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  چكيده: 

ريزي توسعه اندركار برنامهنهادها و افراد دستنيروهاي است كه  هاروستادر تغيير  مهم كارآفريني يكي از عوامل

به  كارآفريني و تغيير منابع ايي يكي ازگردشگري روست و به موازات آن، استدهنمو معطوفروستايي را به خود 

تواند مسير مناسبي را مي آفرينك ايده فرصتيچگونه كه شود بررسي شود اين مقاله تالش مي در آيد.حساب مي

هدف از  .آورد وجودبهايجاد حركت در جريانات فضايي اطراف خود، ي اقتصادي روستاها و براي تحريك توسعه

دهكده اي است كه گردشگري آنها را متحول نموده است. هايي از اقتصاد ناحيهانجام اين مقاله بررسي بخش

ي آن در روستا و ناحيه فعاليتواقع در روستاي بزم از توابع شهرستان بوانات و آثار ناشي از  عباس برزگرگردشگري 

فعاليت اين  است.و مصاحبه مورد بررسي واقع شده ، پرسشنامهصورت ميداني و از طريق مشاهدهروستايي بوانات به

روستايي، در اقتصاد را به نفع توسعه  اقتصادي ها و جرياناتواع حركتتواند، انهاي مشابه ميمجتمع و ساير فعاليت

تحوالت اقتصادي، اجتماعي بعد از فعال شدن اين مجتمع نسبت به قبل از آن مورد بررسي و مقايسه  فضا ايجاد نمايد.

هاي است با ساير بخشدهند، فعاليت گردشگري اين مجتمع توانستهآوري شده نشان مياند. اطالعات جمعقرار گرفته

روستايي حوزه نفوذ روستاي بزم قرار دهد. از  ي ناحيهاقتصادي پيوند ايجاد كرده و آنها را در سمت و سوي توسعه

فروش صنايع ، رونق بازديد گردشگران داخلي، بازديد گردشگران خارجيتوان به ترين آثار مورد مشاهده ميمهم

اي و ايجاد تبادالت مالي و كااليي افزايش ارتباطات فرا ناحيه افزوده اشاره نمود.توليد ارزشدستي و غذاهاي محلي و 

تواند با ي گردشگري روستايي ميبنابراين تمركز بر توسعه ترين اين آثار هستند.حيه و فراتر از آن، جزء مهمدر نا

رسوم عناصر فرهنگي دهقاني و عشايري كه تا كنون  كار گرفتن عوامل موجود در روستا مانند مناظر طبيعي، آداب وبه

  نمايد.  فعال هاروستافضايي اقتصاد مثبت  هايجريان، ياند و نيروي كار روستايآمدهجزء منابع به شمار نمي

  . ي اقتصادي، دهكده گردشگري عباس برزگرفضا، و اجتماعي ي اقتصاديگردشگري روستايي، توسعه :كليد واژه
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  مقدمه:

گردشگري و اقتصاد گردشگري در حال حاضر در حال تبديل شدن به يكي از اركان اصلي اقتصاد تجاري جهان  

است. توسعه و رشد گردشگري روستايي غالبا با سهمي كه در بهسازي اجتماعي و اقتصادي مناطق روستايي دارد 

دهد كه البته سهم مهمي را در يمتناسب است. مسلما بخش كوچكي از گردشگري را گردشگري روستايي تشكيل م

ي اقتصادي و اجتماعي مناطق گردشي است. ي گردشگري، توسعهاقتصاد مناطق روستايي دارد، مهمترين هدف توسعه

شود كه گردشگري روستايي تنها اي دارد. يادآور ميبنابراين آماده سازي صنعت گردشگري روستايي روند پيچيده

شود، بلكه از نظر بسياري از بازديدكنندگان، محيط زيست روستايي هاي تفريحي نمياليتها، امكانات و فعشامل جاذبه

  ). 36و 27، ص 1380و درك مفهوم روستا، بخشي از تجارب گردشگري هستند( جوليا شارپلي، 

يك باشد اما گردشگري زا و با تاكيد برعوامل بيروني توسعه ميي اقتصادي روستاها بيشتر بروناگرچه توسعه

توان به ايجاد اشتغال و درآمد، كمك سري اثرات مثبت اقتصادي در نواحي روستايي در پي دارد كه از جمله آن مي

هاي اقتصاد هاي اقتصادي و تنوع بخشي به فعاليتي ساير بخشبه فراهم شدن خدمات زيربنايي، تشويق توسعه

اي روستايي فعاليت بسيار پيچيده موضوع، گردشگريرغم اين به). Butler et al, 1997; 28روستايي اشاره كرد(

باشدكه هاي ديگر جامعه و اقتصاد وجوه مشتركي دارد. در نتيجه داراي آثار و پيامدهاي مختلفي مياست كه با بخش

 ريزي تمامي جوانب آن مورد مالحظه قرار بگيرد تا از عوامل منفي جلوگيري شود و تاثيراتبايد در فرآيند برنامهمي

چه بيش از يك قرن است مثبت اقتصادي، اجتماعي و محيطي مرتبط با آن افزايش پيدا كند. اين در حالي است كه اگر

است اما زايي بودهكه گردشگري در بسياري از مناطق روستايي وجود داشته و در مواردي منبع اصلي درآمد و اشتغال

هاي توسعه روستا براي فراهم آوري و رآمد در سياستهاي كاريزيها و برنامهوجود استراتژي همواره خأل

). در نهايت 190، ص 1380است(شارپلي،ي روستايي احساس شدهسازي كاركردهاي گردشگري با توسعهيكپارچه

است و باالترين ضريب  هاي بازگشت سرمايهبايد به اين نكته توجه داشت كه توريسم از ديد اقتصادي، يكي از راه

 ،). در مناطق روستايي241، ص 1380شود( سرلك، ارد، زيرا سرمايه به صورت ارز وارد كشور ميانباشت را د

است. گردشگري به عنوان يك بخش ذاتي از ساختار به هم پيوسته اقتصادي، اجتماعي با بخش كشاورزي پذيرفته شده

هر چند چگونگي رابطه آن با است. به طور مشخص گردشگري بر پايه امكانات نواحي روستايي پايه گذاري شده

  ). Fleischer, 2005, 493است(بخش كشاورزي هنوز مشخص نگرديده

مسائل متعددي در زمينه  ،تر تحليل كنيمهاي توريسم روستايي را بخواهيم در سطحي عميقاگر ساخت و كاركرد

اي از توريسم روستايي كه در خورد. جنبهمند و جامع براي توسعه توريسم روستايي به چشم ميريزي نظامبرنامه

