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چکيده
امروزه پايداری به عنوان رويکردی مالب برای توسعه گردشگری روستايی ،مورد توجه برنامهريزان و محققان اين حوزه است.
بر همين اساس در پژوهش حاضر سعی گرديده تا با تعيين ظرفيت تحمل بر مبنای نحوه نگرش جامعه ميزبران بره گردشرگری
بستر مناسبی برای نيل به توسعه پايدار گردشگری در روستای قالا (شهرستان شيراز) فراهم گردد .بهمنظور گردآوری دادهها و
اطالعاا مورد نياز از دو روش اسنادی و ميدانی و بهمنظور تجزيه و تحليل آنها از روشهرای آمراری (توصريفی اسرتنباطی) و
روش  SWOTاستفاده شده است .جامعه آماری اين پژوهش شامل خانوارهای ساكن و گردشگران روستای مورد مطالعه اسرت
كه بر اساس روش كوكران تعداد  010خانوار و نيز  010گردشگر به عنوان حجم نمونه تعيين و بره روش نمونرهگيرری تصرادفی
انتخا گرديدند .با توجه به اثراا و پيامدهای درک شده از سوی ساكنين محلی نتايج بهدست آمرده نشران از نرامطلو برودن
ماهيت توسعه گردشگری و نزديک شدن به آستانه اشباع ظرفيت تحمل گردشگری در روستای مورد مطالعه داشت كره البتره در
اين ارتباط تفاوا معناداری بين ديدگاه جامعه ميزبان بر اساس وضعيت شغلی آنها وجود داشت .همچنين نتايج بررسیها نشران
داد راهبرد تدافعی بهعنوان راهبردی برای سياستگذاری و برنامهريزی گردشگری در روستای مورد مطالعه میبايست مورد توجه
قرار گيرد.
واژههای كليدی :توسعه پايدار ،توسعه گردشگری ،جامعه ميزبان.

 استاديار گروه جغرافيا ،دانشکده ادبياا و علوم انسانی دانشگاه شيراز(* -نويسنده مسئول)akbarian@shirazu.ac.ir :
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مقدمه
طی چند دهه اخير گردشگری روستايی بهعنوان ابزاری برای دستيابی به رشد اقتصادی ،اجتماعی و نيز برازآفرينی
در نظر گرفته شده است (شارپلی .)0110 ،0گردشگری روستايی موجب رشد اقتصادی ،ايجاد تنوع و ثبراا در اشرتغال،
پويايی تجارا و صنايع ،گسترش فرصتها برای رشد درآمد بهصورا فعاليتهای جداگانه ،ايجاد بازارهای جديد برای
محصو ا كشاورزی و گسترش مبنای يک اقتصاد منطقهای میشود (پاپلی يزدی و سقايی .)0019 ،در ايرن برين برا
مطرح شدن رويکرد پايداری در مباحح مربوط به توسعه ،رويکرد پايداری نسبت به گردشگری روستايی توسط بسياری
از انديشمندان كه بيشتر نگران حفظ اقتصاد و محيطزيست هستند ،پذيرفتره شردهاسرت .ايرن اعتقراد وجرود دارد كره
گردشگری و تفريحاا بيش از پيش در حال تبديل شدن به بخش مهمی از ساختار اجتماعها روستايی است كره ايرن
امر بهطور ميرمستفيم توجه به پايداری از نظر فرصتهای گردشگری ،هماهنگسازی اين فرصتها و قابليت آنها در
جذ و تدوام گردشگری را مد نظر قرار میدهد (باتلر و هال .)0551 ،0بنرابراين توسرعه فعاليرتهرای گردشرگری در
نواحی روستايی بدون توجه به مباحح و مفاهيم پايداری امکانپذير نيست .توسعه گردشگری صرف در اين نرواحی راه
بهجايی نبرده ،آينده فعاليتها و عرصههای گردشگری روستايی را با چالشها و موانعی روبرو میسرازد (عليقلری زاده،
.)0011
توسعه پايدار گردشگری دارای مفهوم كليدی با عنوان ظرفيتپذيری است .واژه ظرفيتپرذيری از علرم اكولروژی
برگرفته شده است .ظرفيت پذيری مبين اين واقعيت است كه هر محيطی اعم از محيططبيعری و يرا مصرنوعی دارای
ظرفيت خاص و ميزان بارگذاری معينی است (تو يی .)0011 ،مطالعه بر روی ظرفيت تحمل بهعنروان يرک رويکررد
مديريتی در حوزه تفرج ،در دهههای  0511و  0571به اوج خود رسيد و اين زمانی بود كه رشرد كراربری تفريحری در
