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چکیده
گردشگری روستایی بواسطه پیوندها و تعامالتی که با محیط زیست و جاذبههای طبیعی و جوامع محلی بر قرار میکند ،پیامدهای
قابل توجهی در ابعاد مثبت و منفی از خود در محیطهای انسانی و طبیعی بر جای میگذارد .از جمله این پیامدها ،تأثیرات رواج گردشگری
بر پایداری جوامع محلی است ،پیامدی که اگر چه ظواهر آن تا حدودی مشخص است چارچوبهای روششناختی محدودی در این حوزه
ارائه شده است .مناطق روستایی شهرستان نیر به دلیل موقعیت نسبی و شرایط مساعد جغرافیایی در سالهای اخیر گردشگران زیادی را
جذب نموده و این امر پیامدهایی را در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی در این روستاها ایجاد کرده است .هدف این پژوهش
سنجش تأثیرات فعالیتهای گردشگری بر شاخصهای توسعه پایدار جامعه مورد مطالعه میباشد .این پژوهش بنیادی -اکتشافی بوده و
تجزیه و تحلیل دادهها با روشهای توصیفی -تحلیلی انجام پذیرفته است .دادههای مورد نیاز در این پژوهش با استفاده از فیش برداری و
پرسشنامه گردآوری شدهاند .به منظور تحلیل جامع وضعیت شاخصها ،دادههای مورد نیاز از طریق دو گروه متفاوت جامعه محلی
وگردشگران گردآوری شده است .محدوده مورد مطالعه چهار روستای هدف گردشگری شهرستان نیر ( 1553نفر) است .حجم جامعه نمونه
با استفاده از فرمول کوکران  155نفر برآورد گردید .که به صورت نسبی در بین گروههای هدف پخش شده است .به منظور تحلیل موضوع،
چارچوبی از  83شاخص (اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی) به تفکیک جامعه محلی و گردشگران و متناسب با مدل سنجش پایداری
پرسکات آلن تدوین و انتخاب شد .نتایج حاصل از مقایسهی نظرات بین جامعه محلی و گردشگران نشان میدهد که تفاوت قابل توجهی
بین نظرات گردشگران و جامعه محلی در ارتباط با شاخصهای پایداری وجود دارد به گونهای که جامعه محلی شاخصهای گردشگری را
پایدارتر از گردشگران ارزیابی میکنند .اما مجموعاً پایداری شاخصهای مورد مطالعه در محدوده این تحقیق متوسط ارزیابی شده است.
واژههای کلیدی :گردشگری روستایی ،سنجش ،سنجش پایداری ،مدل پرسکات آلن ،نیر.
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بیان مسأله:
گردشگری بخش مهمی از سیاستهای اجتماعی و اقتصادی توسعه کشورهاست ()Stasiukynasmet al, 2013:929
بسیاری از کشورها با بکارگیری این رهیافت توانستهاند وضعیت خویش را تا حد درخور توجهی بهبود بخشند از اینرو این
صنعت یکی از بزرگترین فعالیتهای اقتصادیست که پرشتابترین رشد را در میان صنایع جهان داراست و عامل مهمی در
توسعه اقتصاد ملی و محلی در سراسر جهان محسوب میشود ( .)Scott and Lemieux, 2010: 146گردشگری دارای
شاخهها و گونههای فراوانی است .یک نوع آن گردشگری روستایی است که شامل محدوده وسیعی از جاذبهها و فعالیتهایی
است که در زمینههای کشاورزی یا غیر شهری تعریف شده است و با سایر بخشهای گردشگری مانند گردشگری ساحلی،
شهری و  ...رقابت میکند ( )Irshad, 2010: 3و دارای خصوصیاتی از جمله سکونتگاههای کوچک ،تراکم کم جمعیت،
اقتصاد مبتنی بر جوامع سنتی است ( )Okech, 2010: 36که باعث شکوفایی و رونق اقتصاد و ایجاد تنوع در شغلهای
تجاری و صنعتی ،افزایش درآمد و تحول توسعه اقتصادی جوامع روستایی میشود ( ،)Eiliott, 1997: 2بر این اساس
روستاها و ساکنان آن از دو جهت با صنعت گردشگری در ارتباط هستند یکی اینکه محیطهای روستایی به عنوان فضاها و
اماکن تفریحی محل مناسبی برای گذران اوقات فراغت گردشگران داخلی به شمار میآیند و دیگر اینکه تولیدات آنها اعم از
مواد خوراکی و صنایع دستی به گردشگران عرضه شده و از این راه به اقتصاد معیشتی آنها کمک میشود (شکور و همکاران،
 ،)59 :1390از اینرو گردشگری روستایی بخشی از صنعت بزرگ گردشگری است که نقش مهمی در توانمندسازی مردم محلی
و ایجاد تنوع در رشد اقتصادی و نیز ایجاد فرصتهای شغلی جدید را دارد (همان .)60،نکته قابل توجه آنکه امروزه توسعه
گردشگری از رهیافتهای رایج اقتصاد محور ،به سمت رویکرد توسعه پایدار اجتماعات محلی سوق یافته است و سعی دارد با
تأثیرگذاری در سه بعد پایداری اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی ،ضمن جلب مشارکت جوامع محلی در توسعه اقتصاد ملی
از طریق حفاظت از پتانسیلها و حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست به توسعه محلی نیز بیانجامد (رکنالدین افتخاری و
همکاران .)5 :1389 ،نظر به آنکه ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی جوامع روستایی به نسبت سایر جوامع از ظرافتها
و حساسیتهای بیشتری برخوردار است؛ لذا روی آوری به رویکرد توسعه پایدار در گردشگری روستایی که به طور سیستماتیک
تمام ابعاد جامعه محلی را درگیر مینماید ،از اهمیت بسیاری برخوردار است .از اینرو هرگونه پژوهش در این حوزه مستلزم
توجه به ابعاد و مقیاسهای پایداری است .سنجش سطح پایداری فعالیتهای گردشگری روستایی و ارزیابی روندهای آن در
مقیاس زمان و مکان از جمله موضوعات مهمی است که در سطح جهانی از اهمیت و اقبال زیادی برخوردار شده اند.
استان اردبیل به طور عام و شهرستان نیر به طور خاص به واسطه غلبه سیمای روستایی و ظرفیتهای بالقوه فراوان برای
توسعه فعالیت های گردشگری روستایی از جمله مناطقی هستند که ضروریست تا از این دریچه مورد مطالعه و بررسی قرار