گردد و زماني كه تقاضا براي حال حاضر شناخته شده، همانا به سودآوري اقتصادي خدمات توريسم روستايي برمي

گذاري باال براي خلق يا بهبود تسهيالت خدمات نازل است و ميزان انتقال در سطحي قابل قبول قرار ندارد، سرمايه

توان به تخريب منابع طبيعي و هاي منفي گسترش توريسم روستايي ميد. از پيامدرستوريستي الزم به نظر مي

هاي توريستي مناطق روستايي، تغييرات نامطلوب فرهنگي، اجتماعي به دليل ترويج و رشد ناهنجاري به جاي جاذبه

خدمات توريستي و در برنامه نيروي كار از بخش توليدات روستايي به سمت مانده از فرهنگ گردشگران، انتقال بي
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توجه نمود كه ظهور يا  ديي را برشمرد و در اين راستا باينتيجه ركود و نزول رشد پايداري اقتصادي جوامع روستا

هاي مثبت يا منفي بر شمرده شده مخصوصا در حيطه فرهنگي و تغيير آداب و رسوم و شيوه تاثير بسياري از پيامد

در مقابل، انجام چنين  ).Gannon, A , 2003 , 54-60پايدار است(زندگي مردم روستايي غير محسوس ولي 

عث تحرّك شود، هاي بسياري به سمت گردشگري است تا در توسعه نواحي روستايي باتحقيقاتي در زماني كه نگاه

هاي فضاسازي نمايد كه گردشگري خاصيت فضاسازي دارد و شايد بتوان از ظرفيتتوجه را به اين موضوع جلب مي

اند، بتوان مانع تاثيرات اشاره كردهن بهره بيشتري برد و چه بسا با وجود ايجاد برخي تغييرات منفي كه محققان به آنها آ

  ناخوشايند و غير منتظره شد.

زا كردن اين ي اقتصادي در مناطق روستايي بويژه درونبا توجه به مطالب فوق و به منظور بهبود عملكرد توسعه

هاي توريستي منطقه روستايي ها و محدوديتكه اعتقاد نگارندگان بر اين است كه شناسايي پتانسيلتوسعه از آنجايي 

ريزي مناسب گردشگري در مناطق روستايي و رفع مسائل و مشكالت روستاها و اي بر برنامهتواند تاثير سازندهمي

اي ناحيه اقتصاد هايجريانسبي براي تحريك هاي گردشگري مسير منااين پرسش كه آيا فعاليت باشد.روستاييان داشته

  ؟دهدسوال اصلي اين تقيق را تشكيل ميروستاها 

اندازي فعاليت گردشگري بويژه در مناطق روستايي از قدرت توليدي اين گرفته در تاسيس و راهتالش صورت

 دد. عالوه بر اين در گردشگريگروري نيروي كار نيز ميرسد باعث افزايش بهرهنظر ميكاهد. هرچند بهمناطق نمي

شوند كه تا كنون مورد استفاده قرارنگرفته حتي شناسايي كار گرفتههايي بهشود ظرفيتروستايي سعي مي كارآفرينانه

هاي گردشگري در روستاها باعث تحريك اند. پيش بيني ما اين است كه استفاده از فرصتو معرفي هم نشده

تواند بدون ميكارآفرينانه نمايد. گردشگري ريزي براي توسعه مياياني به امر برنامهدروني شده و كمك ش هايجريان

انجام اين تحقيق،  هدف ازافزوده مطلوبي را ايجاد نمايد. برداري بيش از حد منابع يا معطل گذاردن آنها ارزشبهره

به وجود و ناحيه روستايي اثر رونق فعاليت گردشگري در روستاي امامزاده بزم است كه در بررسي فضاهاي اقتصادي 

  آمده است.

  مباني نظري:

گويي روشن و شفاف به اين دو مشكل عمده موجود در نواحي روستايي، يعني هر فعاليتي در روستا مستلزم پاسخ

منابع درآمدي غير زايي و تعريف اشتغال در هاي انكارناپذيركاري، است. گردشگري با توجه به تواناييفقر و بي

با شروع هزاره جديد فعاليت ). 103، 1390گشا باشد ( غنيان، خاني و بقايي، تواند در اين ميان راهكشاورزي مي

ها حكايت از اختصاص ميزان بينيافزايد به طوري كه پيشسزا يافته و هر روز بر اقبال به آن ميگردشگري رونقي به

توسعه گردشگري در نواحي روستايي كشورهاي درحال توسعه . به اين بخش داردقابل توجهي از درآمدهاي جهاني 

جانبه نواحي روستايي اهميت فوق العاده يافته است ( عنابستاني هاي موثر جهت توسعه همهبه عنوان يكي از سياست

  ).128، 1395و وصال، 
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ردشگري و پتانسيل اين صنعت براي توسعه اقتصادي ديدگاهي مهم در ادبيات گردشگري به شمار رشد صنعت گ

داند و معتقد است بعد عرضه بايد توانايي انطباق رود. تيلور ويژگي تقاضاي گردشگري را سرعت تغييرات آن ميمي

در ميان صنايع رو به رشد، صنعت گردشگري ). 30، 1392( غنيان و فتوتي،  باشدسريع با تغييرات بازار تقاضا را داشته

اقتصادي، براي بسياري از كشورها از اهميت خاصي برخوردار  اشتغال و توسعهعلت تأثيرگذاري آن بر فرايند توليد، به

اي در اختيار اقتصاد يك است. آگاهي جوامع از اين كه گردشگري منبع درآمدي ارزي بسيار مناسب و قابل مالحظه

مفهومي بسيار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و  ،دهد، باعث شده است كه گردشگريميكشور قرار 

روستاييان كارآفرين ). 127، 1393، (اربابيان، زماني و رحيمي عنوان يك صنعت تلقي شودفرهنگي پيدا كند و به

ه و با تالش و كوشش خالقانه هم آورد وري اقتصادي را در زمينه گردشگري گردعوامل مختلف توليد و بهره

گيري كرده و در نهايت الگو و شيوه جديدي از فعاليت و زيست اقتصادي مبتني بر ها را شناسايي و بهرهفرصت

كنند كه منجر به حداكثر كردن بازده اقتصادي و به حداقل رساندن ريسك گردشگري را در مناطق روستايي خلق مي

شود. بنابراين، روستاييان كارآفرين گردشگري ذهنيت در مناطق روستايي مي زيست اقتصادي با رهيافت پايداري

نام گردشگري هاي موجود را تركيب كرده و يك فعاليت اقتصادي جديد و يا ارتقا يافته را بهكارآفريني و ظرفيت

ري، پورطاهري و فضلي، ( افتخا كندكنند كه جريان مداومي از درآمد و ثروت را براي آنها توليد ميروستايي خلق مي

وكارهاي كارآفرينانه را با خود هاي پيشنهادي كسبگردشگري روستايي ظرفيت نامحدودي از ارزش ).88، 1393

  دارد.

