش قرار گرفتند. 
میان  این  در  که  گردید  توزیع  نفر   318 بین  در  پرسشنامه 
گروه سنی 65-45 سال با 148 نفر)46/7 درصد( بیشترین 
نیز  از 65 سال  بیش  را شامل می شدند و گروه های  تعداد 
کمترین تعداد را در برمی گرفتند. از مجموع پاسخ دهندگان 
 23 دولتي،  مشاغل  داراي  افراد  نظر،  مورد  پرسشنامة  به 
درصد و مشاغل آزاد، 58 درصد بودند. ضمن اینکه بیشتر 
پرسش شوندگان دارای تحصیالت زیر دیپلم بوده و تنها 35 

درصد دارای تحصیالت دانشگاهی بودند.

4-1- منابع اقتصادی دهستان مریدان 
فعالیت های  تنوع  به  توجه  با  مریدان  دهستان  در 
منطقه  جغرافیایی  خاص  فضای  از  بهره گیری  با  اقتصادی 
منابع اقتصادی متنوعی در مقایسه با سایر روستاهای کشور 
وجود دارد که پاسخگویان به سؤاالت پرسشنامه به تفکیك 
به مواردی که در نمودار شماره یك لحاظ گشته است اشاره 
نموده اند. در این میان بیشترین فراوانی به فعالیت های مرتبط 
با بخش زراعت می باشد البته زراعت در منطقه کاماًل سنتی 
و دارای الگوی کشت یکسان می باشد و در فراوانی دوم  به 

نقشه 1: موقعیت دهستان مریدان در 
استان گیالن 
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گردشگری و فعالیت های خدماتی مرتبط اشاره شده است؛ 
این در حالی است که عمر این فعالیت در مقایسه با سایر 
بخش ها بسیار جوان تر می باشد اما توانسته در منطقه مورد 

مطالعه جایگاه ویژه ای را به دست بیاورد.

4-2- اثرات اقتصادی گردشگري در ناحیة مورد مطالعه
)دهستان  مطالعه  مورد  روستایي  نواحي  در  گردشگري 
است  بوده  توجهی  قابل  اقتصادي  اثرات  داراي  مریدان( 
که یافته هاي تحقیق این موضوع را تأیید مي نماید. در این 
پژوهش دو شاخص مهم اقتصادی وضعیت اشتغال و میزان 
درآمد جامعه روستایی مورد بررسی قرار گرفته است که در 

ادامه به آنها می پردازیم.

4-2-1- ایجاد اشتغال
اقتصادی طی  اشتغال در بخش های سه گانه   وضعیت 
سال های 1375 تا 1390 در جدول زیر نشان داده شده است:

جدول 1: درصد شاغلین بخش هاي سه گانة اقتصادی 
1375138013851390

6456/53512/5کشاورزي

16/719/725/528صنعت

19/323/839/559/5خدمات

منبع : مرکز آمار ایران، سالنامه آماري گیالن،1390

4-2-2- افزایش درآمد خانوارها
منزل، ویال و  اجارة  از طریق  افزایش درآمد خانوارها  الف( 

غیره به گردشگران
امروزه اجاره اتاق، ویال، سوئیت و یا هر شکل دیگر از این 
قبیل اماکن شخصي به عنوان بخش مهم و اصلي تأسیسات 
اقامتي مورد نیاز گردشگران، سهم قابل توجهي از بخش اسکان 
و اقامت گردشگران را به عهده گرفته است. از سویي به عنوان 
یك منبع درآمد براي تعداد قابل توجهي از خانوارهاي محلي 
ساکن در محالت 8 گانه شهر و روستاهاي پیرامون ایفای نقش 
مي کند. بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط نگارندگان و 
آمارهایي که از طریق شوراهاي محالت و شهرداري لنگرود به 
دست آمده است، در سال 1392 در ایام تعطیالت )نوروز و 
تابستان( 3195 مورد ویال، منزل شخصي و سوئیت و اتاق هاي 
اجاره اي توسط بخش خصوصي در اختیار مسافران قرار گرفته 
و با توجه به میانگین 70 شب اجاره در طي سال و قیمت 
متوسط 30/000 تومان براي هر شب، رقمي معادل 2/100/000 

تومان درآمد عاید صاحبان چنین اماکني گردیده است.
در زمینه نقش گردشگري در افزایش میزان درآمد سرانه 
خانوارهاي  نظر  از  حاصل  میداني  نتایج  خانوار،  و  افراد 
( نیز این موضوع را مورد تأیید   محلي با میانگین)4/46=
قرار مي دهد. همچنین نتایج آزمون کاي دو با  کمتر از 

0/05، حاکي از تأیید این موضوع مي باشد.

