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چکیده
انتخاب و پیادهسازی سیاستهای گردشگری روستایی به هدف توسعه و عمران ،با چالشها و نوسانات متعددی روبرو است زیرا عوامل
مختلفی همچون؛ تعاریف پیچیده و متفاوت از گردشگری روستایی ،دیدگاه کوتاهمدت عامالن درگیر با گردشگری و ناهمگونی سالیق و
باورهای آنها ،نیروهای اقتصادی موجود ،مدیریت مبهم ،عبور مصوبات از بخشهای متفاوت و  ...بر سرا راه این امر وجود دارند .به منظور
تعیین شناسایی و اولویتبندی شاخصهای سیاستگذاریهای توسعه و عمران در روستاها باید به چالشها و موانع موجود را شناسایی و در
جهت رفع آنها کوشید در این تحقیق با رویکرد توصیفی – تحلیلی ،سعی بر آن است که شاخصهای سیاستگذاری گردشگری مؤثر در
توسعه و عمران مجموعه روستایی ده باال ابتدا شناسایی و سپس با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی ،اولویتبندی گردد .جمعآوری اطالعات
به دو صورت اسنادی (مقاله ،کتاب ،مجله ،وبسایتهای اینترنتی و )...و پیمایشی (پرسشنامه و مشاهده) بوده است .طبق سرشماری 1395
در مجموعه روستایی ده باال  1012خانوار موجود می باشد که بر اساس روش حداقل نمونه در تحلیل عاملی 200 ،نمونه جهت پاسخ گویی
به پرسشنامه انتخاب شد .روایی پرسشنامه توسط روش تحلیل محتوا و نظر خبرگان و متخصصین دخیل در توسعه روستایی تایید گردید و
پایایی ان با روش ضریب تصنیف به مطلوب برآورد گردیده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای تحلیل عاملی با نرمافزارهای
 SPSSو  Excelاستفاده شد .یافتهها نشان میدهد که شاخصها در  5مرحله اولویتبندی قرار دارند که در اولویتبندی مرحله اول؛ چهار
متغیر وجود دارد که سه متغیر آن از مؤلفههای اجتماعی ،در اولویتبندی مرحله دوم چهار متغیر وجود دارد که سه متغیر آن از مؤلفههای
اقتصادی توسعه و عمران گردشگری در مجموعه روستایی ده باال میباشد از سوی دیگر متغیرهای زیستمحیطی در مرحلههای سوم ،چهارم
و پنجم میباشند که این بیانگر اهمیت کمتر شاخصهای سیاستگذاری زیستمحیطی نسبت به شاخصهای اقتصادی و اجتماعی است.
واژههای کلیدی :اولویتبندی ،سیاستگذاری ،گردشگری ،توسعه و عمران روستایی ،تحلیل عاملی ،تفت.

