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ABSTRACT
Identifying and studying facilities and determining the levels of rural sustainability are the first step in
the process of rural planning and development. Today, given the importance of sustainability in development, determining the levels of rural sustainability is unnecessary. In this regard, the use of rural development indicators to achieve the desired goal can be considered. Accordingly, in this article, we have
evaluated the sustainability of tourism development in the sample villages of Borujen city. The present
research is applied in terms of purpose and methodological descriptive-analytical in terms of method.
The required information was gathered based on documentary and field studies (questionnaire). To analyze the data, descriptive and inferential statistics and non-statistical methods (Barometr of Sustainability
Radar) were used. The results revealed that the development of rural tourism in the studied villages is
generally at the average level of sustainability. The social dimension had a better stability among the
other studied dimensions. Significant differences were found between the studied villages. In general,
the Averghan village had the highest and Katak village had the lowest score among other villages.

Copyright © 2020, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Extended Abstract

T

1. Introduction

oday, paradigm of sustainability has
become an important issue and has attracted the attention of global assemblies
over the last two decades. Following
these global challenges, discussions on
the link between tourism and sustainable development

have been raised and expanded in the last decade and
countries at every level of development, using tourism
capacities plan to develop their social, economic and environmental dimensions in their villages.
Decisions at macro and micro levels require the awareness of the extent of regional differences and inequalities
before proposing solutions to reduce these inequalities
and increase the quality of life and to achieve the development of tourism routes requires the provision of ame-
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nities, taking into account the threefold function of the
people, the tourist and the environment.
Rural tourism includes all the activities and services that
villagers and governments make for recreation and resting of tourists and recruiting them as well as all activities
of tourists in the countryside. Tourism as one of the largest
social movements of the village has been accompanied
by numerous cultural, economic and spatial development
outcomes (Rahnamayi et al, 2014) and has significant implications for its positive and negative dimensions.

2. Methodology
The present study is applied in terms of purpose and
quantitative in terms of method. The study area was the
villages of Borujen, a sample of tourism that includes 5
villages with a population of 4,521 people. Based on Cochran’s formula, 300 villagers were selected as statistical
samples and selected by systematic random sampling.
The distribution of the sample population among the studied villages was carried out in relative proportions (population ratio). Also, the variables of the research were measured by means of a questionnaire, using 43 closed-ended
questions and the Likert scale was used to evaluate it.
The validity of the questionnaire was assessed based
on academic and executive professors’ views and the reliability of the questionnaire was estimated using Cronbach's alpha and found to be 0.924.

3. Results
According to the results of the study, 58% of respondents were male and 42% were female. The average age
of respondents was 35, with the youngest being 14, and
the oldest 70. In terms of marital status, 70.3% of the
respondents were married and 29.7% were single. According to the level of education, the highest educational
degree was diploma accounting for 29%, and in terms of
job status, the highest unemployment rate (38%) was recorded .

dium stability and Katak village with Sustainable Value of
0.399 had the lowest level of sustainability.

4. Discussion
In sum, the results show that the sustainability level of
tourism in the studied villages is not high and is moderate,
indicating that in these villages it is not necessary to pay
attention to the sustainability of tourism and to achieve
sustainable tourism development, more effort needs to be
made.

5. Conclusion
The issues that need to be addressed are the possibilities and strategies of achieving sustainable tourism development are measuring the sustainability of villages
and effective factors for achieving sustainable tourism.
Therefore, this study aims to explain the sustainability of
tourism development in Borujen County tourism sample
villages. The findings of the study show that the level of
tourism sustainability in the studied villages is medium
and there is a difference between the studied villages in
terms of tourism status, as confirmed by Akbarian Ronizi
and Rezvani (2015), Ghanbari et al. (2016) and Heidari Sarban
et al. (2016). The results also showed that socio-economic
dimensions and indicators of tourism have more sustainability than the environmental dimension in the studied
villages, which is consistent with the findings of Renkaddin Eftekhari et al. (2011), Nematollahi and Najarzadeh (2015)
as well as Akbarian Ronizi (2016).
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Sustainability barometric model was used to measure
the sustainability of the villages in question. This model
consists of a combination of two dimensions of human
well-being (sustainable economic and social stability) and
the ecosystem well-being (environmental sustainability).
According to the results, the village of Avergan with a
sustainability value of 0.664 had the highest stability and
was in good conditions. After that, the villages of Gerdbisheh (0.520), Sibak (0.501), and Matui (0.472) had me-
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 -1استادیار ،گروه توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
-2دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
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کلیدواژهها:

توسعه پایدار ،بارومتر
پایداری ،گردشگری
روستایی

شناخت و بررسی امکانات و تعیین سطوح پایداری روستایی ،نخستین مرحله در فرآیند برنامهریزی به شمار میرود .در این زمینه
استفاده از شاخصهای توسعه متناسب با فضای روستایی جهت رسیدن به هدف موردنظر میتواند موردتوجه قرار گیرد .مقاله با هدف
ارزیابی پایداری در روستاهای نمونه گردشگری شهرستان بروجن و همچنین نمایش موقعیت روستاها در مراحل مختلف مدل چرخه
حیات گردشگری و بررسی ارتباط بین سطح پایداری با مراحل مدل چرخه حیات صورت گرفته است .پژوهش حاضر از نوع کاربردی و
با رویکرد توصیفی -تحلیلی و به روش پیمایشی انجام گرفته است .جامعه آماری ساکنین روستاهای موردمطالعه بوده که با استفاده از
فرمول کوکران  300نفر به روش تصادفی بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند .روایی پرسشنامه با بهرهمندی از پنل متخصصین مورد
تأیید و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  0/924محاسبه گردید .دادهها پس از جمعآوری با استفاده از مدل بارومتر پایداری،
مدل چرخه حیات گردشگری و آزمون کندال تجزیهوتحلیل شد .یافتههای حاصل از بارومتر پایداری نشان داد که روستاهایی موردمطالعه
ازلحاظ سطح پایداری متفاوت بوده و درمجموع در سطح پایداری متوسط قرار دارند و در بین ابعاد بررسیشده ،بعد اجتماعی وضعیت
پایداری بهتری دارد .همچنین نتایج حاصل از مدل چرخه حیات نیز نشان میدهد که روستای کتک با امتیاز ( )0/249در مرحله اکتشاف
و روستاهای آورگان ،سیبک ،گردبیشه و متویی به ترتیب با امتیازهای ( )0/287( ،)0/305( ،)0/443و ( )0/280در مرحله درگیری
هستند .نتایج حاصل از آزمون کندال نیز نشان داد که بین سطوح مختلف پایداری و قرارگیری روستاها در مدل چرخه حیات همبستگی
مثبت وجود دارد.

مقدمه
امروزه پارادایم پایداری بهعنوان مسئلهای مهم و ضروری
نمود یافته و نظر مجامع جهانی را در طول دو دهه اخیر به خود
جلب کرده است .به دنبال این چالشهای جهانی بحثهایی در
مورد ارتباط گردشگری و توسعه پایدار در دهه گذشته مطرح
گردیده و گسترش یافته است و کشورها در هر سطحی از توسعه
با استفاده از ظرفیتهای گردشگری اقدام به برنامهریزی جهت
توسعه در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیستی روستاهای
خود مینمایند.
تصمیمگیری در سطوح کالن و خرد نیاز به آگاهی از میزان
تفاوتها و نابرابریهای منطقهای قبل از ارائه راهحلهایی بهمنظور
کاهش این نابراب ریها و افزایش کیفیت زندگی دارد (Tavakolinia
) et al., 2016:3و دستیابی به توسعه از مسیر گردشگری نیازمند

تأمین امکانات رفاهی و با در نظر گرفتن تابع سهگانه مردم،
گردشگر و محیط است.
گردشگری روستایی کلیه فعالیتها و خدماتی را که روستائیان
و دولتها برای تفریح ،استراحت و جذب گردشگران انجام
میدهند و نیز کلیه فعالیتهای گردشگران در نواحی روستا را
در برمیگیرد .گردشگری بهعنوان یکی از بزرگترین تحرکات
اجتماعی روستا با پیامدهای فرهنگی ،اقتصادی و فضایی متعددی
همراه بوده ) (Rahnamyi et al., 2014و بهواسطه پیوندها و تعامالتی
که با محیطزیست و جاذبههای طبیعی و جوامع محلی برقرار
میکند پیامدهای قابلتوجهی در ابعاد مثبت و منفی از خود بر
جای میگذارد ).(Yarihesar et al., 2017
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بررسی وضعیت گردشگری در ایران و جهان
صنعت گردشگری علیرغم نوسانات جهانی ،تقریباً رشد
بیوقفهای در طول زمان داشته است .این صنعت یکی از
بزرگترین و سریعترین بخشهای اقتصادی در حال رشد جهان
است ).(UNWTO, 2017
بر طبق آمار شورای سفر و گردشگری ،این صنعت تأثیر
چشمگیری بر اقتصاد جهانی داشته است ،بهعنوانمثال 10/4
درصد تولید ناخالص ملی جهانی را به خود اختصاص میدهد
و  313میلیون شغل در سال  2017ایجاد نموده است (WTTC,
) 2018و در طول دهه آینده پیشبینی میشود که سهم صنعت
گردشگری در تولید ناخالص ملی جهانی به  11/7درصد افزایش
یابد ) (WTTC, 2018و تا سال  380 ،2027میلیون شغل در این
صنعت ایجاد گردد .این به معنای  11درصد مشاغل جهان است
) .(Sokhanvar et al., 2018همچنین سهم مستقیم گردشگری و
سفر در  GDPبهطور میانگین  3/8درصد در هرسال رشد کرده
و درنتیجه ،این بخش در شکلگیری بهطور میانگین  9میلیون
شغل جدید در هرسال مشارکت خواهد داشت ).(WTTC, 2018
نقش صنعت گردشگری بهعنوان محرک توسعه اقتصادی ،تبادل
فرهنگی و ایجاد صلح در سالهای آتی نیز مهم خواهد شد .نتایج
نشاندهنده این است که بیشترین منطقه بازدیدشده جهان یعنی
اروپا تاکنون دو درصد افزایش ورود گردشگر داشته ،درحالیکه
خاورمیانه که ایران نیز یکی از کشورهای این منطقه است .چهار
درصد کاهش در میزان گردشگران ورودی داشته است (UNWTO,
).2017
گردشگری پیشرو و کاتالیزوری برای توسعه در جهت کاهش
بیکاری و فقر ،توزیع مساوی درآمد و ایجاد اشتغال و برای زنان