ايا ا متحده موجب افزايش نگرانی در مورد ميزان استفاده و انواع فعاليتها در مکانهرای تفريحری شرد (ضريائی و
شکاری.)0050 ،
مرور ادبياا نشان میدهد از جمله شاخصهای كليدی در بررسی آستانه ظرفيت تحمل مقاصد گردشگری ،نحروه-
نگرش جامعه ميزبان به گردشگری (و اثراتی كه آنها درک میكنند) میباشد .از اين رو بهمنظور درک و ارزيابی مداوم
عقايد ،طرز فکر و تصوراا ساكنان و گردشگران نسبت به توسعه گردشگری در حوزههای مقصد ،عمدتا از شاخصهای
ذهنی استفاده شده و تالشها در جهت بسط اين نوع شاخصها بودهاست (رهنمايی و ديگران .)0017 ،در همين ارتباط
بايد به تئوری مبادله اجتماعی اشاره نمود كه بهعنوان چارچو تئوريکی برای درک واكنش جامعه ميزبران نسربت بره
گردشگری مورد توجه است .در اين تئوری ساكنان ،گردشگری را بر اساس هزينه و منفعت بهدست آمده ارزيابی می-
كنند (بريدا .)0101،0در اين خصوص بايد توجه داشت گردشگری فعاليتی است با اثراا و پيامدهای متفاوا مطلرو و
نامطلو (چوی و همکاران  )0111 ،و زمانی كه گردشگری در مقصد دارای رشد سريع و روزافرزون باشرد و ظرفيرت
1- Sharpley
2- Butler and hall
3 - Brida
4 - Choi et al
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تحمل اجتماعی به حد نهايی خود برسد ،در نتيجه پ از مدتی با اشباع ظرفيتهای حوزه مقصد ،عملکرد گردشرگری
برای ساكنان محلی ميرقابل تحمل میشود (رهنمايی و همکاران.)0017 ،
با اين توصيف نگرش جامع برای توسعه كل ساختار گردشگری و مديريت راهبردی كاركردهای مربوطه ضروری
است ،به شکلی كه با بافت طبيعی و محيط فرهنگی ر اجتماعی عرضه كاركرد صنعت گردشگری ،سرازگار باشرد و در
اين صورا است كه میتواند نقش عمدهای در كاهش اثراا منفی در راستای پايدارسازی جوامع ايفا نمايد كه اين امر
مستلزم داشتن برنامه راهبردی مشخص در توسعه گردشگری است (افتخاری و همکاران.)0050 ،
از جمله نواحی كه فعاليت گردشگری همواره در آنها روبهرو رشرد اسرت ،نرواحی روسرتايی خروش آ و هروای
پيرامون كالنشهرها است .گردشگری پيرامون هر فضای جغرافيايی در روندی از تطبيقپذيری جاذبهها ،سکونتگاهها
و تسهيالا مورد نياز ،انجام میگيرد (كديور و سقايی .)0019 ،ويژگیهای جامعه صنعتی سبب شده بسرياری از مرردم
به تفرجگاههای طبيعی دور از شهرها روی آورند .پيچيدگی و تراكم موجود در زندگیهای شهری ،عده زيادی از مرردم
را متوجه نواحی پيرامون شهری میكند و در اين ميان مناطقی كه دارای توانهای طبيعی با ارزشتری هستند بيشرتر
مورد توجه قرار میگيرد (عليزاده )0010 ،در همين رابطه میبايد به اين موضوع اشاره نمود كه به علت آنكره انگيرزه
اصلی گردشگری در مقياس خرد بيشتر تفريح در هوای آزاد است ،تفرجگاههای پيراشهری بهعنوان مقاصد گردشگری
اهميتی دو چندان میيابد .اين تفرجگاهها كه عمدتا در نواحی روستايی شهرها و كالنشهرها هستند به علت دارا بودن
قابليتهای طبيعی به عنوان مقاصدی برای فعاليت گردشگری برگزيده میشود .در استان فرارس از جملره روسرتاهای
نزديک كالنشهر شيراز كه بهسبب وجود جاذبه هرای مختلرف و متفراوا گردشرگری ،همرواره تعرداد بریشرماری از
گردشگران را برای گذران اوقاا فرامت و تفرج به خود جلب مینمايد ،روستای قالا است كه در نزديکی شهر شيراز
قرار دارد .به طوركلی ،تحقيق حاضر در صدد پاسخگويی به سؤا ا زير است؛ بهطوری كه بتوان از اين رهگذر توسرعه
پايدار گردشگری را تسهيل نمود.
