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سنجش پايداري گردشگري در روستاهاي هدف گردشگري
مطالعة موردي :شهرستان سپيدان
سعيدرضا اکبريان رونيزي* ـ استادیار بخش جغرافیا ،دانشگاه شیراز
دریافت مقاله7931/6/71 :

پذیرش نهایی7931/77/79 :

چکيده
تعیین روستاهاي هدف گردشگري در کشور را میتوان از سیاستهاي تأثیرگذار در فرایند توسعة پایدار گردشـگري
در نواحی روستایی قلمداد کرد .نکتة درخور توجه در این زمینه سنجش پایداري گردشـگري در ایـن روستاهاسـت.
پژوهش حاضر با هدف سنجش سطح پایداري توسعة گردشگري در روستاهاي هدف گردشگري شهرستان سـيیدان
(استان فارس) انجام شد .این تحقیق از نوع کاربردي و روش انجام آن توصیفیـ تحلیلی است .بهمنظـور جمـ آوري
داده هاي مورد نیاز از دو روش اسنادي و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد .سـطح تحلیـپ پـژوهش روسـتا و واحـد
تحلیپ سرپرستان خانوارهاي محلی ( 022سرپرست) و مـدیران محلـی ( 71مـدیر) اسـت .بـراي تج یـه و تحلیـپ
دادهها از روشهاي آماري و غیرآماري (روش بارومتر) استفاده شده است .نتایج بهدستآمـده نشـان مـیدهنـد کـه
توسعة گردشگري در روسـتاهاي مطالعـه شـده درمجمـوع در سـطح متوسـي پایـداري قـرار دارنـد کـه بـین ابعـاد
بررسیشده ،بعد اجتماعی ـ فرهنگی وضعیت پایداري بهتري دارد .همچنین نتایج نشان دادند کـه بـین روسـتاهاي
مطالعهشده ازلحاظ پایداري توسعة گردشگري تفـاو معنـاداري وجـود دارد و روسـتاي مـارگون بیشـترین امتیـاز
پایداري و روستاي دهکهنه پایینترین امتیاز پایداري را دارد.


کليدواژهها :بارومتر پايداري ،توسعة پايدار گردشگري روستايي ،روستاهاي هدف ،شهرستان سپيدان.
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مقدمه 
گردشگري فعاليتي است با تأثيرها و پيامدهاي متفاوت مطلوب و نامطلوب ،که با افزايش آگاهي
پژوهشگران و تصميمگيران حوزة گردشگري در مورد مشکالت و تأثيرات نـامطلوب آن ،توسـعة
پايدار بهعنوان جايگزين مدلهاي سنتي نئوکالسـي

پديـدار شـد (.)Choi et al., 2006, 1274

گردشگري نظام بسيار پيچيدهاي از فعاليتها و خـدمات اسـت ،ازايـنرو تحقـ توسـعة پايـدار
گردشــگري بــهمنظــور دســتيابي بــه تــأثيرات مطلــوب ،نيازمنــد دري اساســي از پيچيــدگي و
ويژگيهاي نظام گردشگري است ( .)UNDP, 1999, 13اين پيچيدگي در فضـاها و عرصـههـاي
جغرافيايي که فعاليتهاي گردشگري در آنها جريان دارند مشاهده ميشود ،ازجمله ميتوان بـه
نواحي روستايي اشاره کرد که توسعه و رون فعاليتهـاي گردشـگري در آنهـا روزافـزون اسـت.
گردشگري روستايي توجه دولتها ،سازمانهاي غيردولتي و فعاالن اقتصـادي را بـهخـود جلـ
کرده است ،زيرا نقش مهمي در جهتدهي فعاليتهـاي اقتصـادي و کمـ

بـه افـزايش درآمـد

جوامع محلي ايفا ميکند ) .(Chin et al., 2014, 36توسعة فعاليتهـاي گردشـگري در نـواحي
روستايي بدون توجه به مباحث و مفاهيم پايداري امکانپذير نيسـت و آينـدة ايـن نـواحي را بـا
چالشهاي اساسي روبهرو ميسازد .در چارچوب ايـن ديـدگاه مـيبايسـت از منـابع گردشـگري
خردمندانه بهرهبرداري کرد ،تا در درازمدت پويايي خود را حفظ کننـد و پايـدار بماننـد (بيـات،
.)16 ،8131
ايران ازجمله کشورهايي است کـه در سـالهـاي اخيـر در راسـتاي توسـعة پايـدار نـواحي
روستايي ،توسعة گردشگري در آن مورد توجه قرار گرفته و سياستهـا و برنامـههـاي متتلفـي
(طرح جامع توسعة گردشگري کشور ،تعيين مناط ويژة گردشگري) در اين زمينه تدوين کرده
است (رضواني .)121 ،8111 ،بهمنظور توسعة فعاليتهـاي گردشـگري در روسـتاها و ضـرورت
تقويت زيرساخت هاي عمومي و افزايش آن ،کميتة راهبردي گردشگري روستايي و عشـايري در
سال  8111در سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري تشکيل شد .اين کميتـه بـر
آن شد تا با توجه به وجود قابليتهاي فراوان گردشگري در روستاهاي متتلـ کشـور بـه رفـاه
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اجتمــاعي و توســعة فعاليــتهــاي اقتصــادي و خــدماتي در منــاط متتلـ بپــردازد .ازايــنرو
روستاهايي که توانمندي و قابليت جذب گردشگري بيشتري داشتند ،بهعنوان روستاهاي هـدف
گردشگري انتتاب شدند .بررسي و شناخت جاذبهها و ارائة خدمات در هر برنامهريـزي و طـرح
گردشگري ،از مطالعات پايه و اساسـي اسـت کـه سـازمان ميـراث فرهنگـي ،صـنايع دسـتي و
گردشگري با انتتاب روستاهاي هدف گردشگري گامي مهم در اين مسـير برداشـت (رحيمـي و
رنجبردستاني.)812 ،8138 ،

روستاي هدف گردشـگري بـه محـدودهاي جغرافيـايي گفتـه مـيشـود کـه در آن يـ

يـا

مجموعهاي از جاذبههاي تاريتي ،طبيعي و فرهنگي وجود دارد که انگيزهاي براي سفر و اقامـت
گردشگران خواهند بود .تعيين ايـن گـروه از روسـتاها از رويکردهـاي اصـلي دولـت بـراي رفـع
محروميت و ايجاد محريهاي توسعه در مسير تحق اهداف تعيـينشـده در سـند چشـمانـداز
بيستسالة کشور ،بهرهگيري از توانهاي مناط محروم بهويـژه روسـتاها ،و مقولـة گردشـگري
است .تاکنون  464روستا بهعنوان روستاهاي هـدف گردشـگري در سـازمان ميـراث فرهنگـي و
گردشگري تصوي

شده ،که بيشترين تعـداد روسـتاهاي هـدف گردشـگري متعلـ بـه اسـتان

سيستان و بلوچستان و کمترين آن متعل به استان البرز است (عليقلـيزاده .)2211 ،8131 ،از
مجموع روستاهاي هدف 86 ،روستا در استان فارس قـرار دارد کـه از ايـن تعـداد 6 ،روسـتا در
شهرستان خوش آب وهواي سپيدان است که بـهسـب