هاي متعددي به ويژه مناطق روستايي در حاشيه مانده در كشورهاي در حال توسعه براي بقاي خود با محدوديت

هاي كشاورزي به تنهايي توانايي كه اشتغال و درآمدهاي حاصل از فعاليتدر توسعه اقتصادي مواجه هستند؛ زيرا 

پذيري و شكننده بودن شرايط اقتصادي، نگهداشت جمعيت در حال رشد آنها را نداشته و همين امر منجر به آسيب

هاي گزينهشود. به همين دليل بايستي خدماتي و نظاير آن مي -هاي زيرساختيكيفيت پايين سطح زندگي، نارسايي

( محمودزاده و ارجمنديان، هاي موجود اين مناطق مورد توجه قرار گيرد جديدي با استفاده از منابع محلي و ظرفيت

ي بخشي توان است، توسعهدر مناطق روستايي نشان داده گذشت زمان و تجربه بسياري از كشورها). 132، 1396

ريزي توسعه را با كندي مواجه نياز توسعه ندارد و امر برنامه هاي موردالزم را براي گردآوري امكانات و زمينه

گيري كنند كه حداكثر قواي محيطي و اجتماعي جامعه ريزان به سمتي جهتنمايد برنامهنمايد. بنابراين ضروري ميمي

امعه را در هاي گوناگون جتوان همسو نمودناست كه قابليت  ييراهكارها هكار گيرد. صنعت گردشگري از دسترا به

  فراهم نمايد.جامعه و مناطق روستايي را براي توسعه  قادر است زمينهو  داشتههدف كلي  رسيدن به

هاي توسعه يافته افزايش در همه كشور 70در نواحي روستايي به طور چشمگيري از دهه  گردشگريفعاليت  

اين  ن و جوامع محلي مورد توجه قرار گرفت.است كه بيشتر در زمينه اقتصاد گردشگري روستايي براي كشاورزايافته

ايفا  ،موضوع نقشي كليدي در توسعه بعضي مناطق روستايي كه از نظر اجتماعي و اقتصادي دچار ركود شده بودند

شود جزء ). اين فعاليت از طرفي به دليل نوع كارهايي كه در حيطه آن انجام مي Rosa, 2005, 1101است(نموده

باشد. امروزه صنعت گردشگري يكي از بخش خدمات است و در اصطالح رايج علمي به صنعت معروف مي
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تقويت اي در جهت هاي جهان در تالش گستردهرود و بيشتر كشورزاترين و پردرآمد ترين صنايع به شمار مياشتغال

هاي و بهبود وضعيت آن هستند. ماشيني شدن زندگي غالب مردم تمايل آنان را براي گذران اوقات فراغت در محيط

). در اروپا مفهوم گردشگري روستايي 226، ص 1381است(رحيمي،ها افزايش دادهطبيعي و روستايي اطراف شهر

شود، اما در صورت لزوم زرعه) به كار برده ميمعموال براي توصيف گردشگري كشاورزي ( گردشگري مبتني بر م

). EC- AEIDI, 2004,1كند(گيرد و توصيف ميهاي گردشگري در نواحي روستايي را دربر ميهمه فعاليت

ها براي شود كه بوسيله كشاورزان و مردم و دولتها و خدماتي گفته ميبه كليه فعاليت بنابراين گردشگري روستايي

تواند شامل گردشگري گيرد، همچنين ميجذب گردشگران در نواحي روستايي صورت ميتفريح، استراحت و 

). در دهه Briedenhann,2004,1كشاورزي، گردشگري مزرعه، گردشگري طبيعي و گردشگري فرهنگي شود(

ن با ريزان اجتماعي، اقتصادي در كشورهاي اروپايي گردشگري را روشي مطمئپاياني قرن بيستم بسياري از برنامه

اند. مطالعات انجام شده در اندازي بسيار روشن براي توسعه روستاها بويژه محرومترين آنها معرفي كردهچشم

سرعت دهد كه گردشگري روستايي بهكشورهاي فرانسه، اتريش، سوييس، انگلستان، ايرلند، تايلند و ژاپن نشان مي

ي شده است. ماهيت صنعت گردشگري ايجاد اشتغال و هاي كشاورزدر اقتصاد روستايي رشد كرده و مكمل فعاليت

درآمد، متنوع سازي اقتصاد، مشاركت اجتماعي و استفاده از منابع محلي است. از آنجا كه بخش اعظم مشكالت عقب 

ماندگي و توسعه نيافتگي روستايي نيز به فقدان اين صنعت برمي گردد، گردشگري روستايي با حل مسائل و مشكالت 

). با اين حال گردشگري روستايي 1381،23الدين افتخاري و قادري، اند به توسعه روستايي كمك نمايد(ركنتوفوق مي

هاي از دو جهت داراي اهميت است: يكي از ديدگاه حضور يك فعاليت گسترده جهاني و ديگر تاكيد بر سياست

ها از تحوالت زير بنايي كه در ي از كشورمناطق روستايي در بسيار 1980اي و محلي. از اوايل دهه اي منطقهتوسعه

انداز مشكالت كاهش جمعيت، پايين آمدن مناطق كمي توانسته اند.اند، تاثير پذيرفتهدادهاي رخاقتصاد ملي و ناحيه

و از دست دادن هويت روستايي و فرهنگي بگريزند. بنابراين بايد  سطح اشتغال و درآمد، كمبود خدمات دولتي

هاي جديدي براي كمك به بهسازي اقتصادي و اجتماعي جوامع روستايي مورد نياز است. از استپذيرفت كه سي

ها برنامه ريزان و سياستگزاران به گردشگري به ديده صنعتي براي ثبات اقتصادي و جمعيتي جمله در بسياري از كشور

نند كه مناطق روستايي گرفتار آن هستند. دابراي جوامع روستايي نگريسته و توسعه را راه حل بسياري از مشكالتي مي

، 1380بنابراين گردشگري بايد به عنوان عنصري ارزشمند و مهم در توسعه اقتصادي روستا شناخته شود(شاريلي، 

109 .(  

  پيشينه مطالعاتي تحقيق

ر ايران بررسي رابطه گردشگري و رشد اقتصادي د«) در تحقيقي در همين راستا با عنوان 1386طيبي و همكاران(