 )0از نگاه جامعه ميزبان و با تأكيد بر اثراا گردشگری در حال حاضر ظرفيت تحمل گردشگری در روستای قالا
چگونه است؟
 )0از لحاظ وضعيت شغلی چه تفاوتی بين درک ساكنان محلی از اثراا توسعه گردشگری وجود دارد؟
 )0برای توسعه گردشگری در روستای قالا چه نوع برنامه راهبردی بايد مورد توجه قرار گيرد؟
توسعه پايدار گردشگری توسط محققان زيادی بهصورا جامع مورد بررسی قرار گرفترهاسرت (موفراا و مونرت،0
0551؛ مورفی055 ،0؛ توسان ،0551 ،0هاري و لياپر  .)0559 ،اين اعتقاد وجود دارد كه توسرعه پايردار گردشرگری
1- Mowforth and Munt1998
2- Murphy
3- Tosun
4- Harris and Leiper
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میبايد بهعنوان يک پارادايم انطباقی به عنوان قسمتی از مفهوم اصلی توسعه و توسرعه پايردار در نظرر گرفتره شرود و
به عنوان جزئی سهيم در اهداف توسعه پايدار و توسعه بهصورا كلی در نظر گرفته شود .توسعه پايدار گردشگری بايرد
در تمام انواع توسعه های گردشگری داخل شده و يا حداقل با مبانی اصلی توسعه در هر زمان و در هرر مرورد توانرايی
نسلهای آينده برای تأمين نيازها و آمالشان تناقض نداشتهباشد (توسان .)0551،0بهنظر مریرسرد تعريرف مرورفی از
توسعه پايدار گردشگری نقش عمدهای در نزديک نمودن توسعهپايدار گردشگری به مفاهيم اصلی توسعه پايدار داشرته
باشد ،وی بيان میكند كه توسعه پايدار گردشگری يعنی گردشگری كه در يک مکان (جامعه ،محيط) شرکل گرفتره و
توسعه يابد بهگونهای كه در يک دوره زمانی نامحدود بهصورا پايدار برقرار و محيط (انسانی و فيزيکی) را دسرتخوش
تغيير و دگرگونی ننموده و مانع توسعه موفق ساير فعاليتها نگردد (باتلر.)0550 ،
توسعه پايدار گردشگری دارای دو جنبه اصلی حفاظت از «محيطزيست» و «منابع و ميرراث فرهنگری جوامرع» و
يک مفهوم اساسی يعنی «ظرفيت تحمل» يا ظرفيت پذيری است .اين جنبههرا سررانجام بايرد در چرارچو ظرفيرت
پذيری و سنجش مرزهای آن و در قالب تعيين خطمشی و برنامهريزیهای منسجم و يکپارچه به مرحله اجررا گرذارده
شود (هولوا .)0110 ،0در ارتباط با گردشگری روستايی بايد توجه داشت ،برای اينکه كارآمد و بالقوه پايدار باشد بايرد برا
تعدد و گوناگونی كاربرها ،نيازها و تقاضاهايی كه مشخصه نواحی روستايی است ،هماهنگ شود (رضوانی.)0017 ،
پايداری گردشگری در نواحی روستايی سبب احيای فرهنگهای محلی و سرنتی روسرتاها ،تشرويق فعاليرتهرای
جمعی روستائيان ،افزايش درآمد روستائيان ،ايجاد منابع جديد اقتصادی برای روستائيان ،حراسرت از محريط فرهنگری،
اجتماعی و محيطزيست روستاها میشود (قديری معصوم و همکاران .)0015 ،با اين توصيف توسعه پايدار گردشرگری
روستايی فرآيندی ا ست كه بر تأمين نيازهای توسعه اجتماع محلی ،بهبود زنجيره عرضه توليداا محلی ،تشويق صنايع