گیرند .این شهرستان دارای چهار روستای هدف گردشگری میباشد که به دلیل داشتن چشمههای آبگرم ،مکانهای تاریخی و
جاذبههای طبیعی فراوان ساالنه پذیرای گردشگران بسیاری هستند ولیکن فقدان رویههای مشخص مدیریتی و نظامهای برنامه-
ریزی و نظارتی تعریف شده از سوی جامعه محلی و نهادهای مرتبط باعث شده تا همزمان با رونق نسبی فعالیتهای گردشگری
در روستاهای فوق ،تحول قابل توجهی در شاخصهای مختلف اجتماعی ،فرهنگی و زیست محیطی نمودار نگردد .لذا
ضروریست تا ابعاد مختلف پایداری و شاخصهای مرتبط با آن در این روستاها با یک دیدگاه نظاممند و روششناسی قابل
اعتماد مورد ارزیابی جامع قرار گیرد تا بر مبنای نتایج حاصله ،راهبردهای توسعه پایدار گردشگری روستایی بر مبنای واقعیات
محلی ارائه شود .پژوهش حاضر با هدف کلی سنجش و ارزیابی پایداری گردشگری در مناطق روستایی شهرستان نیر انجام شده
است و بدین منظور سؤاالت زیر مطرح میشوند:
 .1از دیدگاه گردشگران و جامعه محلی شاخصهای گردشگری در منطقه مورد مطالعه در چه وضعیتی قرار دارند؟
 .2آیا تفاوت قابل توجهی بین نگرش جامعه محلی و گردشگران در ارتباط با سطح شاخصهای گردشگری پایدار در
منطقه مورد مطالعه وجود دارد؟
 .3آیا بین ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی فعالیتهای گردشگری در شهرستان نیر همسویی وجود دارد؟
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پیشینه نظری تحقیق:
سینکلر )2003( 1در تحقیقی با هدف شناسایی و بررسی چالشهای توسعه پایدار گردشگری در گوئیان دریافت این
کشور با وجود آنکه استعدادهای زیادی در زمینه گردشگری دارد و میتواند از آن برای توسعه درونزا استفاده کند مهمترین
چالش آن ،تأثیرات گردشگران بر محیط زیست منطقه و تخریب آن است .شالم )2005( 2نیز با هدف بررسی چالشها و
فرصت های توسعه پایدار گردشگری در اطراف دریای سرخ نشان داد که وضعیت زیست محیطی منطقه به دلیل ورود
گردشگران و تأثیراتی که بر منطقه به جای گذاشتهاند رو به سمت ناپایداری دارد .همچنین آکا )2010( 3در پژوهشی با هدف
ارزیابی گردشگری روستایی در ترکیه به این نتیجه دست یافت که کشور ترکیه در زمینه گردشگری روستایی دارای قابلیتهای
زیادی است ولی انگیزه و سرمایهگذاری برای آن کافی نبوده است .اوکچ )2012( 4در مطالعهای با هدف گردشگری روستایی
چاره ای برای توسعه پایدار به این نتیجه دست یافت که ریشه اصلی مشکالت اقتصادی و زیست محیطی را میتوان در بحران-
های در حال ظهور از مصرف ناپایدار و چشماندازهای جدیدی از توسعه پایدار با تمرکز همه جانبه معنوی ،اخالقی ،روانی و
جسمی توسعه انسانی به جای تسلط مصرفگرایی که نیاز زمانه است پیشبینی کرد .در پژوهشی دیگر یاری حصار ( )1390با
هدف سنجش و ارزیابی پایداری سکونتگاههای روستایی حوزه تهران دریافت که کالنشهر تهران با وجود اینکه بخش بیشتر
منابع را به خود اختصاص دادهاست نه تنها به پایداری سکونتگاههای روستایی نیانجامیده است بلکه ناپایداری آنها را نیز دامن
زده است .شکور و همکاران ( )1390در تحقیقی با عنوان ارزیابی سنجش گردشگری پایدار در بهشت ممسنی دریافتند صنعت
گردشگری با حل مسائل و مشکالت میتواند به توسعه روستایی کمک کند .رضوانی و همکاران ( )1391در مطالعهای با عنوان
تبیین شاخص های محک پایداری در ارزیابی آثار الگوهای گردشگری در نواحی روستایی پیرامون کالنشهرها به این نتیجه
رسید که رواج و توسعه گردشگری در نواحی روستایی انواع مختلفی از الگوهای گردشگری روستایی را به وجود آورده است.
موالیی هشتجین و ابراهیمی ( )1393در پژوهشی که به منظور شناسایی قابلیتهای گردشگری شهرستان املش انجام دادند
دریافتند که جاذبه های گردشگری شهرستان این قابلیت را دارد که موجبات رونق و توسعه آن را فراهم نماید و سبب رشد و
بالندگی آن گردد.
گردشگری شامل تمام فعالیت هایی است که یک گردشگر به دلیل شخصی یا شغلی برای مدتی در مکانی غیر از جایی که
در آن زندگی میکند انجام میدهد ( )Smid and Zuart, 2003: 233و رشد گسترده آن از جمله پیامدهای مهم اواخر
قرن بیستم است (خانی و همکاران ) 53 ،1388 ،که به عنوان گذرگاه توسعه عالوه بر تأمین نیاز گردشگران ،تغییرات عمدهای
در جامعه میزبان ( ،)Dwyer et al, 2009: 67در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی به وجود میآورد ( Liue,
 )2003, 462که بسته به شرایط دارای انواع مختلفی است ( .)Cater,2000: 43گردشگری روستایی از جمله شاخههای
گردشگری است که در قرن  21از اهمیت ویژه و توسعه قابل توجهی برخوردار گردیده است و به یکی از مهمترین مباحث در
مجامع علمی جهان تبدیل شده است که دارای زیر شاخههای مختلفی همچون "گردشگری مبتنی بر مزرعه "5و "گردشگری
خواب و صبحانه "6و غیره است.
بر این مبنا در قطعنامه  21کنفرانس ریو برای تحقق رهیافت توسعه پایدار گردشگری و ارزیابی پیامدهای آن بر جوامع
میزبان ،ارزیابی عوامل محیطی ،فرهنگی و اقتصادی متأثر از عملیات گردشگری ،اندازهگیری موفقیت در دستیابی به توسعه
پایدار گردشگری مورد توجه برنامهریزان و پژوهشگران قرار گرفت (بدری و همکاران )33 :1392 ،و به دنبال آن و کمتر از دو
دهه پس از نظریه توسعه پایدار در نشستهای سیاسی و علمی ،روشها ،ابزار و شاخصها با توجه به زمینههای تخصصی مطرح
و مورد استفاده قرار گرفت و مطالعات و پژوهشهای گستردهای پیرامون آن انجام شده و همچنان ادامه دارد .سنجش و ارزیابی
1-

