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  مقدمه

و امكاناتي را  صت هافرتواند  هاي نسبتاً تازه در توسعه روستايي است كه مي گردشگري روستايي يكي از زمينه
براي اشتغال و درآمد روستايي فراهم سازد و نقش مؤثري در احياء و نوسازي نواحي روستايي ايفا  به ويژه

هم . نقش و اهميت گردشگري در فرايند توسعه روستايي در بسياري از كشورها به اثبات رسيده است. كند
ها و  توجه به اين امر مهم در برنامه. شود ري قلمداد ميبالقوه پايدا اكنون گردشگري روستايي به عنوان صنعت

گردشگري روستايي  .كند زيادي را طلب ميهاي محلي اهميت  طرح به ويژهروستايي  ي توسعهطرح ها
 و  ها، امكانات جاذبه). 201 ،1385؛ يزدي يپاپل(شود ترين اشكال گردشگري محسوب مي از مردمي امروزه يكي

ها  تاكنون اين جاذبه. شگري در نواحي روستايي كشور ما بسيار متنوع و گسترده استهاي توسعه گرد قابليت
گردشگري در فرآيند . به عمل نيامده است آن هاهاي الزم از  برداري چندان شناخته و معرفي نشده و بهره

اي توسعه روستايي ه ها و طرح لذا توجه به اين امر در برنامه .روستايي اهميت بسزايي داردريزي توسعه برنامه
با در نظر گرفتن مشكالت فراوان پيش روي توسعه و . شود هاي محلي پيش از پيش احساس مي ويژه طرحه ب

 تقطيع دليله هاي الزم در جهت توسعه بخش كشاروزي ب آباد و بعضاً كمبود پتانسيل پيشرفت روستاي وكيل
تواند نقش مؤثري در  ري، گردشگري روستايي مياراضي و كوهستاني بودن منطقه و مهاجرت روستائيان و بيكا

محسوب و گام مؤثري در جهت توسعه پايدار روستايي  ايفا نموده رونق بخشيدن به جامعه و اقتصاد روستايي
  .گردد
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در صورت  .كشاندشود كه هرساله هزاران گردشگر را بطرف خود ميگردشگري استان محسوب مي

توانيم شاهد  گردشگري روستايي مي تعامليهاي  ريزي و برنامه توانمندي هاو فعال كردن اين بسترسازي 
آباد و منطقه جانبه روستاي وكيلهاي زندگي و توسعه همه رونق روز افزون گردشگري و نهايتاً بهبود شاخص

در زمينه گردشگري و  ي موجود در اين ناحيهفرصت هاريزي و ضعف مديريت، از  بدليل فقدان برنامه. باشيم
در مقابل، تهديدهاي مرتبط با . درستي استفاده نشده استه تجديد حيات اقتصادي و اجتماعي آن، ب

ريزي مؤثر و پايدار در توسعه روستايي اين مناطق آشكار گرديده و موجب پيامدهاي  گردشگري و نبود برنامه
چشم اندازهاي طبيعي، افزايش مهاجرت، ركود نامطلوبي مانند آلودگي منابع آب و محيط طبيعي، تخريب 

كه با  در حالي. دليل كوهستاني بودن منطقه و بيكاري آشكار و پنهان شده استه ي كشاورزي بفعاليت ها
هاي  توان گام هاي گردشگري اين ناحيه مي و ظرفيت فرصت هاهاي مناسب از  برداري بهره ريزي و  برنامه

بنابراين، با توجه به موارد فوق، لزوم  .برداشتي وكيل آباد و منطقه مؤثري بسمت توسعه پايدار روستا
ي گردشگري در راستاي توسعه گردشگري پايدار روستايي در اين فعاليت هاريزي و مديريت مؤثر  برنامه

  .رسد يش ضروري به نظر ميپروستا پيش از 
  

  مباني نظري
فنالند گردشگري در . استي متفاوتي اصطالح گردشگري روستايي در كشورهاي مختلف داراي معان

. است هاي روستايي به گردشگران و تدارك مواد غذايي در روستامعموالً به معني اجاره دادن خانه ،روستايي
دهد كه در داران تشكيل مي در اسلوني، بخش مهمي از گردشگري روستايي را گردشگري با خانواده مزارعه

 گردشگريدر هلند،  .نمايندورزان يا در يك اتاقي مجزا اقامت ميآن گردشگران در كنار خانواده كشا
هايي نظير قايق سواري،  روستايي به معني چادر زدن در مزرعه است، كه در مسير مجاور مزارع با فعاليت

  ). Murdoch & Miele, 1999; and others, 45( است خوردهپيوند  يا اسب سواري پياده روي
ستايي، گردشگري را براي محافظت از منابع طبيعي و استراتژي براي توسعه بسياري از اجتماعات رو

عقيده دارد  2بار. )B. Lewis, 1996, 4(گيرندهاي اجتماعي، در نظر مياقتصادي و تفريحات و حفظ ارزش
براي اجتماعات روستايي منجر » بايد به استراتژي توسعه اقتصادي مناسب رشد و ترقي گردشگريتوسعه «

تنزّل  تواند وسيله مهمي براي نشان دادن مي گردشگري« معتقدند كه 3كه بورك و اللوف در حالي شود،
فقط به عنوان ابزاري براي تفريح و اوقات  گردشگريدر گذاري بنابراين، سرمايه. »اقتصادي روستاها باشد

 .b(استنيز  هابلكه روشي براي توسعه روستا باشدروستاها مطرح نميفراغت گردشگران در 

Lewis,1996,4.(  

                                                                                                                                               
1 - Vakilabad 
1 - Burr  
2 - Bourke and luloff 



  
 21        ....                                        رهيافت ارزيابي مشاركتي روستايي ريزي تعاملي گردشگري روستايي با برنامه

 
كند كه چهار تأثير عمده و حمايت مي گردشگريمديريت در رابطه با پايداري  ي ازاز شكل 1برنارد لن

هاي مديريت پايدار، كه بتوانند گسترش اول، سيستم :داشته باشنددر بر سودمند را در مناطق روستايي 
هاي دسترسي به محل، محدود و نقل و تنظيم راههاي حمل اي را با توجه به تعيين ظرفيتتوده گردشگري

 .روستايي و حفاظت از منابع طبيعيجهت كاهش تضادهاي بين توسعه پايدار هايدوم، داشتن رويكرد. كنند
گذاري در گذاري جديد، اشتغال و سرمايهسوم، فرصتي را براي حمايت از اقتصادهاي روستايي با سرمايه

محيط زندگي روستاييان به عنوان يك نقطه مبادله و فروش حمايت چهارم، از  .روستا ارائه دهد
 ). Roberta, 2003, 69(نمايد

ريزي گردشگري روستايي از  از گردشگري و اثرات آن بر روستاها جهت برنامه كسب اطالعات و آگاهي
ي  معـه نشان داده است كه ورود گردشـگران شـهري بـه يـك جا     2سه سا. آ. اهميت به سزايي برخوردار است

هايي ميان دو شيوه زندگي و نبود امكان ادغام يكي در ديگـري شـده    روستايي، موجب بروز سلسله كشمكش
ناسـي و  ي انساني متفاوت را به بازشگروه هانيز روشن كرده كه گردشگري در يك جامعه،  3نت كوون. است