جاذبـههـاي متتلـ  ،انـواع گونـههـاي

گردشگري در آن رواج دارد .روستاهاي هدف گردشگري اين شهرستان بـهسـب وجـود منـا ر
طبيعي و شرايط خاص آبوهوايي ،از مهمترين و جذابترين عرصههاي گردشگري استان فارس
بهشمار ميآيند که همواره مورد توجه و آمدوشد گستردة گردشگران براي گذران اوقات فراغـت
در فصول متتل سال بودند و آثار و پيامدهاي متتل و متفاوتي را بهدنبـال داشـته اسـت .در
اين زمينه ،بروز و تشديد آثار نامطلوب ميتواند حيات انواع اکوسيستمهـاي منطقـه را بـهخطـر
بيندازد .ازاينرو ،مبنا قراردادن رويکرد پايداري در برنامهريزيهـاي توسـعة گردشـگري در ايـن
مناط اهميت بسيار دارد .گـامبرداشـتن در مسـير توسـعة پايـدار گردشـگري نيازمنـد دري و
863
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شناخت جامعي از وضعيت پايداري گردشگري است .نداشتن شناخت کافي از وضعيت پايـداري
گردشگري در نواحي روستايي ميتواند منجر به تشديد آثار و پيامـدهاي نـامطلوب اکولـوييکي،
اقتصادي و اجتماعي فرهنگي در اين روستاها شود و بيش از پيش آينـدة توسـعة گردشـگري را
با چالش و مشکالت متعدد روبه رو سازد .بنابراين ،آگاهي از وضعيت پايداري گردشگري و ابعـاد
آن در اين مناط الزامي و اجتنابناپـذير مـينمايـد و مـيتوانـد راهنمـاي مـيثري پـيش روي
برنامهريزان و دست اندرکان اين حوزه باشد .هدف اصلي پژوهش حاضر ،سنجش سطح پايـداري
توسعة گردشگري در روستاهاي هدف گردشگري شهرستان سپيدان و پاسخگويي بـه ايـن سـه
پرسش است :ال ) توسعة گردشگري در روستاهاي هدف در چه سطحي از پايـداري قـرار دارد
ب) چه تفاوتي بين پايد اري گردشگري از ديدگاه ساکنان و مديران محلي در روسـتاهاي مـورد
مطالعــه وجــود دارد ج) چــه تفــاوتي بــين پايــداري توســعة گردشــگري در روســتاهاي هــدف
گردشگري شهرستان سپيدان وجود دارد

مبانينظري 
گردشگري در مفهوم پايداري ،معناي ويژهاي دارد .زايش اين مفهـوم در مطالعـات گردشـگري،
حاصل تالش براي دستيابي به پايداري در تمامي زمينههاي توسعه است .توسعة پايـدار از نظـر
محيطزيستي غيرمترب ،ازنظر فني متناس  ،از نظر اقتصـادي پويـا و از نظـر اجتمـاعي مـورد
پذيرش مردم است (ضرغام بروجني و ني بـين .)861 ،8138 ،ترکيـ گردشـگري و پايـداري
دربرگيرندة مجموعهاي از مباني ،سياستها و روشهاي مديريتي است کـه منشـأ آن را بايـد در
کشورهاي توسعهيافته جستوجو کـرد ( .)Hunter, 1997, 850نتسـتينبار مفهـوم پايـداري در
حوزههاي مربوط به گردشگري را باتلر در سال  8336مطرح کـرد (.)Hardy et al., 2002, 478
وي معتقد بود که بايد گام هايي ويژه برداشت وگرنه از نواحي مقصد گردشگري و منابع بـهطـور
اجتنابناپذيري استفادة مفرط مي شود و ديگر جذاب نتواهند بود و سرانجام بـه افـت کـاربري
ميرسند (.)Tefler & Sharply, 2008, 241
811
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توسعة پايدار گردشگري که پژوهشگران بسياري آن را بـهصـورت جـامع بررسـي کـردهانـد
( ،)Tosun, 2001; Harris & Leiper, 1995; Murphy, 1994; Mowforth & Munt, 1998
فرايندي است که نيازهاي گردشگران و جامعة ميزبان را تأمين و در عين حـال از فرصـتهـاي
آينده حمايت ميکند و مديريت تمامي منـابع را بـهمنظـور تـأمين انـواع نيازهـاي اقتصـادي و
اجتماعي بـههمـراه دارد ( .)Risteskia et al., 2012, 377کميتـة توسـعه پايـدار گردشـگري در
نشستي در تايلند در مارس  2114در تعري گردشگري پايـدار تجديـد نظـر کـرد .هـدف ايـن
بازبيني ،انعکاس بهتر نتايج پايداري در گردشگري با توجـه بـه نتـايج کنفـرانس توسـعة پايـدار
يوهانسبورگ است .تعري مفهومي جديـد بـر ايجـاد تعـادل بـين جنبـههـاي محـيطزيسـتي،
اجتماعي و اقتصادي گردشگري ،نيـاز بـه اجرايـيشـدن اصـول پايـداري در همـة بتـشهـاي
گردشگري ،و درنظرگرفتن اهداف جهاني گردشگري (ماننـد زدودن فقـر) تأکيـد دارد (

Georg,

 2008, 8به نقل از ضرغام بروجني و ني بين.)8138 ،
به نظر مورفي توسعة پايـدار در گردشـگري نقـش مهمـي دارد ،چراکـه گردشـگري درواقـع
صنعتِ منبع است که به موهبت طبيعت و ميراث جامعه وابسته است و اين منـابع را بـهعنـوان
بتشي از محصول ارائه ميکند ،اما در اين منابع با ساير کاربران ازجمله سـاکنان محلـي سـهيم
است ( .)Jr, 2003, 23باتلر بيان ميکند توسعة پايدار گردشگري اصوالً به توسعة گردشـگري بـا
تأکيد بر جامعة ميزبان ميپردازد ( .)Weaver & Lawton, 2002, 348توسعة پايدار گردشـگري
بايد بهعنوان پارادايم انطباقي و قسمتي از مفهوم اصلي توسعه و توسـعة پايـدار در نظـر گرفتـه
شود و جزئي سهيم در اهداف کلي توسعة پايدار باشد .توسعة پايـدار گردشـگري بايـد در تمـام
انواع توسعههاي گردشگري مورد توجه قرار گيرد يا دستکم با مباني اصلي توسعه در هر زمـان
و هر مکاني با توانايي نسلهاي آينده بـراي تـأمين نيازهـا و آمـالشـان تنـاقن نداشـته باشـد
(.)Tosun, 1998, 596

818

سنجش پایداری گردشگری در روستاهای ...

سعیدرضا اکبریان رونیزی

هدف اوليـة توسـعة پايـدار گردشـگري بـه حداکنررسـاندن منفعـتهـا و درعـينحـال بـه
حداقلرساندن تأثيرات نامطلوب است ( .)Kent, 2005, 26; Weaver, 2012, 10کاتر و گـودال