Sinclair
-Shaalam
3 - Akca
4-Okech
5- Farm tourism
6- Bed and Breakfast tourism
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پایداری به عنوان یک رکن اصلی در برنامهریزیها محسوب میشود که در حل مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی
از اثربخشی زیادی برخوردار است ( ،)Department Of Geography, 1999و به عنوان فرایندی مورد توجه است که به
سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان کمک میکند تا تصمیم بگیرند که آنها چه اقداماتی را باید و چه اقداماتی را نباید برای
ساختن جامعهای پایدارتر انجام دهند ( .)pope, 2004: 596در زمینه روشهای ارزیابی توسعه پایدار باید اذعان داشت که
اغلب به تدوین چارچوبی از شاخصها اکتفا شده است ،زیرا نمیتوان بدون شاخصها در این زمینه اقدام کرد و مقبولترین
رهیافت برای ارزیابی پایداری و ابزاری مناسب برای کنترل پیشرفت به سوی توسعه پایدار به شمار میرود ( Tsaur, 2005:
 )3-5که باید به گونهای متفاوت از شاخص های سنتی و در درون چارچوب فرآیند توسعه مناسب نگریسته شوند و لذا این
رویکرد به عنوان یکی از مهمترین چارچوبهای قابل عملیاتی شدن مرتبط با توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفت و صاحب-
نظران مختلف تالش کردند تا این شاخصها را بسط و توسعه دهند (پوراصغر و همکاران.)2 :1389 ،
بر اساس ادبیات ارزیابی پایداری گردشگری ،مدلهای ارزیابی توسعه پایدار گردشگری در صدد هستند تا مسیری منظم و
سازماندهی شده را برای ترکیب و سنجش شاخصها فراهم کنند .در حال حاضر نیز مدلهای زیادی جهت ارزیابی پایداری و
توسعه پایدار گردشگری ابداع شده است که به جنبه های مختلفی از توسعه و پایداری اشاره دارد که یکی از مطالعات جامع در
این زمینه کار بوسل 1است که  5روش را برای ارزیابی پایداری آورده است که عبارتند از -1 :جای پای اکولوژیک -22میزان
سنج یا بارومتر پایداری -33انتخاب ویژه  -4چارچوب فشار -وضعیت موجود -واکنش -5رویکرد اندام وارBossel, 1999: ( 4
 )13-14و همچنین روش نقشهسازی چندمعیاره ،)Colson,1989(5مدل رادار )Wong, 2006: 90( 6و مدل داشبورد
پایداری )Hardi and Atkisson,1999( 7از دیگر مدلهای ارزیابی پایداری هستند .در مجموع مدلهای زیادی نیز در طی
سالیان اخیر ،همچون مدل کارایی اکولوژیکی به وسیله  ،)1991( WBCSDپرگار پایداری به وسیله اتکینسون (،)2005
شاخص پیشرفت زیست محیطی به وسیله  )2002( WEFو بسیاری موارد دیگر ،تکوین و گسترش یافته است .بیشتر این
مدلها به دلیل مشکالت موجود در زمینه سنجش و ارزیابی ،وزندهی و انتخاب شاخص به وسیله سیاستگذاران و پژوهشگران
مورد استفاده قرار نمیگیرد
سنجش پایداری نیز عرصه ای است که در آن کارهای پژوهشی و اجرایی بسیاری انجام شده است .ابزارها و روشهای
مختلفی برای اندازهگیری پیشرفت و رسیدن به توسعه پایدار طراحی شده است .لیکن با وجود دیدگاههای متفاوت در مورد
پایداری ،فقدان روش واحد پذیرفته شده همگانی که در تمام مناطق و بخشها کاربرد داشته باشد جای تعجب نیست (بل و
مورس .) 30 :1386 ،اگر ناپایداری به عنوان شرایط رفاه مستمر جامعه در نظر گرفته شود میتوان گفت که در عصر مدرن
فرآیند اندازهگیری از اواخر دهه  1940شروع شد .اسپانگنبرگ ( )2005معتقد است که از منظر علمی مواردی همچون ابزار
اندازهگیری جامع یا شاخص پایداری نمیتواند وجود داشته باشد ( .)singh et al, 2009: 160وارهویت ( )2002نیز اندازه-
گیری توسعه پایدار را به عنوان رویکردی دو مرحلهای در نظر می گیرد که در گام نخست پیشرفتهای صورت گرفته در
زمینههای مشخص انتخاب میگردد و به وسیله شاخصهای توسعه پایدار اندازهگیری میشود و در قدم دوم پیشرفتهای
تحقق یافته در زمینه توسعه پایدار از طریق ترکیب آنها و بررسی ارتباط متقابل بین آنها مورد ارزیابی قرار میگیرد ( ibid,
 .)15در این بین مقبولترین رهیافت برای اندازهگیری پایداری و توسعه پایدار ،به کارگیری معرفها و شاخصهاست ( bell
 .)and morse, 2003: 16به طور کلی هدف از اندازه گیری و یا سنجش پایداری ،ارائه نمایی کلی از وضعیت پایداری در
سطح فضاست که میتواند به صورت طیفی از پایداری کامل تا ناپایداری کامل امتداد یابد و در نهایت زمینههای شناسایی
عوامل مؤثر بر پایداری را فراهم سازد (یاری حصار و همکاران.)99 :1390 ،
1-