و جوانان خاصه در مناطق روستایی است .منجر به صادرات
تولیدات و محصوالت کشاورزی میشود .به جذابیتها و ظرفیت
مقاصد توجه میکند .غرور ملی ،وحدت و همبستگی را افزایش
میدهد و به ایجاد زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی سرعت
میبخشد و همچنین مزایای اقتصادی ،آموزشی ،اجتماعی برای
بازدیدکنندگان و جامعه میزبان از طریق مبادالت و تجارب
فرهنگی به همراه میآورد ).(UNWTO, 2017
در ایران سهم مستقیم گردشگری از  8/2 GDPدرصد در
سال  2017و سهم کل آن  7/3درصد در همان سال است و
گردشگری توانسته است  552500شغل بهطور مستقیم در
سال  2017در این کشور ایجاد نماید .پیشبینی میشود با
افزایش  4/9درصدی تعداد  583000شغل مستقیم در سال
 2018ایجاد شود و انتظار میرود در ایران تعداد گردشگران در
سال  2018به  8/1درصد در سال افزایش یابد و ایران بتواند
 5843000گردشگر بینالمللی را جذب نماید ).(WTTC, 2018
توریسم میتواند سیاستگذاران را در جهت تقویت رشد اقتصادی
به طرق مختلفی اعم از :ایجاد فرصتهای شغلی منطق های ،عرضه
ارز خارجی ،ترویج حملونقل ،ساختوساز و مسکن حمایت نماید
) .(Sokhanvar et al., 2018همچنین سیاستگذاران میتوانند از
آن بهعنوان ابزاری برای کاهش نابرابری منطقهای استفاده کنند،
زیرا منجر به انتقال درآمد از کشورهای توسعهیافته به کشورهای
درحالتوسعه میشود ).(Tugcu, 2014
جدول شماره  ،1میزان رشد سهم کشورهای مختلف منطقه
خاورمیانه را در ایجاد اشتغال گردشگری نشان میدهد ،و تصویر
شماره  ،1مخارج گردشگران خارجی در ایران و میزان ورود آنها
به کشور را نشان میدهد.

جدول  .1میزان رشد سهم کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه در ایجاد اشتغال گردشگری.

میزان رشد در سال )%( 2018
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تصویر  .1مخارج گردشگران خارجی در ایران و میزان ورود آنها به کشور .منبعWorld Travel and Tourism Council, 2018 :

سهم گردشگری ایران در اشتغالزایی  4/9درصد تا انتهای سال
 2018رشد خواهد داشت .هزینههای گردشگران بینالمللی در
ایران در سالهای اخیر بیانگر این است که در سال  2018این
هزینهها به میزان تقریباً  8درصد رشد خواهد داشت و ایران بیش
از  5میلیون مسافر خارجی خواهد داشت ).(WTTC, 2018
میزان ورودیهای گردشگران بینالمللی در سال  2016به
 1235میلیون نفر با  46میلیون نفر رشد نسبت به سال 2015
رسید ) (UNWTO, 2016و کشورهای فرانسه ،آمریکا ،اسپانیا و چین
بیشترین توریستهای ورودی بینالمللی را در این سال داشتهاند.
در این مورد در منطقه خاورمیانه و ازجمله کشورهایی مثل ایران
کاهش  4درصد در سال  2016مشاهده میشود .در سال 2015
میزان دریافتیهای توریست بینالملل ایران  3868میلیون دالر
بوده است ).(UNWTO, 2017

تصویــر  .2گردشــگران ورودی کشــورهای مختلــف بــه ایــران در ســالهای
 95و  96و درصــد تغییــرات .منبــعIchto.ir :
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تصویر شماره  2گردشگران ورودی به ایران را در سالهای
 2016و  2017به تفکیک کشورها نشان میدهد و تصویر شماره
 ،3گردشگرانی که از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ایران بازدید
کردند به درصد در طی  2سال مذکور نشان میدهد.
در سال  2017کشورهای ترکمنستان ،ترکیه ،افغانستان
و پاکستان ،بیشترین میزان ورودی گردشگر به ایران را داشته
و در این میان ترکمنستان در رتبه نخست ورودی گردشگر به
ایران قرار میگیرد .همچنین از میان کشورهای عضو اتحادیه
اروپا ،کشور لوکزامبورگ بیشترین میزان ورودی گردشگر در سال
 2017به ایران را دارد و پسازآن کشورهای مالت ،مجارستان،
هلند و اسپانیا قرار میگیرند؛ که هر دو بررسی مذکور درصد
تغییرات کل در سال  2017نسبت به  2016افت داشته است.

تصویــر  .3گردشــگران ورودی از کشــورهای اتحادیــه اروپــا بــه ایــران در
ســالهای  95و  96و درصــد تغییــرات .منبــعIchto.ir :
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گردشگری روستایی
در طول دهههای گذشته ،نواحی روستایی خصوصاً مناطق
روستایی حاشیهای جوامع غربی بهعنوان فضاهای پساتولیدی
یا چندمنظوره تعریف میشدند ) .(Holmes, 2006این مفاهیم
(فضاهای پساتولیدی ،مناطق چندمنظوره) جهت بیان آنچه
نویسندگان «بازسازی روستایی» مینامند استفادهشده است تا
تحوالت در استفاده از زمینها ،فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی
ازجمله گردشگری روستایی را بیان نماید ;(Woods, 2003
) Eusebio et al., 2017فعلوانفعاالت مابین مناطق روستایی و
بازدیدکنندگان فرصتهای زیادی را برای مناطق خلق میکند(Liu
) et al., 2017بهنحویکه دور بودن و جدایی مناطق روستایی برای
نمایش تمایزشان از سایر مناطق ارائهشده است و بهعنوان راهی
برای برقراری ارتباط با طبیعت و شیوه زندگی سنتی مطرحشده
است ).(Salvatore et al., 2018
گردشگری بهعنوان محرکی مهم در توسعه مناطق روستایی
شناخته میشود و نیز ابزاری است جهت فعالسازی منابع محلی
) .(Muller & Jansson, 2007; Salvatore et al., 2018پژوهشهای
گردشگری بهطور فزایندهای به سهم بالقوه گردشگری در توسعه
روستایی توجه نمودهاند (Sharply & Sharply, 1997; Lun et al.,
).2016
گردشگری روستایی بهطور گستردهای بهعنوان ابزار بهبود
شرایط اقتصادی و اجتماعی جوامع موردتوجه قرارگرفته است

)(Rasoolmaesh et al., 2017; Lorio & Corsale, 2010; Liu, 2006

بهنحویکه از طریق فراهم کردن کشاورزی ،صنایعدستی و
بخشهای خدماتی با منابع درآمدی تکمیلکننده به جوامع
محلی مزیت میرساند ) (Dutt et al., 2017و فرصتی برای درک
سود اقتصادی حاصل از محصوالت غذایی محلی با کیفیت خاص
و باال و ارزیابی مجدد نمادها و هویت فرهنگی را فراهم میآورد
).(Rasoolmaesh et al., 2017; Hall, 2000
ایجاد اشتغال ) (Lorio & Corsale, 2010; Knowed, 2001و
فرصتهای شغلی برای جوانان ،فرصتهای کسبوکار جدید،
ایجاد تنوع در توسعه و سرمایهگذاری ،فعالیتهای کشاورزی و
خدمات و کاالها ،بهبود تسهیالت و امکانات مناطق روستایی،
احیا و افزایش حس غرور جوامع محلی ،حفظ میراث و فرهنگ
روستایی ) ،(Knowed, 2001تبادالت اجتماعی  -فرهنگی از موارد
قابلتوجه در توسعه گردشگری روستایی است (Roberts & Hall,
).2001; Hall et al., 2004; Lorio & Corsale, 2010; Knowed, 2001
توسعه اقتصاد محلی و همچنین کسب درآمد از منابع خارجی
از دیگر مزایای گردشگری روستایی است (Rasoolimaesh et al.,