ردشگران مشاركت داشته باشند، امـا بـه   توانند در زندگي گ بنابراين، طبقات باالتر مردم مي .دارد مقايسه وا مي
در . ي خود زندگي كنند اجتماعي به ويژه در جوامع كشاورزي، ترجيح ميدهند در محيط بسته -داليل سياسي

هاي جزئي وجود  ناپذير يا مخالفتي سرد و خشك اما با تفاوت اين جوامع، هنوز مخالفتي همه جانبه و سازش
كـه   با ايـن «گويد  مي 4بوني كور. ي در خورپيل بنا كردن هاايلبان، بايد خخواهد داشت زيرا براي دوستي با ف

فروشـي، اعتيـاد بـه مشـروبات      ي فحشا و خـود  اين كار اشتباه است، گردشگري به خودي خود سبب اشاعه
، 1381النكـوار،  (دهد گذارد و آن را گسترش مي شود، اما بدون شك بر اين مسائل اثر مي الكلي و قاچاق نمي

91(.  
با استفاده  و مرتبط است گردشگريريزي و صريح با تاريخ برنامه به طور گردشگريريزي خاستگاه برنامه

ايـن نـوع تعـاريف     .گيري اقتصـادي دارد بعضي از اين تعاريف جهت .هاي متعدد تعريف شده استاز روش
برداري از منافع سمت بهره گيري بهسمتگيري بازاري و ، داراي جهتگردشگريريزي كه برنامه دارنداشاره 

فراينـدي كـه موضـوعات اجتمـاعي،     " بعضي بر قلمرو فضايي تأكيد دارند، .باشدو توسعه آن مي گردشگري
اقتصادي و زيست محيطي را در يك زمينه فضايي از موضوعات توسعه، محافظت و استفاده از زمين در نظـر  

 فراينـدي كـه منجـر بـه    : گاه تركيبي تعريف شده اسـت ديد با گردشگريريزي بعضي مواقع برنامه ."گيردمي
هـاي   ديـدگاه گـروه   از. شـود  مـي "پاسخگويي به نيازهاي اجتماعات محلي ها،تطابق نياز توريست"افزايش 

بـراي يـك منطقـه و     گردشـگري به عنوان روشي جهت كسب حداكثر منافع " گردشگريريزي ميزبان برنامه
  ).Wang, 2006, 22( "شود، نگريسته ميگردشگريكاهش مشكالت منتج از توسعه 

                                                 
1 - Bernard Lane 
2 - A.Sessa 
3 - Nettekoven 
4 - Bugnicourt 
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، اين كهاول : همواره داراي دو ويژگي عمده است گردشگريريزي تبع آن برنامهو به گردشگريصنعت 

فيزيكي است كه شامل ريزي غيرنيازمند برنامه اين كهديگر . نيازمند ابعاد اقتصادي و زيست محيطي است
ريزي بايد به صورت همزمان و به موازات هم صورت دو نوع برنامه اين. باشدابعاد اجتماعي و فرهنگي مي

هاي اشتراكي  شامل يك سري از بحثباشد كه داراي رويكردهاي متفاوتي مي گردشگريريزي برنامه. گيرند
  . رودهاي مشاركتي گوناگوني به پيش ميك را دربرگرفته و با تكني 1ي ذينفعگروه هاكه روابط زياد  است

ندهي كار توسعه است و مردم عادي اين توانـايي را  سازمار حقيقت مناسبترين سطح براي شروع روستا، د
براي شـروع قصـد   . ريزي كنند گذارد، برنامه اثر مي آن هادارند تا براي چيزهاي خاصي كه بر زندگي شخصي 

. امعـه اسـتفاده كنـيم   ي جامعه به نفع خود جفعاليت هاندهي سازماداريم از اين گونه استعدادهاي مردم براي 
جانبـه و  بين باشيم، سعي ما بر اين نيست كه يك برنامه همـه  انديشيم بايد واقع  ريزي محلي مي وقتي به برنامه

يك برنامه در اين سطح تنها الگوي راهنماي عملي است براي حل مشكالت مـردم، بهبـود   . پيچيده تهيه كنيم
  ).104 ،1377دياس و ديگران، (اي مستمر شرايط زندگي آنان و ايجاد زمينه براي توسعه

انجـام  ريزي تعاملي را با رهيافت ارزيـابي مشـاركتي روسـتايي    برنامهدر اين تحقيق در بحث مدل نظري، 
ريزي تعاملي در با استفاده از رهيافت ارزيابي مشاركتي روستايي به برنامه در اين تحقيقبعبارت ديگر . ايمداده

  .شده استپرداخته نواحي روستايي 
 مرحله سه در ميتوان كلي به طور را روستايي مشاركتي ارزيابي رهيافت با تعاملي ريزيبرنامه مدل اجزاي

كه بر  روند بكار نيز روستايي گردشگري مرحله سه هر در توانندمي عناصر اين از بعضي كرد، ليكن ذكر
 گردشگري شروع جهت الزم اجزاي :اول مرحله :اساس تجربيات محقق در ميدان تحقيق بدست آمده است

 از ساكنان زنان؛ ادراكات محور؛ مشاركت خانواده و كوچك روستايي؛ دادوستد اجتماع رهبران(روستايي
 روستاييان بين قوي خويشاوندي وجود از مردم؛ استفاده ميان در فرهنگي يآگاهي ها ؛ افزايشگردشگري

 منافع؛ سهيم در شدن سهيم(روستايي  گردشگري ثبيتت: دوم مرحله ).مالي سرمايه مشاركت؛ داشتن براي
 و آموزش« انساني سرمايه كنندگان؛ توسعه مشاركت ميان در اطمينان و اعتماد گيري؛ ايجادتصميم در شدن

 محل و كاري هاي گروه اجتماعي؛ ايجاد ارتباطات و هاشبكه ؛ گسترش»آگاهي ايجاد مهارت، كسب پرورش،
 نسازما مذاكره،(روستايي  گردشگري ركود: سوم مرحله ).طبيعي منابع از ظتجمعي؛ حفا و اشتراكي كار
  . )1387 ،بخشي زاده( )عمومي آموزش و دادن

هاي گردشگري روستايي با مشاركت روستاييان تمام اين در اين مقاله سعي شده كه در تهيه و ارائه برنامه
ي توانمندي هاير ايجاد اعتماد به مردم و اعتقاد به اميدواريم اين كار گامي در مس .عناصر در نظر گرفته شود

  .هاي توسعه روستايي نزد كارگزاران توسعه ايجاد نمايددر برنامه انآن
  
  

                                                 
1 - Stakeholders  
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  تحقيق روش

 كه است از آن جهت كاربرد روشو  باشدروش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيق، روش تحقيق كيفي مي
شوند، و بر ساخت طبيعي هاي اجتماعي مير محققان از پديدههاي عميقي د روشهاي كيفي باعث ايجاد بينش

ريزي تعاملي از در واقع در اين تحقيق براي انجام برنامه. تأكيد دارند هاواقعيت و محدوديت مبتني برجامعه 
  . استفاده شده است 1روش ارزيابي مشاركتي روستايي