8

( )8333معتقدند که توسعة پايدار گردشگري بايد اين موارد را هدف قـرار دهنـد :الـ ) تـأمين
نيازهاي جمعيت ميزبان براسـاس ميلفـههـاي بهبـود اسـتانداردهاي زنـدگي در کوتـاهمـدت و
بلندمدت؛ ب) تأمين تقاضاهاي تعداد فزايندة گردشگران و تداوم جذب آنها به ناحية مقصـد؛ ج)
حصول اطمينان از اينکه بهبود دو هدف پيشين براسـاس قابليـت و توانـايي محـيط ،در تـأمين
منافع نسلهاي آينده تأثير نامطلوبي برجاي نگذارد (.)Chami, 2002, 7
اسـاس گردشـگري روستايي عبارت است از :ترکي محيطزيسـت روسـتايي ،فعاليـتهـاي
مزرعه و فرهنـگهاي متتص موجـود در روستا بهمنظور فراهمآوردن زمينة تفريح و تنوع براي
گردشگران ،ايجاد فرصـتي بـراي افـراد محلي در جهت کس درآمد بيشـتر ،ايجـاد اشـتغال ،و
آشنايي بـا فرهنـگ هـاي متتلـ و ايجـاد ارتباط بـا افـراد خـارج از روسـتا .همـة ايـن مـوارد
نشاندهندة رابطهاي قوي ميان گردشگري روستايي با توسعة پايدارنـد و از راهکارهـاي اساسـي
براي توسعة مناط روستايي توجه به اين نـوع گردشـگري اسـت (افتتـاري و همکـاران.)3 ،8113 ،
توسعة پايدار گردشگري روستايي سب احياي فرهنگهـاي محلـي و سـنتي؛ تشـوي فعاليـتهـاي
جمعي؛ افزايش درآمد؛ ايجاد منابع جديـد درآمـد؛ حفـظ و حراسـت از محـيط طبيعـي ،فرهنگـي و
اجتماعي روستاها؛ و نگهداشت جمعيت ميشود (قديري معصوم و همکاران.)61 ،8113 ،
توسعة پايدار گردشگري داراي ابعاد متتل (جدول  )8و مفاهيم و اصولي است کـه توسـان
( )2118آنها را در پنج مورد طبقهبندي کرده است :ال ) توسعة پايدار گردشگري بايد در تأمين
نيازهاي اصلي کساني که تاکنون در مقاصد گردشگري ناديده گرفتـه مـيشـدند ،سـهيم باشـد؛
ب) توسعة پايدار گردشگري بايد بيعدالتي و فقر مطل را در مقاصد محلي گردشـگري کـاهش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Cater and Goodall
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دهد؛ ج) توسعة پايدار گردشگري بايد در ايجاد شرايط الزم توسعة گردشگري در مقاصد سـهيم
باشد و در ساکنان محلي اعتمادبه نفس ايجاد کند تا از شرايط نامطلوب رهايي يابند؛ د) توسـعة
پايدار گردشگري ضمن آنکه بايد رشد اقتصادي ملي را تسريع کند ،ميبايست به رشد اقتصادي
محلي و منطقهاي نيز سرعت بتشد با توجه به اينکه اين رشد بايد بـين طبقـات اجتمـاع عادالنـه
تقسيم شود .توسعة پايدار گردشگري بايد به موارد گفتهشده در مقطع زماني مشتصي پاسخ دهد،
بدون اينکه بر توانايي نسلهاي آتي در برآوردن نيازهايشان تأثير بگذارد (.)Tosun, 2001, 290
جدول  .1ابعاد و اصول توسعة پايدار گردشگري
ابعاد 

پايداري
اقتصادي

پايداري
اکولوييکي

پايداري
فرهنگي

اصول 

مفهوم 

حفظ تنوع

حفظ و ارتقـاي تنـوع طبيعـي ،اجتمـاعي و فرهنگـي بـراي گردشـگري پايـدار
بلندمدت ضروري است و مبنايي انعطافپذير براي اين صنعت ايجاد ميکند.

حمايت از
اقتصادهاي
محلي

گردشگرياي کـه از دامنـة وسـيعي از فعاليـتهـاي اقتصـادي محلـي حمايـت
ميکند و هزينههـا و ارزشهـاي محيطـي را بـهحسـاب مـيآورد بـه حفـظ آن
اقتصادها کم ميکند و هم از آسي به محيط جلوگيري ميکند.

بازاريابي
مسئوالنة
گردشگري

بازاريابي اي که اطالعات کامل و مسئوالنهاي را براي گردشگران فراهم مـيآورد،
احترام به محيط هاي طبيعـي ،اجتمـاعي و فرهنگـي نـواحي مقصـد را افـزايش
ميدهد.

استفادة پايدار
از منابع

محافظت و استفادة پايدار از منابع طبيعي ،اجتماعي و فرهنگي حيـاتي اسـت و
کس وکار را در بلندمدت معقول ميسازد.

کاهشدادن
مصرف مفرط
و اتالف

کاستن از مصرف مفرط و اتالف از هزينه هاي بازيابي در بلندمدت از خسارتهـا
جلوگيري ميکند و کيفيت گردشگري را باال ميبرد.

آموزش
کارکنان

آموزش کارکنان که پايداري گردشگري را به روال هاي تجاري گره ميزنـد و بـا
بهکارگيري پرسنل محلي در تمامي سطوح هـمراسـتا اسـت مـيتوانـد کيفيـت
محصول گردشگري را بهبود بتشد.

تقبل تحقيقات

تحقيقات و نظارت مداوم اين صنعت بـا اسـتفاده از مجموعـة دادههـا و تحليـل
کارآمد ضروري است و به حل مشکالت کم ميکند و منـافع را روانـة مقصـد
گردشگري ،صنعت گردشگري و مشتريان ميکند.
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ادامة جدول  .1ابعاد و اصول توسعة پايدار گردشگري
ابعاد 

پايداري
اجتماع
محلي

اصول 

مفهوم 

يکپارچهسازي
گردشگري در
برنامهريزي

توسعة گردشگري وقتي در چارچوب برنامهريـزي راهبـردي محلـي و ملـي ادغـام
شود و تأثير محيطي آن ارزيابي شود ،باعث حيات بلندمدت گردشگري مـيشـود.
برنامه ريزي يکپارچه در حوزة هماهنگ سازي کاالها و مشارکت بين سـازمانهـاي
دخيل در تصميمگيري بايد صورت گيرد.

مشارکتدادن
جوامع محلي

مشارکت کامل جوامع محلي در بتش گردشگري بـه سـود آنهـا و محـيطزيسـت
است و کيفيت تجربة گردشگري را نيز ارتقا ميبتشد.

مشورت با
نقشآفرينان و
عموم مردم

مشاورة بين صنعت گردشگري و جوامع محلي ،سازمان ها و نهادها ضـروري اسـت
بهطوريکه آنها بتوانند همسو با يکديگر کار کنند و تضـاد منـافع بـالقوهاي را کـه
ممکن است پيش آيد حلوفصل کنند.

منبعSchorner, 2010, 92 :

با توجه به مفهومشناسي ،ابعاد و اهداف توسعة پايدار گردشـگري ،مـيتـوان توسـعة پايـدار
گردشگري روستايي را چنين تعري کرد :فرايندي است که بر تأمين نيازهـاي توسـعة اجتمـاع
محلي ،بهبود زنجيرة عرضة توليدات محلي ،تشوي صنايع و حرفههاي محلي ،توسـعة متناسـ
با رفيت زيست محيطي و اجتمـاعي محلـي ،و افـزايش ثبـات درآمـد گردشـگري تأکيـد دارد
(افتتاري و همکاران .)3 ،8113 ،دستيابي به توسعة پايدار گردشگري روستايي نيازمند تبيـين،
شناخت و تحليـل پايـداري گردشـگري اسـت و بـراي ايـن منظـور سـنجش پايـداري توسـعة
گردشگري مطرح ميشود .کو ( )2111مدلي را براي سنجش پايداري گردشگري ارائه کرده کـه
مبتني بر و ترکيبي از دو رويکرد مطرح در سنجش پايداري يعني رويکـرد کـلنگـر و جـزءنگـر
است .در اين مدل ترکيبي ،فرايند ارزيابي در هشت مرحله شامل اينهاست :شناسايي اکوسيستم
(انساني و طبيعي) ،شناسايي ابعاد اصلي پايداري ،شناسايي شاخصهاي پايداري ،تعيين مقياس
پايداري ،تعيين درجهبندي پايداري (بتشهاي ي

مقياس) ،بهرهگيري از ابزارهاي گرافيکـي و

نمايشي در فرايند ارزيابي پايداري گردشگري ،تداوم ارزيـابي پايـداري در طـول زمـان ،و نتـايج
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ارزيابي و بررسي آن ( .)Ko, 2005, 436در زمينة توسعة پايـدار گردشـگري و ارزيـابي پايـداري
گردشگري ،تحقيقات و مطالعات داخلي و خارجي انجـام شـده کـه در جـدول  2بـه آن اشـاره
شده است.
جدول  .2پيشينه و مطالعات مرتبط با پژوهش
عنوانپژوهش 

مهمتريننتايج 


محقق/محققان  سال 

توسان

8313

ريشههاي توسعة
ناپايدار گردشگري در
سطح محلي (ترکيه)

دستيابي به توسعة پايدار گردشـگري در سـطح محلـي در
کشــور درحــالتوســعه نيازمنــد انتتــابهــاي سياســي
ستتگيرانه ،فراينـد تصـميمسـازي مطمـئن و همکـاري
متصديان تورهاي بينالمللي و آيانسهاي خدماتي است.