)2017; Gurung & Decoursey, 2000; Sokhanvar et al., 2018

و کارگزاران (متصدیان) گردشگری روستایی اغلب به شکل
شرکتهای خانواده محور و کوچک هستند که از جوامع محلی
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آغاز میشوند و اکثرا ً محصوالت کشاورزی محلی و فعالیتهای
فرهنگی را به نمایش میگذارند و این بدان معناست که مصرف
و بهرهبرداری از منابع طبیعی مدتهاست که به ستونهای
اقتصادی مناطق روستایی تبدیلشده است (Gartner, 2005; Lun
).et al., 2016
در کنار این مزایا هزینههای بالقوه مرتبط با توسعه گردشگری
در مناطق روستایی نیز نسبتاً پایین است (Jafar, Rasoolimanesh
) .& lonik, 2015بااینحال تأثیر مشارکت جامعه ازنظر حمایت
ساکنان از توسعه گردشگری در مناطق روستایی و شهری
فرق میکند ،بهنحویکه ساکنان مناطق روستایی بیشتر راغب
به مزایای اقتصادی گردشگری هستند تا اینکه در فرایند
تصمیمگیری مشارکت نمایند ) .(Rasoolimaesh et al., 2017بدین
گونه میتوان توضیح داد که گردشگری تأثیر مهمی بر موقعیت
اقتصادی ساکنان روستایی میگذارد ;(Andereck et al., 2005
).Gursoy et al., 2002; Rasoolimanesh et al., 2017
تجزیهوتحلیل پروفایلها و انتظارات مصرفکنندگان نواحی
روستایی ،نهتنها موجب درک بهتر مصارف گردشگریشان،
فرآیندها و روشها میگردد ،بلکه منجر به درک بهتر نقش
گردشگری بهعنوان نیروی محرک اصلی تغییرات مناطق
روستایی میشود که بهمنظور دسترسی به این مهم در گام اول
بررسی مشکالت و موانع موجود در گردشگری مناطق روستایی
از اولویت قابلتوجهی برخوردار هست.
اهداف و عناصر موردتوجه در گردشگری روستایی
مطالعات پیشین نشان میدهد که اهداف مختلفی برای بازدید
از مناطق روستایی وجود دارد .اینها شامل انگیزههای گردشگری
عمومی و معمول اعم از :خرید ،اهداف اجتماعی ،غذا خوردن
خارج از محیط زندگی ،تفریح و فراغت و انگیزههای خانوادگی
میشود ;(Bel et al., 2015; Devesa et al., 2010; Dong et al., 2013
).Huang et al., 2016; Park et al., 2014; Pesonen, 2015
اهداف خاص در گردشگری روستایی ،بیشتر مرتبط به محیط
مقصد گردشگری یعنی طبیعت و مناظر آن یا فعالیتهای فیزیکی
در فضای باز روستاها میشود (Devesa et al., 2010, Dong et al.,
) .2013; Kline et al., 2014; Prestholdt & Nordbo, 2015بنابراین
انگیزههای گردشگران روستایی در طیفی از تفریحی محور تا
یادگیری محور شکل میگیرند ).(Huang et al., 2016
حتی اگر فرهنگ روستایی ،سنتها و روش زندگی آنها
عامل اصلی جذب توریستها نباشند؛ کنجکاوی فرهنگی ،کشف
خصوصیات فرهنگی مختلف مناطق روستایی و دیدار مناظر
جالب باعث بازدید گردشگران روستایی میشوند (Devesa et al.,
).2010; Huang et al., 2016; Kastenholz et al., 1999
مطالعات زیادی در کشورهای مختلف جهان انجامگرفته
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است که عالقهمندی بازدیدکنندگان -خصوصاً شهرنشینها -را
به تفریح و گردشگری در نواحی روستایی نشان میدهد ،برخی
از این مطالعات از بخشبندی بازار گردشگری روستایی استفاده
میکنند.
در کشورهای مختلف ،در بخش گردشگری روستایی خدمات
متعدد و متنوعی ارائه میگردد .بهعنوانمثال انگلستان یکی
از مقاصد اصلی گردشگری در جهان با پتانسیل باالی توسعه
خصوصاً در زمینه گردشگری روستایی بهطور متمایز و متنوعی
طیف گستردهای از محصوالت و خدمات را شکل میدهد:
ورزشهای ماجراجویی ،اسبسواری ،ماهیگیری ،جشنهای
فرهنگی ،فعالیتهای حفاظتی ازجمله این موارد بوده که درآمد
قابلتوجهی را از بازارهای خارجی به این کشور روانه میسازد
) .(Butnaro & Haller, 2017همچنین در کره جنوبی ،گروههایی
از گردشگران روستایی به یادگیری در مورد کشاورزی ،المانهای
تاریخی و فرهنگی مناطق مورد بازدید تمایل دارند (Park et al.,
).2014
توسعه گردشگری منجر به تغییر دیدگاه ساکنین محلی از
خودشان و منطقهای که در آن زندگی میکنند میشود (Xue
) .et al., 2017بهطوریکه تغییراتی در معیشت ساکنان روستایی،
شیوه زندگیشان ،محیطهای زندگی و شبکههای اجتماعی به
وجود میآورد که همگی بر ادراک محلیان از شهروند روستایی
بودن و روستایی زندگی کردن تأثیر میگذارد & (Brandth
) Haugen, 2011; Cassel & Pettersson, 2015; Xue et al., 2017و
گردشگری به یک راهبرد مؤثر برای کاهش فقر ،احیای صنعت
و تنوع اقتصادی ساکنان روستایی تبدیلشده است & (Lorio
).Corsale, 2010
اما نکته مهم اینجاست که در کشورهای درحالتوسعه مثل
ایران گام اول برای انجام گردشگریهای روستایی چه میتواند
باشد؟ به نظر میرسد که در گام اول بررسی وضع موجود جهت
برنامهریزیهای آتی ،حائز اهمیت است؛ بدین منظور بهرهمندی
از مطالعات سامانمند و با رویکردهای کلنگر جهت شناسایی
مشکالت و موانع موجود در گردشگری اهمیت بسیاری دارد.
هدف اصلی پژوهش حاضر واکاوی کیفی مشکالت گردشگری
روستایی در ایران (موردمطالعه :روستاهای هدف گردشگری
حاشیه زایندهرود در استان چهارمحال و بختیاری) بوده که با
استفاده از روشهای کیفی و بررسیهای ژرفاندیشانه به این
مهم دست یافته است.
مشکالت گردشگری روستایی
جوامع روستایی ممکن است در مسیر توسعه منطقهای
و محلی )  ،(Lun et al., 2016سود بردن از اقتصادهای در حال
ظهور ،تغییرات اقتصادی -اجتماعی ،مزیت بردن از منابع محلی

و قابلیتهای خودشان دچار مشکالت و موانعی شوند (George et

).al., 2009; Sharply, 2002; Lun et al., 2016

برای کشورهایی که گردشگری روستایی درحالتوسعه دارند،
همانند ایران درک پیشزمینههای محیطی ،فرهنگی ،اقتصادی و
اجتماعی جوامع روستایی محلی از موارد حائز اهمیت است (Lun
).et al, 2016
با رشد سریع این صنعت ،گردشگری تبدیل به ستون مهم
اقتصادهای محلی در بسیاری از مناطق روستایی میشود و
در پی آن بسیاری از مقاصد روستایی با چالشهایی در حفظ
تنوع زیستی و کیفیت محیطزیستشان و درآمد کم فعالیتهای
توریستی مواجه هستند ).(UNWTO, 2017
شارپلی )2002( 1در مطالعهای در زمینه گردشگری روستایی
و چالشهای توریسم در قبرس ،فقدان حمایتهای مالی و فن،
نبود آموزشهای الزم منابع انسانی ،کمبود مهارتهای مرتبط
جوامع محلی ،فقدان امکانات و تسهیالت محلی و جاذبههای
روستایی در قبرس و سطح اشغال پایین اقامتگاههای روستایی با
توجه به تغییرات فصلی ،بازاریابی غیر مؤثر را از موانع و چالشهای
توریسم روستایی قبرس برمیشمارد.
فقدان چشمانداز اقتصادی ،موانع مدیریتی ،چالشهای
جمعیت شناختی مانند کاهش جمعیت ناشی از مهاجرت ،نگرش
جوامع محلی مثل شک و تردید ،بیاعتمادی ،مسائل زیرساختی،
کیفیت نامناسب اقامتگاههای توریستی ،نبود خدمات کافی،
انزوای جغرافیایی منطقه روستایی (دور بودن) ،نداشتن دیدگاه
ملی ،بینالمللی و منطقهای در خصوص گردشگری روستایی و
توسعه آن ،در کنار مسائلی چون دسترسی ،امنیت و آرامش،
بهداشت ،حمایتهای مالی و مدیریتی در سطح سیاسی،
ساختارهای مدیریتی ضعیف در منطقه و روستاها ،مشکالت
مربوط به کارآفرینی و شرکتهای خصوصی و برآوردن نیازها
و توقعات گردشگران از چالشهای این نوع از گردشگری است
).(Lun et al., 2016
لوریو 2فقدان حرفهایگری ،دریافت ورودیهای کم در مناطق
روستایی که ممکن است موجب جذب مردم با تحصیالت کم و
فاقد آموزشهای مرتبط شود و این موضوع بهطورجدی پتانسیل
رشد و رونق را محدود میسازد ،عدم تمایل خانوادهها به گسترش
کسبوکار خود فراتر از سطح معیشتشان و درنتیجه عدم افزایش
فرصتهای شغلی مهم ،کمبود رویکرد نوآوری در مناطق را از
موانع گردشگری روستایی برمیشمرد (Getz et al., 2004; Lorio
).& Corsale, 2010
توسعه گردشگری روستایی منجر به تغییر سیستمهای ارزشی
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خانوادهها در مناطق محلی میشود
) .2017این تغییرات در الگوهای رفتاری ،ارزشهای جامعه ،روش
زندگی و کیفیت زندگی ساکنین جوامع محلی خود را نشان
میدهد ).(Hall & Page, 2014; Rasoollimanesh et al., 2017

در خصوص ارزیابی توسعه پایدار گردشگری میتواند بسیار مؤثر
باشد .لذا در مطالعه حاضر برای ارزیابی پایداری روستایی از روش
بارومتر پایداری و رادار پایداری بهمنظور ارزیابی پایداری روستایی
استفادهشده است.