نمودار 1: منابع درآمدی خانوار 
دهستان مریدان
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و  زمین  فروش  دلیل  به  خانوارها  درآمد  افزایش  ب( 
سرمایه گذاري در بخش هاي مرتبط با گردشگري

به دنبال فروش اراضي و امالک و  در دو دهه اخیر و 
و  پول  گردشگري،  با  مرتبط  فعالیت هاي  رونق  با  همزمان 
نقدینگي در اختیار تعداد قابل توجهي از افراد قرار گرفت 
در همین بخش هاي  را  نقدي  توانستند سرمایه  نیز  غالبًا  و 
کنند.  سرمایه گذاري  و  بگیرند  کار  به  اقتصادي  نوظهور 
مطابق آمارهاي دریافتی و مقایسة آنها با میانگین هاي درآمد 

بدون  و  قطع  طور  به  مي توان  قبل،  سال هاي  با  خانوارها 
تردید اعالم کرد که متوسط درآمد خانوارهاي محلي نسبت 
به سال هاي قبل از فعال شدن این قبیل مشاغل، به طور قابل 
سایة  اطمینانی،  قابل  حد  تا  و  است  یافته  افزایش  توجهی 
روستاهاي  و  در شهر  از خانوارهاي ساکن  مالي  فقر  شوم 
پاسخ  به  مي توان  رابطه  این  در  است.  شده  برداشته  منطقه 
جامعه آماري خانوارهای محلي استناد نمود که با میانگین 
و  زمین  فروش  از  دریافتي  مبالغ  تأثیر  و  نقش    )  =4/2(

جدول 2: میانگین درآمد حاصل از حضور گردشگران داخلي در دهستان مریدان

تعداد گردشگران وارد 
شده به منطقه )نفر(

مدت توقف هر گردشگر به 
طور متوسط )شبانه روز(

جمع توقف گردشگر در 
منطقه )نفر(

هزینه متوسط هر نفر 
)گردشگر در شبانه روز( 

)تومان(
جمع کل هزینه ها )درآمد 

منطقه( )تومان(

3000026000030/00018000000000

منبع : اداره کل میراث فرهنگي و گردشگري استان گیالن ـ معاونت گردشگري، مطالعات میداني ،1392

جدول شماره 3: اثرات اقتصادي گردشگري در دهستان مریدان بر اساس نظر جامعة نمونه خانوار محلي

Meanنام متغیر
 Std

Deviation
Chi-

square
dfsig

14/550/460/0003170/000- تأثیر گردشگري بر میزان درآمد خانوارها

24/420/49655/673170/000- تأثیر اجاره منازل، ویال، سوئیت به گردشگران بر درآمد خانوارها

34/410/41655/673170/000- تأثیر فروش مواد غذایي و مایحتاج روزمره گردشگران بر درآمد خانوارها

44/510/000655/673170/000- تأثیر افزایش ساخت و ساز و مشاغل مرتبط با آن در نقاط روستایي دهستان 

از  بیرون  به  اقتصادي  فعاالن  مهاجرت  از  جلوگیري  بر  گردشگري  تأثیر   -5
محدوده دهستان

4/490/50655/673170/000

64/630/48656/193170/000- تأثیر گردشگري در بهبود و توسعه راه ها و شبکه هاي حمل و نقل 

73/930/98662/943170/000- تأثير فروش توليدات روستايي و صنايع دستي بر درآمد خانوارها

تأثير گردشگران صاحب خانه هاي دوم در مشاركت هاي محلي در جوامع   -8
روستايي مورد مطالعه 