اخت هر مسئله بايد آن را در كليت خود مورد ريزي تعاملي براي شناخت هر مسئله بايد به شندر برنامه
: نظم بخشيدن به آشفتگي) 1: توان به پنج مرحله تقسيم نمودريزي تعاملي را ميمراحل برنامه. توجه قرار داد

ريزي برنامه) 3 .تأكيد بر هدف هايي كه بايد پيگيري شود: ريزي هدفبرنامه) 2 .سيستم تهديدها و فرصت
طرح ) 5 .تعيين منابع الزم: ريزي منابعبرنامه) 4 .خلق وسايلي براي رسيدن به اهداف انتخاب يا: هاوسيله

 تعيين نوع، زمان و مكان فعاليت هر كس و چگونگي كنترل اجرا و پي آمدهاي آن، يعني نگه: اجرا و كنترل
  . )84 ،1384ايكاف، (داشتن آن در مسير درست 

كنيم كه ريزي تعاملي شروع مياز اولين مرحله برنامه وكيل آباد ريزي تعاملي در روستايبراي انجام برنامه
به عنوان يك مقصد  آبادروستاي وكيلتحليل نقاط قوت و ضعف . است فرصت هاشامل سيستم تهديدها و 

و تهديدهايي كه ممكن است وجود گردشگري ي موجود در آن به منظور گسترش فرصت هاگردشگري و 
  . آيدبه شمار مي گردشگريراهبردهاي توسعة  و هابرنامهر تعيين داشته باشد، گام حياتي د

هاي هدايت شده و هدايت مصاحبهريزي تعاملي محقق با انجام دادن براي انجام دادن مراحل بعدي برنامه
كه اگر سيستماتيك و با ثبت كافي انجام شود، باعث ( ، مشاهده مشاركتي)171 -168 ،1380طالب، (نشده 

ي روزانه فعاليت هامشاهده الگوهاي زندگي مردم و  به ويژهشود،  ارزش مي آوري اطالعات با كسب و جمع
 و )هايشان با دعوت خود اهالي ايجاد مي شوديي كه براي گفتگو با مردم و ديدار از خانهفرصت هاشان و 
يع و يك شرحي تواند بخشي از حقايق را روشن كند و ثبتي از وقا كه در طول مشاهده مي( گرفتن عكس

  . هاي گروهي اقدام كرده استو در مواقعي با انجام دادن بحث) استبصري از تحقيق 
هاي انجام شده با روستاييان، بعد از پياده كردن متن و ها و مشاهدات و بحثدر رابطه با تحليل مصاحبه

  . جرا درآمده استريزي تعاملي به مرحله ا، مراحل برنامهآن هاگفتارهاي روستاييان و كدگذاري 
 .هايي جهت توسعه گردشگري براي روستا تهيه شده استدر آخر نيز با مشاركت خود اهالي برنامه

ريزي بر اين نكته تأكيد  اصل مشاركت در برنامه. ريزي بر اصل مشاركت استوار است گرايش تعامل در برنامه
بنابراين بهتر است شخص خودش . يزي كندر تواند در حد كفايت براي ديگري برنامه كس نمي دارد كه هيچ

  ).159 ،1385د، روبه نقل از رهن ؛1995گرين،  و نيپم(ريزي دخيل باشد  در برنامه
در رابطه با روايي و پايايي روش كيفي كه در آن از روش مصاحبه و مشاهده و تا حدودي بحث گروهي 

عيين متغيرها درصدد آن است كه به واقعياتي محقق با طرح اهداف و يا ت«كه توان گفت استفاده شده است مي

                                                 
1 - Participatory Rural Appraisal (PRA) 
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اي استفاده كند كه تا حد زيادي بتواند واقعيت مزبور را بصورت دست يابد، بديهي است اگر وي از شيوه

 ).117 ،1380طالب، (» در اختيار وي قرار دهد، شيوه مزبور داراي روايي است... اعداد، ارقام و قرائن و 
-گران و استفاده از راهنماي مصاحبه يا پرسشتوان از طريق آموزش مصاحبها ميهاي مصاحبه رپايايي داده

در اين تحقيق محقق پيش از ورود . هاي آزمايشي يا پس از اولين مصاحبه افزايش دادهاي مولد در مصاحبه
يك كل با به ميدان و ارزيابي منظم اقدام به مشاهده نموده است و سعي شده است كه فرايند تحقيق به منزله 

  . تري ثبت شود، تا پايايي كل فرايند بهتر گرددجزئيات بيش
-دسـت مـي  ه اي مستقيم براي گردآوري اطالعات ب هاي كيفي نيز از طريق رويكرد مكالمهاعتبار مصاحبه

يك ارزش فرهنگي بااليي براي گفتگوي باز قايلند، هر كجـا  و عشاير اين منطقه مردم روستاي وكيل آباد . آيد
هاي پيمايشي دسـت كـم بـه اجـازه     مصاحبه. نمايدي فرصتي يابد شروع به بحث و گفتگو با محقق ميشخص

نوعي اهانت به پاسخگو باشد، ليكن باعث ايجاد  اين كهنه  ،دهد كه بتواند مشاركت كندپاسخگو فرصت نمي
  . شودمي آن هاسوء ظن در 

روستاي . دهدن اردبيل تشكيل ميشهرستان سردابه آباد از دهستاجامعه آماري اين تحقيق را روستاي وكيل
كـه داراي  واقـع شـده،   ن اردبيل، استان آذربايجان شرقي شهرستادهستان سردابه، بخش مركزي، در  آبادوكيل

 80كيلومتري شـمال غربـي اردبيـل بـا جمعيتـي حـدود        19آب و هواي بركوهي، سرد و خشك است و در 
هـاي اردبيـل،    فرهنگ جغرافيايي آبادي( اند، قرار گرفته استاسالم، شيعهخانوار كه داراي زبان تركي و دين 

دقيقـه و   38درجـه و   15در دامنه شرقي ارتفاعات كوه سبالن در عرض جغرافيـايي   روستااين ). 194 ،1371
بـا   شرق ازتنها مسير ارتباطي . استمتر  1950دقيقه قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دريا  48درجه و  2طول 

  ).1385 ،مركز آمار ايران( استكيلومتر  24و فاصله آن از مركز استان  بودهشهر اردبيل 
هـاي مشـاركت    ، در اين محل زمينهاين كهاول : براساس دو معيار بوده استدر اين تحقيق انتخاب محل 

؛ دوم شـان وجـود دارد   هـاي توريسـتي   بـا توجـه بـه پتانسـيل     گردشـگري ريزي  اجتماع روستايي در برنامه
  . كه خواهان مشاركت در اين تحقيق هستند اند اجتماعاتي

زمان صرف شده در روستا براي . استآن در فرايند مردم ريزي تعاملي درگير شدن فايده اصلي برنامه
درباره موضوع  86البته از تابستان  .بوده است) 1387تير ماه (ريزي حدود يك ماه اجراي تحقيق و برنامه