توسان

2118

چالشهاي توسعة
پايدار گردشگري در
کشورهاي
درحالتوسعه

مبــاني توســعة پايــدار گردشــگري ازســوي کشــورهاي
توسعه يافته تدوين شود ،بدون آنکه شرايط کشـورهاي
درحالتوسعه در نظر گرفته شود.

کو

2111

ارتقاي فرايند ارزيابي
پايداري گردشگردي
(رويکردي مفهومي)

در فرايند سنجش پايداري گردشگري بايـد ضـمن تعيـين
هدف از ارزيابي ،سيستم انسـاني و اکوسيسـتم طبيعـي و
اجزا و عناصر هري را همزمان در نظر گرفت و شاخصها
و معيارهاي قابل اندازهگيري براي ارزيابي در ابعاد متتلـ
(محــيطزيســتي ،اقتصــادي ،اجتمــاعي و فرهنگــي) را
مشتص کرد.

يارکووا و
ديگران

2111

پايداري گردشگري در
بلغارستان

محدودههاي مطالعاتي گردشگري روسـتايي بـه سـطح
مناسبي از توسعه نرسيدهاند.

اکبريان
رونيزي و
رضواني

8134

تحليل و تبيين
پايداري توسعة
گردشگري در مناط
روستايي (مورد :بتش
مرکزي شهرستان
دماوند)

توسعة گردشگري روستايي در روستاهاي مورد مطالعه
در سطح پايداري ضعي قرار دارد.

ضرغام بروجني
و ني بين

8138

سنجش پايداري
توسعة گردشگري در
جزيرة کيش

در جزيرة کـيش ،درجـة پايـداري توسـعة گردشـگري
بينابين است و درجة پايداري سيستم انساني بـاالتر از
سيستم طبيعي است.
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ادامة جدول  .2پيشينه و مطالعات مرتبط با پژوهش
عنوانپژوهش 

مهمتريننتايج 


محقق/محققان  سال 

اکبريان
رونيزي

8138

ارزيابي پايداري
الگوهاي گردشگري در
نواحي روستايي
پيرامون کالنشهرها
(روستاهاي پيرامون
کالنشهر تهران)

الگوهاي گردشگري در نواحي روستايي مورد مطالعه در
سطح متوسـط پايـداري قـرار دارنـد و امتيـاز پايـداري
الگــوي گردشــگري خانــههــاي دوم بيشــتر از الگــوي
گردشگري روزانه است.

مهدوي

8131

ارزيابي پايداري توسعة
گردشگري روستايي در
ايران (مورد روستاهاي
تاريتي فرهنگي ايران)

گردشگري در روستاهاي مورد مطالعه در سطح ضعيفي
از پايداري قرار دارند و در بعدهاي اجتماعي و اقتصـادي
پايداري بيشتري از بعد محيطي دارند.

منبع :مطالعات نگارنده8134 ،

روششناسيتحقيق 

پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردي و روش انجام آن توصيفيـ تحليلي است .دادههـاي مـورد
نياز با اسـتفاده از روش اسـنادي و ميـداني گـردآوري شـدند و روش ميـداني مبتنـي بـر ابـزار
پرسشنامه است .محدودة مطالعاتي اين پژوهش هر شش روستاي هدف گردشـگري شهرسـتان
سپيدان است .جامعة آماري اين پژوهش ،ساکنان و مديران محلي هستند و براي تعيـين حجـم
نمونه  81درصد از سرپرستان خانوار ( 211سرپرست خانوار )8و  81مدير محلي (در هـر روسـتا
سه مدير) بهعنوان حجم نمونه انتتاب شدند .شاخصها و نماگرهـا از منـابع مـرتبط دريافـت و
سپس با بهره مندي از ديدگاه متتصصـان و اسـتادان دانشـگاه تبيـين شـدند .سـنجش پايـايي
پرسشنامه با بهره مندي از روش آلفاي کرونباخ براي پرسشنامة سرپرستان خانوار برابر  1/161و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 7با توجه به هدف تحقیق مبنی بر تحلیپ وجود تفاو بین پایداري گردشگري در روسـتاهاي هـدف گردشـگري (تحلیـپ در
سطح روستا) ،تعداد پرسشنامههاي خانوارِ تکمیپشده در روستاها بین  02تا  62پرسشنامه است.
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براي پرسشنامة مديران محلي  1/111محاسبه شد .بهمنظور تجزيه و تحليل دادهها با توجه بـه
نرمالبودن و مقياس دادهها 1و نيز تعداد جامعـه ،از آزمـونهـاي آمـاري  Tمسـتقل (دو نمونـة
مستقل شامل ساکنان و مديران محلي با دادههاي از نوع فاصلهاي) و تحليل واريانس ي طرفـه
(چند جامعة مستقل شامل شش روستا بـا دادههـاي از نـوع فاصـلهاي) و روشهـاي غيرآمـاري
(بارومتر پايداري) استفاده شـد .جـدول  ،1شـاخصهـا و نماگرهـاي سـنجش پايـداري توسـعة
گردشگري در پژوهش را نشان ميدهد.
جدول  .3شاخصها و نماگرهاي پايداري توسعة گردشگري
ابعاد 

شاخصهايعمده


نماگرها 

درآمد و توزيع آن

افزايش درآمـد  ،ايجـاد درآمـد برابـر ،رضـايت جامعـة ميزبـان از درآمـد
گردشگري ،ايجاد درآمدهاي مورد قبول ،ثبـات درآمـد ،افـزايش درآمـد
کسبة محلي ،ايجاد درآمد براي نهادهاي محلي ،و کاهش فقر

اقتصادي
هزينة زندگي

افزايش توانايي خانوارها بـراي تـأمين هزينـة زنـدگي ،بـاالرفتن قيمـت
زمين ،افزايش توانايي خانوارها در تهية مسکن مورد نياز ،افزايش توانايي
زنان سرپرست خانوار در تهية مسکن مورد نياز ،افزايش توانـايي جوانـان
در تهية مسکن مورد نياز ،و افزايش قدرت خريد ساکنان محلي