است و المللي و رشد اقتصادي در ايران داراي يك رابطه علي دو طرفه دريافتند كه گردشگري بين» 1383 -1338

به اعتقاد آنان هرچه كشور از رشد  ).83، 1386بين اين دو متغير يك تعادل بلند مدت وجود دارد(طيبي و ديگران،

المللي بيشتري برخوردار است و همچنين هرچه گردشگري بيناقتصادي بيشتري برخوردار باشد،از تعداد گردشگران 

  ).105كشور از ميزان توسعه باالتري برخوردار باشد، كشور به رشد اقتصادي بيشتري نيز دست خواهد يافت(همان، 
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عنوان شكلي از كشاورزي شهري هاي گردشگري كشاورزي بهكسب و پيشه«) با عنوان 2009در تحقيق ديگري(

به بررسي  2008 -2004هاي اي بين سالنگارندگان در دوره» چند عملكردي براي توسعه ماقبل شهري در چين

نان توريسم كشاورزي را عامل پيوند شهر اند. آتواند در توعه ايفا نمايد، پرداختهگردشگري كشاورزي و نقشي كه مي

محيطي و ي اقتصادي، تواند در ضمن، ارتقاء كيفي محصوالت كشاورزي، فوايد گستردهاند كه ميو روستا دانسته

اين تحقيق نشان داده، در  .)Yang et al, 2009, 374( پايدار روستا، شهري را بوجود آورداجتماعي و نيز توسعه

  ).384است(همان، ي اقتصادي شدهه، گردشگري سطح درآمد را افزايش داده و باعث توسعهمحدوده مورد مطالع

در  نويسندگان» ي نگرشيگردشگري، كشاورزي و متنوع سازي: يك مطالعه«با عنوان  )2005(ي ديگريدر مقاله 

كشاورزان قادرند، از محيط اند كه از طريق آن، عنوان فعاليتي مطرح كردهيك بررسي جامع علمي، گردشگري را به

با  .)Sharpley& Vass, 2006,1046كنند(درآمد اضافي كسب  ي بيشتري ببرند و عالوه بر اينهمزرعه بهر

ئه ااراست، نگارندگان مناسب بودن اين روش را براي كسب درآمد، از نظر صاحبان مزارع عمل آمدهتحقيقاتي كه به

  .)1047همان، (ارجحيت دارد هاي بر ساير روشاند. از نظر اين افراد گردشگركرده

» گردشگري در نواحي روستايي: كداه، مالزي«با عنوان ) 2006(مالزيكه از وضعيت گردشگري در  در بررسي

هاي موجود در آنها سازي در روستاها و استفاده از تواناست كه براساس ظرفيتاست، تالش شدهصورت گرفته

يابي به اين هدف ايجاد و رونق گردشگري روستايي پيشنهاد شود. براي دستشكستهسنتي  انحصار درآمدزايي

 ,Liu(استعنوان يك ابزار قوي و مناسب براي تحريك توسعه معرفي شدهدر اين مقاله گردشگري به است.شده

2006, 888.(  

  روش تحقيق: 

اي تحقيق منابع مربوط و مباني نظريهيابي به توسعه اقتصاد روستايي از طريق گسترش گردشگري جهت دست

صورت گذرد، بهاند. در ادامه مجتمع گردشگري امامزاده بزم كه چند سالي بيش نيست كه از تاسيس آن ميتشكيل شده

است. آثار عمده اقتصادي ناشي از فعاليت گردشگري اين مجتمع ميداني و از طريق مشاهده مورد مطالعه قرار گرفته

وسيله مطالعه ميداني و از طريق اند. اطالعات مورد نياز بهط و حوزه نفوذ روستايي شناسايي شدهدر روستاي مربو

حضور در محل و مصاحبه با مدير مؤسس مجتمع گردشگري، نخبگان محلي، تعدادي از اهالي روستاي بزم و آژانس 

اند. و تحليل قرارگرفته ي مورد استفادهمباني نظر جهتآوري و در جمعرسد، نفر مي 25كه به تعداد  ،مسافرتي همكار

است. شدهروستايي بنا نهاده اقتصاد فضايي ياساس اين مقاله بر تبيين تاثير ايجاد و توسعه فعاليت گردشگري بر توسعه

ده و ايجاد درآمد، در اين ميان عناصر مربوط به دو بخش اقتصاد و اجتماع تحت تاثير رونق گردشگري به تحرك درآم

  نمايند.بيشتر ميافزوده ارزش 
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  مدل مفهومي تحقيق  1شكل 

هاي ترتيبي در طيف پنج گزينه ليكرت اي متشكل از سوالهاي مورد نياز تحقيق، پرسشنامهبه منظور گردآوري داده

گويان توزيع گرديد. در كنار تكميل پرسشنامه، هاي اقتصادي مورد تحقيق، تهيه و در بين پاسخو شامل شاخص

پذير نمي باشد، هايي با افراد صورت گرفت تا اطالعات تكميلي كه در قالب پرسشنامه دستيابي به آنها امكانمصاحبه

اعتبار دروني اين پرسشنامه به وسيله آزمون آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفت كه عدد قابل قبول  به دست آيند.

  به دست آمد. 895/0

  محدوده مورد مطالعه:

درجه جغرافيايي و در شمال شرقي استان فارس قرار دارد  30و  33و عرض  53و  36شهرستان بوانات در طول 

هاي ( از شرق به شهرستان خاتم و از شمال به شهرستان ابركوه)، از جنوب به شهرستان و از شرق و شمال به استان يزد

گردد. حداقل ارتفاع اين منطقه از هاي خرم بيد و پاسارگاد محدود ميو از غرب به شهرستان ارسنجان و مرودشت

باشد. منطقه كوهستاني و سردسير بوده و متر مي 3362متر و حداكثر ارتفاع قله كوه خاتون با  1505سطح دريا 

ن در اين شهرستان به طور متوسط هاي كوتاه و خنك دارد. طول دوره يخبنداهاي طوالني و سرد و تابستانزمستان

  روز است.  70

 1343از بخش به شهرستان ارتقاء يافته و از سال  1374از دهستان به بخش و در سال  1316بوانات در سال 

  است:اين شهرستان با مركزيت شهر سوريان از دو بخش تشكيل شده داراي شهرداري است.