عالوه بر زمان اجرا، وجود افراد فرهيخته و با . هايي شده بودلي و ريش سفيدان روستا صحبتتحقيق با اها
همچنين . هاي مذكور بوده استنواز يكي از عناصر اصلي براي اجراي موفقيت آميز برنامهتجربه و مهمان

  .اجراي مراحل مورد نياز با كمترين هزينه صورت گرفته است
     نفر  900دهند كه تعداد جمعيت آن به حدود  آباد تشكيل مي روستاي وكيل جامعه نمونه ما را اهالي

ريزي  آباد براي برنامه با توجه به اهميت سطح سواد در كنار تجربيات اهالي روستاي وكيل. رسد مي
 اآن هدر سطح روستا، از بين مردان روستا كه تعداد . گردشگري روستايي به آمار آن نيز اشاره گرديده است

شغل بيشتر . )1385 ،مركز آمار ايران(اندرا باسودان تشكيل داده آن هااز %) 64(نفر  290رسد نفر مي 453به 
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. داري است كه در كنار آن بصورت محدود به دامداري و كشاورزي نيز مشغولندداري و چايخانه، مغازهآن ها

مركز آمار (دهندرا باسودان تشكيل مي آن هااز %) 51(نفر  229رسد كه نفر مي 446تعداد زنان روستا نيز به 
  . )1385 ،ايران

ه روش انتخاب مشاركت كنندگان در اين تحقيق بعد از اعالم در سطح روستا با همكاري دهيار محترم، ب
 آن هابه اينصورت كه محقق با رفتن به پيش اهالي و كسب اجازه از . صورت اتفاقي صورت گرفته است

هايي از زنان مصاحبه نفر 13 نفر از مردان و 18 تحقيق بااين در . ا روستاييان كرده استاقدام به مصاحبه ب
  . اندنفر تشكيل داده 31 اندحجم نمونه اين تحقيق را كه بصورت اتفاقي انتخاب شده. صورت گرفته است

  
  هاي تحقيقيافته

در  آن هاوستاييان و مشاركت هاي هدايت شده و هدايت نشده راين بخش شامل تجزيه و تحليل مصاحبه
ه در واقع محقق ضمن انجام مصاحبه ب. باشدريزي تعاملي با رهيافت ارزيابي مشاركتي روستايي ميتهيه برنامه

ريزي با مشاركت اهالي مراحل شروع برنامه. ريزي نموده استصورت مشاركتي با همان افراد، اقدام به برنامه
  . استروستا به صورت زير انجام گرفته 

و حتي همكاري در  آن هادر ابتدا محقق با رفتن در ميان روستاييان و مشاهده وضع زندگي و فعاليت 
ها و بحث و گفتگوهاي عميق با مردم به كارهاي اهالي به مشاهده مشاركتي پرداخته و با انجام دادن مصاحبه

ي روستايي، به عنوان اولين و تهديدهاي توسعه گردشگر فرصت هاشناسايي و تحليل نقاط قوت، ضعف، 
مدت در مرحله دوم با مشاركت اهالي به تعيين اهداف بلندمدت و كوتاه. ريزي اقدام كرده استمرحله برنامه

  .ريزي گردشگري در روستا پرداخته شده استو آرمان توسعه و برنامه
شخص شده اقدام گرديده هاي مكارهاي الزم براي رسيدن به هدفدر مرحله سوم، به تعيين وسايل و راه

كنندگان با توجه به كمبود سرمايه مالي روستاييان، بيشترين نقش در اين باره بر طبق نظر اكثر مشاركت. است
  . را مسئوالن بر عهده دارند

در اين خصوص بيشتر . مرحله چهارم، تعيين منابع الزم براي رسيدن به اهداف مشخص شده است
. از لحاظ منابع طبيعي، انساني و فرهنگي با مشكالت چنداني مواجه نيستند نموند كهپاسخگويان مطرح مي

تفريحي و  تجهيزات ،ها زيرساختمشكل اصلي و عمده روستاييان نداشتن و كمبود منابع مالي و اقتصادي، 
  .مناسب فرعي و اصلي آسفالته است هايعدم دسترسي به راه

و بخش دولتي و ) روستاييان(بخش خصوصي  هركسدر مرحله پنجم به تعيين نوع و مكان فعاليت 
  .چگونگي كنترل، اجراي و نظارت محلي پرداخته شده است

با استفاده از روش  آن هاهاي اجرايي  تكنيكهاي تعيين شده براي توسعه گردشگري و در آخر نيز، برنامه
  .آباد ارائه شده استريزي تعاملي با رهيافت ارزيابي مشاركتي روستاييان در روستاي وكيل برنامه
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 .شرح و بيان تهديدها و فرصت: مرحله اول

و  فرصت هاريزي تعاملي در اين تحقيق به تحليل نقاط قوت، ضعف، براي انجام دادن اولين مرحله برنامه
اقتصاد و زيست محيطي و ، فرهنگي و اجتماعيونقل،   زيرساختاري و حملتهديدهاي عوامل جغرافيايي، 

  .پرداخته شده است آبادروستاي وكيلدر بازاريابي 
  

  عوامل جغرافيايي *
موقعيت بي نظير در بين سه منطقه توريستي سرعين، مشكين شهر و اردبيل كه باعث ورود : نقاط قوت

ي؛ هاي معدن ها و آبگرم تنوع منابع طبيعي گردشگري، جاذبه .شود هزاران گردشگر در سال به روستا مي
 ؛تنوع اقليمي در عرصه توسعه گردشگري طبيعي؛ داشتن آب و هواي كوهستانيها و اختالف ارتفاع تپه

به منابع گردشگري؛ ) اي راه شوشه(اي موجود هاي جاده وجود عوارض طبيعي و غارها و نظير آن؛ دسترسي
درصد ايام سال در سطح روستا  60وجود آسايش اقليمي در ؛ سونشاههاي متعدد ايل  ييالق عشاير و طايفه

  .شود يگر نقاط قوت محسوب مياز د
باغ و قلمستان در روستا؛ فاصله   كمبود پوششفرساي در فصول سرد سال؛  سرماي طاقت :نقاط ضعف

زياد و عدم وجود خدمات پشتيباني براي دسترسي به منابع گردشگري از نقاط ضعف عوامل جغرافيايي 
  .شود محسوب مي

نوان دو كانون جذب گردشگر اين امكان را براي نزديكي به سرعين و مشكين شهر به ع :فرصت ها
وجود كوه سبالن زمينه الزم . ريزي نمايند روستا برنامهكند كه براي جذب اين گردشگران به  روستا فراهم مي

توليد محصوالت جديد گردشگري از طريق تلفيق منابع طبيعي و . سازد را براي جلب گردشگران فراهم مي
  .باشداز ديگر خصوصيات مطرح مي ها چشم اندازهاي كوهستاني و تپه فرهنگي منطقه با مناظر و

براي توسعه ) سرعين، مشكين شهر(رقابت ميان دو كانون مهم گردشگري در دو سوي روستا  :تهديدها
گرم  كيفيت پايين آبو  رويه از معادن روستا برداشت بي. شود گردشگري روستا يك تهديد محسوب مي