4/290/45662/943170/000

94/780/48662/943170/000- تأثير گردشگري در اشتغال زايي محلي

104/20/47662/943170/000- افزايش ميانگين درآمد خانوار به دليل فروش زمين

114/550/49315/013170/000- تأثير گردشگري در افزايش قيمت زمين و امالك در محدوده 

124/290/45315/013170/000- تأثير گردشگري در افزايش هزينه هاي زندگي در محدوده

133/820/96315/013170/000- تأثير فصلي بودن گردشگري بر درآمد خانوارها

14- تأثير افزايش قيمت زمين و مسكن بر زندگي خانوارهاي كم درآمد محلي 
به ويژه جوانان فاقد مسكن

3/760/97315/013170/000
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امالک را در افزایش درآمدشان تائید نموده اند.
شاغلین  درصد  باالترین  ساده  کارگران  آمار،  اساس  بر 
دهستان مریدان را به خود اختصاص داده اند. در کنار این 
و همچنین  دولتی  بخش خدمات  در  اشتغال  میزان  بخش، 
صنایع کارگاهی )تولیدی، صنعتی مرتبط با ساختمان( دارای 
رشد قابل توجهی بوده است. تعداد شاغلین در بخش امور 
زیربنایی و فنی نیز قابل توجه است. سوپرمارکت ها، دفاتر 
ساختمانی و فروشگاه ها نیز بخشی از اشتغال این دهستان 
قبیل  از  خدماتي  مشاغل  مجموع  در  می دهند.  تشکیل  را 
از  اعم  نیاز گردشگري  با خدمات مورد  کارگاه هاي مرتبط 
نیاز  مورد  ابزار  و  قطعات  کننده  تأمین  و  سازها  و  ساخت 
در این بخش از سهم چشم گیري برخوردار است و با 198 
کارگاه ریز و درشت با به کارگیري 1188 نفر در بخش هاي 
نیاز  دلیل  به  و  داشته  اشتغال زایي  در  باالیي  سهم  مختلف 
برخوردارند،  هم  خوبي  فروش  از  تولیدات شان  به  منطقه 
از  اما  است،  نامشخص  و  متغیر  آنها  درآمد  میزان  هر چند 

میانگین درآمد سالیانه نسبتًا باالیي برخوردار هستند.
 )  میانگین)3/93= با  محلي  خانوارهای  آماري  جامعة 
نقش تولیدات روستایي و صنایع دستي را در افزایش درآمد 
و نیز افزایش اشتغال زایي محلي مورد تأیید قرار داده اند، در 
تأیید متغیر دیگري که گردشگري را در اشتغال زایي محلي 
آماري  جامعه  نیز،  است  دیده  تأثیر گذار  مختلف  صور  به 
( آن را تأیید کرده اند.  خانوارهای محلي با میانگین )4/78=

5- آزمون فرضیه
می دانیم که امروزه گردشگري جایگاه ویژه اي در ساختار 
کلي بسیاري از کشورها پیدا کرده است و عالوه بر تأثیرات 
عدة  اساسي،  نیازهاي  به  پاسخگویي  و  روحي  و  فرهنگي 
از ساکنین نواحي پرجمعیت، شلوغ و خسته کنندة  کثیري 
شهري و آرامش بخشیدن به میلیون ها انسان گریزان و متواري 
از زندگي پرسروصدا و ماشیني، ثمرات اقتصادي عظیمي نیز 
به بار مي آورد و موجب انتقال سرمایه هاي کالن از ناحیه اي 
ارزیابي هاي  اکثر  در  که  جائي  تا  مي شود.  ناحیه  دیگر  به 

از توسعة گردشگري در کشورهاي در حال  به عمل آمده 
توسعه، تأثیرات اقتصادي مهم تر و چشم گیرتر از مالحظات 
دیگر است و در حقیقت مي توان گفت گردشگري به عنوان 
اقتصادي عمده و بسیار مؤثر در سال هاي اخیر  یك عامل 