 . 1نویسنده مسئول09131526381a.gh.a688@gmail.com :
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مقدمه:
با توجه به اینکه قرن بیستم به پایان رسیده است با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان ،عقبماندگی مناطق روستایی
بیشتر عیان گردیده است چرا که راهبردها و سیاستهای اتخاذ شده برای حل مسائل و مشکالت روستاها کارآمد نبوده است
( .)Anderson, 1205: 80این مسئله باعث شده است که در مهر و مومهای اخیر بار دیگر توسعه و عمران روستایی مورد توجه
نظریهپردازان ،برنامه ریزان و مجریان قرار گیرد تا با ارائه سیاستها ،برنامهها و استراتژیهای جدید از معضالت و مسائلی که این
نواحی را تهدید میکند جلوگیری نماید( .)Zhang, 2012: 71در این راستا توسعه گردشگری در مناطق روستایی که از
پتانسیلهای طبیعی ،زیباشناختی و زیست محیطی مطلوب برخوردار هستند میتواند تقویت کننده اقتصاد روستاها و عامل
توسعه اجتماعی و فرهنگی و همچنین زیستمحیطی باشد ( .)Nakhzari, 2017: 65گردشگری روستایی دربرگیرنده جریانی از
سرمایه ،انسان ،فرهنگ و سرزمین با ظرفیتهای گردشگری و فراغت و کنش متقابل میان آنهاست که در فضاهای جغرافیایی آثار
مختلفی بر جای مینهد گردشگری در نواحی روستایی آثار و پیامدهای مختلف و متفاوتی را به همراه دارد که آگاهی از این آثار
میتواند به برنامهریزان در راستای توسعه پایدار گردشگری کمک مؤثری نماید ( .)Makian and Manafian, 1392; 4گردشگری
روستایی بهواسطه پیوندها و تعامالتی که با محیطزیست و جاذبههای طبیعی و جوامع محلی برقرار میکند ،پیامدهای قابل
توجهی در ابعاد مثبت و منفی از خود در محیطهای انسانی و طبیعی بر جای میگذارد ( Asheri and Khodayari Khosro,
 .)1395: 41از این رو برای توسعه این فعالیت و جذب گردشگر و توسعه گردشگری باید سیاستگذاری های توسعه و عمران کارا
و با عملکرد باال منطبق با شرایط اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و زیستمحیطی هر منطقه مد نظر قرار گیرد .امروزه بنا به دالیل
مختلف بویژه دخیل بودن عوامل متعدد و مختلف در امر گردشگری ،نیازمند برنامهریزی و سیاستگذاری دقیق و علمی در این
زمینه هست به عبارتی سیاستگذاری و برنامهریزی به عنوان فرایند همهجانبه میتواند نقش اساسی در تعیین جهات توسعه این
فعالیتها به شمار آید (.)Nicholich et al., 2012: 10
یکی از مناطق مستعد گردشگری در استان یزد مجموعه روستاهای ده باال میباشد که شامل  8روستای به ثبت رسیده
آشنایی ،باغستان ،توده ،جانبرازان ،آمحسن ،قرق ،زیرباغشاه (دکتربهشتی) ،شیخ علیشاه بوده و از نظر تقسیمات سیاسی به عنوان
یکی از روستاهای دهستان شیرکوه از توابع بخش مرکزی ،شهرستان تفت میباشد .این منطقه با دارا بودن جاذبههای طبیعی
بسیار مانند آب و هوای مناسب به ویژه در فصول گرم سال ،طبیعتی سرسبز ،جاذبههای کوهنوردی و همچنین موقعیت
جغرافیایی خاص خود یعنی نزدیکی به شهر تفت و یزد در فصول گرم سال پذیرای گردشگران زیادی است .این مجموعه از لحاظ
معیشتی بیشترین سطح اشتغال را در بخش کشاورزی و دامداری دارد (حدود  69درصد کل اشتغال) الزم به ذکر است بخش
صنایع کارگاهی این مجموعه روستایی از قبیل کارگاه گالبگیری و عرقیجات گیاهی در حال حاضر فعال است که باعث اشتغال
 45نفر در وضع موجود شده است .وجود جاذبههای گردشگری در این مجموعه روستایی باعث شده که گردشگران داخل استان و
حتی خارج از استان این روستاهای را در برنامه بازدید خود قرار دهند ،لذا مبدأ و مقصد گردشگران پس از بازدید از مناطق
جاذب شهر یزد و شهر تفت این مجموعه روستایی نیز میباشد .این مجموعه روستایی به دلیل دارا بودن پتانسیلهای باال در
زمینه اکوتوریسم اغلب مقصد مردم استان در ایام تعطیل میباشد که این حضور مردم قطعاً در اقتصاد بومی روستاها نقش پویا و
زندهای دارد و باعث افزایش درآمد و ایجاد فرصتهای شغلی شده است .از اینرو پژوهش به دنبال شناسایی و اولویتبندی
شاخصهای سیاستگذاریهای توسعه و عمران در مجموعه روستایی ده باال با استفاده از تحلیل عاملی است .بنابراین مهمترین
سؤاالت که در پی پاسخ به آن هستیم به شرح زیر است؟
 .1مهمترین شاخصهای سیاستگذاریهای توسعه و عمران در مجموعه روستایی ده باال کدامند؟
 .2طبق مدل تحلیل عاملی کدام یک از ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی سیاستگذاری ها در مجموعه روستایی ده باال
در اولویت قرار دارند؟
 .3مهمترین سیاستها برای توسعه و عمران در مجموعه روستایی ده باال کدامند؟
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پیشینه تحقیق:
گازا و همکاران ( )1395در پژوهشی بانام نقش توسعه و عمران روستایی روستاهای ساحلی گردشگری به مطالعه پرداختهاند
بررسیهای به عمل آمده با روشهای علمی نشان داده است که نقش گردشگری روستایی در توسعه و عمران کشور در
دهههای اخیر رشد قابل توجهی بوده و اثرات مختلفی بر عناصر تشکیل دهنده کشور داشته است .در همین راستا ،روستاهای
ساحلی شهرستان محمودآباد در دو دهه اخیر دارای رشد قابل توجهی بوده و اثرات مختلفی بر عناصر تشکیل دهنده سازمان
فضایی روستاهای فوقالذکر داشته است .در پایان با لحاظ به اهمیت موضوع و نتایج حاصله از مقاله راهکارهای مناسبی جهت
برنامهریزی توسعه پایدار گردشگری در روستاهای ساحلی محمودآباد و محدوده مورد مطالعه ارائه گردیده است .خلیلوند و
پاشایی ( )1394پژوهشی بانام نقش سیاستگذاری و برنامهریزی در توسعه گردشگری را انجام دادند هدف کلی تحقیق این
است که سیاستگذاریها و برنامهریزیها در توسعه گردشگری چه نقشی دارند .روش تحقیق از نوع کتابخانهای و بر اساس
مطالعات موجود انجام گرفته و همچنین از شبکه اینترنت استفاده شده است در برنامهریزی توسعه جهانگردی ایران ساختار
نظام حکومتی با ایدئولوژی حاکم بر آن نقش مهم و به سزایی دارد و توجه به سیاستهای کلی دولت در این زمینه راهگشا
خواهد بود .سیاستگذاری در صنعت جهانگردی ایران برای رسیدن به هدفهای کلی و عمومی توسعه اقتصادی و اجتماعی
کشور است ،از این رو برنامهریزی کلی ،بخشی که در سطوح بلندمدت ،میانمدت و کوتاهمدت برای این صنعت انجام میگیرد،
باید با دیگر فعالیتهای اقتصادی از جمله صنعت ،کشاورزی و خدمات هماهنگی الزم را داشته باشد و از ساختار اقتصادی
حاکم بر کشور تبعیت کند .عطریان ( )1394پژوهشی بانام نقش سیاستگذاری گردشگری مبتنی بر فرهنگ ملی را انجام داده
است پژوهش حاضر حاکی از این است برای انجام حرکت صحیح توسعه بخش گردشگری الزم است که اعضای میهمان به طرز
مناسبی باارزشهای پایدار و هنجارهای مناسب آن جامعه تطبیق داده شوند و البته در شرایط مکانی و زمانی مناسب خود
بتوانند به طور مناسب نیازهای گردشگری خود را ارضاء نمایند .به عبارتی سیاستهای گردشگری مبتنی شرایط فرهنگی حاکم
بر جامعه منجر به توسعه ملی خواهند گردید .مزروعی و گالشی ( )1394پژوهشی بانام بررسی ظرفیتهای گردشگری شهر
گرگان باتاکید بر سیاستهای گردشگری را انجام دادند این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با ابزار پرسشنامه به تهیه فرصتی از
نقاط قوت و ضعف ،فرصتها ،و تهدیداتها گردشگری گرگان پرداخته که از تائید خبرگان گردشگری مورد سنجش  30نفر از
کارشناسان امر گردشگری گرگان از روش دلفی قرار گرفته است با استفاده از تکنیک  SWOTبه تجزیهوتحلیل دادهها پرداخته
شد .نتایج نشان داد امتیاز نهایی  2.65کسب شده عوامل داخلی (نقاط قوت باالتر از ضعف) و امتیاز نهایی کسب شده 2.38
عوامل خارجی (تهدیدات باالتر از فرصتها) موقعیت تحلیل سوات صورت گرفته در ناحیه  2قرار گرفته است و توسعه امکانات
و تسهیالت خدمات گردشگری با امتیاز نهایی  64/11به عنوان راهبرد اصلی توسعه گردشگری گرگان تدوین شد.
مفاهیم و مبانی نظری تحقیق:
توسعه روستایی :توسعه روستایی فرایندی چند بعدی است که موضوع آن بهبود و ارتقای کیفیت زندگی اقشار فقر و
آسیبپذیر اجتماع است .فرایندی که با بهرهگیری از سازوکارهایی چون برنامهریزی ،سازماندهی ،تقویت خوداتکایی فردی و
جمعی و ایجاد دگرگونی مناسب در ساختارهای ذهنی و اجتماعی روستاییان تالش میکند که در آنها قدرت ،توان و اختیار
بهرهگیری از قابلیتها و منابع در اختیارشان را تقویت کند تا بهواسطه آن بتوانند وضعیت موجودشان را به وضعیت مناسب و
مطلوبتر تغییر دهند .تحقیق چنین توسعهای نیازمند دگرگونی در ساختارهای نهادی ،فنی ،شخصیتی و ارزشی است که
منجربه تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی و ویژگیهای شخصیتی روستاییان میشود (.)Nahzari and others, 1395; 35
توسعه پایدار روستایی تعاریف متعددی شده است اما جامعترین و کاملترین تعریفی که از توسعه پایدار شده است مربوط به
کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه معروف به کمیسیون برونتلند میباشد .این تعریف عبارتند از توسعه پایدار ،توسعهای
است که نیازهای زمان حال را بدون به مخاطره انداختن قابلیتها و پتانسیلها برای نسل آینده برآورد سازد ( Khalil
 .)Tahmasebi and Jahanbakhsh, 1395; 17توسعه پایدار روستایی فرآیندی است که ارتقاء همه جانبه حیات روستایی را از
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طریق زمینهسازی و ترغیب فعالیتهای همساز با قابلیتها و تنگناهای محیطی (به مفهوم عام آن) مورد تاکید قرار میدهد
(.)Asreri and others, 1395; 43