ازجمله مشکالت عمده دیگر در گردشگری روستایی؛ مشکالت
زیرساختی (Karami & Kalantari, 2011; Karami dehkordi et al,
) ،2017; Lun et al., 2016امنیتی ) ،(Lun et al., 2016عدم توجه
سازمانهای گردشگری به تحقیقات آکادمیک و دانشگاهی (Baum
) ،& Szivas, 2008; Karami & Kalantari, 2011ضعف بازاریابی،
مدیریت نامناسب و ضعیف ) ،(Lun et al., 2016عدم برنامهریزی
مناسب ،مشکالت بهداشت و سالمت ;(Karami et al., 2017
) ،Karami et al., 2015مشکالت مربوط به منابع انسانی ،پژوهش
و نظارت ،بیانگیزگی مسئوالن محلی ) ،(Karami et al., 2017عدم
توجه به جاذبههای مناطق روستایی و درک پایین از گردشگری،
تغییرات اقلیمی ،عدم سازماندهی مناطق گردشگری ،تعدد
مراکز تصمیمگیری ،نبود خدمات گردشگری )،(Sharpley, 2002
فقدان فرهنگ پذیرش گردشگری مسائل مربوط به صنایعدستی
محلی )(Karami & Kalantari, 2011ازجمله چالشها و مشکالت
پیش روی گردشگری روستایی در ایران است که در این پژوهش
به بررسی آن در روستاهای هدف گردشگری هوره ،یاسه چاه،
چلیوان و سوادجان در استان چهارمحال و بختیاری پرداخته
میشود.

مروری بر ادبیات موضوع

(Rasoollimanesh et al.,

مدلهای اندازهگیری پایداری بر مبنای شاخصها
مدلهای اندازهگیری هنگام طرح نظریه توسعه پایدار و بهویژه
شاخصهای آن ،زمینه بروز و ظهور یافتهاند .برخی از مدلها
بهگونهای سازمانیافته است که صرفاً بهعنوان مدل اندازهگیری
تلقی نمیشود ،بلکه بستهای واحد با شاخصهای تعریفشده
است که فرایند طراحی و اندازهگیری شاخصهای پایداری را
بهطور همزمان و توأمان در برداشته و به عبارتی امکان دخل و
تصرف و جایگزینی در آنها وجود ندارد .دلیل آن ،این موضوع
است که نمیتوان بدون شاخص در این زمینه اقدام کرد .افزون
بر این با توجه به وسعت موضوع ،تدوین رهیافتهای جامع در
کاربرد شاخصها به چالشی قابلتوجه تبدیلشده است .در حال
حاضر روشهای زیادی ابداعشده که به جنبههای متفاوتی از
توسعه پایدار و ارزیابی اشاره دارند و بهصورت یک تصویر کلی
در کنار هم قرار میگیرند و بعضی دیگر هم به تبادلنظر درباره
شاخصها میپردازند .بر اساس ادبیات ارزیابی پایداری گردشگری،
عموماً مدلهای ارزیابی توسعه پایدار گردشگری در صدد هستند
تا مسیری منظم و سازماندهی شده را برای ترکیب و سنجش
شاخصها فراهم کند بهطوریکه سیاستگذاران بتوانند در مورد
وضعیت سالمت (کیفیت سیستم) انسان و اکوسیستم برای یک
مقصد نتیجهگیری کنند .بااینوجود هرکدام از روشهای مذکور
دارای مزایا و معایبی هستند ،اما استفاده از یک روش ترکیبی
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در رابطه با توسعه گردشگری روستایی مطالعات زیادی
انجامگرفته است که برخی از آنها در جدول شماره  2آمده است.

روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی -
تحلیلی انجامشده است و برای گردآوری اطالعات از روشهای
اسنادی و میدانی (پرسشنامه) بهره گرفتهشده است .محدوده
مطالعاتی این تحقیق روستاهای نمونه گردشگری شهرستان
بروجن است که شامل  5روستا با جمعیت  4هزار و  521نفر
است؛ که بر اساس فرمول کوکران 300 ،نفر از اهالی روستا بهعنوان
نمونه آماری تعیین و از روش تصادفی منظم یا سیستماتیک
انتخاب شدند .توزیع جامعه نمونه در میان روستاهای موردمطالعه
به روش انتساب متناسب (نسبت جمعیت) انجام شده است
(جدول شماره .)3
همچنین متغیرهای تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه ،به کمک
 43سؤال بسته موردسنجش قرار گرفت و برای امتیازدهی آن از
طیف پنجقسمتی لیکرت استفاده گردید .امتیاز پاسخها بهصورت:
 -1بسیار کم -2 ،کم -3 ،متوسط -4 ،زیاد -5 ،خیلی زیاد ،است.
پراکندگی تعداد نمونه در روستاها بهصورت خوشهای و بر
اساس نسبت جمعیت است .روایی پرسشنامه با کسب نظر
اساتید دانشگاه شهرکرد و کارشناسان سازمان گردشگری
شهرستان بروجن در حد مطلوب برآورد شده و پایایی پرسشنامه
نیز با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ  0/923برآورد شده است
(جدول شماره .)4
بهمنظور سنجش و ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای
موردمطالعه چارچوبی از شاخصهای پایداری به روش تلفیقی (بر
مبنای یافتههای پژوهشی سایر محققین) تهیه شده است .بدین
منظور برای ارزیابی پایداری بر اساس شاخصهای اقتصادی (16
شاخص) ،اجتماعی ( 12شاخص) و زیستمحیطی ( 15شاخص)
و درمجموع ( )43شاخص تعریف گردید (جدول شماره .)5
پس از جمعآوری پرسشنامهها ،دادههای موردنیاز با استفاده
نرمافزار  spssو بارومتر پایداری در محیط نرمافزار  Excelمورد
تجزیهوتحلیل قرارگرفته است.
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جدول  .2خالصهای از پژوهشهای پیشین.
نام محقق و سال

عنوان تحقیق

& Akbarian Ronizi
Rezvani, 2015

تحلیل و تبیین توسعه گردشگری در مناطق روستایی
(مطالعه موردی :بخش مرکزی شهرستان دماوند)

Roknaldin Eftekhari et al., 2011
Heidari Sareban et
al., 2016

ارزیابی پایداری گردشگری در روستاهای تاریخی-
فرهنگی ایران با تأکید بر پارادایم توسعه پایدار
گردشگری
سنجش و ارزیابی فرایند پایداری در روستاهای
گردشگر پذیر (مطالعه موردی :شهرستان عجبشیر،
محور توریستی قلعه چای)

نتایج تحقیق

توسع ه گردشگری روستایی در ناحی ه موردمطالعه در سطح پایداری ضعیف قرار
دارد و در بین روستاهای نمونه ،ازلحاظ وضعیت پایداری گردشگری تفاوت
معنادار آماری دیده میشود .همچنین نتایج بیانگر آن است که بین میزان پایداری
گردشگری روستاها با معیارهای فاصله از کالنشهر تهران ،میزان جمعیت و تعداد
گردشگران ،رابطه مستقیم وجود دارد.
ابعاد و شاخصهای اجتماعی و اقتصادی گردشگری از پایداری بیشتری نسبت به
بعد محیطی در روستاهای موردمطالعه برخوردارند.
نتایج حاصل از پیادهسازی مدل بارومتر نشان داد که روستاهای قوزولجه با 0/55
و ینگجه با  0/523در مرحله توسعه و بقیه روستاها در مرحله درگیری هستند.

Yarihsar & Heidari
Sarban, 2015

سنجش و ارزیابی چرخه حیات گردشگری پایدار
روستایی (مطالعه موردی :روستاهای واقع در محورهای
گردشگری استانهای تهران و البرز)

روستاهای واقع در محورهای گردشگری اصلی از سطح پایداری و چرخه تکامل
باالتری برخوردارند.

Pourghani et al.,
2013

تحلیل شاخصهای مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری
روستایی

بر اساس نتایج شاخص اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،مدیریتی و شاخصهای
زیستمحیطی در توسعه گردشگری مؤثر است.

Akbarian Ronizi,
2016

سنجش پایداری گردشگری در روستاهای هدف
گردشگری (مطالعه موردی :شهرستان سپیدان)

بین روستاهای مطالعهشده ازلحاظ پایداری توسعه گردشگری تفاوت معنیداری
وجود دارد و روستای مارگون بیشترین امتیاز پایداری را دارد.

& Nematollahi
Najarzadeh, 2015

سنجش سطوح پایداری اقتصادی ،اجتماعی و
زیستمحیطی در راستای توسعه گردشگری روستایی
(موردمطالعه  :منطقه فالت شیراز)

Mahmidi et al.,
2015
Karami Dehkordi
et al., 2017
& Najarzadeh
Nematollahi, 2016
Karami Dehkordi
et al., 2015
Azkia & Kamvar,
2013
Tosun, 2001

ارزیابی فرایند پایداری در سطوح محلی در ناحیه منج
شهرستان لردگان

واکاوی کیفی مشکالت گردشگری پایدار روستایی در
استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از نظریه مبنایی
با تأکید بر روستای دیمه شهرستان کوهرنگ
بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری روستایی در
راستای پایداری و توسعه جوامع محلی در مناطق نمونه
گردشگری
واکاوی کیفی مشکالت گردشگری پایدار روستایی
با استفاده از نظری ه مبنایی در روستای سرآقاسید
شهرستان کوهرنگ
توسعه پایدار گردشگری در روستای چاشم شهرستان
مهدوی شهر
چالشهای توسعه پایدار گردشگری در کشورهای
درحالتوسعه

Kozec, 2012

ارزیابی پایدار گردشگری در مقاصد توریستی کرواسی

Gao et al., 2017

نقش گردشگری در تجدید حیات دهکدههای سنتی

Salvatore et al.,
2018

تحول گردشگری در مناطق روستایی و حرکت بهسوی
پایداری

Aytuj & Mikaeili,
2017
Lai, 2017

ارزیابی پتانسیل گردشگری روستایی و نقش آن در
سطح پایداری روستایی اتحادیه اروپا
نقش شرکتهای کوچک گردشگری در سطح پایداری
مناطق روستایی

نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان داد که بعدهای پایدار اقتصادی و اجتماعی
گردشگری ،دارای قابلیت پیشبینی مثبت و معنیدار توسعه گردشگری روستایی
و بعد پایداری زیستمحیطی دارای قابلیت منفی و معنیدار توسعه گردشگری
روستایی هستند.
تحلیل نتایج و بارومتر پایداری نشان داد که وضعیت پایداری روستاهای این ناحیه
دارای سطح ناپایدار قرار دارند.
این کانون دارای مشکالت زیرساختی ،بهداشت و سالمت ،کمرنگ شدن
جاذبههای فرهنگی ،عدم درک صحیح از گردشگری ،عدم انگیزه مسئوالن
محلی ،عدم برنامهریزی ،پژوهش و نظارت ،مشکالت گردشگری و مقوله دولت و
مشکالت مربوط به صنایعدستی است.
نتایج پژوهش نشان داد که جاذبههای گردشگری،نحوه برخورد مردم
محلی،وضعیت پایداری و زیرساختهای گردشگری به ترتیب بیشترین ضریب
تأثیر را در توسعه گردشگری روستایی در منطقه فالت دارند.
نتایج نشان داد که مشکالت زیرساختی ،بازاریابی ،بهداشت و سالمت ضعیفترین
شاخصهای گردشگری پایدار در این روستا هستند.
مهمترین مشکالت گردشگری روستای چاشم میتوان به آلودگی محیط توسط
گردشگران و بیتوجهی به درخواستهای مردم محلی در برنامهریزیها اشاره کرد.
مبانی توسعه پایدار گردشگری از سوی کشورهای توسعهیافته تدوین شود بدون
آنکه شرایط کشورهای درحالتوسعه در نظر گرفته شود.
نتایج حاکی از آن بود که سطوح پایداری در مناطق مختلف متفاوت است.

مطالعه نشان داد که مواد اولیه ،اجتماع و فرهنگ سه عامل مؤثر در موفقیت
گردشگری و تجدید حیات دهکدهها است.
مطالعه موردی انجامشده از طریق پژوهش مشارکتی نشان داده است که
شیوههای حکومتداری و چگونگی برنامهریزیهای دولت در تحول گردشگری و
پایداری مؤثر بوده است.
طبق نتایج حاصله مناظر طبیعی و چشماندازهای سبز روستا و معماری بومی نقش
مؤثری در جذب گردشگری و توسعه پایدار روستایی دارد.
این شرکتها نقش مهمی را در توسعه گردشگری و پایداری روستایی دارند.

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،
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جدول  .3توزیع جمعیت و نمونه روستاهای موردمطالعه.
نام شهرستان

تعداد روستا

تعداد روستاهای نمونه
انتخابشده

بروجن

39

5

جمع کل

تعداد خانوار

تعداد جمعیت

40

101

جامعه آماری
نمونه

نام روستاهای
نمونه

7

کتک

60

190

13

متویی

38

159

11

آورگان

636

2041

135

سیبک

546

2024

134

5

1320

4521

300

گردبیشه

فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،
جدول  .4سنجش پایایی پرسشنامه از طریق مقدار آلفای کرونباخ.

ضریب آلفای کرونباخ
0/924
0/922
0/923
0/923

گویهها
محیط زیستی
اقتصادی
اجتماعی
میانگین

فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،
جدول  .5متغیرهای پایداری پژوهش.
ابعاد

شاخصها

محیط زیستی

کیفیت محیطزیست روستا -میزان توجه مدیران محلی به حفاظت از محیطزیست روستا -توجه مردم روستا به حفاظت از محیطزیست
روستا -برنامهریزی برای دفن مناسب زباله -توجه مدیران محلی به حفاظت از جاذبههای طبیعی روستا -کیفیت آب و کاهش آلودگی -توجه
مردم به پاکیزگی روستا -حجم زبالههای ریختهشده در فضای روستا -پیوند و دلبستگی میان مردم محلی و منابع طبیعی -جمعآوری و دفع
زبالهها -وضعیت بهداشت محیط و دفع فاضالب -میزان فضای سبز روستا -وضعیت کیفی جاذبههای طبیعی

اقتصادی

افزایش درآمد مردم روستا -ایجاد اشتغال برای مردم روستا -تنوع منابع درآمدی  -رضایت اهالی روستا از گردشگری -افزایش درآمد
کسبه محلی -افزایش توانایی مالی خانوارها در تأمین هزینههای زندگی -افزایش تولیدات محلی (زراعی ،باغی ،دامی) -قیمت و ارزش
زمین در روستا -توسعه کارآفرینی در روستا -افزایش فرصتهای شغلی برای جوانان روستا -موسسههای اقتصادی مرتبط با گردشگری در
روستا -سرمایهگذاری در بخش خدمات رفاهی در روستا -سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی در روستا -سرمایهگذاری در زمینه تأسیسات
زیربنایی -خرید محصوالت محلی توسط گردشگران

اجتماعی

میزان مهاجرت از روستا -خدمات و امکانات بهداشتی درمانی -وجود امکانات رفاهی در روستا -ایجاد نهادهای محلی جدید (تشکلها و
صندوقهای حمایتی) -مشارکت ساکنان محلی در توسعه و عمران روستا -مشارکت ساکنان محلی در برنامهریزیهای مربوط به بخش
گردشگری -حفظ و احیا آدابورسوم سنتی -تبادل فرهنگی بین مردم محلی و گردشگران -کیفیت خدمات مرتبط با گردشگری -امکانات و
خدمات آموزشی -میزان امنیت عمومی در روستا -سطح اطالع و آگاهی مردم از مزایای گردشگری
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

مدل بارومتر پایداری مرکب از دو عنصر اصلی به نام رفاه
اکوسیستم و رفاه انسانی است که هردوی آنها باید برای رسیدن
به شرایط پایداری باید ارتقا یابند .بر اساس طبقهبندی پرسکات
و آلن حالت پایداری از ( 0الی  )0/2نشاندهنده حالت ناپایداری،
( 0/2الی  )0/4حالت ناپایداری بالقوه 0/4( ،الی  )0/6حالت
پایداری متوسط 0/6( ،الی  )0/8حالت پایداری بالقوه و درنهایت
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( 0/8الی  )1بیانگر حالت پایداری است (جدول شماره .)6
پیادهسازی مدل بارومتری بهصورت زیر انجام میپذیرد
 -1تهیه دادههای خام :در این مرحله ارزش اولیه مربوط به هر
نماگر وارد میشوند.
 -2تهیه جدول دادههای خام همسو :برخی از شاخصهای
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دراماتیک در همه جنبههای بخش گردشگری در یک مدتزمان
نسبتاً کوتاه به وجود میآید.

موجود در جدول دادههای خام با یکدیگر همسو نیستند.
-3تهیه جدول دادههای هم مقیاس :هرکدام از نماگرهای
موجود در جدول دادهها دارای واحد متفاوتی است بنابراین باید
از طریق بیمقیاس کردن امکان مقایسه تطبیقی آنها را فراهم
آورد.
x ij - xjmin
xi max- xi min

مرحله تحکیم بخشی (تثبیت) :در این مرحله نرخ رشد
گردشگران و سایر فعالیتهای مربوط به گردشگری کاهش
مییابد گرچه تعداد واقعی گردشگران درحالیکه افزایش است.
مرحله رکود (اشباع) :در مرحله رکود مشکل افزایش ظرفیت و
یا ظرفیت بیشازاندازه شکل میگیرد.

= rij

 -4تهیه جدول دادههای نهایی :در این مرحله ارزش نهایی
هر داده از طریق اعمال ارزش هرکدام از شاخصها در مرحله
استخراج دادهها محاسبه شده و درنهایت بهمنظور سنجش میزان
پایداری نماگرها ارزش نهایی هر نماگر محاسبه میشود که
عددی بین  0تا  1است که در آن  0به معنی ناپایداری کامل و
یک به معنی پایداری کامل است (جدول شماره .)7

مرحله تجدید حیات :ممکن است مرحله رکود برای مدتی
وجود داشته باشد و پس از آن ،ممکن است دو حالت افزایش و
یا کاهش در تعداد گردشگران مراجعهکننده به وجود آید .حالت
کاهش زمانی به وجود میآید که گردشگرانی که مکرر میآیند
با محصوالتی که عرضه میشود راضی هستند (Mahdavi et al.,
).2014

مدل چرخه حیات گردشگری نیز برای اولین بار در سال 1980
توسط باتلر و بهمنظور توسعه گردشگری عرضه شده است که در
هفت مرحله و به شرح زیر پیاده میشود:

در مدل باتلر نیز همانند بارومتر پایداری شاخصهای مربوط
به هر مرحله (چرخه) انتخاب شده و به روش گفتهشده در مدل
بارومتر پایداری ،اقدام به بیمقیاسسازی شاخصها نموده و سپس
جایگاه هر روستا محاسبه میشود .سپس هریک از روستاها در
یکی از مراحل مدل چرخه حیات قرار میگیرد :مرحله اکتشاف
( ،)0-0/25مرحله مداخله و درگیری ( ،)0/26-0/50مرحله
توسعه ( ،)0/51-0/75مرحله تثبیت ( ،)0/76-1مرحله رکود
و افول ( )1-0-و مرحله تجدید حیات یا احیا (.)0/50-100
درنهایت مقاصد گردشگری با استفاده از ارزشهای کسبشده
در یکی از ادوار سهگانه منطبق با جدول شماره  7تقسیمبندی
میشوند.