Bossel
Eco-System Welfare
3- Barometer Of Sustainability
4-Systemic Approach
5 -Multicriteria Mapping
)6-Radar(AMOEBA
7-Dashboard Of Sustainability
2-
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روش تحقیق:
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای بنیادی -اکتشافی و روش تحقیق آن بر مبنای ماهیت به صورت توصیفی -تحلیلی می-
باشد .برای گردآوری دادهها و اطالعات از دو روش کتابخانهای و میدانی بهرهگرفته شده است .جامعه آماری ( 1553نفر) شامل
دو گروه جامعه محلی (روستائیان) و گردشگران در روستاهای هدف گردشگری شهرستان نیر میباشد .حجم نمونه بر اساس
فرمول کوکران  155نفر برآورد گردید .پراکندگی تعداد نمونهها در روستاها به صورت طبقهای و بر اساس نسبت جمعیت آنها
میباشد .نحوه انتخاب جامعه محلی به روش تصادفی سیستماتیک و نحوه انتخاب گردشگران به روش تصادفی ساده بوده است.
(جداول شماره  1و ) 2
جدول - 1ویژگیهای عمومی جامعه آماری و نمونه
حجم نمونه
نام روستا

جمعیت

جامعه
محلی

گردشگران

کورعباسلو

109

11

11

قره شیران

617

61

61

ایالنجیق

411

41

41

گلستان

416

42

42

کل

1553

155

155

جدول - 2چارچوب شاخصهای سنجش و ارزیابی پایداری تحقیق
ابعاد
اقتصادی
اجتماعی
زیست
محیطی

نوع
پرسشنامه

تعداد
معیارها

تعداد
شاخصها

جامعه محلی

3

12

گردشگران

2

13

جامعه محلی

4

17

گردشگران

3

16

جامعه محلی

3

13

گردشگران

2

ماخذ :نگارندگان1393 ،

12

ماخذ :نگارندگان1393 ،

با توجه به هدف تحقیق ،انتخاب چارچوب شاخصهای مبنایی تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است .انتخاب شاخص-
های مورد نظر در این تحقیق به روش تلفیقی (بر مبنای یافتههای پژوهشی سایر محققین) صورت گرفته است .جدول (3و.)4
جدول -3فهرست مؤلفهها ،شاخصها و نماگرهای سنجش و ارزیابی پایداری جامعه محلی
ابعاد

اقتصادی

اجتماعی

زیست-
محیطی

معیار

شاخص

اشتغال و درآمد

-1کاهش نرخ بیکاری-2حذب شاغالن ماهر در گردشگری  -3افزایش رضایت جامعه محلی از درآمدهای حاصل از گردشگری -4
افزایش فرصتهای اشتغال برای جوانان  -5افزایش قیمت زمین در روستا و اطراف آن

توزیع درآمد و فرصتهای
شغلی

-6جذب نیروی مازاد در بخش کشاورزی در فعالیت های وابسته به گردشگر-7افزایش درآمد شاغالن در بخش گردشگری در
فصل گرم -8افزایش قدرت خرید جامعه محلی.

تقویت اقتصادی

-9ایجاد واحدهای اقتصادی محلی -10افزایش حمایت از سرمایهگذاران کوچک محلی -11سرمایه گذاری دولت در بخش
گردشگری -12سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه گردشگری.

تحوالت اجتماعی و رفاهی

 -1نسبت معکوس میزان مهاجرت از روستا-2رضایت ساکنان محلی از ورود خدمات و زیرساختهای جدید ناشی از گردشگری-3
افزایش سطح توسعه رفاه اجتماعی از لحاظ بهداشت ،آموزش و -4...افزایش سطح آگاهی و دانش عمومی مردم نسبت به محیط
خود.

حمایت از فرهنگهای
بومی و میراث فرهنگی

-6افزایش حمایت از صنایع دستی و موسیقیهای محلی -7حفظ آداب و رسوم و مراسم سنتی منحصر به فرد روستایی-8میزان
تغییر در ارزشها و فرهنگ مردم محلی در اثر ورود گردشگران-9فعالیتهای تبلیغاتی برای جذب گردشگر.

مشارکت اجتماعی

-10مشارکت مردم در اجرای طرحها و برنامههای توسعه گردشگری-11مشارکت مردم درمعرفی جاذبه های گردشگری به
گردشگران-12مشارکت زنان و دختران در ارائه خدمات گردشگری -13ارتباط مردم روستا با گردشگران-14شرکت در دوره های
آموزشی جهت خدمات دهی به گردشگران.

توسعه زیرساختهای
محلی خدمات اجتماعی

-15افزایش سهولت دسترسی به روستا از طریق بهبود معابر اصلی و فرعی -16افزایش کیفیت خدمات اسکان ،غذا و حمل و
نقل-17در دسترس بودن خدمات اسکان و حمل ونقل و فرآوردههای محلی.

تغییرات کاربری

 -1نسبت معکوس تغییرات کاربری اراضی کشاورزی و باغات به فعالیتهای دیگر -2نسبت معکوس ساخت و ساز های بدون
برنامه در فضای طبیعی برای جذب گردشگر -3بهرهبرداری از ظرفیتهای طبیعی موجود در روستا.