توریسم روستایی :توریسم روستایی را میتوان جزئی از مجموعه گردشگری و جهانگردی به شمار آورد که در بسیاری از
کشورهایی که از جمعیت روستایی باالئی برخوردارند ،دارای اهمیت میباشد (مثالً کشور هند که  67درصد از مردم آن در
روستاها زندگی میکنند) .توریسم روستایی دارای اشکال متعددی و متنوعی است که این تنوع ارائه تعریفی جامع و کامل از
آن را تا حدی دشوار کرده است ( .)Iszabu, 2005: 52برخی توریسم روستایی را بعنوان توریسمی که مناطق روستایی را
دربرمی گیرد تعریف کردهاند .البته این تعریف نمیتواند کامل باشد و فعالیت نهادها و ارگانهایی که در این صنعت درگیر
هستند را دربرگیرد .عدهای توریسم روستایی را توریسمی که در حومه شهرها اتفاق میافتد ،بیان میکنند .این تعریف نیز
نمیتواند دلچسب باشد و مفهوم توریسم روستایی را بخوبی به مخاطب انتقال دهد(.)Zhang, 2012: 59
یکی از مهمترین اهداف توریسم روستایی افزایش درآمد روستائیان و خانوارهای روستایی میباشد که جهت نیل به هدف
برنامهریزی الزم و ضروری مینماید پیش از این در خصوص چگونگی افزایش درآمد روستائیان از طریق توریسم ،توضیحاتی
داده شد .یکی دیگر از اهداف توریسم روستایی ،هدف آموزشی میباشد ،به این ترتیب که یکسری آموزشهای حرفهای برای
افراد درگیر در این صنعت عظیم ،اعم از روستائیان و کارکنان نهادها ،مؤسسات و سازمانهای فعال را تدارک ببیند که البته با
توجه به اصول توسعه پایدار  ،پایهریزی و افراد را برای کارهای مدیریتی ،آماده نماید ،این امر عالوه بر اینکه موجب صرفهجوئی
در زمان و اعتبارات میشود ،میتواند سبب افزایش تعداد توریستها و گردشگران روستایی در هر سال نسبت به سالهای قبل
شده و بهنوبه خود افزایش میزان درآمد خانوارهای روستایی (بعنوان مهمترین هدف توریسم روستایی) را باعث گردد .از دیگر
اهداف توریسم روستایی میتوان افزایش میزان مشارکت روستائیان در سیاستگذاری و سیاست سازی در زمینههایی از قبیل
فراهم کردن امکانات تفریحی و ورزشی ،معرفی سیمای جغرافیایی و طبیعی محل و غیره را نام برد .همچنین قرار دادن
اطالعاتی از قبیل مشاغل ،نهادها و مؤسسات درگیر در صنعت توریسم به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ،در اختیار مردم از
اهداف دیگر توریسم روستایی محسوب میشود( .)Makian and Manafian, 1392; 4پینا ،چهار هدف کلی صنعت توریسم
روستایی را به این شرح گزارش داده است:
 .1آموزش افراد برای خدمت در توریسم روستایی بر اساس اصول توسعه پایدار .2 -آماده کردن افراد برای تأسیس و مدیریت
صنایع کوچک روستایی .3 -آماده کردن افراد برای مشارکت در تصمیمگیری در زمینه توسعه صنعت توریسم روستایی.4 -
آموزش افراد در توسعه فرصتها ،فعالیتها و تفریحات بر اساس اصول توسعه پایدار ( -5 .)Radek, 2012: 84رونق گردشگری
در گرو فراهم آمدن شرایط مناسب در دو قطب جغرافیایی و مراکز سکونتی است :مقصد (عرضهکننده امکانات گردشگری) و
مبدأ (عرضهکننده تقاضاکنندگان گردشگری) .به منظور فراهم آمدن شرایط مناسب تحقق موارد زیر نیاز است:
 در قطب عرضهکننده امکانات گردشگری (مقصدها) :وجود جاذبههای گردشگری شامل جاذبههای طبیعی ،آثار تاریخیو انسانساخت  -وجود عناصر خدماتی برای گردشگران شامل هتلها و مراکز اقامتی مختلف و آژانسهای خدماتی گردشگری و
کلیه مؤسسات و مراکز ارائهکننده به گردشگران  -تبلیغات مناسب و معرفی شایسته امکانات و جاذبههای گردشگری -
سیاستگذاری مناسب و سیستم اداری کارآمد (.)Williams, 2006: 92
 در قطب عرضهکننده متقاضیان گردشگری (مولد گردشگر) :باالتر رفتن سطح درآمد و پسانداز مردم و فراهم شدنتسهیالت مالی جهت گردشگری -باالتر رفتن سطح آگاهی مردم و ارتقاء فرهنگ گردش و سیاحت -وجود سیستم حملونقل
مناسب در مبدأ -وجود مراکز ارائهکننده خدمات گردشگری  -افزایش تعامل و تفاهم بین ملتهای مبدأ و مقصد -لذت بردن
گردشگران و ایجاد یک خاطره خوش برای آنها -توسعه زیرساختها و کلیه عناصر مراکز خدماتی در مقصد -افزایش تعامل و
تفاهم بین ملتهای مبدأ و مقصد -حفاظت و ارتقاء کمی و کیفی جاذبههای گردشگری در مقصد(.)Wood, 2000: 47
نظریه نقش توسعه و عمران در مناطق روستایی :با روشن شدن اهمیت توسعه عمرانی مناطق روستایی در توسعه ملی ،از
دهه  1950به بعد ،نظریات ،دیدگاه ها و روش های مختلفی برای رسیدن به توسعه روستایی مطرح شده و در سطح کشورهای
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مختلف مورد توجه قرار گرفته است .در یک تقسیم بندی عمومی راهبردهای توسعه عمرانی مناطق روستایی به منظور درک
هرچه بیشتر موضوع همراه با راه حل ها ،مباحث زیر را در بر میگیرند (.)Khwaja Nabi, 1395; 104
الف :رویکرد های اقتصادی– سیاسی :بهبود وضعیت سکونتی ،معیشتی و اقتصادی روستاییان عامل توسعه بوده ،به منظور
دستیابی به این هدف استراتژیهای متعددی پیشنهاد شده ،شامل استراتژی انقالب سبز ،استراتژی اصالحات ارضی ،استراتژی
صنعتی نمودن روستاها ،استراتژی رفع نیازهای اساسی است .روستای پس از اصالحات ارضی الگوی گسترش و معماری شهری را
پذیرفتند .در این مرحله تغییراتی در روابط داخلی مسکن روستایی پدید آمد این تغییرات از قبیل تعریف فضای مهمان،
آشپزخانه مستقل ،سرویس های بهداشتی و حمام خانگی می باشد یکی از بهبود دهنده های این رویکرد؛ مقاوم سازی و
شناسایی نقاط قوت و ضعف آن است که فرصت هایی را از دل تهدیدهای موجود فراهم میآورند ،تا موجب توسعة روستایی
پایدار و بهره مند شدن نسل های امروز و آینده از مسکن پایدار و پتانسیل های موجود در ساختار اقتصادی و اقلیمی و اجتماعی
شود .فراهم کردن مناسبات الزم و تأمین تسهیالت برای مسکن روستایی ،متناسب با شرایط کنونی از عوامل مؤثر بر ماندگاری
ساکنان در بافت های روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان است .با استمرار سکونت در روستاها ،بخشی از سرمایه هایی
که برای ایجاد مساکن و تأسیسات روستاها هزینه می شود ،حفظ می شوند .از این رو ،استمرار سکونت و به تبع آن تداوم تولید،
سبب خواهد شد ،روستاییان تولیدکننده کمتر به شهرنشینان یا حاشیه نشینان مصرف کننده مبدل شوند که این امر عواید
اقتصادی را در پی خواهد داشت(.)Supreme and Amiri, 1395: 36
ب :رویکرد فرهنگی و اجتماعی :شرایط سخت زندگی در روستاها و آسیب پذیری های اجتماعی -اقتصادی و فیزیکی این
مناطق ،موجب مهاجرت توده وار روستاییان ،به امید دستیابی به زندگی بهتر به سوی شهرها می شودتوزیع عادالنه امکانات و
خدمات رفاهی زیر بنایی و بهبود کیفیت مسکن و شاخص های آن از توسعه روستایی است توسعه فرهنگی و اجتماعی با
روشهایی مانند آموزش ،ایجاد نهادهای غیر دولتی ،و سازماندهی فعالیتهای مشارکتی امکانپذیر است ،از این طریق ارتقای توانایی
روستاییان و جهت دادن به فعالیت آنها ،وضعیت روستاها را اصالح نموده و مهاجرت از روستا به شهر را کاهش می
دهد(.)Khalilvand and Pasashi, 1394: 12
ج :رویکرد کالبدی -فضایی :در این رویکرد ،مسائل و مشکالت موجود در روستا ،حاصل ضعف و کمبودهای موجود در زمینه
زیر ساخت ها و ویژگی های کالبدی و نبود مسکن مناسب پنداشته می شود .به این ترتیب تأمین آب ،برق ،تلفن و سایر امکانات
همراه با مقاوم سازی وضعیت فیزیکی واحدهای مسکونی به عنوان راهحلهای اساسی توسعه روستایی تلقی می شود( Gasa et
.)al., 1395: 35