کشف :اولین مرحله در فرایند توسعه گردشگری با استفاده از
مدل چرخه حیات است که طی آن اقدام به تدوین و اندازهگیری
متغیرهای میشود که معرف وضعیت گردشگری منطقه هستند.
مرحله درگیر شدن (وارد عمل شدن) :در این مرحله تعداد
گردشگران شروع به افزایش میکند .همچنین در این مرحله مد
اقامت گردشگران کوتاه ولی حجم مراجعت گردشگران به منطقه
زیاد است.
مرحله توسعه :در این مرحله رشد سریع گردشگر و تغییرات
جدول  .6ارزش و وضعیت پایداری توسعه گردشگری.
ارزش پایداری

وضعیت پایداری

0/2-0/4

ناپایداری بالقوه (پایداری ضعیف)

0/4-0/6

پایداری متوسط

0/6-0/8

پایداری بالقوه (پایداری خوب)

0/8-1

پایدار

ناپایدار

0-0/2

فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .7ارزشگذاری دورههای گردشگری.
وضعیت کلی

ارزش

رتبه

دوره پیشگردشگری

0-0/30

1

دورهگردشگری

0/31-0/80

2

دوره فراگردشگری

0/81-1

3
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در بخش یافتههای استنباطی ،ارزش پایداری هر یک از
شاخصهای محیطی ،اقتصادی و اجتماعی بر روستاهای نمونه
گردشپذیر شهرستان بروجن مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.

منطق ه موردمطالعه

بروجن یکی از شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری
بوده و با توجه به موقعیت جغرافیایی آنکه در محدوده تالقی
سه استان فارس ،اصفهان و چهارمحال  و بختیاری و دو ایل
بزرگ قشقایی و بختیاری قرار گرفته ،از موقعیت بسیار مناسبی
برای توسعه برخوردار است .دارای سه بخش مرکزی ،گندمان و
بلداجی است و درمجموع دارای  39روستا است که  5روستایی
که گردشگرپذیرتر هستند بهعنوان نمونه انتخاب گردیدند .تصویر
شماره  4نشاندهنده موقعیت منطقه موردمطالعه است.

مطابق با نتایج حاصل از جدول پایداری محیطی نمون ه
گردشگری شهرستان بروجن (جدول شماره  ،)8روستای آورگان
با ارزش پایداری  ،0/650در سطح پایداری خوب و روستاهای
گردبیشه ( ،)0/491سیبک ( ،)0/484متویی ( )0/447و کتک
( )0/405به ترتیب در سطح پایداری متوسط قرار دارند.
تصویر شماره  ،5وضعیت پایداری محیطی روستاهای نمون ه
گردشگری شهرستان بروجن را بهصورت رادار پایداری نمایش
میدهد .بر اساس جدول شماره  8سطح پایداری محیطی
روستاهای موردمطالعه برابر با ( 0/495پایداری متوسط)
بوده است .همچنین نتایج حاصل از بررسی ارزش پایداری
شاخصهای محیطی نشان میدهد که بیشترین تأثیر مثبت
مربوط به شاخصهای فضای سبز ( ،)0/62توجه مدیران محلی
به حفاظت از جاذبههای طبیعی ( ،)0/604توجه بیشتر مردم
روستا به حفاظت از محیطزیست ( )0/586و کمترین تأثیر مثبت
مربوط به شاخصهای بهبود وضعیت کیفی جاذبههای طبیعی
( )0/488و تالش مردم روستا در جهت حفظ گونههای گیاهی و
جانوری بومی ( )0/510بوده است.

یافتهها
بر اساس نتایج حاصل از یافتههای پژوهش  58درصد از کل
پاسخدهندگان را مردان و  42درصد را زنان تشکیل دادهاند.
همچنین میانگین سنی پاسخدهندگان  35سال بوده است که
کوچکترین آنها  14سال و مسنترین  70سال داشته است.
ازنظر وضعیت تأهل  70/3درصد افراد پاسخدهنده متأهل و
 29/7درصد مجرد بودند .ازنظر میزان تحصیالت بیشترین گروه
مربوط به سطح سواد دیپلم با  29درصد بوده است و ازنظر
وضعیت شغلی ،بیشترین گروه افراد بیکار بودند که  38درصد از
پاسخدهندگان را شامل میشود.

تصویــر  .4نقشــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری و منطقــه موردمطالعــه .منبــعPlan and Budget organization (PBO) of :
Chaharmahal and Bakhtiari Province, 2018
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جدول  .8میزان پایداری محیطی روستاهای نمونه گردشگری شهرستان بروجن.
نام روستا

ارزش پایداری

سطح پایداری

کتک

0/405

پایداری متوسط

آورگان

0/650

پایداری خوب

سیبک

0/484

پایداری متوسط

متویی

0/447

پایداری متوسط

گردبیشه

0/491

فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،
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تصویر  .5رادار پایداری محیطی روستاهای نمونه گردشگری شهرستان بروجن .منبع :یافتههای تحقیق1398 ،

بر اساس نتایج حاصل از تصویر شماره  6و جدول شماره
 9و در رابطه با پایداری اجتماعی روستاهای نمونه گردشگری
شهرستان بروجن ،به ترتیب روستای آورگان ( )0/656در وضعیت
پایداری خوب و روستاهای گردبیشه ،سیبک و متویی به ترتیب
با ارزش پایداری ( )0/520( ،)0/535و ( )0/509دارای پایداری
متوسط و روستای کتک با ارزش پایداری ( ،)0/396در وضعیت
پایداری ضعیف قرار داشته و کمترین تأثیر را در میزان پایداری
اجتماعی را در بین روستاهای نمونه گردشگری شهرستان بروجن
داشتهاند.
بر اساس نتایج حاصل از رادار پایداری اجتماعی ،ارزش پایداری
روستاهای نمونه گردشگری شهرستان بروجن برابر با ()0/523
بوده است .همچنین نتایج حاصل از بررسی ارزش شاخصهای
مربوط به پایداری اجتماعی روستاهای موردمطالعه نشان داد که
بیشترین تأثیر مثبت را شاخصهای تبادل فرهنگی بین مردم

فصلنامه پژوهشهای روستایی

محلی و گردشگران ( ،)0/680افزایش اطالعات و آگاهی مردم از
مزایای گردشگری با ( ،)0/636افزایش امنیت عمومی ()0/616
و همچنین شاخصهایی مانند ایجاد نهادهای محلی جدید،
تشکلها و صندوقهای حمایتی ( ،)0/516کاهش مهاجرت مردم
از روستا ( )0/516و حفظ و احیای آدابورسوم سنتی مردم
روستا ( )0/542دارای کمترین تأثیر مثبت بودهاند.
پایداری اقتصادی بهعنوان رکن سوم از سنجش پایداری
محسوب میشود که بر اساس نتایج حاصل از جدول شماره 10
و تصویر شماره  ،7روستای آورگان با ارزش پایداری ()0/632
دارای پایداری خوب و روستاهای گردبیشه ،سیبک و متویی به
ترتیب با ارزش پایداری 0/508 ،0/565و  0/485در وضعیت
پایداری متوسط و روستای کتک نیز با اندکی فاصله در وضعیت
پایداری ضعیف قرار گرفتند.

جدول  .9میزان پایداری اجتماعی روستاهای نمونه گردشگری شهرستان بروجن.
نام روستا

گردبیشه
کتک
آورگان
سیبک
متویی

ارزش پایداری

0/535
0/396
0/656
0/520
0/509

سطح پایداری

پایداری متوسط
پایداری ضعیف
پایداری خوب
پایداری متوسط
پایداری متوسط

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،
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جدول  .10میزان پایداری اقتصادی روستاهای نمونه گردشگری شهرستان بروجن.
نام روستا

ارزش پایداری

سطح پایداری

کتک

0/394

پایداری ضعیف

آورگان

0/632

پایداری خوب

سیبک

0/508

پایداری متوسط

متویی

0/485

پایداری متوسط

گردبیشه

0/535

پایداری متوسط

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،
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تصویر  .7رادار پایداری اقتصادی روستاهای نمونه گردشگری شهرستان بروجن .منبع :یافتههای تحقیق1398 ،
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بر اساس نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها ،میانگین پایداری
اقتصادی پنج روستای واقع در شهرستان بروجن برابر با ()0/516
بوده است .از بین متغیرهای اقتصادی شاخص خرید محصوالت
محلی توسط گردشگران با ( ،)0/656افزایش درآمد کسبه محلی
با ( ،)0/646افزایش تولیدات محلی (زراعی ،باغی و دامی) با
( )0/638و افزایش قیمت و ارزش زمین در روستا با ()0/624
بیشترین تأثیر مثبت و شاخصهای ایجاد مؤسسههای اقتصادی
مرتبط با گردشگری با ( ،)0/482افزایش فرصتهای شغلی
برای جوانان با ( )0/490و افزایش سرمایهگذاری در فعالیتهای

تولیدی در روستا با ( )0/494کمترین تأثیر مثبت را داشتهاند.
در تصویر شماره  ،8رادار تلفیقی سه شاخص اقتصادی،
اجتماعی و محیطی بهمنظور مقایسه کلی آورده شده است.
درنهایت برای سنجش میزان پایداری کل روستاهای
موردمطالعه از مدل بارومتر پایداری استفاده گردید که این مدل
از ترکیب دو بعد رفاه انسانی (پایداری اقتصادی و پایدار اجتماعی)
و رفاه اکوسیستم (پایداری زیستمحیطی) تشکیل شده است.