آلودگی محیط

-4رعایت پاکیزگی محیط -5جمعآوری و دفع آبهای سطحی-6بهبود روشهای دفع زباله -7میزان دسترسی به خدمات
بهداشتی -8همکاری در حفظ و بهداشت محیط-9نسبت معکوس تأثیرگردشگران بر آلودگی هوا.

تخریب محیط

-10نسبت معکوس میزان تخریب زیباییهای طبیعی-11اعتقاد به حفاظت از طبیعت-12نسبت معکوس کاهش گونههای گیاهی
-13نسبت معکوس کاهش گونههای جانوری.

مأخذ :جمعهپور1390 ،؛ یاری حصار1390 ،؛ رکن الدین افتخاری و همکاران1390 ،؛ قدمی و علیقلی فیروزجایی1391 ،؛ سجاسی قیداری.1393 ،
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ارزیابی شاخص های پایداری گردشگری روستایی از ....

جدول  -4فهرست مؤلفهها ،شاخصها و نماگرهای سنجش و ارزیابی پایداری گردشگران
ابعاد

اقتصادی

اجتماعی

زیست
محیطی

معیار

شاخص

رفاه اقتصادی

 -1نسبت معکوس هزینه حمل و نقل-2نسبت معکوس هزینه بازدید از جاذبههای طبیعی-3نسبت معکوس هزینه
بازدید از جاذبههای تاریخی -4نسبت معکوس هزینه اقامت در روستا -5صنایع دستی و محلی روستا-6نسبت
معکوس سطح قیمت فرآوردههای محلی روستا -7وجود هتل و مسفرخانه و سایر فضاهای اقامتی.

سرمایه-
گذاری

-8میزان سرمایهگذاریهای صورت گرفته برای خدمات گردشگری-9سرمایهگذاری در مشاغل سنتی-10سرمایه-
گذاری های غیردولتی در جاذبههای گردشگری -11سرمایهگذاریهای دولتی در جاذبهها -12بهرهبرداری از
ظرفیتهای طبیعی موجود در روستا-13وجود واحدهای اقتصادی مرتبط با صنایع و فرآوردههای بومی.

خدمات
رفاهی

-1رضایت از نحوه پذیرایی و کیفیت غذا-2کیفیت مناسب سرویسهای بهداشتی -3وجود پارکینگ و محلهای
مناسب برای اتومبیل-4موافقت با سفر به روستا در فصل گرم-5موافقت با سفر به روستا در فصل سرد-6رضایت از
کیفیت مسافرخانهها و سایر فضاهای اقامتی.

مهمان نوازی

-7دوستانه و مؤدبانه بودن رفتار جامعه محلی با گردشگران -8نسبت معکوس نزاع و درگیری با جامعه محلی-9
احساس امنیت و آرامش خاطر در روستا-10احترام به فرهنگها و سنتهای روستائیان.

دسترسی و
آمد و شد

-11دسترسی مناسب به روستا-12وجود راههای ارتباطی مناسب-13دسترسی آسان به جاذبههای طبیعی موجود
در منطقه-14 .امکانات الزم برای اقامت در روستا-15راهنماییهای روستائیان برای معرفی منطقه به
گردشگران-16دسترسی به اطالعات روز و اینترنت در روستا

تنوع زیستی

-1وجودجاذبههای طبیعی منحصر به فرد در روستا-2کیفیت مناظر طبیعی-3کیفیت ظاهری جاذبهها و مکانهای
دیدنی -4تنوع پوشش گیاهی و جانوری در منطقه

بهداشت
محیط

-5وضعیت بهداشت روستا-6جمعآوری و دفع آبهای سطحی-7شیوههای بهداشتی دفع زباله و پس ماندها-8
وضعیت بهداشت عمومی در محدوده اطراف روستا-9دسترسی مناسب به خدمات بهداشتی درمانی-10رعایت
پاکیزگی محیط-11اعتقاد به حفاظت از محیط زیست و طبیعت -12میزان فعالیت و تبلیغات ساکنان روستا برای
حفظ محیط زیست

مأخذ :جمعهپور1390 ،؛ یاری حصار1390،؛ ضرغام بروجنی و نیک بین1391 ،؛ سجاسی قیداری.1393 ،

در این تحقیق به منظور سنجش پایداری از مدلهای رادار ( ) AMOEBAو بارومتر پایداری پرسکات آلن استفاده شده
است .مدل رادار که توان یکپارچگی مجموعهای از شاخصهای مختلف و متنوع را باهم دارد به طور عام شامل یکچند ضلعی
است که از هر ضلع یک محور عمود بر مرکز آن امتداد یافته است .در این مدل به ازای هر شاخص ،یک ضلع و یک محور وجود
دارد و عملکرد و شرایط اندازه گیری شده مرتبط با هر شاخص بر روی محورها مشخص شده و در نهایت نقاط مرتبط با
شاخصها به هم وصل خواهند شد ( .)Wong, 2006: 90در این روش شاخصها مانند شاخههای منظم حول قطرهای دایره-
ای دوران مییابند ( )Bossel,1999: 104و یک مبنای استاندارد نیز وجود دارد که سایر شاخصها بر اساس آن مورد ارزیابی
قرار میگیرند .این مبنا ارزش بهینه برای دستیابی به شرایط توسعه پایدار را نشان میدهد که نسبت به  1و یا  100است و در
هر محور برای حصول شرایط پایداری ،ارزش شاخص مورد نظر باید با این مبنا منطبق باشد.
برای ارزیابی ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی توسعه پایدار ،بارومترپایداری ارائه شده است که مرکب از دو عنصر
اصلی به نام رفاه اکوسیستم 1و رفاه انسانی 2است که هر دوی آنها باید برای رسیدن به شرایط پایداری باید ارتقاء
یابند( .)Prescott & Allen, 1995: 48بر اساس طبقهبندی پرسکات آلن حالت پایداری بین صفر و یک خواهد بود که در
جدول شماره  5آمده است.