  .باشدمجمتع تازه ساخت و تجهيز شده آبگرم سردابه از موارد ديگر مي شده سردابه درمنتقل
  

 عوامل اقتصادي و بازاريابي* 

قابليت جذب انواع گردشگر و  ؛تنوع قابل مالحظه منابع گردشگري در راستاي گسترش بازار :نقاط قوت
وضعيت مطلوب روستا از نظر  هاي بازاريابي مؤثر؛ ارائه محصول به بازارهاي گردشگري با استفاده از برنامه

مناظر ديدني و با شكوه كوه سبالن و هاي عمومي جمعيت از قبيل جواني جمعيت، ميزان باسوادي؛  ويژگي
  .شودو فرآوري عسل طبيعي سبالن از اهم نقاط قوت محصوب مي صعود به آنزيباي مسير 
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به بخش گردشگري؛ ناكافي  بانك هاضعف سيستم بانكي و عدم تكافوي تسهيالت اعطايي  :نقاط ضعف

زي نياز به بازسا؛ كيفيت پايين و ضعف تسهيالت و خدمات گردشگري؛ رساني و تبليغات بودن سيستم اطالع
  .شوداز جمله نقاط ضعف برجسته محسوب مي گردشگريو فصلي بودن طبيعت اين نوع  آن هاو زيرسازي 
شهر و سـرعين و  ي اردبيل، مشكينن هاشهرستا واقع شدن اين روستا در بين بازارهاي گردشگري: فرصت ها

؛ وجـود تجربيـات الزم در بـين سـاير روسـتاها در زمينـه توسـعه        آن هـا امكان استفاده از امكانـات و بـازار   
ي دولتـي بـه اقـالم تبليغـات     ن هـا سازماگردشگري و بازاريابي و امكان تخصيص بخشي از اعتبارات جاري 

 .شودمحسوب مي افرصت هترين گردشگري از جمله عمده

تهديد بازار گردشگري روستا توسط  عدم تخصيص بودجه كافي به بخش گردشگري روستا؛ :تهديدها
- و اختالفات و برخوردهاي بين لرزه و خشكسالي بروز حوادث طبيعي مانند زميني همجوار؛ ن هاشهرستا

  .شوداز جمله تهديدهاي مهم تلقي مي) تركيه، آذربايجان و ارمنستان(المللي در منطقه 
  

  عوامل فرهنگي و اجتماعي* 
  روسـتا؛ وجـود   هـاي زنـدگي عشـايري در     برخورداري از سطح متوسط باسوادي؛ وجود ظرفيت :نقاط قوت

تطـابق شـرايط فرهنگـي    نوازي و امكـان    ي اجتماعي با نفوذ و افراد فرهيخته در روستا؛ روحيه مهمانها گروه
  .باشدترين نقاط قوت ميي ديرپا و رسوم خاص اجتماعي در زمره عمدهسنت هاردشگران و براي جذب گ
تـوجهي و فعاليـت كـم    فقدان آمار و اطالعات موجود در مـورد آثـار و منـابع گردشـگري؛ بـي     : نقاط ضعف

ترين عمده از نبود يك پاسگاه انتظامياين منطقه و ها، مطبوعات و حتي ادارات مسئول و متوليان امر به   رسانه
  .باشدنقاط ضعف در اين خصوص مي

شـهر زمينـه تعامـل فرهنگـي را     ي سرعين و مشـكين ن هاشهرستاهمجواري با اردبيل و ارتباط با  :فرصت ها
بهبـود  ي اسـتان؛  ن هـا شهرسـتا تعامالت فرهنگي و اجتماعي موجود با اكثـر روسـتاها و   . بوجود آورده است

هاي آموزشي، بخصوص در ارتباط با گردشگري كه  مردم با اجراي برنامه بخشيدن به كيفيت و افزايش آگاهي
     ي مطـرح محسـوب   فرصـت هـا  از اهـم   رسـاني  تهيه و اجراي استراتژي اطـالع كسب نمايند و آگاهي زيادي 

 .شود مي

ي فرهنگي بومي را سنت هامهاجرپذيري و گسترش شهرنشيني زمينه به فراموشي سپردن رسوم و  :تهديدها
علت توزيع ه هاي اجتماعي ب روز ناآرامي؛ بهاي توسعه پايدار گردشگري دم اتخاذ روشع. زند يم رقم

و عدم توافق و رسيدن به راه حل  ي اقتصادي و امكان دسترسي به خدمات اجتماعيفرصت هانامتعادل 
  .دشو سوب ميترين تهديدها مح ريزي در بين روستاييان از عمده نهايي در حل مسائل و مشكالت و برنامه

 
  عوامل زيست محيطي* 

انداز بسيار زيبـا بـا انـواع     كوهستاني؛ منطقه ييالقي عشاير شاهسون با چشمهاي  وجود اكوسيستم :نقاط قوت
  .شودترين نقاط قوت تلقي ميهاي بي نظير و متعدد از عمدهوجود تپههاي گياهي و جانوري و  گونه
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روستايي؛ چراي مفرط و خارج از ظرفيت؛ تغيير كاربري  شگريگردرساني درباره  ضعف اطالع :نقاط ضعف

  .باشداز زمره مهمترين نقاط ضعف مي برداري ناپايدار از معادن اراضي كشاورزي و منابع طبيعي و بهره
اي مطلوب بـه روسـتا از سـطح شـهر     روستا؛ موقعيت روستا و دسترسي جاده مراتع باالي كيفيت :فرصت ها

  .رودي مطرح عوامل زيست محيطي به شمار ميت هافرصاردبيل از جمله 
ترين تهديـدها در  پايدار از معادن روستا از عمدهبرداري ناها؛ بهره استفاده از مراتع روستا توسط دام :تهديدها

  .شوداين خصوص محسوب مي
  

 ونقل  ها و حملعوامل زيرساخت* 

اصلي منتهي به روستا؛ وجود فرهنگ بهداشتي وجود ميسر  ونقل؛ برخورداري از امكانات حمل :نقاط قوت
از جمله مهمترين نقاط ) گلدستون( تاير آرتاويل الستيك سازي نزديكي به كارخانهمناسب در بين مردم و 

 .شودمحسوب مي

هاي معدني؛ كمبود مشكالت دسترسي به منابع گردشگري موجود در روستا از جمله آبگرم :نقاط ضعف
بودن وضعيت بهداشتي بسياري از منابع  مي، بهداشتي و درماني؛ نامناسبهاي خدمات عمو ايستگاه

بودن زنجيره خدمات و  ؛ ضعف در تأمين آب شرب سالم و دفع بهداشتي زباله؛ ناكافيگردشگري روستا
كمبود عرضه ناكارآمد و دهي  منابع توريستي روستا؛ ناوگان حمل و نقل ضعيف با سرويستسهيالت در محل 

  . انداز مهمترين نقاط ضعف امتيتسهيالت اق
اصالح و بهبود واقع شدن در محور توريستي استان؛ امكان دسترسي آسان و سريع به مركز استان؛  :فرصت ها

هاي پايدار مديريتي در احداث و  روش اتخاذ و روستا در هاي گردشگري جاذبهمواصالتي بين هاي  راه
    محسوب  فرصت هاترين از جمله عمده دمات گردشگريها و تسهيالت و خ برداري از زير ساخت بهره
  .شود مي