مورد توجه فراوان قرار گرفته است. 
با رونق گردشگري در یك ناحیه، مقدار معتنابهي پول 
از یك واحد اقتصادي به واحدهاي دیگر منتقل مي شود و 
به این ترتیب، سکنة بومي پذیراي گردشگر به منبع تازه اي 
و  خرید  توان  افزایش  امر  این  و  مي یابند  دست  درآمد  از 
خواهد  پي  در  را  مردم  اجتماعي  رفاه  و  اقتصادي  رشد 
داشت. در این زمینه همچنین نتایج تحقیقات به عمل آمده 
بیانگر این واقعیت مهم  هستند که بین توسعة گردشگري و 
توسعة روستایي رابطه معني داري وجود دارد و به عبارتي 
بلکه  نیستند،  هم  از  مستقل  مهم  مقوله  دو  این  گفت  باید 
برهم تأثیرگذارند و مي توان ادعا نمود که توسعة گردشگري 
روستایي  پایدار  توسعة  براي  راهکاري  عنوان  به  مي تواند 
مطلوب،  ارزیابی  به  رسیدن  برای  باشد.  محدوده  همان  در 
فرضیه ،  آزمون  در  پرداخت.  فرضیه  آزمون  به  بایستی  ابتدا 
اطالعات بدست آمده از طریق جامعه آماري تحقیق- یعني 
خانوار محلي- که در قالب متغیرهاي اقتصادي، جمع آوري 
و دسته بندي شده بود به منظور سطح معني داري و استخراج 
میانگین هاي رتبه اي به کمك آزمون Chi-square مورد ارزیابي 
قرار گرفتند و از این طریق مهمترین نتایج آزمون فرضیات به 

شرح زیر استخراج گردید:
از متغیرهاي اشتغال و درآمد  این فرضیه  )براي آزمون 

از دیدگاه جامعه آماري خانوار محلي استفاده شده است(
و  رشد  که  مي دهد  نشان  تحقیق  یافته هاي  اشتغال:  ایجاد 
گسترش گردشگري در سال هاي اخیر، مشاغل و فعالیت هاي 
و خرید  امالک  مشاور  دفاتر  از  اعم  این صنعت  با  مرتبط 
انواع  و فروش، کارگاه ها و بنگاه هاي تهیه، تولید و توزیع 
مصالح ساختماني و ابزار و یراق، دفاتر مهندسي ساختمان و 
نقشه کشي و صنعت ساختمان و واحدهاي تجاري و خدماتي 
چشمگیري  گسترش  گردشگری  به  مربوط  مشاغل  نیز  و 
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پیدا کرده اند و تعداد زیادي از افراد در سن کار و فعالیت، 
جذب این قبیل مشاغل شده اند. اشتغال زایي در این محدوده 
مشتمل بر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم مي باشد. در رابطه با 
ایجاد اشتغال به عنوان پیامد مثبت گردشگري در محدودة 
( و  = مورد مطالعه، اکثریت خانوار محلي با میانگین)4/8

در حد خیلي زیاد به آن پاسخ داده اند.
همچنین میزان تأثیرگذاري گردشگري بر ایجاد اشتغال 
ویالسازي  و  شهرک  و  سازها  و  ساخت  افزایش  دلیل  به 
حد  در  و   ) = میانگین)4/7 با  محلي  خانوار  دیدگاه  از 
با  رابطه  در  همچنین  کرده اند.  تأیید  را  آن  زیاد«  »خیلي 
میزان تأثیرگذاري گردشگري در ایجاد اشتغال و در نتیجه 
اقتصادي محدودة  از مهاجرت جوانان و فعاالن  جلوگیري 
( و در حد  = مورد مطالعه، خانوار محلي با میانگین)4/49

»زیاد« آن را تأیید کرده اند.
دیگر  یکی  عنوان  به  درآمدها  افزایش  درآمدها:  افزایش 
محدوده  در  گردشگري  تأثیرگذار  و  مثبت  پیامدهای  از 
مورد مطالعه تحقیق در دهستان مریدان از جایگاه ویژه اي 

برخوردار است.
عنوان  به  درآمد خانوارهاي محلي  افزایش  با  رابطه  در 
دیگر پیامد مهم گردشگري، پاسخ دهندگان با میانگین)4/42

( و در حد »زیاد« این مورد را تأیید کرده اند. =

طریق  از  محلي  خانوارهاي  درآمد  افزایش  با  رابطه  در 
سرمایه گذاري در بخش هاي ساختمان تولید و تأمین و توزیع 
مصالح ساختماني و لوازم بهداشتي ساختمان و تأسیسات به 
عنوان یك مقوله مهم و بسیار چشمگیر و تأثیرگذار که دقیقًا 
در ارتباط با رونق و شکل گیري گردشگري در منطقه است نیز، 
( و در حد »خیلي   خانوار محلي با اکثریت و با میانگین)4=
زیاد« نقش گردشگري را در ازدیاد و افزایش ساخت و سازها و 
مشاغل مربوط به ساختمان سازي تأیید کردند که به عنوان منبع 
مهم درآمدزا براي مجموعة فعالین و دست اندرکاران در این 
بخش اعم از جامعة مهندسین و نقشه برداران پیمانکاران، تولید 
و تأمین و توزیع کنندگان انواع مصالح ساختماني موردنیاز، 

کارگران ساده و استادکاران را شامل مي شود.