  نفر 32210دهستان و جمعيت  4بخش مركزي با  -1

 نفر 19788دهستان و جمعيت  3خش سرچهان با ب -2
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 و گردشگري

هاي ي فعاليتتوسعه

مانند:  گردشگري

 تاسيس مجتمع،
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 هاي جديد؛تاسيس مغازه

افزوده محصوالت و ارزش

 توليدات؛

 ؛بهاارهو اج افزوده مسكنارزش

خريد بيشتر محصوالت از 

دروستاي بزم و  توليدكنندگان

بازديد  ،ساير روستاهاي ناحيه

گردشگران، فروش سوغات و 

 توليدات

 



 تركاشوند                           

 

254 

 

خيزي خاك شكل گرفته و توسعه اين شهرستان به خاطر وجود رودخانه بوانات، مساعد بودن هوا و حاصل

باشد. آب مورد نياز براي كشاورزي از رودخانه است. شغل اصلي و عمده مردم آن كشاورزي و باغداري مييافته

عمده ترين محصوالت كشاورزي اين شهرستان را گندم، جو، گردو، انگور،  شود.تامين ميهاي منطقه بوانات و قنات

هاي دامي دهد. از نظر اهميت، دامداري پس از كشاورزي قرار گرفته و فراوردهسيب، آلو، كشمش و پنبه تشكيل مي

لو نيز جزء محصوالت رسد. كشمش، گردو و آو لبني از توليدات اين بخش است كه عموما به مصارف داخلي مي

دوزي و قاليبافي از صنايع دستي اين شهرستان است. شهرستان بوانات از شود. گيوهصادراتي اين منطقه محسوب مي

روستاي بزم  هاي تاريخي چون مسجد جامع سوريان برخوردار است.ها و جاذبهها، چشمههاي طبيعي مثل غارجاذبه

ر دهستان سروستان قرار گرفته و به خاطر وجود مرقد امامزاده شاه ميرحمزه كيلومتري شهر سوريان و د 18درفاصله 

است. اين امامزاده از فرزندان امام موسي كاظم(ع) است. بناي كنوني امامزاده به روستاي امامزاده بزم معروف شده

باشد. ار قيصريه الر ميمتر كه سبك طاق مدور آن عينا شبيه باز 16عبارت است از يك گنبد مدور به ارتفاع تقريبي 

است. همچنين سه شاه نشين هاي كوچكي از خط كوفي تزييني قرار گرفتهدور تا دور بدنه طاق در فواصل معين گنبد

شود. محوطه امامزاده شامل فضاي در جهات شمال، جنوب و شرق واقع گرديده و در ورودي به سمت غرب باز مي

 ال آن حاكي از قدمت زياد اين بنا است.نسبتا بزرگي است كه درختان چنار كهنس

شغل اهالي عمدتا كشاورزي با محوريت باغداري سپس زراعت ديم و پس از آن دامداري است. انواع كشمش، 

ترين محصوالت اين روستا هستند. در چند سال اخير به دليل وجود شرايط ها، بادام، گردو و آلو عمدهانواع پره

. عالوه بر اين روستا داراي است شتهداع زراعت چندان جالب نبوده و رونقي نخشكسالي در اين منطقه اوضا

صنايع دستي(قاليچه و باالپوش نمدي)، توليد توان به حضور عشاير، استعدادهاي گردشگري است كه از آن جمله مي

 619داراي  1389ال روستاي بزم در سجمعيت امامزاده، مناظر طبيعي، باغات، آثار تاريخي و رودخانه اشاره نمود. 

سواد در بين جمعيت فعال است. در باشند. روستا فاقد بينفر زن مي 300نفر مرد و  319نفر است كه از اين تعداد 

هاي اخير مربوط نفر بيكار موقت وجود دارد كه علت بيكاري اين افراد به خشكسالي 30 -25اين روستا حدود 

  ). 1389ر رسيده است( خانه بهداشت روستا، شود. نرخ مهاجرت در اين روستا به صفمي

  :عباس برزگرگردشگري  دهكده

ي با امكانات بسيار محدود و ساده آغاز به فعاليت نموده است. مهمانان اوليه و در ابتدا 1383اين مجتمع در سال 

 پنجي گردشگران تقريبا شدهريزياند. عمليات جذب برنامهشدهطور پراكنده جذب و اسكان داده مياين مجتمع به

ر شهر شيراز با اين هاي مسافرتي متعددي داست. آژانسسال است كه آغاز گرديده و روند بسيار خوبي هم داشته

كنند. مسافران و گردشگران بسياري از داخل و خارج كشور به اين روستا سفر كرده و از امكانات مجتمع همكاري مي

حدود  1389نمايند. تعداد بازديد كنندگان از اين مجتمع تنها در تعطيالت نوروز سال موجود بازديد و استفاده مي

  است. هفتاد هزار نفر اعالم شده
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شده بوسيله ساير باشد كه در صورت نياز از واحدهاي آمادهويال مييك سوئيت و  سهاتاق،  چهاردهمجتمع داراي 

پردازند. تمامي اعضاي خانواده نفر در اين مجتمع به كارهاي گوناگون مي 40شود. تعداد روستاييان نيز استفاده مي

نفر از شاغلين در مجتمع از اهالي روستاي بزم و  چهار كنند.عنوان مهماندار در اين مجتمع كار ميمدير مؤسس به

  سايرين از ديگر روستاهاي بخش هستند. 

بيشتر فعاليت  حوزه نفوذ گردشگري در محدوده مورد مطالعه، شهر بوانات، روستاها و عشاير اطراف آن هستند.

هاي گيرد. از جمله سكونتگاهت ميگردشگري در فصول بهار و تابستان و به دليل حضور عشاير در شهرستان صور

هاي جعفريه، سروستان، مزايجان، بادبر، قدمگاه و چهارمحل اشاره نمود. همچنين عشاير توان به روستاحوزه نفوذ مي

   دهند.محدوده مورد مطالعه را طوايف خمسه، ياراحمدي، عابدي، مهدوي و سيد تشكيل مي

و طوايف عشايري و گردشگران، تقسيم عادالنه پول و گردش آن به برقراري ارتباط دو طرفه با مردم روستاها 

نحو صحيح بين مردم، زنده نمودن صنايع دستي كه به دليل عدم انتفاع اقتصادي دچار ركود شده و توجه به آداب و 

نظر  اما به استدشگري در محدوده مورد مطالعههاي گررسوم و فرهنگ مردم عشاير از جمله داليل موفقيت فعاليت

هاي پيشنهادي كارآفرينانه آن در بخش تازگي، وكار گردشگري برزگر در ارايه ارزشميرسد كه نقطه قوت كسب

هاي بارز روستايي بودن و دور از خدمات و امكانات سازي اقامت و پذيرايي در مكاني كه ويژگيعملكرد و سفارشي

  شهري را با خود دارد. 