فعاليت و اشتغال

ايجاد فرصت هاي شغلي براي جامعة ميزبان ،امکان دستيابي برابر جامعة
ميزبان به فرصـتهـاي شـغلي ايجادشـده ،ايجـاد و توسـعة کـارآفريني،
استتدام ساکنان محلي ،تنوع فرصـتهـاي شـغلي ،ايجـاد فرصـتهـاي
شغلي براي جوانان ،ايجاد فرصت هاي شغلي براي زنـان ،امنيـت شـغلي،
رضايت از شغل در بتش گردشگري ،اشتغال افراد غيربـومي در مشـاغل
سودآور و محوري بتش گردشگري ،اسـتمرار و گسـترش فعاليـتهـاي
زراعي ،استمرار و گسترش فعاليتهاي بـا داري ،و اسـتمرار و گسـترش
فعاليتهاي دامداري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .7دادهها براساس نماگرهاي تحقیق در قالب طیف لیکر (رتبهاي) تهیه و براي استفاده در آزمونهاي آماري بهمنظور تحلیـپ
و پاسخگویی به پرسشها ،به مقیاس فاصلهاي تبدیپ شد.
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ادامة جدول  .3شاخصها و نماگرهاي پايداري توسعة گردشگري
ابعاد 

شاخصهايعمده


سرمايهگذاري

آگاهي محيطزيستي

آلودگي
محيطزيستي

منابع سرزمين

توسعة امکانات و
خدمات
اجتماعي ـ
فرهنگي
افزايش آگاهي جامعة
محلي

نماگرها 

ايجاد ميسسههاي اقتصادي جديد مـرتبط بـا بتـش گردشـگري ،افـزايش
سرمايهگذاري در زمينة خـدمات رفـاهي مربـوط بـه گردشـگري ،افـزايش
سرمايهگذاري در زمينة فعاليتهاي توليدي مربوط به گردشگري ،افـزايش
ســرمايهگــذاري در زمينــة تأسيســات زيربنــايي مربــوط بــه گردشــگري،
سرمايهگذاري افـراد بـومي در بتـش گردشـگري ،سـرمايهگـذاري در خـدمات
آموزشي ترويجي و اطالعرساني ،و سرمايهگذاري در ديگر بتشهاي اقتصادي
بهبود کيفيت محيط زيست روستا ،توجه مـديران محلـي در حفا ـت از
محيطزيست روستا ،توجه ساکنان محلـي در حفا ـت از محـيطزيسـت
روستا ،توجه و برنامهريزي براي دفن مناس مواد زائد ،و توجـه مـديران
محلي به حفا ت از جاذبههاي طبيعي روستا
افزايش حجم زباله ،آلودگي محيطزيست ،آلـودگي هـوا ،ايجـاد آلـودگي
صوتي ،و آلودگي آب
کاهش منابع آب آشاميدني ،کاهش سطح اراضي زراعي ،کـاهش سـطح
با ها ،تتري منـابع طبيعـي درنتيجـة توسـعة سـاختوسـازها ،تغييـر
کاربري اراضي روستا ،تأثير توسعة گردشـگري بـر تنـوع زيسـتي ،فشـار
ساکنان در بهره بـرداري از منـابع ،فشـار سـاکنان بـراي توسـعة نـواحي
اطراف ،فشار زياد بر منابع طبيعي ،ميزان ساختوسازهاي کنترلنشده و
بــيرويــه ،پيونــد و دلبســتگي ميــان مــردم محلــي و منــابع ،تتري ـ
حيات وحش ،تتري مراتع ،حفظ بان گياهي و جانوري ،افزايش تنـوع
گياهي ،افزايش تنوع جانوري ،و تتري چشم اندازهاي طبيعي
بهبود کيفيت خدمات مرتبط با گردشـگري ،بهبـود امکانـات و خـدمات
آموزشي ،بهبود يا توسعة شبکه هاي ارتباطي ،بهبود امکانـات و خـدمات
ورزشي ،بهبود امکانات و خدمات بهداشتي درمـاني ،افـزايش امکانـات و
خدمات تفريحي ،گسترش امکانات رفاهي براي جامعة ميزبان ،گسـترش
امکانات رفاهي بـراي گردشـگران ،کـاهش فشـار تقاضـا بـر خـدمات ،و
کاهش فشار تقاضا زيرساختها
افزايش سطح آگاهي ساکنان محلي از اهميـت منـابع طبيعـي ،افـزايش سـطح
آگاهي ساکنان محلي از اهميت گردشگري ،افزايش سطح آگاهي گردشـگران از
اهميت منابع طبيعي ،افزايش سطح آگـاهي و حساسـيت مسـئوالن و مـديران
محلي از اهميت منابع طبيعي ،افزايش سطح آگاهي مديران محلي از خواستههـا
و نيازهاي عرفي گردشگران ،و افزايش اطالعرساني درخصوص گردشگري
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ادامة جدول  .3شاخصها و نماگرهاي پايداري توسعة گردشگري
ابعاد 

شاخصهايعمده


نماگرها 

مشارکت و
همبستگي

تقويت توان نهادهاي محلي موجود بـراي خـدمات رسـاني بهتـر ،ايجـاد
نهادهاي محلي جديـد (تشـکلهـا و صـندو هـاي حمـايتي) ،افـزايش
همبستگي اجتماعي ساکنان محلي ،افزايش مشارکت ساکنان محلـي در
توســعة روســتا ،افــزايش مشــارکت ســاکنان محلــي در عمــران روســتا،
مشارکت ساکنان محلي در برنامهريزي هاي مرتبط با بتش گردشـگري،
مشارکت گردشگران در حفا ت و صـيانت از منـابع طبيعـي ،مشـارکت
گردشگران در توسعة روسـتا ،مشـارکت گردشـگران در عمـران روسـتا،
تعامل بين گردشگران و جامعة ميزبان

رضايت جامعة ميزبان

خشنودي و رضايت جامعة ميزبان از توسعة گردشـگري ،رضـايتمنـدي
جامعة ميزبان از دسترسي بـه امکانـات و خـدمات بـا توجـه بـه حضـور
گردشــگران ،و خشــنودي و رضــايت جامعــة ميزبــان از حضــور و نحــوة
برخورد گردشگران

فرهنگ و سنن

حفظ و احياي آداب و رسوم سنتي جامعة محلي ،تعارض فرهنگي بـين
گردشگران و جامعة ميزبان ،حفـظ و احيـاي مراسـم سـنتي در جامعـة
محلي ،ايجاد فرصت تبادل فرهنگـي بـين مـردم محلـي و گردشـگران،
حمايت و حفا ت از ارزشها و الگوهاي فرهنگي ،و الگوبرداري سـاکنان
محلي از رفتار و منش گردشگران

امنيت و رفاه
اجتماعي

جرم و جنايت ،مزاحمت هاي روزانه ،روانبـودن ترافيـ وسـايل نقليـه،
ارتقــاي امنيــت عمــومي ،ازدحــام و شــلوغي درنتيجــة توســعة بتــش
گردشگري ،سل آسايش براي جامعة محلي بهخاطر حضور گردشـگران،
درگيري هاي خانوادگي و اجتماعي در اثر رون خريد و فـروش زمـين و
مل  ،بروز ناهنجاري هـاي اجتمـاعي ،افـزايش رفـاه اجتمـاعي ،رعايـت
حقو مردم و مکانها ،رعايت زندگي شرافتمندانه ،رعايت حقـو زنـان،
و رعايت حقو کار

منبع :افتتاري و همکاران8113 ،؛ رضواني و همکاران8138 ،؛ اکبريان رونيزي و رضواني8134 ،