روش تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی -توسعه ای می باشد که از حیث شیوه مطالعه ،توصیفی -تحلیلی و میدانی ،و ابزار
جمعآوری اطالعات به دو صورت اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه و مشاهده) می باشد .پرسشنامه مورد استفاده جهت گردآوری
اطالعات ،محقق ساخت است که با توجه به سؤاالت و موضوع مورد مطالعه ،طراحی شده است .برای سنجش روایی پرسشنامهها،
پس از تائید اساتید راهنما و مشاور ،پرسشنامه میان  10نفر از خبرگان تحقیق و متخصصین دخیل در توسعه روستایی توزیع
شده و سرانجام ،پس لحاظ کردن نکات مورد نظر این افراد ،نسخه نهایی پرسشنامهها به دست آمد .در این پژوهش برای بررسی
پایایی پرسشنامه در فاصله زمانی  2هفته ،آزمودنیها دوباره تحت آزمون قرار گرفتند ،سپس ضریب همبستگی بین نمرات؛  2بار
اجرای آزمون محاسبه گردید نتیجه محاسبات نشان میدهد که این ضریب  0/850هست با توجه به اینکه این ضریب بین  -1تا
 1به دست آمده و مثبت نیز می باشد نشان دهنده پایای مطلوب پرسشنامه است؛ بنابراین همسانی درونی مطلوب بین گویه های
پرسشنامهها برای شناسایی و اولویتبندی متغیرهای سیاستگذاریهای توسعه و عمران در مجموعه روستایی ده باال مورد وجود
دارد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای تحلیل عاملی با نرمافزارهای  SPSSو  Excelاستفاده شده است.
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جدول  -1متغیرهای شناسایی شده برای اولویتبندی سیاستگذاریهای توسعه و عمران در مجموعه روستایی ده باال
شاخص