مدير اين مجتمع به منظور خدمات رساني مطلوب به بازديدكنندگان هر بار يك منطقه را به عنوان منطقه گردشگري 

خصوص در قالب پذيرايي در منازل قديمي و با ارزش تاريخي و  بهها انتخاب نموده و با تنوع بخشي به فعاليت

ه افراد زيادي را به محل فعاليت خود جذب هاي توليدي در روستاي مورد مطالعفروش صنايع دستي مثل قالي

  هاي خدماتي و صنايع دستي در روستاي امامزاده بزم رونق زيادي يابد. اين روند موجب گرديده فعاليت است.نموده

عمدتا وسايل بهداشتي، لباس و  نمايند.ميهاي روزمره خود را از شهر بوانات تامين گردشگران بيشتر نيازمندي 

   دهند.مي است كه گردشگران به عنوان هديه به ساكنين روستاها و به ويژه عشاير ميكفش از اقال

  آثار و پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از فعاليت گردشگري در ناحيه:

هاي بزم و بوانات هزينه دالر در مدت بازديد و اقامت در اين مجتمع و مغازه 200هر گردشگر به طور ميانگين  

كند. بقيه صرف ي از اين مبلغ به خريد محصوالت كشاورزي كه عموما خوراكي هستند اختصاص پيدا ميكند. نيممي

  گردد.هاي اقامت، گردش و خريد صنايع دستي ميهزينه

ي هاي مختلف اقتصاد ناحيههزار نفر گردشگر باعث ايجاد رونق در قسمت 150تا  100بازديد حدود ساليانه 

اندازي مهمانپذيرهاي جديد خريد و فروش امالك و اراضي رونق كه در جهت راهاست به طوريروستايي شده

است. اند و قيمت آنها از افزايش قابل توجهي برخوردار بودهاست. بسياري از منازل به منظور پذيرايي تجهيز شدهگرفته
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مراجعين از خارج روستا به آن بودند، آن هم فقط در زيارت كنندگان امامزاده تنها ز اين كه تا قبل ااين در حالي است

  مواقع خاصي از سال.

كنند. آنان طي مدت اين چند سال مردم تاثير ناشي از حضور گردشگران را در درآمد و زندگي خود احساس مي

مشاهدات ميداني اين محصوالت را چند برابر  اند و حتي مطابقبازار خوبي براي محصوالت و توليدات خود يافته

خاطر نبود خريدار و هها و اظهارات توليد كنندگان بفروشند. براساس بررسيبازار داخلي به گردشگران مي 1قيمت

  رفت كه كال توليد نشوند.مشتري اين محصوالت هرساله با كاهش توليد مواجه شده و مي

    عناصر مورد بررسي در بخش اقتصادي -2 جدول 

  متغيرهاي مربوط به شاخص اقتصاد  رديف
وضعيت شاخص قبل از تاسيس 

  دهكده گردشگري
  دهكده گردشگريوضعيت شاخص بعد از تاسيس 

  دو باب  وجود نداشته  تعداد مغازه و فروشگاه  1

  1389در تعطيالت نوروز نفر تنها 75000 ثبت بازديد  وجود نداشته  تعداد بازديد كنندگان داخلي  2

    وجود نداشته  تعداد بازديد كنندگان خارجي  3

4  
فروش توليدات كشاورزي و غذاهاي 

  محلي
  بسيار كم و با قيمت پايين

رونق فروش اين محصوالت همراه با افزايش قيمت 

  آنها

  كم و با قيمت پايين  توليد و فروش صنايع دستي  5
افزايش قيمت رونق فروش اين محصوالت همراه با 

  آنها

6  
فعاليت مؤسسات گردشگري در اين 

  ناحيه
  فعاليت مستمر حد اقل دو مؤسسه جهانگردي  وجود نداشته

  ايجاد سير صعودي در قيمت امالك و اراضي  پايين و بدون تغيير  قيمت امالك و اراضي  7

8  
بهاي منازل جهت اسكان اجاره

  گردشگر
  بهااجاره ايجاد سير صعودي در قيمت  وجود نداشته

  افزايش قدرت خريد عموم مردم  پايين  قدرت خريد  9

10  
مراوده اقتصادي با ساير روستاها و 

  شهر

كم و براساس تهيه نيازهاي 

  ضروري

ي خريد و افزايش مراوده و تبديل آن به ارتباط دوطرفه

  فروش

  هاي تحقيقمنبع: يافته

است قسمت جالب توجهي از درآمدها را به خود اختصاص دهد. در همين فروش غذاهاي محلي هم توانسته

شود، مبالغ قابل توجهي هايي براي اسكان و اقامت گردشگران دريافت ميراستا اجاره بهاي منازلي كه به عنوان محل

ن آصور تاست. چيزي كه تا پيش از اين است كه موجبات رضايتمندي اهالي را از درآمد كسب شده بوجود آورده

  است.آن وجود نداشته ياي هم برارفت و برنامهنمي

                                                 
برخي آثار آن در جامعه از ذكر بروز اراضي و امالك به صورت ميداني جمع آوري شده كه جهت پرهيز از  هاي مربوط به كاالها، خدمات،ارقام قيمت - 1

 گردد. آنها خودداري مي
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هاي زيارتي ايران مرسوم است، هيچ محلي براي فروش مايحتاج تا قبل از تاسيس اين مجتمع آنگونه كه در مكان

است كه هر دو از فروش ه باز شدهاست اما پس از آن در اين روستا دو باب مغاززوار و حتي روستاييان وجود نداشته

دهند. اقالم مورد فروش آنها هم بيشتر سوغات و توليدات محلي روستاييان و عشاير و درآمد نسبتا بااليي خبر مي

اند. عالوه بر اين دو تا پيش از اين مشتري در خور توجهي نداشته ، اين كاالها،ي خود آناناست كه مطابق گفته

دهند. در پي اين اقدام توليد قاليچه باف اين روستا را نيز انجام ميبازاريابي براي قالي دست ي ياد شده كارمغازه

  است.نسبت به قبل افزايش پيدا كرده

پذيرد. حضور اين تعداد از گردشگران در اين ناحيه اتفاقي نبوده و با همكاري مؤسسات گردشگري صورت مي

باعث ايجاد چند آژانس  دهكده گردشگريهاي گردشگري موجود فعاليت هايعالوه بر فعال شدن تعدادي از آژانس

  است.مسافرتي و گردشگري جديد شده

اند. اين باب اندازي شدهدر تداوم و تكميل اين روند تورهاي جديدي براي كويرگردي و مسافرت با شتر راه