تصویر  .8رادار تلفیقی پایداری محیطی ،اجتماعی و اقتصادی روستاهای نمونه گردشگری شهرستان بروجن .منبع :یافتههای تحقیق1398 ،
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جایگاه روستاهای نمونه گردشگری شهرستان بروجن در مراحل
مختلف و همچنین در ارزش هر یک از مراحل مختلف مدل
چرخه حیات محاسبه گردید (جدول شماره .)12

با توجه به نتایج حاصل از جدول شمار ه  ،11روستای آورگان
با ارزش پایداری ( )0/647از بیشترین ارزش پایداری برخوردار
بوده و در وضعیت پایداری خوب قرار دارد و بعد از آن به ترتیب
روستاهای گردبیشه ( ،)0/520سیبک ( ،)0/501متویی ()0/472
در وضعیت پایداری متوسط و روستای کتک با ارزش پایداری
( )0/399در وضعیت پایداری ضعیف قرار دارند .وضعیت نهایی
این روستاها در نمودار دوبعدی پایداری ترسیم شده است (تصویر
شماره .)9

بر اساس نتایج حاصل از جدول شماره  ،12میانگین مرحله
اکتشاف برای کل روستاها برابر با ( ،)0/518مرحله درگیری
( ،)0/494مرحله توسعه ( ،)0/412مرحله تثبیت (،)0/230
مرحله رکود ( )0/221و مرحله تجدید حیات /افول ( )0/00قرار
گرفته است.

در مرحله بعدی با استفاده از فرایند مدل چرخه حیات باتلر،

جدول  .11میزان پایداری کل (رفاه اکوسیستم و رفاه انسانی) روستاهای نمونه گردشگری شهرستان بروجن بر اساس روش بارومتر.
روستا

رفاه اکوسیستم

پایداری کل

رفاه انسانی

گردبیشه

امتیاز پایداری

0/491

سطح پایداری

امتیاز پایداری

سطح پایداری

امتیاز پایداری

سطح پایداری

کتک

0/405

پایداری متوسط

0/395

پایداری ضعیف

0/399

پایداری ضعیف

آورگان

0/650

پایداریخوب

0/644

پایداریخوب

0/647

پایداری خوب

سیبک

0/484

پایداری متوسط

0/514

پایداری متوسط

0/501

پایداری متوسط

متویی

0/447

پایداری متوسط

0/497

پایداری متوسط

0/472

پایداری متوسط

پایداری متوسط

0/550

پایداری متوسط

0/520

پایداری متوسط

منبع :یافتههای تحقیق1398 ،
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تصویر  .9نمودار بارومتر پایداری روستاهای نمونه شهرستان بروجن .منبع :یافتههای تحقیق1398 ،
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جدول  .12ارزش روستاهای نمونه گردشگری شهرستان بروجن در مدل چرخه حیات گردشگری.

گرد بیشه

مرحله اکتشاف

0/530

درگیری

مرحله توسعه

تثبیت

روستا

0/435

0/371

رکود

تجدید حیات /افول

0/188

0/195

0/00

کتک

0/380

0/371

0/312

0/212

0/220

0/00

آورگان

0/665

0/602

0/620

0/390

0/378

0/00

سیبک

0/524

0/592

0/377

0/170

0/162

0/00

متویی

0/490

0/470

0/380

0/192

0/148

0/00

کل روستاها

0/518

0/494

0/412

0/230

0/221

0/00
فصلنامه پژوهشهای روستایی
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بر اساس جدول شماره  ،13روستاهای آورگان ،سیبک،
گردبیشه و متویی به ترتیب با ارزش (،)0/305( ،)0/443
( )0/280( ،)0/287در مرحله درگیری و روستای کتک با
ارزش( )0/249در مرحله اکتشاف قرار دارند .همچنین با توجه
به نتایج محاسبهشده برای هریک از روستاها ،روستاهای آورگان
و سیبک در مرحله گردشگری و بقیه روستاها در مرحله پیش
گردشگری قرار دارند .کل منطقه نیز با ارزش ( )0/313در
مرحله مداخله و درگیری قرار گرفته است .در آخرین مرحله از
پیادهسازی مدل چرخه حیات گردشگری ،اقدام به ترسیم نمودار
چرخه حیات گردشگری برای روستاهای موردمطالعه شده است.
(تصویر شماره .)10
روستاهای آورگان و سیبک نسبت به دیگر روستاها از امتیاز
بیشتری برخوردار هستند که عمدهترین دلیل این امر مربوط به
نزدیکی این دو روستا به سد بزرگ چغاخور و زیارتگاه امامزاده
حمزهعلی است و با توجه به اینکه در حاشیه سد قرار گرفتهاند
مناظر طبیعی متعدد و زیبایی در این مناطق ایجاد شده است .
در مرحله بعدی و بهمنظور پی بردن به وجود یا عدم وجود
همبستگی بین سطح پایداری توسعه و موقعیت قرارگیری
روستاهای نمونه گردشگری شهرستان بروجن در چرخه حیات
گردشگری در مراحل مختلف مدل چرخه حیات گردشگری باتلر،
با استفاده از آزمون همبستگی کندال اقدام به سنجش همبستگی
نموده است (جدول شماره .)14

همبستگی دارند .همچنین میزان همبستگی بعد اجتماعی با
تمامی مراحل سهگانه (اکتشاف ،درگیری و توسعه) برابر با سطح
معنیداری  0/000و  R=0/602بوده که مبین همبستگی نسبتاً
قوی است .در مورد بعد اقتصادی از ابعاد پایداری بر اساس نتایج
آزمون ،مرحله توسعه مدل چرخه حیات باتلر با سطح معنیداری
 0/000و درجه آزادی  8و میزان همبستگی  0/701بین پایداری
اقتصادی و مرحله توسعه در مدل چرخه حیات باتلر ارتباط و
همبستگی وجود دارد .در همین بعد مرحله درگیری با R=0/516
و مرحله اکتشاف با  R=0/435با بعد اقتصادی پایداری ارتباط
وجود دارد .همچنین میزان همبستگی بعد اقتصادی با تمامی
مراحل سهگانه فوق برابر با سطح معنیداری  0/000و میزان
همبستگی  R=0/554بوده که بیانگر همبستگی نسبتاً قوی است.
درنهایت مرحله توسعه مدل چرخه حیات با درجه آزادی  7و
سطح معنیداری  0/004و میزان همبستگی  R=0/363با بعد
زیستمحیطی مدل پایداری بارومتریک همبستگی وجود دارد.
همچنین میزان همبستگی بعد زیستمحیطی با تمامی مراحل
سهگانه فوق برابر با سطح معنیداری  0/002و میزان همبستگی
 R=0/407است که بیانگر همبستگی متوسط است.
بهمنظور مشاهده فضایی  -مکانی سطح پایداری گردشگری
در شهرستان بروجن نیز ،با بهرهمندی از روش درونیابی این امر
نیز محقق گردید که در تصویر شماره  11نشان داده شده است.

بر اساس نتایج بهدستآمده از جدول مربوط به آزمون کندال
بین اجتماعی پایداری روستاهای نمونه گردشگری شهرستان
بروجن و موقعیت قرارگیری این روستاها در مراحل مختلف مدل
چرخه حیات ،بیشترین همبستگی مربوط به مرحله توسعه از
مدل چرخه حیات با سطح معنیداری  ،0/000درجه آزادی
 8و میزان همبستگی  R=0/711بوده است .همچنین مرحله
درگیری با میزان همبستگی  R=0/519و مرحله اکتشاف
با میزان همبستگی  R=0/403نیز با بعد اجتماعی پایداری

جدول  .13وضعیت نهایی قرارگیری روستاهای نمونه گردشگری شهرستان بروجن در مدل چرخه حیات گردشگری.
روستا

گردبیشه
کتک
آورگان
سیبک
متویی

امتیاز نهایی

0/287
0/249
0/443
0/305
0/280

وضعیت در چرخه حیات

درگیری
اکتشاف
درگیری
درگیری
درگیری

امتیاز کل

مرحله چرخه حیات

0/313

درگیری

حیات گردشگری

پیشگردشگری
پیشگردشگری
گردشگری
گردشگری
پیشگردشگری

گردشگری
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جدول  .14همبستگی بین سطح پایداری و مراحل مدل چرخه حیات گردشگری.
ابعاد پایداری

مراحل چرخه
میزان
همبستگی
Sig
Dr
توصیف
همبستگی

اجتماعی

اقتصادی

اکتشاف

درگیری

0/403

0/519

0/711

0/000

0/000

0/001

0/000

7

5

8

8

10

متوسط

نسبت ًا قوی

نسبت ًا قوی

متوسط

نسبت ًا قوی

محیطی

توسعه

اکتشاف

درگیری

0/435

0/516

0/701

0/002

0/000

0/004

8

9

8

قوی

جزئی

جزئی

توسعه

توسعه

اکتشاف

درگیری

0/318

0/291

0/363

0/006

0/004
7
جزئی
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بحث و نتیجهگیری
امروزه سنجش و ارزیابی پایداری بهعنوان رویکردی بنیادین
برای هرگونه توسعه ازجمله توسعه گردشگری پایدار پذیرفته
شده است و گردشگری پایدار بهعنوان مفهومی نو برای مقابله
با اثرات مخرب توسعه گردشگری در مباحث اقتصادی ،اجتماعی