از طریق  محلي  خانوارهاي  درآمد  افزایش  با  رابطه  در 
تولیدات روستایي و صنایع دستي  برخي  فروش  و  عرضه 
( و  = به گردشگران نیز، پاسخ دهندگان با میانگین)4/41
گزینه »زیاد« تأیید کرده اند که فروش تولیدات روستایي اعم 
از صنایع دستي، لبنیات محلي و غیره مي تواند به عنوان یك 

منبع درآمد براي برخي خانوارهاي روستایي باشد.
همچنین خانوار محلي  افزایش درآمد خانوارها از طریق 

( تأیید کرده اند. = گردشگري را با میانگین)4/55
در زمینه تأثیر فروش زمین و اراضي در افزایش درآمد 
با  پاسخ دهندگان  محلي  خانوارهاي  نقدینگي  به  رسیدن  و 

( نقش آن را تایید کرده اند. = میانگین)4/55

6- نتیجه گیری
عصر  در  تکنولوژیکی،  نوآوری های  سرعت  و  انباشت 
تکنولوژی سبب  این  از  پسامدرن در زیر فشارهای حاصل 
شکل گیری تحوالت اجتماعی گردیده است؛ در این میان یکی 
اوقات  از تحوالت اجتماعی در جهان معاصر پدیدار شدن 
فراغت به عنوان یکی از نیازمندی های اساسی جوامع معاصر 
و ملزمی برای تاب آوردن زندگی تحت سیطره تکنولوژی 

است و همین عاملی برای توسعه گردشگری شده است.
پدیده گردشگري نیز همچون سایر پدیده هاي فضایي 
مرتبط بین فعالیت هاي انساني و محیط جغرافیایي مي تواند 
مقاله  این  در  لذا  باشد.  پیامدهایی  داراي  مختلف  ابعاد  در 
توسعه  در  در غالب گردشگری روستایی  تأثیر گردشگري 
اقتصادی دهستان مریدان از توابع استان گردشگرپذیر گیالن 

مورد بررسي قرار گرفته شد.
نتایج بررسي وضعیت گردشگري در این منطقه بیانگر 
در  است.  منطقه  در  خدماتي  فعالیت  مطلوب  وضعیت 
به  بررسي هاي  و  پژوهش  این  میداني  یافته هاي  مجموع 
عمل آمده نشان مي دهد که گردشگري در نواحي روستایي 
مورد مطالعه داراي اثرات اقتصادي قابل توجهي بوده است 
محدوده،  این  در  اقتصادي  اثرگذاري  بعد  در  که  جائي  تا 
بر  مبتني  اقتصاد  براي  مناسبي  مکمل  گردشگري  فعالیت 
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زراعت و دامداري بوده و فعالیت هاي مرتبط با گردشگري 
مذکور  دهستان  محالت  و  روستاها  تمامي  در  سرعت  به 
نشان  پژوهش  این  حاصله  نتایج  لذا  است؛  یافته  گسترش 
مي دهد که گردشگري توانسته  در ساختار اقتصادی روستا 
این منطقه تأثیر گذار باشد، به صورتی که در امر تأثیرگذاری 
با  محلی  خانوار  دیدگاه  اشتغال،  شاخص  بر  گردشگری 
میانگین 4/7 و در شاخص افزایش درآمد با میانگین 4/42 

حاکی از رشد اقتصادی می باشد. 
در این زمینه باید گفت گردشگری اثرات مثبت خود را 
مستقیم هم  به صورت  اشتغال زایي)هم  مختلف  اشکال  در 
غیر مستقیم و القایی( و ایجاد درآمد براي خانوارهاي محلي 
و حتي سازمان ها و ادارات ذیربط به نمایش گذاشته است.