فرايندسنجشپايداريتوسعةگردشگري 
با بهره گيري از روش بارومتر طي فرايندي پنجمرحلهاي ،پايداري توسعة گردشگري ارزيابي شـد
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و نتيجة آن بدين شرح است )8 :همجهتکردن شاخصها و نماگرها :ممکن است در شاخصهـا
و نماگرهاي انتتابي هم سويي وجود نداشته باشد ،چراکه برخـي نزولـي (مقـدار پـايين بهتـر) و
برخي صعودي (مقدار باال بهتر) هستند .بر ايـن اسـاس ،شـاخصهـا و نماگرهـا بايـد هـمسـو و
همجهت باشند )2 .وزن دهي به نماگرها :ارزش هر شاخص و نماگر اهميت بسيار دارد .به همين
دليل ،با روش دلفي و بهرهگيري از ديدگاه متتصصان به شاخصهـا و نماگرهـا وزن داده شـد و
وزن محاسبهشده در مقدار هر شاخص و نماگر ضرب شد )1 .تجميـع نماگرهـا :در ايـن مرحلـه
براي محاسبة مقدار هر شاخص ،نماگرهاي مربوط به آن محاسـبه و مقـدار نهـايي هـر شـاخص
محاسبه شد )4 .محاسبة آمارهها :پس از انجام مراحل پيشين ،محاسبههاي آماري نهايي انجام و
نتايج استتراج ميشود )1 .استانداردکردن دادهها :براي مقايسه و محاسبههـاي آمـاري الزم اسـت
شاخصها استاندارد شوند .در اين مرحله حداقل و حداکنر هر شاخص تعيين و دامنة تغييـرات آن
محاسبه و نهايتاً مقدار هر عدد از مقدار حداقل شاخص کم و حاصل بر دامنة تغييرات تقسيم شـد
و دادههاي استانداردشده بين صفر و ي

بهدست آمد )6 .تعيين معيار انـدازهگيـري :بـراي تبـديل

محاسبههاي کيفي به کمي از طبقات پنجگانة پرسکات آلن استفاده شد (جدول .)4
جدول  .4ارزش و وضعيت پايداري توسعة گردشگري
معادل 

ارزش 

وضعيتپايداري 

1 -1/2

1 -21

ناپايدار

1/2 – 1/4

21 -41

پايداري ضعي

1/4 – 1/6

41 -61

پايداري متوسط

1/6 – 1/1

61 -11

پايداري خوب

1/1-8

11 -811

پايدار


شناختاجماليمحدودةمطالعاتي 
شهرستان سپيدان (استان فارس) با مرکزيت شهر اردکان در عرض جغرافيايي  11درجـه و 16
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دقيقة شـمالي ،و طـول جغرافيـايي  18درجـه و  41دقيقـة شـرقي بـا مسـاحت حـدود 2113
کيلومترمربع در شمالغربي شيراز واقع شده است .ايـن شهرسـتان از نظـر تقسـيمات کشـوري
داراي سه بتش مرکزي ،بيضاء ،همايجان است و از هشت دهستان با  2221آبادي تشکيل شده
و داراي  13131نفر جمعيت است .بتش عمده اي از ايـن شهرسـتان کوهسـتاني و پوشـيده از
جنگل و داراي تابستان معتدل و زمستاني سرد و پوشيده از برف است .محـدودة مـورد مطالعـه
(شکل  )8از نواحي مطرح گردشگري در استان فارس بهشمار ميآيد که از مهمترين جاذبههـاي
گردشگري آن ميتوان به آبشار مارگون ،پيست اسکي ،تنگ غورهدان ،تنگ تيزآب ،درياچة بـرم
فيروز ،چشمه و برم ششپير اشاره کرد که در فصول متتل سال توجـه گردشـگران داخلـي و
حتي خارجي بيشماري را به سوي خود جلـ کـرده اسـت .روسـتاهاي هـدف گردشـگري ايـن
شهرستان ،شش روستاي دهکهنه ،بهرغان ،رودبال ،مارگون ،کهکران و کمهر است که درمجموع
 2118خانوار و  1111نفر جمعيت دارند.

شکل  .1موقعيت محدوده و روستاهاي هدف
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يافتههايتحقيق

از مجموع پاسخگويان (مردم) 11 ،درصد را مردان و  81درصد را زنـان تشـکيل مـيدهنـد کـه
ميانگين سني آنها  11/6سال است .از لحاظ تحصيالت بيشـترين آنهـا ( 12درصـد) تحصـيالت
متوسطه و ازلحاظ وضعيت شغلي بيشترين آنها در بتش خدمات فعاليت دارند .از مجمـوع ايـن
نمونة آماري 12 ،درصد ا هار کردند که در مشاغل مرتبط با بتش گردشگري فعاليت دارنـد .از
مجموع مديران محلي تمامي آنها مرد و متوسط سنيشان  48/1سال است ،کـه بيشـترين آنهـا
( 44/4درصد) داراي تحصيالت متوسطه هستند (جدول .)1

جدول  .5ويژگيهاي شخصي پاسخگويان (درصد)
پاسخگويان(مردم) 


مديرانمحلي 

مرد

11

811

ويژگي 

زن

81

ـــ

11/6

48/1

ابتدايي

81

1/6

راهنمايي

83

ـــ

متوسطه

12

44/4

فو ديپلم و باالتر

83

11

کشاورز ـ دامدار

83

11

خدماتي

11

ــ

اداري

81

21/1

ساير و ا هارنشده

21

22/2

جنس
متوسط سن

تحصيالت

شغل

منبع :يافتههاي پژوهش8134 ،

وضعيت پايداري توسعة گردشگري در روستاهاي مورد مطالعه نشان ميدهد کـه امتيـاز پايـداري
کل  1/112است ،که براسـاس ديـدگاه سـاکنان محلـي  1/181و از ديـدگاه مـديران محلـي 1/112
محاسبه شده است .بين ابعاد سهگانـه ،بعـد اجتمـاعي و فرهنگـي بـا امتيـاز  1/112داراي بيشـترين
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ميزان پايداري و بعد محيطزيستي با امتياز  1/463پايينترين ميـزان پايـداري را بـهخـود اختصـاص
داده که بيانگر وضعيت نامطلوب بعد محيطزيستي توسعة گردشـگري اسـت .بـهتفکيـ

ديـدگاه دو

گروه مطالعهشده ،از ديدگاه ساکنان محلي بهترتي بيشترين و کمتـرين ميـزان پايـداري مربـوط بـه
ابعاد اقتصادي و محـيطزيسـتي ،و از ديـدگاه مـديران محلـي بيشـترين و کمتـرين ميـزان پايـداري
بهترتي مربوط به ابعاد اجتماعي ـ فرهنگي و اقتصادي است .بـهجـز پايـداري بعـد اقتصـادي کـه از
ديدگاه ساکنان محلي وضعيت بهتري دارد ،در دو بعد ديگر (محيطزيستي و اجتمـاعيـ فرهنگـي) از
ديدگاه مديران محلي وضعيت اين ابعاد مطلوبتر و پايدارتر از ديدگاه ساکنان محلي است .دليل ايـن
داوري را ميتوان دري بهتر و عمي تر ساکنان محلي از تأثيرات زيسـتمحيطـي توسـعة گردشـگري
خصوصاً بهسب فعاليتهاي شغلي آنها و دري تأثيرات اقتصادي مناس تر مديران محلي درخصـوص
توسعة گردشگري و مسائل و مشکالت اقتصادي نواحي روستايي دانست .هرچند بين ميزان پايـداري
ابعاد در دو گروه (مديران و ساکنان محلي) اختالف وجود دارد ،براساس نتـايج آزمـون  Tمسـتقل بـا
توجه به مقدار  P valueمحاسبهشده (که باالتر از  1/11بهدستآمده است) ،مالحظه ميشود که ايـن
تفاوت و اختالف معنادار نيست (جدول .)6
جدول  .6ميزان پايداري توسعة گردشگري بهتفکيک ابعاد از ديدگاه ساکنان و مديران محلي
بعد 