هاي گردشـگري اردبيـل و از    هاي نابرابر با بسياري از قطب نزديكي به مركز استان و امكان رقابت: تهديدها
  .شودهاي روستايي در اثر تغييرات جوي از جمله تهديدها محسوب مي بين رفتن راه
  : مرحله دوم

 .كه با مشاركت خود اهالي تهيه و تنظيم شده است) اهداف بلندمدت، كوتاه مدت(داف گيري و رصد اهپي

  .ريزي و توسعه يافته استروستاي نمونه گردشگري روستايي كه به صورت مشاركتي برنامه :طرح آرماني* 
 
  :هاي بلندمدتهدف* 

الت و تنگناهـاي توسـعه   شناخت مشـك ) 2، ي منحصر بفرد گردشگري روستاآن هاشناسايي و معرفي تو) 1 
ريزي شده با مشاركت مردم جهت رفـع مشـكالت و تنگناهـاي     هاي مفيد و برنامه حل ارائه راه) 3، گردشگري

  . ...روستايي پايدار گردشگريگردشگري و توسعه 
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  :هدف هاي كوتاه مدت*
ردن فصول گردشگري طوالني ك) 3 ؛هاي مرتبط اطمينان از توسعه ساير برنامه) 2؛ ي شغليها فرصتيجاد ا) 1
تأسيس ) 5؛ داري كوچك در روستا و ايجاد صنعت مهمانخانه تقويت) 4؛ هاي طوالني اقامت تشويق و

تأمين آب، برق، دفع  ؛توسعه زيربناهاي گردشگري) 6؛ گردشگري و آبهاي گرم معدنيو امكانات تجهيزات 
هماهنگي بين ) 9مشاركت زنان؛ ) 8؛ ي گردشگريفعاليت هاتضمين توزيع بهتر ) 7؛ ...و  زباله و فاضالب

ايجاد ) 10؛ اي كه در خدمت منافع محلي باشد به گونه ي حمل و نقليشركت هاي توريستي و شركت ها
ايجاد  طراحي و) 12؛ هاي احياي مسير كوهنوردي به سبالن و برنامه طرح ها) 11امكانات در آبشار سردابه؛ 

از  نظير هاي بي جاذبهبا توجه هاي اين ناحيه  طبيعي و دره هاي امكانات و تأسيساتي در مناظر و محيط
  .شودمهمترين اهداف كوتاه مدت محسوب مي

 .رسيدن به اهدف: مرحله سوم

از جمله وسايل اجراي اهداف در روستا مي توان به موارد زير اشاره نمود كه با مشاركت خود روستاييان تهيه 
ت از طريق خرده فروشي و بازار فروش محصوالت و غذاهاي وق هاي فصلي و پاره شغل يجادا: شده است

ند به توسعه نتوايمييان كه روستا ينو داوطلبانه از ب يريهخ ين هاسازما يلتشك ؛محلي و ارائه خدمات ديگر
هاي  ايجاد امكانات و تأسيسات مناسب گردشگري و تبليغ مناسب پتانسيل يند؛ها كمك نمابرنامه ينا

 ايجاد؛ گذاري بخش خصوصي سرمايه ؛...ترتيب تورهاي گردشگري و ي،خصوص گردشگري توسط بخش
و  تعريض ي؛گردشگر يها فعاليتنظارت و كنترل بر  يبرا يياز زنان و افراد مطلع روستا يئتيه ياگروه 

ايجاد امنيت و امكاناتي جهت احياء و بازسازي و در محل آن  يامكانات يجادنوسازي محور آبشار سردابه و ا
  .باشدمي آن هااز اهم  ين مسير توسط مسئوالن ذيربط و مردما

 .تعيين منابع الزم: مرحله چهارم

، انساني، طبيعيدر اين بخش به ذكر منابع الزم كه با مشاركت خود روستاييان تهيه شده است در ابعاد 
ي و اوقات فراغت و ها و تجهيزات سرگرم زيرساختو  منابع مالي و اقتصادي، اي ساختارهاي جاده ي،فرهنگ

 :اشاره نمود جهانگردي

، عناصر آب و هوايي به ويژه داشتن مواد اوليه سيمان ميراث طبيعي؛ عناصر زمين شناختي و ژئومورفولوژي -
، باال به دليل نزديكي به كوه سبالن در منطقه ، ميزان بارندگيپايين و هواي معتدل و سرد ي حرارت مثل درجه

-ي مختلف روستا پخش شـده بخش هادر روستا كه در ها ع آب، آبشارها، نهرها و بركهپاكي هوا، شناخت مناب

، منـابع انـرژي گرمـايي از محـل     درجـه يـك روسـتا    مراتع و حيات گياهي و از آن جمله پوشش گياهي. اند
سردابه و آبهاي گرم معدني ديگر موجود در روستا از جمله منابع طبيعـي روسـتا محسـوب     هاي معدني آبگرم

  .شوديم
اين روستا كه نسبت به روستاهاي اطراف جمعيت كمتري در  ميراث انساني؛ اطالعات جمعيت شناختي -

به گرمي و مهمان نوازي  آن هاكه با  هاي مردم نسبت به گردشگري نظرها و انديشه .خود جاي داده است
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در اداره امور روستا و  آن ها كامل از به طوركه ، همچنين ساختار اجتماعي و مشاركت مردم كنند برخورد مي

و استفاده مردم استان از اين منطقه براي  ي تعطيالت گستردگي دوره .توسعه گردشگري استفاده نگرديده است
مردم استان اردبيل كه معموالً در اكثر  ها و اوقات فراغت هاي اجتماعي در مورد سرگرمي ، عادتگردشگري

هاي سياسي و حقوقي، ساختار اداري منطقه، كتابچه  جنبه .كنندت مياوقات سال به روستاي وكيل آباد مسافر
 .رونداز ابعاد ديگر منابع انساني روستا به شمار مي مالحظات پليسي و امنيتي و گردشگريي و نقشه راهنما

مثل آش  ميراث فرهنگي؛ معماري محلي، رسوم و ادبيات عاميانه مردمي، صنايع دستي، غذاهاي محلي -
 .روستا، سبك زندگي مردم و عشاير و موسيقي سنتي در باب تركي و عسل طبيعيمحلي، ك

 .باشدمي كه داراي راههاي آسفالته جهت رسيدن به منطقه اي ساختارهاي جاده -

هاي  ها براي ورزش هاي كوه ها و تجهيزات سرگرمي و اوقات فراغت و جهانگردي؛ دامنه زيرساخت -
 .هاي گذران اوقات فراغت در روستا هاي ديدني، زيرساخت طبيعي و درهزمستاني، وجود مراتع و مناظر 

منابع مالي و اقتصادي؛ منابع عمومي از جمله كمك دولت و تأمين چارچوب حقوقي آن، ساير منابع  -
  . ...ها، نيروي كار و  ها، مواد اوليه، زمين عمومي، منابع خصوصي و شخصي، بانكي يا غيربانكي، سطح قيمت