مختلف  بخش های  رونق  سبب  اشتغال  ایجاد  بعد  در 
اجاره در بخش مسکن؛  منجمله ساخت و ساز، فروش و 
و نیز توسعه واحدهای تجاری در کنار عرضه محصوالت 
تولیدی محلی )کشاورزی و صنایع دستی( شده است. در 
راستای این تحول، نتیجه غیر مستقیم توسعه گردشگری به 
شکل جلوگیری از مهاجرت در منطقه خود را نشان می دهد.
در بُعد درآمدزایی، توسعه گردشگری سبب افزایش درآمد 
خانوارها شده است. این درآمدها از سرمایه گذاری در بخش 
ساختمان )که خود سبب توسعه مشاغل جانبی و مرتبط اعم از 
مهندسین، و بخش بازار و نیز فروشندگان لوزام جانبی می شود(، 
تولیدات  از  اعم  روستایی  تولیدات  برخی  فروش  و  عرضه 
کشاورزی و صنایع دستی، افزایش قیمت زمین و مسکن، اجاره 

واحدهای مسکونی به گردشگران به دست آمده است.
در مجموع گردشگري، موجبات رشد و رونق اقتصادي 
ناحیة مورد نظر را فراهم آورده و در صورت ساماندهي امور 
و هدایت اصولي و قانونمند گردشگري مي توان از وضعیت 
شکل گرفته در راستاي تحقق و رسیدن به توسعة اقتصادي 

در ناحیه، بهره برداري نمود.

7- پیشنهادات
در  نیز  و  پژوهش  دستاوردهای  به  توجه  با  پایان  در 

راستاي توسعة پایدار نواحي روستایي پیشنهادات زیر برای 
بهبود و ضع موجود و تداوم و پایداری گردشگری به عنوان 

راهی برای برون رفت از مشکالت موجود ارائه می گردد:
- تهیه و تصویب طرح جامع گردشگري مناطق و ساماندهي 

و هدایت گردشگري در چارچوب طرح مصوب.
- نظارت فعال و پي گیر بر فعالیت واحدهاي اقامتي و اماکن 
پذیرایي به منظور کنترل سطح قیمت ها و کیفیت ارائه خدمات.
ویالهاي  و  غیررسمي)خانه ها  اقامتگاه هاي  ساماندهي   -
شخصي اجاره اي( به منظور انجام کنترل بر ورود و خروج 

گردشگران در مناطق.
- توجه به امر تبلیغات و اطالع رساني گردشگري به منظور 
معرفي هرچه بهتر جاذبه هاي گردشگري و در نتیجه جذب 

گردشگر بسیار مؤثر مي باشد.
و  شهرها  بین  راهي)خدمات  بین  رساني  بهبود خدمات   -
روستاها(- از آنجائي که در داخل محدوده بیشتر مسافرت ها 
با اتومبیل صورت مي گیرد، لذا ارائه خدمات بین راهي مناسب 
از لحاظ کیفیت و قیمت مثل توقفگاه ها،  آنها  بر  و نظارت 
پمپ بنزین ها، تعمیرگاه ها، باجه هاي مخابرات، فروشگاه ها و 

تأمین امنیت جاده ها بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
نقاط  از  بازدید  براي  دسته جمعي  تورهاي  گسترش   -
روستایي با قیمت هاي مناسب، نقش مهمي در ایجاد انگیزه 

براي مسافرت و تشویق گردشگر داخلي دارد.
گردشگری  فعالیت های  حوزه  در  ساخت ها  زیر  توسعة   -

)اقامت، پذیرایی، حمل و نقل، مراکز تفریحی، ...(.
- تجدیدنظر در نحوة سرمایه گذاري ها و بسترسازي براي جلب 
مشارکت بیشتر بخش خصوصي در زمینه سرمایه گذاري هاي 

موردنیاز گردشگري مناطق.
- برنامه ریزي جهت آموزش و ارتقاي سطح آگاهي مسئولین 

و مدیران شهري و روستایي مرتبط با گردشگري.
- ارزیابي آثار منفي گردشگري. تالش مسئولین و متولیان 
گردشگري باید بر این مبنا باشد تا با برنامه ریزي هاي صحیح 
و نظارت اصولي، منافع حاصل از گردشگري را به حداکثر 
برسانند و در مقابل آثار منفي آن را به حداقل کاهش دهند.
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