Ecosystem Welfare
Human Welfare

12-
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جدول -5طبقهبندی پایداری از دیدگاه پرسکات و آلن
ارزش پایداری

حالت پایداری

0-./2

ناپایدار

0/0-2/4

ناپایداری بالقوه

0/4 -0/6

پایداری متوسط

0/6 -0/8

پایداری بالقوه

0/8 -1

پایدار

مأخذ :یاری حصار.65 :1390 ،

محدوده مورد مطالعه:
شهرستان نیر با وسعت  1495/4کیلومتر مربع  8/33درصد از کل استان اردبیل را شامل میشود و از نظر موقعیت
جغرافیایی در  47درجه و  59دقیقه طول شرقی و  38درجه و  2دقیقه عرض شمالی ،ارتفاع  1450متری از سطح دریا قرار
دارد و از نظر موقعیت نسبی نیز در  32کیلومتری جنوب غربی اردبیل واقع شده است .این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و
کورائیم و  4دهستان میباشد که متشکل از  100روستا و  2شهر است .در بخش خدمات و گردشگری وجود آبگرمهایی مانند
قیینرجه ،بورجلو ،سقزچی ،ایالنجیق (ولیعصر) و قره شیران و وجود منطقه زیبای بوالخالر در مجاورت شهر نیر ،وجود دژ
قدیمی و طبیعت زیبا و با صفا در روستای گلستان از پتانسیل مطلوب شهرستان برای جذب گردشگری میباشد (سالنامه
آماری استان اردبیل( .)1390 ،شکل شماره .)1

شکل  -1محدوده مورد مطالعه

یافتههای تحقیق:
در این بخش از پژوهش در ابتدا و به منظور پاسخ به سؤال نخست پژوهش (دیدگاه گردشگران و جامعه محلی شاخصهای
گردشگری در چه وضعیتی قرار دارند؟) هر کدام از مؤلفههای پایداری که خود شامل نماگرهای مختلفی است طبقهبندی شده
و وضعیت پایداری آنها بر اساس طبقهبندی پرسکات و آلن مشخص شده است.
برای سنجش پایداری اقتصادی روستاهای مورد مطالعه از دیدگاه جامعه محلی و گردشگران از مجموع شاخصها و
نماگرهای تعریف شده و بر اساس تجزیه و تحلیلهای حاصل از جدول شماره  6روستای کورعباسلو از دیدگاه جامعه با
( )0/648در وضعیت پایداری متوسط ،از دیدگاه گردشگران با ( )0/38در وضعیت ناپایداری بالقوه ،روستای قره شیران از
دیدگاه جامعه محلی با ( )0/271در وضعیت ناپایداری بالقوه ،ازدیدگاه گردشگران با ( )0/575در وضعیت پایداری متوسط،
روستای ایالنجیق با میزان پایداری ( ) 0/534از دیدگاه جامعه محلی در وضعیت پایداری متوسط و از دیدگاه گردشگران نیز با

128

ارزیابی شاخص های پایداری گردشگری روستایی از ....

( ) 0/501در وضعیت پایداری متوسط قرار داشت و در نهایت روستای گلستان از دیدگاه جامعه محلی با ( )0/531در وضعیت
پایداری متوسط و از دیدگاه گردشگران با ( )0/613در وضعیت پایداری بالقوه قرار داشت .نتایج بررسی آمارهای فوق نشان می-
دهد که در مجموع کل روستاهای مورد مطالعه هم از دیدگاه جامعه محلی و هم گردشگران از منظر پایداری اقتصادی در
وضعیت پایداری متوسط قرار دارند.
جدول  -6میزان پایداری اقتصادی روستاهای مورد مطالعه
جامعه محلی

متوسط کل

گردشگران

روستا

میزان
پایداری

سطح پایداری

میزان
پایداری

سطح پایداری

میزان پایداری

سطح پایداری

کور عباسلو

0/648

پایداری بالقوه

0/362

ناپایداری بالقوه

0/505

پایداری متوسط

قره شیران

0/271

ناپایداری بالقوه

0/575

پایداری متوسط

0/423

پایداری متوسط

ایالنجیق

0/534

پایداری متوسط

0/501

پایداری متوسط

0/517

پایداری متوسط

گلستان

0/531

پایداری متوسط

0/613

پایداری بالقوه

0/572

پایداری متوسط

کل محدوده

0/496

پایداری متوسط

0/513

پایداری متوسط

0/504

پایداری متوسط

منبع :نگارندگان.1393 ،

شکل شماره  2رادار پایداری اقتصادی را از دیدگاه هر دو جامعه مورد مطالعه نشان میدهد که با توجه به نظر جامعه
محلی جهت رادار به سمت روستای کور عباسلو است که در سطح پایداری بهتری نسبت به بقیه روستاها قرار دارد .بر اساس
نظر گردشگران جهت نمودار روستای گلستان را نشان میدهد.

شکل -2رادار وضعیت پایداری اقتصادی -منبع :نگارندگان.1393 ،

در رابطه با نماگرهای پایداری اجتماعی از دیدگاه جامعه محلی و گردشگران همانگونه که جدول شماره  7نشان میدهد ،از
دیدگاه جامعه محلی روستای کور عباسلو با ( )0/488در وضعیت پایداری متوسط و از دیدگاه گردشگران با ( )0/301در
وضعیت پایداری بالقوه ،روستای قره شیران از دیدگاه جامعه محلی با ( )0/567و از دیدگاه گردشگران با ( )0/597در وضعیت
پایداری متوسط ،روستای ایالنجیق از دیدگاه جامعه محلی ( )0/334در وضعیت ناپایداری بالقوه ،از دیدگاه گردشگران با
( )0/550در وضعیت پایداری متوسط و روستای گلستان نیز از دیدگاه جامعه محلی با ( )0/706در وضعیت پایداری بالقوه و از
دیدگاه گردشگران با ( )0/468در وضعیت پایداری متوسط قرار دارد .این یافتهها بیانگر این است که محدوده مورد مطالعه بر
اساس نظرات کسب شده از هر دو گروه از لحاظ شاخصهای پایداری اجتماعی در وضعیت پایداری متوسط قرار گرفته است.
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جدول  -7میزان پایداری اجتماعی روستاهای مورد مطالعه
جامعه محلی