اقتصادی

اجتماعی فرهنگی

زیست
محیطی و کالبدی

متغیر

مقیاس

برنامهها و سیاستهای ایجاد درآمد و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم از
گردشگری در مجموعه روستایی مطالعه

ترتیبی

برنامهها و سیاستهای تشویقی برای جذب سرمایهگذاری توسط بخش
دولتی یا خصوصی در جهت تقویت گردشگری در مجموعه روستایی مطالعه

ترتیبی

برنامهها و سیاستهای در جهت تخصیص اعتبارت برای بهبود کمی و
کیفی زیرساختهای در مجموعه روستایی مطالعه

ترتیبی

برنامهها و سیاستها در جهت تقویت بازار محلی روستایی در بخش
کشاورزی و صنایعدستی در مجموعه روستایی مطالعه

ترتیبی

برنامهها و سیاستهای انتخاب پرسپکتیو اجتماعی /فرهنگی گردشگری
مشخص در مجموعه روستایی مطالعه

ترتیبی

برنامهها و سیاستهای بهکارگیری و استفاده از نیروی متخصص و
آموزشدیده در جهت ارتقای ابعاد فرهنگی و اجتماعی گردشگری در
مجموعه روستایی مطالعه

ترتیبی

برنامهها و سیاستهای اطالعرسانی و تبلیغات مفید و کارآمد در جهت
جذب و ماندگاری گردشگران در مجموعه روستایی مطالعه

ترتیبی

برنامهها و سیاستهای جلب مشارکتهای مردمی و استفاده از نیروهای
بومی و محلی در راستای توسعه گردشگری

ترتیبی

برنامهها و سیاستهای بهبود کمی و کیفی وضعیت ،کیفیت و امنیت شبکه
دسترسی به مجموعه روستایی مطالعه

ترتیبی

برنامهها و سیاستهای توزیع مناسب کاربریهای خدماتی و پذیرایی و
امکانات و تأسیسات گردشگری در مجموعه روستایی مطالعه

ترتیبی

برنامهها و سیاستهای جلوگیری از تخریب مناظر طبیعی و
ساختوسازهای غیرمجاز و بهتبع آن تخریب محیطزیست در مجموعه
روستایی مطالعه

ترتیبی

برنامهها و سیاستهای در جهت سرانه و درصد کاربریهای برجسته
روستایی در مجموعه روستایی مطالعه

ترتیبی

منبع و مأخذ

ابراهیم بای سالمی1395،؛ خواجه
نبی1395،؛ گازا و دیگران1395،؛
عالی و امیری1395،؛
عالالدین1395،؛
احمد زاده و همکاران1393،؛
سیلیکناکیس2002،

خواجه نبی1395،؛ عالالدین1395،؛
اشلی2000،؛ احمد زاده و
همکاران1393،؛ عاشری و
امیری1395،؛ ژانگ2012،؛
مکایان و منافیان1392،؛ دشتی
شفیعی و همکاران1395،؛
نیکیلیچ2012،؛
راداک2012،

واحد تحلیل کد
نرمافزاری)
Egh1
Egh2
Egh3
Egh4
Soc1

Soc2

Soc3
Soc4
Zis1

جاللی و دیگران1395،؛ مفیدی و
دیگران1395،؛ حکمآبادی و
دیگران1395،؛ احمد زاده و
همکاران1،
393؛ خلیل طهماسبی و جهانبخش
1395،؛

Zist2

Zis3

Zist4

تعیین حجم نمونه برای تحلیل عاملی :با توجه به اینکه مجموعه روستایی ده باال از  8روستای آشنایی ،باغستان ،توده،
جانبرازان ،آمحسن ،قرق ،زیرباغشاه (دکتربهشتی) ،شیخ علیشاه تشکیل شده است و در سرشماری  1395بیش از  1012خانوار
داشته است بنابرین براساس قانون کمترین حجم نمونه در تحلیل عاملی ،عدد  200به عنوان تعداد نمونه جهت تکمیل
پرسشنامه انتخاب شد .در جهت تکمیل بودن پایگاه داده محقق تعداد  250پرسشنامه در منطقه مورد مطالعه توزیع کرد که از
آن تعداد 224 ،پرسشنامه به محقق برگردانده شد که از بین آنها اطالعات  200نمونه وارد نرمافزار  spssگردید.
یافتههای تحقیق:
پردازش اطالعات طبق جدول شماره  1نشان میدهد که مقدار  kmoدر  200نمونه مورد پرسش در مجموعه روستایی ده
باال به مقدار  0/628میباشد و از آنجایی که مقدار بدست آمده از  0/600بیشتر است در نتیجه دادههای مورد نظر برای تحلیل
عاملی مناسب هستند .تجزیه و تحلیل دادهها طبق جدول  1نشان میدهد که مقدار کرویت بارتلت برای این تحقیق به
 1754/209میباشد که سطح معناداری نیز به مقدار  %99درصد است و از آنجایی که مقدار  pاز آلفای تحقیق بیشتر میباشد
اجرای تحلیـل عاملی برای اولویتبندی متغیرهای سیاستگذاریهای توسعه و عمران در مجموعه روستایی ده باال مورد تائید
است.
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جدول  -2مقدار  KMOو آزمون بارتلت و سطح معنیداری
مجموعه مورد تحلیل

مقدار KMO

مقدار بارتلت

سطح معنیداری ()Sig.

اولویتبندی متغیرهای سیاستگذاریهای
توسعه و عمران در مجموعه روستایی ده باال

0/628

1754/209

0/000

منبع؛ نویسندگان1396،

جدول زیر نشان میدهد که بیشترین استخراج اولیه مرتبط با برنامهها و سیاستهای انتخاب پرسپکتیو اجتماعی /فرهنگی
گردشگری مشخص در مجموعه روستایی مطالعه با مقدار ( )0/923میباشد که نشان دهنده ضعف در این قسمت است که مردم
با آرای باالی خود خواستار تدوین سیاستهای مناسب در این قسمت شدند و اما در سوی دیگر عامل برنامهها و سیاستهای
ایجاد درآمد و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم از گردشگری در مجموعه روستایی مطالعه با مقدار ( )0/641کمترین مقدار را به
خود اختصاص داده است که نشان دهنده ضعف اندک در این قسمت و مطلوب بودن از دیدگاه پرسش شوندگان است.
جدول -3اشتراک اولیه و استخراجی عاملها
اشتراک استخراجی اشتراک اولیه