و زیستمحیطی کاربرد پیداکرده است .در این میان ،مسئلهای
که باید موردتوجه قرار گیرد امکانات و روشهای رسیدن به
توسعه پایدار روستایی است که مهمترین عمل ،اندازهگیری
میزان پایداری روستاها و شناسایی عوامل مؤثر بر میزان پایداری
برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی است .بنابراین ،این
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تحقیق باهدف تبیین میزان پایداری و تحلیل عوامل مؤثر در
توسعه پایداری در روستاهای نمونه گردشگری شهرستان بروجن
انجام گردید .بر اساس یافتههای تحقیق میانگین پایداری کل
روستاهای موردمطالعه ( )0/507است که نشان میدهد سطح
پایداری روستاهای موردمطالعه در حد متوسط است و در بین
روستاهای موردمطالعه روستای آورگان با ارزش پایداری ()0/647
بیشترین میزان پایداری را در بین روستاهای موردمطالعه داشته
و در سطح پایداری بالقوه (خوب) قرار دارد و بیانگر این است
که همانگونه که نتایج نشان میدهد این روستا ازنظر امکانات
و خدمات رفاهی ،سطح اطالعات و آگاهی مردم از مزایای
گردشگری و سایر شاخصهای توسعه گردشگری وضعیت بهتری
نسبت به روستاهای دیگر داشته و تعداد گردشگر ورودی به این
روستا بیشتر است و روستای کتک به دلیل کمبود امکانات و
خدمات رفاهی ،پایین بودن وضعیت کیفی محیط روستا و
محیط طبیعی به دلیل عدم توجه مدیران محلی و مردم روستا
و نیز سطح آگاهی پایین مردم از مزایای گردشگری ،با میزان
پایداری ( ،)0/472پایینترین میزان پایداری را در بین روستاهای
موردمطالعه داشته و در سطح ناپایداری بالقوه (پایداری ضعیف)
قرار دارد و روستاهای دیگر یعنی سیبک ،گردبیشه و کتک در
سطح پایداری متوسط قرار دارند .که نشان میدهد در بین
روستاهای موردمطالعه ازلحاظ وضعیت پایداری تفاوت وجود
دارد .این نتایج با یافتههای اکبریان رونیزی و رضوانی ()2015
و حیدری ساربان و همکاران ( )2016مبنی بر وجود تفاوت در
سطح پایداری در بین روستاها همخوانی دارد .همچنین نتایج
تحقیق نشان داد که ارزش پایداری روستاهای موردمطالعه در
بعد محیطی ( ،)0/495بعد اقتصادی ( )0/516و بعد اجتماعی
( )0/523بوده و بیانگر این است که ابعاد و شاخصهای اجتماعی
و اقتصادی توسعه از پایداری بیشتری نسبت به بعد محیطی در
روستاهای موردمطالعه برخوردارند که این امر بیانگر شکننده
بودن محیطها و جاذبههای طبیعی در این روستاها است .این
نتایج با یافتههای رکنالدین افتخاری و همکاران (،)2011
نعمت الهی و نجار زاده ( )2015و همچنین با تحقیق اکبریان
رونیزی ( )2016مبنی بر پایین بودن میزان پایداری بعد طبیعی
نسبت به دو بعد دیگر همخوانی دارد.
همچنین بر اساس نتایج حاصل از چرخه حیات گردشگری،
میانگین کل روستاهای موردمطالعه ( )0/313بوده و نشان
میدهد که کل روستاها بهطورکلی در مرحله مداخله و درگیری
هستند .در بین روستاهای موردمطالعه روستاهای آورگان،
سیبک ،گردبیشه و متویی به ترتیب با ارزش (،)0/305( ،)0/443
( )0/280( ،)0/287در مرحله مداخله و درگیری و روستای کتک
با ارزش ( )0/249در مرحله اکتشاف از مراحل چرخه حیات
گردشگری قرار دارند .همچنین با توجه به نتایج محاسبهشده
برای هریک از روستاها در مدل چرخه حیات و ارزشگذاری
دورههای گردشگری ،کل روستاهای موردمطالعه نیز با ارزش
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( )0/313در مرحله گردشگری قرارگرفته است که در بین این
روستاها ،روستاهای آورگان و سیبک در مرحله گردشگری و بقیه
روستاها در مرحله پیش گردشگری قرار دارند .نتایج نشان میدهد
روستاهایی که از سطح پایداری بیشتری برخوردار هستند در
مقایسه با روستاهایی که از سطح پایین پایداری برخوردار بودهاند
در مراحل باالتری از مدل چرخه حیات قرار دارند .این یافتهها
با یافتههای حیدری ساربان و همکاران ( )2016و یاری حصار
و حیدری ساربان ( )2015مبنی بر وجود ارتباط بین سطوح
پایداری و سطوح مختلف چرخه حیات گردشگری همخوانی دارد.
درنهایت بر اساس یافتهها این نتیجه حاصل شد که سطح
پایداری در ابعاد مختلف پایداری اعم از محیطی ،اجتماعی و
اقتصادی و همچنین میزان پایداری کل روستاهای موردمطالعه
در حد متوسط است و بیانگر این موضوع است که در این
روستاها ،آنگونه که الزم است به پایداری توجه نشده است و
برای رسیدن به توسعه پایدار ،تالشهای بیشتری باید صورت
گیرد و با توجه به اینکه گردشگری بهعنوان یک عامل مهم در
توسعه پایداری روستاها به شمار میرود الزم است که از همه
قابلیتها و ظرفیتهای موجود روستا برای جذب گردشگر به
روستا استفاده شود.
با توجه به یافتههای تحقیق و نیز مشاهدههای صورت گرفته،
پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
با توجه به نتایج بهدستآمده و اینکه کمترین میزان پایداری،
مربوط به بعد زیستمحیطی ،بهویژه شاخصهای آلودگی
محیطی همچون بهداشت معابر روستایی ،وضعیت کیفی
جاذبههای طبیعی موجود در روستا و وضعیت محیط روستا بوده
است برنامهریزیها باید در جهت افزایش میزان این شاخصها
قرار گیرد و اقداماتی برای کاهش آلودگیهای زیستمحیطی و
توجه بیشتر به بهداشت محیط در این روستاها صورت گیرد و در
این راستا الزم است عالوه بر تالش دهیاریها و مراکز بهداشت
روستایی مبنی بر جمعآوری و دفع مناسب زبالهها ،از طریق
کالسهای آموزشی و روشهای مناسب دیگر فرهنگسازی الزم
برای اهالی روستا جهت کاهش آلودگی محیط صورت گیرد.
با توجه به یافتههای تحقیق و نظر اهالی در خصوص نقش مراکز
رفاهی و اقامتی در توسعه پایداری روستا ،پیشنهاد میگردد که
جهت جلوگیری از اتراق شبانه گردشگران در حاشیه روستاهای
موردمطالعه ،اقامتگاهها و مهمانخانههای ارزانقیمت روستایی و
خانههای اجارهای داوطلب جهت اقامت گردشگران ،شناسایی و
پس از ارزیابی و تائید توسط سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری جهت استفاده گردشگران معرفی شوند .همچنین
با تعامل دهیاریها و شورای روستاهای موردمطالعه و سازمان
میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری بهمنظور تسهیل در
دریافت و صدور مجوز ،اقامتگاههای مناسب خصوصاً اقامتگاههای
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بومگردی برای جذب و ماندگاری گردشگران احداث شود.
با توجه به یافتههای تحقیق و نظر اهالی در خصوص اهمیت
و نقش کیفیت خدمات گردشگری و همچنین خدمات بهداشتی
در توسعه گردشگری پایدار روستایی در روستاهای موردمطالعه،
پیشنهاد میگردد اقدام الزم برای ایجاد و گسترش خدمات رفاهی
و بهداشتی ازجمله سرویس بهداشتی و پارکینگ در روستاهای
موردمطالعه توسط شوری و دهیاری روستا صورت گیرد.
با توجه به اینکه طبق نتایج بهدستآمده در اولویتبندی
عوامل اقتصادی مؤثر در سطح پایداری روستایی در روستاهای
موردمطالعه ،کمترین میزان پایداری مربوط به شاخصهای
افزایش تولیدات محلی ،سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی و
افزایش فرصتهای شغلی برای جوانان بوده است ،الزم است که
تعامل ویژهای بین نهادهای دولتی مانند سازمان میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری و بانکها با بخشهای خصوصی و
روستائیان جهت فراهم ساختن تسهیالت بانکی ،اعطای وامهای
کمبهره به آنها ،خارج ساختن عملیات سرمایهگذاری از روندهای
مرسوم و گسترده اداری و راه انداختن کار آنها در فاصله زمانی
کوتاه جهت سرمایهگذاری در فعالیتهای تولیدی دارای بازده
مناسب و اشتغالزا در روستاهای موردمطالعه صورت گیرد.
ص خرید محصوالت
بنا بر یافتههای تحقیق و امتیاز باالی شاخ 
محلی توسط گردشگران در اولویتبندی عوامل اقتصادی مؤثر
در پایداری روستایی در روستاهای موردمطالعه ،پیشنهاد میشود
جهت فروش بیشتر و آسانتر محصوالت زراعی ،باغی ،دامی و
صنایعدستی و سایر تولیدات روستائیان ،بازارها و بازارچههای
محلی مناسب در این روستاها توسط دهیاریهای روستا احداث
شود.
با توجه به نتایج تحقیق و اینکه کمترین امتیاز بهدستآمده
در بعد اجتماعی مربوط به شاخصهای مشارکت ساکنین
محلی در برنامهریزیهای مربوط به گردشگری و شاخص حفظ
و احیای آدابورسوم سنتی و محلی است الز م به نظر میرسد
که برنامهریزیها با مشارکت بیشتر مردم محلی صورت گرفته و
از نظرات آنها در برنامهریزیهای مرتبط با گردشگری استفاده
شود زیرا توسعه پایدار زمانی اتفاق میافتد که جوامع محلی در
فعالیتهای گردشگری مشارکت فعال داشته باشند .همچنین
الزم است زمینه ترویج و تقویت فرهنگ گردشگرپذیری در بین
ساکنان محلی با تأکید بر حفظ آدابورسوم محلی با استفاده از
نقش افراد ذینفوذ محلی و رسانهها فراهم گردد.
تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول ،مقاله حامی مالی نداشته است.
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