ساکنانمحلي 

محيطزيستي

1/116

1/118

اقتصادي

1/111

1/111

اجتماعي ـ فرهنگي

1/166

1/131

1/112

کل

1/181

1/112

1/112

سطحمعناداري 

مديرانمحلي 

کل 

1/463

1/118

1/141

1/138
1/131
1/681

منبع :يافتههاي پژوهش8134 ،

نتايج حاصل از پايداري گردشگري براساس روش بارومتر در قالـ دو سيسـتم کـالن رفـاه
انساني و رفاه اکوسيستم ،نشان از آن دارند که امتيـاز شـاخص رفـاه انسـاني  1/164و در رفـاه
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اکوسيستم طبيعي  1/463است .اين نتيجه بيان ميکنـد کـه در روسـتاهاي هـدف گردشـگري
شهرستان سپيدان ،شـاخصهـاي اقتصـادي و اجتمـاعيـ فرهنگـي در تنـا ر بـا شـاخصهـاي
محيطزيسـتي وضـعيت مناسـ تـري دارنـد .براسـاس روش بـارومتر و بـهتفکيـ

گـروههـاي

مطالعهشده ،نتايج نشان مي دهند که توسعة گردشگري از ديدگاه مردم محلي در سطح پايداري
ضعي و از ديدگاه مديران محلي در سطح متوسط قرار دارد .از ديدگاه هـر دو گـروه ،وضـعيت
پايداري سيستم رفاه انساني مناس تر از رفاه اکوسيستم طبيعي است .درمجمـوع نتـايج بيـانگر
آن اند که توسعة گردشـگري در روسـتاهاي هـدف شهرسـتان سـپيدان در سـطح متوسـطي از
پايداري قرار دارد (جدول  1و شکل .)2
بررسي وضعيت پايداري هري

از شاخصهاي عمدة مـورد مطالعـه نشـان مـيدهـد کـه از

ديدگاه هر دو گروه ،شاخص رضايتمندي از توسعة گردشگري داراي باالترين ميزان پايـداري و
براساس ديدگاه ساکنان محلي شاخص منابع سـرزمين داراي پـايينتـرين ميـزان پايـداري و از
ديدگاه مديران محلي شاخص سرمايهگذاري داراي پايينترين ميزان پايداري است.

جدول  .7سطح پايداري توسعة گردشگري براساس روش بارومتر
جامعةمورد

رفاه

سطح

رفاهاکوسيستم

سطح

وضعيتپايداري

مطالعه 

انساني 

پايداري 

طبيعي 

پايداري 

کل 

ساکنان محلي

1/116

متوسط

1/116

ضعي

ضعي

مديران محلي

1/111

متوسط

1/118

متوسط

متوسط

کل

1/164

متوسط

1/463

متوسط

متوسط

منبع :یافتههاي پژوهش7931 ،
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شکل  .2پايداري توسعة گردشگري بر اساس روش بارومتر

براساس ديدگاه هر دو گروه ،بيشترين و کمترين ميزان پايداري بهترتي مربوط به شـاخص
رضايت مندي از توسعة گردشگري با امتياز پايداري  1/631و شاخص آگاهيهاي محيطزيسـتي
با امتياز پايداري  1/421است (جدول .)1
نتايج بررسي امتياز پايداري توسعة گردشگري بـهتفکيـ

روسـتاهاي مـورد مطالعـه نشـان

ميدهند که از لحاظ امتياز پايداري کل ،روستاي مارگون با امتياز  1/111و روستاي بهرغـان بـا
امتياز  1/282به ترتي بيشترين و کمترين ميزان پايداري را بهخود اختصاص دادهاند .بهتفکي
ابعاد مورد مطالعه مالحظه ميشود که روستاي مارگون در بين روستاها در هـر سـه بعـد داراي
بيشترين امتياز پايداري است.
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جدول  .8ميزان پايداري توسعة گردشگري بهتفکيک شاخصها از ديدگاه ساکنان و مديران محلي
شاخص 

ساکنانمحلي 

مديرانمحلي 

کل 

درآمد و توزيع آن

1/644

1/121

1/116

هزينة زندگي

1/624

1/461

1/146

فعاليت و اشتغال

1/431

1/111

1/14

سرمايهگذاري

1/111

1/411

1/183

آگاهيهاي محيطزيستي

1/412

1/418

1/421

آلودگي

1/411

1/11

1/431

منابع سرزمين

1/181

1/612

1/411

توسعة امکانات و خدمات

1/112

1/114

1/111

آگاهي جامعة ميزبان

1/113

1/161

1/111

مشارکت و همبستگي

1/614

1/111

1/112

رضايتمندي جامعه و مديران محلي

1/611

1/116

1/631

فرهنگ و سنن

1/161

1/434

1/111

امنيت و رفاه اجتماعي

1/411

1/631

1/161

منبع :يافتههاي پژوهش8134 ،

پايينترين امتياز پايداري در بعد محيط زيستي مربوط به روستاي کهکران ،در بعد اقتصادي
مربوط به روستاي دهکهنه و در بعد اجتماعيـ فرهنگي مربوط به روستاي بهرغان است (جـدول
 .)3براساس روش بارومتر مالحظه مي شود که از مجموع شش روستاي هدف گردشـگري واقـع
در شهرستان سپيدان ،توسعة گردشگري سه روستا (کمهر ،کهکران و بهرغان) در سطح ناپايدار
و سه روستاي ديگر در سطوح پايداري ضعي (روستاي دهکهنـه) ،متوسـط (رودبـال) و خـوب
(روستاي مارگون) قرار دارند .در جدول  81و شکل  1سطح پايداري هري
دو سيستم رفاه انساني و رفاه اکوسيستم طبيعي آمده است.
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جدول  .9ميزان پايداري توسعة گردشگري بهتفکيک ابعاد در روستاهاي هدف گردشگري
روستا 

محيطزيستي 


اقتصادي 

اجتماعيـفرهنگي 


کل 

دهکهنه
کمهر
کهکران
بهرغان
مارگون
رودبال

1/111
1/862
1/881
1/481
1/184
1/116

1/136
1/126
1/611
1/861
1/311
1/113

1/141
1/116
1/611
1/114
1/181
1/161

1/141
1/411
1/411
1/282
1/111
1/461
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جدول  . 11سطح پايداري توسعة گردشگري در روستاهاي هدف براساس روش بارومتر
روستا 

دهکهنه
کمهر
کهکران
بهرغان
مارگون
رودبال

رفاهانساني 
سطحپايداري 
امتيازپايداري 

1/222
1/618
1/668
1/813
1/3
1/418

رفاهاکوسيستمطبيعي 
امتيازپايداري  سطحپايداري 

1/111
1/862
1/881
1/481
1/184
1/116

ضعي
خوب
خوب
ناپايدار
پايدار
متوسط

پايداريکل 

متوسط
ناپايدار
ناپايدار
متوسط
خوب
متوسط

منبع :يافتههاي پژوهش8134 ،

شکل  .3پايداري توسعة گردشگري در روستاهاي هدف براساس روش بارومتر
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تحليل تفاوت پايداري گردشگري بين شش روستاي هدف گردشگري شهرستان سپيدان بـا
استفاده از روش تحليل واريانس ي طرفه ( )ANOVAانجام شد .نتـايج بـا توجـه بـه مقـدار

P

 Value<0/05بهدستآمده نشان ميدهند که در هر سه بعد بررسيشده تفاوت معنـاداري بـين
پايداري توسعة گردشگري در روستاهاي مورد مطالعه وجود دارد (جدول  .)88

جدول  .11نتايج آزمون تحليل واريانس يکطرفه براي تبيين معناداري تفاوت پايداري گردشگري
بعد 