عاملها

0/641

1/000

Egh1

0/702

1/000

Egh2

0/892

1/000

Egh3

0/672

1/000

Egh4

0/923

1/000

Soc1

0/865

1/000

Soc2

0/894

1/000

Soc3

0/875

1/000

Soc4

0/691

1/000

Zis1

0/829

1/000

Zist2

0/868

1/000

Zis3

0/892

1/000

Zist4

منبع :یافتههای تحقیق.1396 ،

در جدول  4پنج عامل دارای مقدار ویژه بزرگتر از  1هستند .این پنج عامل میتوانند تقریباً  81/202درصد از تغییرپذیری
(واریانس) متغیرها را توضیح دهند همان گونه که مشاهده میشود ،در روش چرخش عوامل نیز درصد تجمعی توضیح تغییرات
 81/202درصد است .همانطور که گفته شد ،همهی این پنج عامل از مقادیر ویژه بزرگتر از یک برخوردارند ،ولی اهمیت همهی
آنها برابر و به یک اندازه نیست .بطور مثال اهمیت و نقش عامل اول بیش از دو برابر عامل پنجم است .در این تحلیل ،مهمترین
عامل ،عامل شماره  1میباشد که این عامل به تنهایی  26/656درصد از واریانس را تشکیل میدهد .عوامل دوم تا پنجم به ترتیب
مقادیر  9/323 ،14/826 ،21/229و  9/098درصد از واریانس را تشکیل میدهند.
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جدول  -4عاملهای استخراج شده ،مقادیر ویژه و درصد تبیین واریانس آنها از مجموعه شاخصها
مقادیر ویژه عوامل استخراجی
بدون چرخش

مقادیر ویژه

عوامل

مقادیر ویژه عوامل استخراجی با چرخش

مجموع

واریانس
(درصد)

تجمعی
(درصد)

مجموع

واریانس
(درصد)

تجمعی
(درصد)

مجموع

واریانس
(درصد)

تجمعی
(درصد)

Egh1

3/882

32/352

32/352

3/882

32/352

32/352

3/199

26/656

26/656

Egh2

2/147

17/889

50/241

2/147

17/889

50/241

2/556

21/299

47/955

Egh3

1/663

13/857

64/098

1/663

13/857

64/098

1/779

14/826

62/781

Egh4

1/041

8/679

72/777

1/041

8/679

72/777

1/119

9/323

72/104

Soc1

1/011

8/425

81/202

1/011

8/425

81/202

1/092

9/098

81/202

Soc2

0/683

5/694

88/895

_

_

_

_

_

_

Soc3

0/618

5/153

92/049

_

_

_

_

_

_

Soc4

0/430

3/584

95/632

_

_

_

_

_

_

Zis1

0/295

2/456

98/088

_

_

_

_

_

_

Zist2

0/136

1/133

99/222

_

_

_

_

_

_

Zis3

0/079

0/660

99/882

_

_

_

_

_

_

Zist4

0/014

0/118

100

_

_

_

_

_

_

منبع؛ نویسندگان.1396،

نمودار تصویر گرافیکی مقدار ویژه در هر یک از عاملهای استخراجی شده است ( .)Police Station, 1382: 112مقدار
واریانس توجیه شده (مقدار ویژه) با استخراج عاملهای بعد از عامل سوم به سرعت افت میکند مقادیر ویژه عاملهای اول تا سوم
بیشتر از یک است و به همین دلیل در خروجی باقی ماندهاند.

شکل  -2تصویر گرافیکی مقدار ویژه

در ماتریس عاملی ،هر ستون معرف یک عامل است .مقادیر موجود در هر ستون نشاندهنده بارهای عاملی هر متغیر بر یک
عامل میباشد( .)Kim and Muller, 1389: 97همچنین ،متغیرهای مورد بررسی در ستون اول از باال به پایین لیست شدهاند .برای
تفسیر این جدول ،باید از اولین متغیر شروع و مقادیر مربوط به آن را در عاملهای مختلف مورد بررسی قرار داد و هرجا که
بیشترین مقدار قدر مطلق بار عاملی وجود داشت و از نظر آماری نیز معنیدار باشد ،مشخص میشود که آن متغیر بر آن عامل بار
شده است .همانطور که در جدول  5مشاهده میشود متغیرهایی مورد تحقیق و عاملهای بار شده توسط هر یک از متغیرها
نشان داده شده است.
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جدول -5بارگذاری عاملهای استخراجی از شاخصها (ماتریس عوامل دوران یافته)
شاخصها

عاملها
1

2

3

4

5

Egh1

-0/332

0/693

-0/037

-0/086

0/206

Egh2

0/279

0/299

-0/700

0/196

0/076

Egh3

0/606

0/655

-0/247

0/185

-0/012

Egh4

0/623

-0/278

-0/072

0/089

0/441

Soc1

0/738

0/555

-0/216

0/153

-/020

Soc2

0/816

-0/415

0/116

-0/050

-0/103

Soc3

0/788

-0/507

0/028

-0/119

0/010

Soc4

0/934

-0/014

0/022

0/020

0/039

Zis1

0/361

0/395

0/566

0/277

-0/080

Zist2

0/319

0/397

0/565

-0/155

0/339

Zis3

-0/036

0/130

0/442

-0/147

0/796

Zist4

0/006

-0/052

0/312

0/889

0/040

منبع؛ نویسندگان.1396،

یکی از مشکلترین و در عین حال مهمترین مراحـل تحلیـل عوامل ،اولویتبندی عاملهای استخراجی است .اولویتبندی
عوامـل استخراجی تحت تاثیر دو عامل ،بررسی فنی آیتمهای یک عامل و اصول روانشناختی حاکم بر آیتمهای عامل
میباشد(حبیبپورگتابی و صفریشالی .)287 :1388،اگر چه بارهای عاملی هر عامل نمایش دهنده یک صفت اشتراکی است که
عامل مورد نظر آن را اندازهگیری میکند .خروجی جدول زیر ماتریس چرخیده شده اجرا را نشان میدهد که شامل بارهای عاملی
هریک از متغیرهای است که در  5عامل اولویت بندی شده اند؛ بنابراین هرچه قدر مقدار قدر مطلق ضرایب متغیرها بیشتر باشد
متغیر مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرات (واریانس) متغیرها دارد و در اولویت برتری قرار میگیرد با توجه به خروجی جدول
 ،6اولویتبندی متغیرها جهت اجرا ،اقدام و عمل برای توسعه و عمران گردشگری در مجموعه روستایی ده باال به شرح زیر
میباشد؛
 اولویتهای اول؛
.1
.2
.3
.4