  باشد.تفاوت مياي ماي براي جذب گردشگران است و باعث معرفي اين ناحيه از زاويهتازه

روستايي شهرستان بوانات عالوه بر آثار اقتصادي آثار اجتماعي  هاي گردشگري در ناحيهگسترش و رونق فعاليت

  است.قابل توجهي را برجاي گذارده

اندازي اين اكنون با راهاست هممؤسس اين مجتمع كه خود روزگاري از جمله مهاجرين به شهرهاي بزرگ بوده

 30الي  25طوري كه تا كنون است بهانگيزه و رغبت را براي ماندن و كار و زندگي در روستا بوجود آوردهفعاليت 

ها قصد و عالقه خود را براي ي كار و پذيرايينفر از مناطق مختلف با مراجعه به ايشان و بازديد از محل و نحوه

  اند.ايجاد چنين خدماتي اظهار داشته

است. روستاييان و نخبگان نرخ مهاجرت در اين روستا كاهش پيدا كرده و به صفر رسيده از سه سال پيش تا كنون

محلي علت اين امر را در امكان اشتغال ايشان در مجتمع گردشگري امامزاده بزم و يا در مشاغل مرتبط با اين فعاليت 

 اند.و عدم نياز به خروج از روستا اعالم نموده

ها متفاوت بودن ميانگين مربوط بر روي پاسخ) Sig= .000( مده از آزمون فريدمن به هر ترتيب نتايج به دست آ

تاسيس فعاليت كارآفرينانه و فرض وجود تاثير معنادار ) 3نمايد (جدول هاي اقتصادي را تاييد ميبه شاخص

   نمايد.هاي اقتصادي روستاها را تاييد ميگردشگري بر جريان

  اقتصادي براساس ميانگينترتيب شاخصهاي  -3جدول 
  ميانگين شاخص در آزمون فريدمن  شاخص اقتصادي  ترتيب براساس ميانگين

  46/8  تعداد بازديد كنندگان خارجي  1

  96/6  تعداد بازديد كنندگان داخلي  2

  22/6  توليد و فروش صنايع دستي  3
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4  
فعاليت مؤسسات گردشگري در اين 

  ناحيه
64/5  

5  
غذاهاي  فروش توليدات كشاورزي و

  محلي
36/5  

  02/5  قيمت امالك و اراضي  6

  92/4  بهاي منازل جهت اسكان گردشگراجاره  7

  78/4  قدرت خريد  8

  62/4  مراوده اقتصادي با ساير روستاها و شهر  9

  02/3  تعداد مغازه و فروشگاه  10

  هاي تحقيقمنبع: يافته

   عناصر مورد بررسي در بخش اجتماعي -4جدول

  متغيرهاي مربوط به شاخص اجتماعي  رديف
وضعيت شاخص قبل از 

  دهكده گردشگريتاسيس 
  دهكده گردشگريوضعيت شاخص بعد از تاسيس 

  1398د صفر در سال رشنرخ   وجود داشته است  مهاجرت به خارج  1

  هر دو هفته يك تور(ميانگين)  وجود نداشته  تورهاي كويرگردي  2

  وجود نداشته  هاي مشابهعالقه به تاسيس مجتمع  3
به يه نفر از جوانان روستاهاي ناح 20مراجعه و ابراز عالقه 

  اين فعاليت

  وجود نداشته  حضور گردشگر در ناحيه  4
ست متاثر شدن رفتار و اطالعات روستاييان براي مواجهه در

  با گردشگران

  تنوع منابع درآمدي  5
كم و بدون تاثير گردشگري 

  در آن
  يك منبع درآمدي خوب و مطمئن عنوانپذيري بهباور مهمان

  نفر به صورت مستقيم و غير مستقيم 40اشتغال     اشتغال  6

7  
شناسايي و معرفي استعدادهاي ناحيه 

  در سطح دنيا
  عنوان پنجمين درگاه ورود به ايرانمعرفي اين مجتمع به  وجود نداشته

8  
حفظ و احياي عناصر فرهنگ 

  روستايي و عشايري ناحيه
  وجود نداشته

مورد توجه بسياري از طرف گردشگران واقع شده و مردم 

  نمايندشعي در به نمايش گذاردن آنها مي

ي فعاليت گردشگري در اين روستا است اي ديگر از توسعهاحساس رضايتمندي از تداوم زندگي در روستا نتيجه

  اند. داشتهكه روستاييان و نخبگان و مسؤلين محلي در اظهارات خود به خوبي به آن اشاره 

ها و ساير مشاغل مربوط براي گسترش اين دست فعاليت دهكده گردشگريآثار ناشي از گردشگري روستايي در 

است. مطابق اظهارات مردم ي بااليي در بين اهالي اين روستا و روستاهاي مرتبط با آن ايجاد كردهبه آن انگيزه

هاي موجود در روستا را براي نيست و از اين پس فرصتكشاورزي تنها مسير موجود براي كار و اشتغال آنان 

  بينند.درآمدزايي بسيار بيش از اين مي

  هاي پيشنهادي:راهكارارائه بندي و جمع
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بررسي آثار اقتصادي اجتماعي بوجود آمده در پي تاسيس مجتمع گردشگري امامزاده بزم، در روستاي بزم، 

دهد در حال حاضر بروز آثار مثبت گردشگري بر آثار منفي ي عشايري مرتبط نشان ميروستاهاي اطراف آن و جامعه

هاي گسترده بخش دولتي در حمايتاست گردشگري و جلب توريست بدون آن پيشي دارد. همين امر سبب شده

است و اين طور كه گفته شد، نرخ مهاجرت در اين روستا به صفر رسيدهباشد. همانحال افزايش و رونق قرار داشته

است. اميد به ماندگاري دليل خشكسالي چند ساله تعطيل شدهاي از زراعت ديم بهاتفاق در حالي افتاده كه قسمت عمده

است. بازار فروش براي محصوالت و صنايع افزايش است. بيكاري پنهان كاهش قابل توجه پيدا كرده در روستا در حال

نمايد. اهالي اين درآمدها را صرف تعمير مساكن، خريد دستي ايجاد شده و درآمد خوبي را نسيب توليدكنندگان مي

شگر، خريد امالك، رعايت بيش از پيش هايي براي پذيرش مهمانان گردلوازم مورد نياز كار و منزل، تجهيز اتاق

كنند. همين امر نمايند و از اينكه بر توان خريدشان افزوده شده ابراز رضايت ميبهداشت و تامين ما يحتاج روزانه مي

  است. سبب ارتقاء كيفيت توليدات در اين ناحيه شده

ها ي از آنها مانند بيابان جزء محدويتي اين تحوالت تنها با تكيه بر امكانات موجود در محيط كه حتي برخهمه

ي هاي اين ناحيهگر پيشرفتپذيرد. بخش دولتي هم اكنون فقط نظارهآيند و نيروي كار موجود انجام ميشمار ميبه

گردشگري روستايي و گام نهادن آن در مسير توسعه در اثر ارائه خدمات و فروش توليدات به گردشگران بويژه 

زا شدن يل كافي است تا بر مناسب بودن گردشگري به عنوان راهكاري براي تحريك درونخارجي است. اين دال

   ي روستايي صحه بگذاريم.توسعه

تا به موقع از رسد در باره آثار منفي حضور گردشگران در ناحيه هم قبل از وقوع بايد دست به اقدام زد مي به نظر

ناحيه اي اجرا و انسجام فرهنگي هاي حساب شدهينه الزم است طرحدر اين زم هرگونه اتفاق ناهنجار جلوگيري شود.