متوسط کل

گردشگران

روستا

میزان
پایداری

سطح پایداری

میزان
پایداری

سطح پایداری

میزان پایداری

سطح پایداری

کور عباسلو

0/488

پایداری متوسط

0/301

ناپایداری بالقوه

0/395

ناپایداری بالقوه

قره شیران

0/567

پایداری متوسط

0/597

پایداری متوسط

0/582

پایداری متوسط

ایالنجیق

0/334

ناپایداری بالقوه

0/550

پایداری متوسط

0/442

پایداری متوسط

گلستان

0/706

پایداری بالقوه

0/468

پایداری متوسط

0/587

پایداری متوسط

کل محدوده

0/524

پایداری متوسط

0/479

پایداری متوسط

0/501

پایداری متوسط

منبع :نگارندگان.1393 ،

با توجه به دادههای حاصل از جدول شاخصهای پایداری اجتماعی اقدام به ترسیم رادار پایداری اجتماعی روستاهای
مورد مطالعه بر اساس نظریات جامعه محلی و گردشگران گردید( .شکل شماره  .)3که بر اساس نظرات جامعه محلی جهت
رادار به سمت روستای گلستان است که دارای پایداری بالقوه و در سطحی باالتر از بقیه روستاها قرار دارد ،ولی از نظر
گردشگران جهت رادار به سمت روستای قره شیران است این موضوع بیانگر این واقعیت است که روستاهای کورعباسلو و
گلستان از منظر جامعه محلی در وضعیت بهتری قرار گرفته اند اما از نظر گردشگران ،روستای ایالنجیق از سطح پایداری
باالتری واقع شده است .برداشت هر دو جامعه مورد ارجاع در مورد سطح پایداری روستای قره شیران یکسان می باشد.

شکل  -3رادار وضعیت پایداری اجتماعی -منبع :نگارندگان.1393 ،

آخرین مؤلفه پایداری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت ،شاخصهای پایدارای زیست محیطی است که جدول
شماره  8نتایج نهایی حاصل از نماگرهای این مؤلفه نشان داده است .با توجه به میزان پایداریهای بدست آمده بر اساس نظر
هر دو گروه مورد مطالعه و میانگین بدست آمده از نظریات آنها که رقمی برابر با  0/481است بیانگر آن است که پایداری
زیست محیطی نیز همانند پایداری اقتصادی و اجتماعی در سطح متوسط قرار دارد.
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جدول  -8میزان پایداری زیست محیطی روستاهای مورد مطالعه
جامعه محلی

متوسط کل

گردشگران

روستا

میزان
پایداری

سطح پایداری

میزان
پایداری

سطح پایداری

میزان
پایداری

سطح پایداری

کور عباسلو

0/404

پایداری متوسط

0/402

پایداری متوسط

0/403

پایداری متوسط

قره شیران

0/362

ناپایداری بالقوه

0/554

پایداری متوسط

0/458

پایداری متوسط

ایالنجیق

0/570

پایداری متوسط

0/529

پایداری متوسط

0/550

پایداری متوسط

گلستان

0/643

پایداری بالقوه

0/382

ناپایداری بالقوه

0/513

پایداری متوسط

کل محدوده

0/495

پایداری متوسط

0/467

پایداری متوسط

0/481

پایداری متوسط

منبع :نگارندگان.1393 ،

شکل شماره  4رادار پایداری زیست محیطی را بر اساس نظر هر دو گروه نشان میدهد که با توجه به آن از دیدگاه جامعه
محلی روستای گلستان در وضعیت پایداری بالقوه قرار داشت.

شکل  -4رادار وضعیت پایداری زیست محیطی -منبع :نگارندگان.1393 ،

در ادامه و در پاسخ به سوال بعدی پژوهش (آیا بین ابعاد مختلف و شاخصهای توسعه پایدار همسویی وجود دارد؟) می-
توان گفت در هر کدام از نمودارهای فوق سمت پایداری متفاوت است .از نظر جامعه محلی بعد اجتماعی و از منظر گرشگران
نیز بعد اقتصادی پایدارتر است( .اشکال شماره  6 ،5و .)7

شکل ( :)7رادار مقایسه تطبیقی ابعاد پایداری
از منظر کلی
منبع( :یافتههای تحقیق)1393 ،

شکل ( :)6رادار مقایسه تطبیقی ابعاد پایداری

شکل ( :)5رادار مقایسه تطبیقی ابعاد پایداری از

از منظر گردشگران

منظر جامعه محلی

منبع( :یافتههای تحقیق)1393 ،

منبع( :یافتههایتحقیق)1393 ،
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بررسی این نتایج و تلفیق رادارهای پایداری نشانگر آناست که شاخصها و مؤلفههای زیست محیطی از هر سه منظر
ناپایدارتر از سایر ابعاد ارزیابی شده است( .شکل شماره  .)8این نشان از ضروت اتخاذ رویکردهای زیست محیطی در رویههای
مدیریت گردشگری منطقه مورد مطالعه می باشد.