  .تعيين نوع، زمان و مكان فعاليت هر كس و چگونگي كنترل اجرا و پي آمدهاي آن: پنجممرحله 
آباد بر دوش خود اهالي روستا گذاشته در روستاي وكيل گردشگريريزي بيشترين مسئوليت در رابطه با برنامه

در رابطه با  .روستاييان با مشاركت و همكاري همديگر بتواند به آرمان خود برسند اين كهتا  ت،شده اس
ريزي در مسير درست همچنين الزم است يك گروه كاري متشكل از خود روستاييان و نگهداشتن اين برنامه

افراد مطلع و كليدي تشكيل شده و اقدامات الزم را در اين زمينه انجام داده و بر توسعه گردشگري نظارت و 
  .كنترل داشته باشند

  
  ها ها و پروژه برنامه •

ي تعيين شده گردشگري روستايي با مشاركت اهالي هاپروژه و هابرنامهبه ذكر طرح آرماني، در اين بخش 
ها و نتايج كار ها متكي بر تجزيه و تحليل مصاحبهها و پروژهاين برنامه. آباد پرداخته شده استروستاي وكيل

  .باشدتا ميريزي گردشگري در روسميداني و بحث و مشاركت روستاييان در رابطه با برنامه
روستاي نمونه گردشگري روستايي در ايران، كه توسعه گردشگري در آن به صورت مشاركتي : طرح آرماني

  .ريزي و توسعه يافته استبرنامه
  :عبارتند از هدف هاي بلندمدتهاي رسيدن به ها و پروژهبرنامه

  .تااجرايي براي گردشگري روستايي در روس _ي تفصيليطرح هابرنامه تهيه * 
  .هاي گردشگري برنامه تدوين و تهيه شناسنامه براي هر يك از جاذبه* 
  .برنامه همكاريهاي متقابل در سطح استاني و ملي به منظور جذب و مبادله گردشگر* 
رساني به مردم بـا هـدف شناسـاندن اهميـت گردشـگري و       هايي جهت آگاهي و اطالع تهيه و انتشار برنامه* 

  .هاي گردشگري مثبت و منفي آن و مشاركت در برنامهآگاهي نسبت به اثرات 
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  :عبارتند از هدف هاي كوتاه مدتهاي رسيدن به ها و پروژهبرنامه
 .ي شغليفرصت هاايجاد  )1

 .برنامه ساماندهي و تجهيز بازارهاي توريستي در روستا* 
  .شگرانبرنامه ساماندهي و توسعه محصول گردشگري متناسب با گرايش بازارهاي هدف و گرد* 
ارتقاء سطح كيفيت مراكز اقامتي؛ ارتقاء سطح كيفيت مراكز (برنامه ارتقاء سطح كيفيت محصول گردشگري * 

  ).هاي روستاييپذيرايي؛ ارتقاء سطح كيفيت شبكه حمل و نقل و راه
 مطالعه و طراحي الگوهاي جديد و ارائههايي چون برنامه(برنامه نوآوري و فرآوري محصوالت گردشگري * 

انگيز و ورزشي بـه ويـژه اسـكي      اندازي تورهاي تلفيقي؛ برگزاري مسابقات هيجان  محصوالت گردشگري؛ راه
ي دائمـي و موقـت ارائـه محصـوالت كشـاورزي و      فروشگاه هـا روي چمن و روي برف در زمستان؛ توسعه 

  ).و حراجها؛ ساماندهي و توسعه بازارهاي محلي   صنايع دستي؛ برگزاري نمايشگاهها و جشنواره
 .هاي مرتبط اطمينان از توسعه ساير برنامه )2

 .هاي فرهنگي و تفريحي و ورزشي؛ تجهيز و ساخت مدارس در روستا  برنامه احداث مجموعه* 
 .هاي طوالني طوالني كردن فصول گردشگري و تشويق اقامت )3

  ن؛براي كوهنوردا به ويژهبرنامه راه اندازي ايجاد امكانات براي تورهاي زمستاني * 
 برنامه راه اندازي و برگزاري مسابقات ورزشي زمستاني به ويژه اسكي روي برف؛* 

  برنامه راه اندازي و صعود زمستاني كوهنوردان از اين منطقه به كوه سبالن؛* 
 .داري كوچك در روستا تقويت و ايجاد صنعت مهمانخانه )4

يا مهمانسرا درجه يك و مسافرخانه احداث هتل (پذيرايي  -برنامه توسعه و تجهيز تاسيسات اقامتي* 
؛ احداث كمپ يا  ها  خانه و چايخانه  ي موجود؛ تكميل، اصالح و ارتقاء كيفيت قهوهآن هامناسب؛ ارتقاء رستور

ساختن تسهيالت  ها؛ فراهمها موقت در روستا؛ دادن مجوزهاي الزم براي اهالي جهت اجراي اين برنامه  كلبه
  ).بهره به بخش خصوصي و روستاييان هاي كم وامبانكي و اعطاء 

 .هاي گرم معدني منظور گردشگري و آبه تأسيس تجهيزات ب )5
  .آبادبرداري مطلوب از چشمه هاي آب گرم معدني روستاي وكيلبرنامه ساماندهي و تجهيز جهت بهره* 
 .باشد ميسازي فضا، ايجاد استخر و ايجاد بناهاي اقامتي  هاي مذكور نيازمند آماده اجراي پروژه* 

  .تأمين آب، برق، دفع زباله و فاضالب و مخابرات -توسعه زيربناهاي گردشگري )6
سـازي    نوسازي و ايمـن   تعريض،(برنامه تعريض، نوسازي و ايمن سازي محورهاي اصلي متصل به روستا * 

 ).سازي محور سردابه به مشكين شهر  نوسازي و ايمن  محور سردابه به سرعين؛ تعريض،

 .احداث و تكميل شبكه هاي فرعي و اصلي منتهي به منابع و قطب هاي گردشگري برنامه* 



  
  1389، بهار 71هاي جغرافياي انساني، شماره   پژوهش                                                                                   32

 
ايجاد محل پمپ بنـزين، كمـپ موقـت اسـتراحتگاهي،     (برنامه توسعه و تجهيز تاسيسات و خدمات راهي * 
هـاي امـدادي و تعميراتـي سـيار؛       رساني و خدمات و تعميرات ماشين؛ توسعه سرويس  اندازي واحد اطالع  راه
 ).هاي سيار پزشكي و بهداشتي  اندازي سرويس  هرا

 .ي گردشگريفعاليت هاتضيمن توزيع بهتر  )7
 . هايي براي جلوگيري از عدم تمركز منابعاجرا و تدوين برنامه بدليل پراكندگي ظرفيتهاي گردشگري* 

يدان و سفنظير ايجاد يك گروه كاري از ريش(گردشگري  يفعاليت هاو كنترل محلي بر  وجود نظارت* 
  .)ي گردشگريفعاليت هاافراد مطلع روستايي براي نظارت و كنترل بر 

 .مشاركت زنان )8
  .درباره گردشگري و توسعه آن  آن هاايجاد آگاهي در بين روستاييان، نسبت به اهميت نقش زنان و عقيده * 
 .يي گردشگرعاليت هافايجاد يك گروه يا هيئتي از زنان و افراد مطلع روستايي براي نظارت و كنترل بر * 