برنامهها و سیاستهای اطالع رسانی و تبلیغات مفید و کارآمد در جهت جذب و ماندگاری گردشگران در مجموعه
روستایی مطالعه ()0/934؛
برنامهها و سیاستهای بهکارگیری و استفاده از نیروی متخصص و آموزشدیده در جهت ارتقای ابعاد فرهنگی و
اجتماعی گردشگری در مجموعه روستایی مطالعه ()0/900؛
برنامهها و سیاستهای جلب مشارکت های مردمی و استفاده از نیروهای بومی و محلی در راستای توسعه گردشگری با
بار عاملی ()0/734؛
برنامهها و سیاستها در جهت تقویت بازار محلی روستایی در بخش کشاورزی و صنایعدستی در مجموعه روستایی
مطالعه با بار عاملی (.)0/668

 اولویتهای دوم:
 .1برنامهها و سیاست های در جهت تخصیص اعتبارت برای بهبود کمی و کیفی زیرساختهای در مجموعه روستایی
مطالعه با بار عاملی ()0/917؛
 .2برنامهها و سیاستهای انتخاب پرسپکتیو اجتماعی /فرهنگی گردشگری مشخص در مجموعه روستایی مطالعه با بار
عاملی ()904؛
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 .3برنامهها و سیاستهای تشویقی برای جذب سرمایه گذاری توسط بخش دولتی یا خصوصی در جهت تقویت گردشگری
در مجموعه روستایی مطالعه با بار عاملی ()0/653؛
 .4برنامهها و سیاستهای ایجاد درآمد و اشتغا ل مستقیم و غیرمستقیم از گردشگری در مجموعه روستایی مطالعه با بار
عامل (.)0/293
 اولویتهای سوم؛
 .1برنامهها و سیاستهای جلوگیری از تخریب مناظر طبیعی و ساختوسازهای غیرمجاز و بهتبع آن تخریب محیطزیست
در مجموعه روستایی مطالعه با بار عاملی ()0/901؛
 .2برنامهها و سیاستهای توزیع مناسب کاربریهای خدماتی و پذیرایی و امکانات و تأسیسات گردشگری در مجموعه
روستایی مطالعه با بار عاملی (.)789
 اولویتهای چهارم؛
 .1برنامهها و سیاستهای در جهت سرانه و درصد کاربریهای برجسته روستایی در مجموعه روستایی مطالعه با بار عاملی
(.)0/943
 اولویتهای پنجم؛
 .1برنامهها و سیاستهای جلوگیری از تخریب مناظر طبیعی و ساختوسازهای غیرمجاز و بهتبع آن تخریب محیطزیست
در مجموعه روستایی مطالعه با بار عاملی (.)0/914
جدول  -6خروجی متغیرها بر اساس اولویتبندی
اولویتبندی
شاخصهای

اولویت اول

اولویت
دوم

اولویت
سوم

اولویت
چهارم

اولویت
پنجم

Egh1

-0/682

0/293

0/117

-0/079

0/265

Egh2

-0/005

0/653

-0/300

-0/424

-0/079

Egh3

0/052

0/917

0/169

0/096

-0/023

Egh4

0/668

0/247

-0/177

0/060

0/361

Soc1

0/219

0/904

0/226

0/074

-/024

Soc2

0/900

0/112

0/189

-0/015

-0/080

Soc3

0/934

0/074

0/057

-0/110

-0/004

Soc4

0/743

0/510

0/243

0/025

0/063

Zis1

0/075

0/151

0/789

-0/058

0/192

Zist2

0/036

0/086

0/901

0/084

-0/039

Zis3

-0/054

-0/098

0/140

0/032

0/914

Zist4

-0/018

-0/041

-0/006

0/943

0/022

منبع؛ نویسندگان.1396،

نمودار شماره  3وضعیت سه بعدی دوران یافته متغیرهای را نشان میدهد .در این نمودار به وضوح میتوان دید که
متغیرها کمترین پراکنش را نسبت به هم دارند تقریبا در یک قسمت از نمودار اجتماع نمودهاند که این نشان دهند تاثیر گذاری
متغیرهای مد نظر در توسعه و عمران محدوده مورد مطالعه میباشد.
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شکل  -3سه بعدی پراکنش متغیرها نسبت به عملهای استخراج شده