اقتصادي

اجتماعيـ
فرهنگي

محيطزيستي

کل

نتايجمنبع

مجموع

تغييرات 

مجذورات 

بينگروهي

82/463

2/434

ميانگروهي

814/181

1/111

MS

F
محاسبهشده 


1/481

جمع

861/812

بينگروهي

4/114

1/311

ميانگروهي

14/661

1/112

جمع

13/118

بينگروهي

81/288

1/142

ميانگروهي

823/181

1/688

جمع

844/121

بينگروهي

66/121

81/161

ميانگروهي

116/182

1/166

جمع

122/141

سطح
معناداري

1/111
2/114
1/183
4/311
1/111
1/141
1/111

منبع :يافتههاي پژوهش8134 ،

نتيجهگيري 

به منظور دستيابي به پايداري توسعة گردشگري در نواحي روستايي ،شناخت و سـنجش ميـزان
پايداري بهعنوان راهگشاي برنامهريزان در تصميمگيري و برنامه ريزي ضروري و اجتنـابناپـذير
است .در پژوهش حاضر ،سنجش پايداري توسـعة گردشـگري در روسـتاهاي هـدف گردشـگري
شهرستان سپيدان انجام شد .نتايج بهدستآمده نشان ميدهند که پايداري توسـعة گردشـگري
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در روستاهاي مورد مطالعه در سطح متوسط پايداري است ،که بهتفکي

ابعـاد ،بعـد اجتمـاعيـ

فرهنگي درمقايسه با دو بعد ديگر (يعني اقتصادي و محـيطزيسـتي) وضـعيت پايـداري بهتـري
دارد .نتايج بهتفکي

گروه هاي مورد مطالعه نشان دادند که هرچند بين ميزان پايـداري توسـعة

گردشگري از ديدگاه ساکنان و مديران محلي بـا يکـديگر اخـتالف وجـود دارد ،ايـن اخـتالف و
تفاوت معنادار نيست .سنجش پايداري بهتفکي

شاخصهاي عمدة مورد مطالعه نشـان داد کـه

بين آنها بيشترين و کمترين ميزان پايداري بهترتي مربوط به شاخص رضايتمنـدي از توسـعة
گردشگري و شاخص آگاهيهاي محيط زيسـتي اسـت .از ديگـر نتـايج پـژوهش حاضـر ،ميـزان
پايد اري توسعة گردشگري در هري

از روستاهاي مورد مطالعه بود که مشـتص شـد روسـتاي

مارگون داراي بيشترين امتياز و روستاي بهرغان داراي کمترين ميزان امتياز پايـداري هسـتند.
درمجموع از شش روستاي هدف گردشگري ،توسعة گردشگري در سه روستا (کمهر ،کهکـران و
بهرغان) ناپايدار و در سه روستاي ديگر در سطوح پايداري ضعي (روستاي دهکهنـه) ،متوسـط
(رودبال) و خوب (روستاي مارگون) قرار دارد .در اين خصـوص نتـايج نشـان دادنـد کـه تفـاوت
معناداري در هر سه بعد پايداري توسعة گردشگري بين روستاهاي هدف گردشـگري شهرسـتان
سپيدان وجود دارد.
تحليل تطبيقي نتايج اين پژوهش با يافتههاي تحقيقات انجامشده بيان ميکند که نتايج بـا
يافتههاي پژوهش اکبريان رونيزي ( )8138مبني بر سطح متوسط پايداري توسـعة گردشـگري،
با نتايج پژوهش مهدوي ( )8131مبني بر بـاالبودن ميـزان پايـداري بعـد اجتمـاعيـ فرهنگـي
درمقايسه با دو بعد ديگر پايداري ،و نيز با نتايج پـژوهش اکبريـان رونيـزي و رضـواني ()8134
مبني بر وجود تفاوت معنادار بين پايداري گردشگري در مناط روستايي همسويي دارد.
درمجموع مشاهده ميشود که به عملياتيکـردن ،اصـول ،و اهـداف پـارادايم توسـعة پايـدار
گردشگري در روستاهاي هدف گردشگري توجه کافي نشده است .مطالعات ميداني نشان دادنـد
اين دسته روستاها که به عنوان روستاهاي هدف گردشگري بهمنظور توسعة گردشگري روستايي
شناسايي شدهاند همچنان گرفتار مسائل و مشکالت بيشمار و البته ابتدايي هستند که ميتواند
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به مرور زمان آيندة توسعة گردشگري را در اين روستاها بـا چـالشهـاي فراوانـي روبـهرو سـازد.
ازاينرو ميبايست با نگرش و تفکر عمي علمـي و اجرايـي در مسـير عمليـاتيسـازي پـارادايم
پايداري در توسعة گردشگري بهطور عام و توسعة گردشگري در روستاهاي هدف بهطـور خـاص
گام برداشت .در کنار استفاده از تجربيات موف کشورهاي ديگر در زمينة عملياتيکردن توسـعة
پايدار گردشگري روستايي (توسعة پايدار گردشگري روستايي در عمل) ،پيشنهاد ميشود که بـا
تهيه و اجراي طرحهاي توسعة پايدار گردشگري در روستاهاي هدف در سطح محلي و البتـه بـا
رويکرد مشارکتي (نه صرفاً طرح هاي تيپ غيرمشارکتي) ،به پارادايم توسعة پايدار گردشگري در
اين نواحي جامه عمل پوشانده شود.

منابع
افتخــاري ،عبدالرضــا رکــنالــدین ،مهــدوي ،داود و پورطــاهري ،مهــدي ،7932 ،فراينددد بددوميسددازي

شاخصهاي توسعة پايدار گردشگري ،فصلنامة پژوهشهاي روستایی ،شمارة  ،1صص.7-17 .
اکبریان رونی ي ،سعیدرضا ،7937 ،ارزيابي پايداري الگوهاي گردشگري در نواحي روسدتايي پيرامدون

کالنشهرها؛ مورد :روستاهاي پيرامون کالنشهر تهران ،رسالة دکتري ،دانشگاه تهران.
اکبریان رونی ي ،سعیدرضا و رضوانی ،محمدرضا ،7931 ،تحليل و تبيين پايداري توسعة گردشدگري در

مناطق روستايي (مورد :بخش مرکزي شهرستان دماوند) ،فصلنامة پژوهشهاي جغرافیـاي انسـانی،
شمارة  ،7صص.17-39 .
بیا  ،ناصر ،7939 ،ارائة مدل الگوي مديريت اثرات گردشگري در نواحي روسدتايي؛ مطالعدة مدوردي:

دهستان کمازان سفلي شهرستان مالير ،رسالة دکتري ،دانشگاه تهران.
رحیمی ،داریوش و رنجبر دستانی ،محمود ،7937 ،ارزيابي و اولويدتبنددي جاذبدههداي اکوتوريسد::

روستاهاي هدف گردشگري استان چهارمحالوبختيداري ،فصـلنامة مطالعـا شـهري منطقـهاي
شمارة  ،71صص.797-792 .
رضوانی ،محمدرضا ،7911 ،توسعة گردشگري روستايي با رويکرد گردشگري پايدار ،انتشارا دانشـگاه
تهران ،چاپ اول.
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رضوانی ،محمدرضا ،اکبریان رونی ي ،سعیدرضا ،افتخاري ،عبدالرضا رکنالدین و بدري ،سیدعلی،7937 ،
تبيين شاخصهاي محک پايداري در ارزيدابي آثدار الگوهداي گردشدگري در ندواحي روسدتايي

پيرامون کالنشهرها؛ مطالعة مدوردي :ندواحي روسدتايي پيرامدون کالنشدهر تهدران ،فصـلنامة
پژوهشهاي جغرافیاي انسانی ،شمارة  ،9صص.63-31 .
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