شکل  -8مقایسه تطبیقی ابعاد گردشگری پایدار از منظر گروههای هدف (یافتههای تحقیق)1393 ،

به منظور سنجش میزان پایداری و تعیین جایگاه روستاهای مورد مطالعه در سطوح طبقهبندی شده پایداری پرسکات آلن
در روستاهای مورد مطالعه از مدل بارومتر پایداری استفاده گردید( .جدول شماره .)9
جدول  -9وضعیت شاخص رفاه انسانی و رفاه اکوسیستم 1در منطقه مورد مطالعه
روستاها

جامعه محلی

کل

گردشگران

رفاه انسانی

رفاه اکوسیستم

رفاه انسانی

رفاه اکوسیستم

رفاه انسانی

رفاه اکوسیستم

کورعباسلو

0/568

0/404

0/332

0/402

0/450

0/403

قره شیران

0/419

0/362

0/586

0/554

0/503

0/458

ایالنجیق

0/434

0/570

0/525

0/529

0/480

0/550

گلستان

0/618

0/643

0/541

0/382

0/580

0/513

کل

0/510

0/495

0/496

0/467

0/503

0/481

مأخذ :نگارندگان1393 ،

متوسط رفاه انسانی از دیدگاه جامعه محلی ( )0/510و از دیدگاه گردشگران با ( )0/496دارای پایداری متوسط و رفاه
اکوسیستم نیز با توجه به نظرات جامعه محلی با ( )0/494و گردشگران با ( )0/466در سطح پایداری متوسط ارزیابی گردید .با
توجه به جدول  9و شکل 11متوس ط پایداری کل که از متوسط رفاه انسانی و اکوسیستم از هر دو جامعه مورد مطالعه بدست
آمده است بیانگر این است که متوسط کل رفاه انسانی با  0/503دارای پایداری متوسط و متوسط کل رفاه اکوسیستم نیز با
 0/481دارای پایداری متوسط است.با توجه به تفاوت این ارقام و وضعیت پایداری میتوان گفت هم بر اساس نظر گردشگران و
هم جامعه محلی رفاه انسانی دارای وضعیت بهتری نسبت به رفاه اکوسیستم است( .اشکال  9و .)10

 - 1مطابق اصول حاکم بر ترسیم بارومتر پایداری پرسکات آلن ،رفااه انساانی از محاسابه متوساط شااخصهاای اجتمااعی ،فرهنگای و اقتصاادی و رفااه
اکوسیستم نیز از متوسط شاخصهای زیست محیطی و کالبدی بدست آمده است.
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شکل  -9بارومتر پایداری کل (نگارندگان)1393 ،

شکل  -10وضعیت پایداری روستاهای هدف گردشگری (نگارندگان،
)1393

نتیجهگیری و ارائه راهکارها:
پژوهش حاضر با هدف سنجش و ارزیابی پایداری در روستاهای هدف گردشگری شهرستان نیر از دیدگاه دو گروه محلی و
گردشگران انجام شده است .نتایج بدست آمده بیانگر آن است ،شاخصهای اقتصادی از دیدگاه جامعه محلی ( )0/496و
گردشگران با ( )0/513در سطح متوسط ،شاخصهای اجتماعی هم از دیدگاه جامعه محلی ( )0/524و هم گردشگران ()0/479
در وضعیت متوسط قرار دارد و شاخصهای زیست محیطی نیز از نظر جامعه محلی با ( )0/494و گردشگران با ( )0/466در
وضعیت پایداری متوسط قرار دارند .همچنین فعالیتهای گردشگری در این روستاها با توجه به میزان پایداری کل از دیدگاه
جامعه محلی با  0/505و گردشگران با  0/486در سطح متوسط قرار دارد .مقایسه وضعیت پایداری روستاها با هم از دیدگاه
جامعه محلی و گردشگران همانگونه که یافتههای پژوهش نشان میدهد میزان پایداری اقتصادی و در مرتبه بعد با اندک
تفاوتی پایداری اجتماعی دارای وضعیت مطلوبتری نسبت به شاخصهای پایداری زیست محیطی هستند .وضعیت کلی رفاه
اکوسیستم و رفاه انسانی نیز با توجه به مقادیر بدست آمده بیانگر این مطلب است که شاخصهای رفاه انسانی دارای موقعیت
مناسبتری نسبت به رفاه اکوسیستم است.
نظر به آنکه برای رسیدن به وضعیت پایداری مطلوب در منطقه باید درک صحیحی از درخواستهای مورد نیاز جامعه
محلی و گردشگران در منطقه وجود داشته باشد برای بهبود وضعیت شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی توسعه
پایدار گردشگری در منطقه و افزایش کیفیت زندگی جامعه محلی (میزبان) و رضایت گردشگران راهکارهای زیر ارائه میگردد:

 با توجه به پایین بودن میزان پایداری زیست محیطی ،برنامهریزیها باید در جهت ارتقاء نماگرهای این بعد و اولویت دادن
به حفاظت از عرصههای زیست محیطی قرار گیرد و با اقداماتی از جمله افزایش فعالیتهای تبلیغاتی برای حفاظت از
طبیعت و محیط زیست ،حفاظت از گونههای گیاهی و جانوری خاص موجود در منطقه ،نظارت بر ساخت و سازها و
سازماندهی آنها از نابودی بیشتر زمینهای کشاورزی جلوگیری شود و در نهایت با ایجاد شبکه معابر و دفع آبهای سطحی
به زیبا سازی و پایداری زیست محیطی توجه خاصی مبذول گردد.
 با توجه به پتانسیلها و توانمندیهای منطقه به لحاظ کوهستانی بودن ،وجود چشمههای آبگرم و ارتفاعات برفگیر و
بسیاری موارد دیگر ،انواع مختلف گردشگری طبیعت محور با اثرات منفی کمتر بر محیط زیست در سیاستگذاریها مورد
حمایت قرار گیرد تا عالوه بر جنبه حفاظت از محیط زیست و معرفی و توسعه جاذبهها به رونق اقتصادی نیز بیانجامد.

 احیای فرهنگ جامعه میزبان و معرفی آن به گردشگران از طریق افراد بومی در چارچوب گردشگری اجتماع محور مخصوصاً
از طریق صنایع دستی ،موسیقی محلی و غذاهای محلی ،تقویت مشارکت زنان و دختران در امور مختلف و برگزاری جلسات
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و کالسهای توجیهی توسط سازمان های محلی و افزایش سطح دانش و آگاهی عمومی مردم به تقویت پایداری اجتماعی
.روستاهای مورد مطالعه اقدام نمود

 از طریق توسعه جاذبههای گردشگری و حفظ و مرمت آنها و همچنین راه اندازی تورهای گردشگری و ایجاد کمپینگهای
.مناسب اقامتی در روستا به ایجاد اشتغالزایی برای جوانان اقدام نمود
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