  حفظ شود.

كوچكي وجود  اين بود كه دليل اين همه استقبال از چنين ناحيه دست آمداي كه در اين تحقيق به ترين نكتهعمده

لهجه، زندگي عشايري، صنايع دستي و طبيعتي كه در حالي تعداد قابل توجهي از عناصر فرهنگي مثل آداب، رسوم، 

ير موسس اين دمكه با بيابان در ارتباط است، كامال هم بياباني نيست و از آب و هواي مطبوعي برخوردار است. 

براي خريد  هاي مختلف تقسيم نمايد.خريد گردشگران را در بين روستاها و فروشگاهكند برنامه مجتمع هم تالش مي

سازد بنابراين نفع حاصل از اين فعاليت به نوعي مجددا در بين افراد اين ايحتاج مجتمع هم همين برنامه را پياده ميم

رسد در بسياري از نقاط اين همان انسجام مورد نظر نويسنگان اين مقاله است كه به نظر ميشود. ناحيه پخش مي

مندان در اختيار عالقهيزان است اين نواحي را شناسايي نموده و مخصوصا روستايي ايران وجود دارد و وظيفه برنامه ر

است اما از به اين كسب وكار قرار دهند. اگرچه موسس ان مجتمع بدون آگاهي و اطالع كافي اين كار را شروع كرده

مراحل معرفي  تاثير وجود اگاهي و اطالعات نبايد غافل شد. بنابراين در اين رابطه هم يك برنامه مدون الزم است تا

  .ناحيه، جذب و پذيرايي گردشگر به خوبي صورت بپذيرد

اي است و اين خصيصه تا حد زيادي به ظرفيت هاي منطقهروستايي بيشتر شامل طرح گردشگريهاي توسعه طرح

هاي مانگردد و در اين راستا تالش مردم محلي و سازهاي توريستي متنوع و ناب بر ميمناطق مختلف براي اداره جاذبه

درگير در امر توسعه توريسم براي زمينه سازي جلب گردشگران و رويه رقابتي براي ساير مناطق الزم است و اين امر 

هاي مورد نياز گردشگران و رضايتمندي آنان بيانجامد و در نتيجه به توسعه ها و جاذبهتواند به افزايش ارتقاء كيفيتمي
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براي طراحي يك برنامه در جهت توسعه گردشگري مراحل اساسي زير را صرف  توانپايدار گردشگري منجر شود. مي

  نظر از نوع گردشگري و سطح عملياتي ارائه داد:

گري: حضور كارآفرينان محلي يا بيروني به صورت منفرد يا گروهي و همكاري و سازي و تسهيلزمينه -1

  . گردشگريهماهنگي بخش دولتي در عرصه 

، تداركات امكانات بهينه در فصل گردشگريدرگيري و مشاركت مؤثر: سرمايه گذاري محلي در  -2

هاي محلي مانند گذاري خصوصي و دولتي در توسعه زيربنا، سرمايههاي و محليهاي منطقپذير، ظهور بازارگردشگر

هاي مردم محلي در قالب سازماناطالع رساني، ارتباطات حمل و نقل و. . . و تالش در جهت نهادينه سازي مشاركت 

 محلي مرتبط و هماهنگ. 

و افزايش قابل مالحظه گردشگران، رونق بازار محلي، تداوم گردشگر تحول و توسعه: رشد سريع جدب  -3

 گذاري. تبليغات و سرمايه

هاي گذاري انبوه براي غلبه بر مشكالت فصلي و توسعه بازارام و ثبات: كاهش نرخ رشد، سرمايهانسج -4

 گردشگران.  ديد و جذب انبوهي ازج

هاي گردشگري جديد و استفاده از منابع تجديد و نوسازي ساختي كاركردي: جايگزين شدن جاذبه -5

 .Cropper, m. lهاي گردشگري دست نخورده و حضور كارآفرينان جديد در عرصه توريسم(طبيعي و جاذبه

1988, 669 .( 

هاي مربوط تاكيد بوده و قويا بر ظرفيت جوامع روستايي در زمينهروستايي جامعه محور  گردشگريهاي فعاليت

اي و استاني) ملي و بين المللي الزم است و قبل از ورزد. در اين راستا برنامه ريزي در سطوح مختلف( منطقهمي

موجود به دست  هاي بالقوه و بالفعلهاي مشاركتي شناخت مطلوبي از پتانسيلبرنامه ريزي بايد با استفاده از رهيافت

هاي پذيرش گردشگر در هر فصل و هر منطقه از كشور(به تفكيك زمان و مكان جغرافيايي) را با آورده و ظرفيت

هاي مربوطه در كوتاه مدت و بلند مدت معلوم ساخت. براي برآورد اهداف فوق در نظر توجه به امكانات و نيازمندي

هاي شغلي و هماهنگي بين كليه نهادهاي هايي نظير گسترش فرصتشوقها و شرايط مردم محلي از طريق مگرفتن نياز

  . Moutinhol Ed, 2005 , 276)باشد(دولتي و غير دولتي فعال الزم مي

  منابع و ماخذ

مجله ، ي كارآفرينيبررسي اثر گردشگري در توسعه ) 1393و رحيمي (  ياربابيان، شيرين، زمان -1

 .146 -126، 10شماره ، ريزي و توسعه گردشگريبرنامه

تحليل عوامل مؤثر در توسعهي كارآفريني ) 1393افتخاري، عبدالرضا. پورطاهري و فضلي (  -2

 .107 -87، صص 8، شماره ريزي و توسعه گردشگريبرنامهمجله ، گردشگري روستايي

، ترجمه: رحمت اهللا منشي زاده و فاطمه  گردشگري روستايي )1380جوليا شارپلي، ريچارد( -3

 نصيري، انتشارات منشي.
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