 .كه در خدمت منافع محلي باشد ي حمل و نقلشركت هاي توريستي و شركت هاهماهنگي بين  )9
 ).خود روستاييان(اندازي دفاتر خدمات مسافرتي و تورگرداني توسط بخش خصوصي   برنامه توسعه و راه* 

و  گري روسـتايي هاي احياي مسير كوهنوردي به سـبالن بـا هـدف توسـعه گردشـ      و برنامه طرح ها )10
 ).برنامه احياء و تجهيز و بهره برداري از مسير صعود به كوه سبالن در كل فصول سال(عشايري

 .ايجاد امكاناتات در آبشار سردابه )11
 .گولي و ييالق عشاير تعريض و نوسازي محور آبشار سردابه به آبگرم سردابه، يرسويي، آت* 
  .ردابهايجاد تأسيسات و امكاناتي در محل آبشار س* 

هاي اين ناحيه با توجه به  هاي طبيعي و دره طراحي و اجراي امكانات و تأسيساتي در مناظر و محيط )12
 .ها براي جذب گردشگر نظير اين دره هاي بي ي توسعه و جاذبهآن هاتو

همراه حفاظ رو در حاشيه به  تجهيز محور دسترسي به غار كوي ايچي، منابع آب آشاميدني، احداث پياده* 
  ... و  هاي برقي كابين ها مثل تله گردشگري در دره امكاناتها و  ايجاد جاذبهراي جلوگيري از تخريب آن؛ و ب

. سال را دارند 5تا 2هاي اجرايي اين طرح قابليت اجرايي در طول حداكثر بين  كليه پروژههاي اجرايي  تكنيك
ها  و شهرداري دهياري هان سازمااث فرهنگي و ن ميرسازمانيز بر عهده  آن هااجراي اكثر  اين كهبا توجه به 

 روستايي، گردشگريي تخصصي ضمن توجه به طرح توسعه بخش هامي باشد الزم است كه هر يك از 
براي اجراي اين طرح الزم است كه موارد ذيل  .بيني و به استانداري ارائه نمايد هاي موردنظر را پيش پروژه

رساني به كليه  ي مرتبط با اجراي طرح؛ اطالعبخش هاات الزم به كليه ارائه اطالع: مورد توجه قرار گيرند
  .رساني در سطح منطقه اطالع ؛ ي اجراييدستگاه ها

  
 گيريبحث و نتيجه

عمده به عنوان يك مفهـوم   به طوري ذينفع متعدد گروه هاريزي در ميان گيري در برنامهشدن در تصميمسهيم
شود، اگر چه در حوزه مشاركت، تأثيرات مشاركت ردشگري محسوب ميريزي گاصلي در رويكردهاي برنامه
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ريزي به عنـوان يـك   گيري در برنامهبه عالوه، سهيم شدن در تصميم. ي درگير متغير استگروه هاكنندگان و 

و ايجاد تعادل در توزيع منافع مرتبط با گردشـگري در ميـان    پايدارروشي براي رسيدن به توسعه گردشگري 
ي تكنيـك هـا  در هر حال، مشاركت يك موضوعي است كه آن سـوي  . شودي ذينفع متعدد، تلقي ميگروه ها

هاي دموكراتيـك و فرهنـگ، سـاختار    و ارزش آگاهي هاريزي است و بوسيله روابط قدرتمند، رويكرد برنامه
  . شودتعيين مي برحسب مقاصد متنوعي مرتبط ن هاسازما

در سه سطح  آن هاه بعد از انجام مصاحبه با اهالي با مشاركت خود هاي اين تحقيق كها و پروژهبرنامه
قابليت اجرايي در طول . هاي گوتاه مدت تهيه و نوشته شده استهاي بلند مدت و برنامهطرح آرماني، برنامه

ارائه : الزم است كه موارد ذيل مورد توجه قرار گيرند آن هابراي اجراي حداكثر مدت زماني را دارند و 
 ؛ ي اجراييدستگاه هارساني به كليه  ي مرتبط با اجراي برنامه؛ اطالعبخش هاالعات الزم به كليه اط

  .رساني در سطح منطقه اطالع
- مايهسر به ويژهگذاري بخش خصوصي،  رويكرد اصلي اين تحقيق مبتني بر ايجاد تحرك و پويايي سرمايه

فعاليت كنند به نحوي كه بتوانند در بسياري موارد  گذاري برخي از روستاييان است كه قادرند در اين زمينه
در اين زمينه الزم . بايست براي اين بخش انگيزه الزم فراهم شود بنابراين مي. جايگزين بخش دولتي شوند

گري و اجرايي بخش دولتي به بخش  واگذاري بخشي از تصدي :است كه اقدامات ذيل صورت گيرد
ساختن  فراهم  هاي مالياتي براي بخش خصوصي و روستاييان؛ ايجاد معافيت خصوصي و روستاييان؛

رفع موانع اداري و ايجاد  بهره به بخش خصوصي و روستاييان؛  هاي كم تسهيالت بانكي و اعطاء وام
  .گذاري بخش خصوصي و روستاييان سرمايهتسهيالت براي 

گذاري فعال توسط سرمايه :اشدبسه بعد زير الزم ميآباد ريزي تعاملي در روستاي وكيلبرنامهبراي 
 طرح هاو نطارت روستاييان بر تمام گذاري اساسي بر روي منابع محلي و كنترل سرمايه ،ي محلين هاسازما

شود تا از همچنين توصيه مي. هاي توسعه گردشگري در روستا كه از اهميت بسزايي برخوردار استو برنامه
ي متولي ن هاسازمااستفاده شود و دولت و  گردشگرير توسعه نظرات روستاييان درباره چگونگي مشاركت د

   .ها و نظرات روستاييان را نيز بكار گيرنديا طرح هاي توريستي، برنامه سياست هادر تنظيم 
واكنش مثبتي  گردشگرينسبت به توسعه ) سردابه(آباد اگرچه اكثر مشاركت كنندگان در روستاي وكيل

فقدانِ اشخاصي كه  .اندكردهابراز نااميدي مي گردشگرياز حمايت دولت از  ها آندهند، ليكن بيشتر نشان مي
ريزي محسوس هاي رهبري و همكاري با ديگران در روستا باشند، در امر برنامهقانوني داراي توانايي به طور
مشروط  هاي گردشگري در روستابا وجود همه اين مشكالت، مردم آمادگي كاملي براي توسعه برنامه. است

اكثر ريش سفيدان روستا عقيده دارند كه . مند شوند را دارندبهره آن هااز منافع ناشي از  آن هاهمه  اين كهبر 
باشد كه ترين گام در اين راه ميانجام دادن كارهاي فرهنگي و ارائه اطالعات و آگاهي به مردم اولين و مهم

ندهي سازماكلي فقدان توانايي در  به طور. رفته شوداي مدنظر گالزم است در تهيه و اجراي هر برنامه
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در اين  گردشگريدست گرفتن رهبري از مشكالت توسعه ه ني اجتماعي براي بسازماو نبود  گردشگري
  .روستا است
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