نتیجهگیری:
با توجه به گسترش بیش از حد شهرهای کشور ما و افزایش مشکالت ناشی از شهرنشینی جدید و همچنین خالی شدن
روستاها و سرازیر شدن جمعیت این سکونتگاهها به شهرها باید چارهای اندیشیده شود تا از این مسائل و مشکالت کاسته شود از
اینرو میتوان گفت گردشگری روستایی پایدار میتواند با اشتغال زایی و ایجاد درآمد وسیله مهمی در توسعه پایدار روستایی و
جلوگیری از سرازیر شدن جمعیت روستاها به سوی شهرها باشد .شناخت شاخصهای سیاستگذاری در کنار تقاضای محیطی
شامل افراد ساکن در مناطق روستایی و بهرهبرداران دیگر از این مناطق ،برای تدوین سیاستهای بهینه و کارآمد به عنوان عامل
حیاتی در نظر گرفته میشود .بنابراین شناخت شاخصهای مناسب با مالحظات اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی و
اولویتبندی آنها برای توسعه و عمران در روستاها ضروری به نظر میرسد .از اینرو فلسفه تدوین این پژوهش نیز شناسایی و
اولویتبندی شاخصهای سیاستگذاری های توسعه و عمران در مجموعه روستایی ده باال با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی
میباشد .در اولویتبندی مرحله اول چهار متغیر وجود دارد که سه متغیر آن از مؤلفههای اجتماعی توسعه و عمران گردشگری در
مجموعه روستایی ده باال میباشد که مهمترین متغیر در این قسمت برنامهها و سیاستهای اطالعرسانی و تبلیغات مفید و
کارآمد در جهت جذب و ماندگاری گردشگران در مجموعه روستایی میباشد که بیشترین بار عاملی را به خود اختصاص داده
است .از اینرو ضمن توجه به این متغیر ،میبایست برنامهها و سیاستهای دیگر اجتماعی نیز تقویت گردد تا شاهد توسعه و
عمران مجموعه در سالها آتی باشیم.
در اولویتبندی مرحله دوم نیز همانند مرحله اول چهار متغیر وجود دارد که سه متغیر آن از مؤلفههای اقتصادی توسعه و
عمران گردشگری در مجموعه روستایی ده باال میباشد که مهمترین متغیر در این قسمت برنامهها و سیاستهای در جهت
تخصیص اعتبارت برای بهبود کمی و کیفی زیرساختهای در مجموعه روستایی مطالعه میباشد که بیشترین بار عاملی را به خود
اختصاص داده است؛ بنابراین ضمن توجه ویژهتر به این متغیر میبایست برنامهها و سیاستهای اقتصادی نیز مورد توجه برنامه
ریزان و سیاست مدارن شهرستان و استانی قرار گیرد به نظر میرسد که از دیدگاه پرسش شوندگان متغیرهای زیستمحیطی
اهمیت کمتری نسبت ب ه متغیرهای اقتصادی و اجتماعی داشتند زیر در اولویت ها سوم ،چهارم و پنجم قرا دارند در اولویتبندی
مرحله سوم دو متغیر وجود دارد که از مؤلفههای زیست محیطی توسعه و عمران گردشگری در مجموعه روستایی ده باال میباشد
این متغیرها شامل؛ برنامهها و سیاستهای جلوگیری از تخریب مناظر طبیعی و ساختوسازهای غیرمجاز و بهتبع آن تخریب
محیطزیست در مجموعه روستایی مطالعه و برنامهها و سیاستهای توزیع مناسب کاربریهای خدماتی و پذیرایی و امکانات و
تأسیسات گردشگری در مجموعه روستایی مطالعه است .در اولویتبندی مرحله چهارم فقط یک متغیر وجود دارد که از
مؤلفههای زیست محیطی توسعه و عمران گردشگری در مجموعه روستایی ده باال میباشد این متغیرها شامل؛ برنامهها و
سیاستهای در جهت سرانه و درصد کاربریهای برجسته روستایی در مجموعه روستایی مطالعه است .در اولویتبندی مرحله
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پنجم نیز همانند اولویت چهارم فقط یک متغیر وجود دارد که از مؤلفههای زیستمحیطی توسعه و عمران گردشگری در مجموعه
روستایی ده باال میباشد این متغیرها شامل؛ برنامهها و سیاستهای جلوگیری از تخریب مناظر طبیعی و ساخت و سازهای غیر
مجاز و بهتبع آن تخریب محیطزیست در مجموعه روستایی مطالعه است .باتوجه به نتایج حاصل شده از تحقیق به ارائه
پیشنهادات مناسب پرداخته می شود؛
 انطباق اصول و اساس سیاستگذاریها ،برنامهریزیهای اقتصادی توسعه و عمران گردشگری و  ...با سیاستهای اقتصاد
مقاومتی در سطح استان یزد ،شهرستان تفت و سپس مجموعه روستایی ده باال
 ایجاد تمرکز در سیاستگذاری ها و راهبردها در سطح استان یزد و تفیظ اختیار نظارت و هماهنگی دستگاههای مرتبط با
حوزه گردشگری روستایی بر امور صنعت گردشگری مجموعه روستایی ده باال به یک سازمان یا نهاد مستقل
 تشکیل کارگروههای گردشگری روستایی در سطح استان و شهرستان با حضور دستگاههای متولی و افراد متخصص جهت
اجرایی شدن سیاستها و برنامه های ابالغی و هماهنگی در وظایف به صورت هر سه ماه یکبار و تشکیل جلسات محیطی

 بهرهگیری از ارتباطات برای جذب گردشگران و توسعه زیرساختهای الزم بهمنظور راهاندازی دفاتر فناوری ارتباطات و
اطالعات در مجموعه روستاهای گردشگری ده باال با هدف ارائه خدمات به گردشگران
 اتخاذ تدابیری مناسب برای حمایت از شرکتهای حقیقی و حقوقی دانشبنیان و کارآفرین در جهت توسعه شاخصهای
اجتماعی و فرهنگ در منطقه روستایی هدف گردشگری مورد مطالعه
 ارتقای شاخصهای کمی و کیفی در خصوص امکانات بهداشتی -درمانی -اداری و  ...در مجموعه روستایی ده باال و
روستاهای تابعه ان با شعاع عملکرد مناسب با هدف توسعه و عمران بخش گردشگری
 تهیه گزارش ها توجیهی به صورت مصور یا تصویری برای اقدام مؤثر توسط سازمان ایرانگردی و جهانگردی در خصوص
ارتقای کمی و کیفی آژانسهای و سازمان صدا و سیما در معرفی این منطقه
 ایجاد زمینه های استفاده از همکاری و مشارکت و حضور نیروی انسانی بومی و آماده به کار برای خدمات گردشگری مردم
منطقه برای بهبود صنعت توریسم

 تدوین سند چشمانداز وضعیت زیستمحیطی مجموعه روستایی ده باال و ارتقای شاخصهای گردشگری آن (با توجه به
پتانسیلهای بالقوه) متناسب با اهداف آمایش سرزمین در سطح استان

 تهیه سیاستگذاریهای اکولوژیکی و زیستمحیطی در سطح شهرستان تفت و مجموعه روستایی ده باال و اختصاص
سرمایه جهت اجرای آن در جهت تقویت پتانسیل و قابلیت گردشگری مجموعه
 ایجاد خانه و کاشانه (بوم گردی) و مراکز اقامتی مناسب زیست محیط و حمایتهای تشویقی و مالی بهمنظور ماندگاری در
سطح روستاهای مورد مطالعه
 تهیه سند مصوب زیستمحیطی شهرستان تفت با تأکید بر اولویت دادن به شناسایی شاخصهای زیستمحیطی و
اکولوژیکی مجموعههای روستایی گردشگری بخصوص مجموعه روستایی ده باال
 شناسایی مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست در مجموعه وستایی ده باال تهیه و طرحهای حفاظتی برآنها
با در نظر گرفتن حضور گردشگران داخل و خارجی در محیط روستاها

 اتخاذ رویکرد مشارکتی برای پیوند دادن سایر جاذبههای گردشگری روستاهای موجود در مجموعه گردشگری ده باال با
شرایط زیست محیطی آن و در نتیجه افزایش زمان ماندگاری گردشگران و جذب تعداد بیشتری از گردشگران.
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