و حرفههای محلی ،توسعه متناسب با ظرفيت زيستمحيطی و اجتماعی محلی و افزايش ثباا درآمد گردشگری تأكيد
دارد (افتخاری و همکاران.)0051 ،
از موضوعاا مهم در برنامهريزیهای توسعهگردشگری ،ظرفيت تحمل است كره توجره بره آن در توسرعه پايردار
گردشگری الزامی است .ارتباط ظرفيت تحمل در گردشگری و توسعه پايدار ايرن اسرت كره مفهروم ظرفيرت تحمرل
گردشگری را می توان نوع شکلی از توسعه در داخل ظرفيت پذيرش اكوسيستم دانست كه با مفهوم توسعه پايدار هم-
خوانی دارد (ساوريادس .)0111،0برنامهريزان گردشگری در زمينه ظرفيت تحمل مقصد معتقدند ،جامعه ميزبران بررای
رشد و توسعه گردشگری ظرفيت معينی دارد و رشد فراتر از حد ظرفيت آن ،منجر به بروز پيامدهای اجتماعی و زيست-
محيطی خواهد شد و پ از مدتی كاهش منافع سرمايهگذاریهای گردشگری را در پی خواهد داشت .در ايرن ارتبراط
همانطور كه اشاره شد مرور ادبياا مربوطه نشان میدهد كه در بررسی آستانه ظرفيرت تحمرل مقاصرد گردشرگری،
نگرش جامعه ميزبان و اثراتی كه آنها درک میكنند بهعنوان مرجع و مقياس اندازهگيری مورد استناد قرار میگيرند.
1- Tosun
2 - Holjeva
3- saveriades
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در يک جمعبندی كلی مالحظه میشود پايداری بهعنوان رويکرد اساسی و بنيرادين بررای توسرعه گردشرگری در
برنامهريزیها و سياستگذاریها جای باز كرده و متعاقب آن محققان بیشماری در راستای ترجمان اين پارادايم تالش
نمودند كه منجر به مطرح شدن چارچو های مفهومی ،مدلها ،شاخصها و ابزارهای مختلفی گرديد كه از جمله می-
توان به برنامهريزی راهبردی اشاره نمود .در ادبياا برنامهريزی ،املب برنامهريزی راهبردی مناسب تراز ساير برنامره-
ريزیها برای مديريت تغييراا مد نظر است .ويژگی اصلی اين برنامهريزی« ،ايجاد تناسب» ميان منابع و قابليتها برا
محيطِ پيوسته در حال تغيير است (سوتريو و كوكوسي  .)0101 ،0در برنامهريزی راهبردی ،اصل بر اين اسرت كره برا
بهره جستن از فرصتهای خارجی و پرهيز از اثراا ناشی از تهديداا خارجی و با كاهش دادن آنها به تدوين راهبررد
پرداخت و از سوی ديگر در تدوين اين راهبردها ،هدف اين نيست كه بهترين راهبرد مشخص شود ،بلکه هدف تعيرين
راهبردهای قابل اجرا است (هاديانی و همکاران .)0050 ،در ارتباط با گردشگری برای مرديران يرک سرؤال جردی در
رابطه با راهبرد اين است كه چطور قابليتها و منابعشان را به كار برند يا چگونه وضعيتی را ايجراد نماينرد ترا در يرک
محيطِ بهشدا رقابتی و املب بیثباا ،موفق عمل كنند (استوك  .)0111 ،0در اين خصوص بايد اذعان داشت ،يرک
رهيافت برنامهريزی راهبردی پايدار ،مستلزم ايجاد واحدی از فضا يا چشمانداز طبيعی است تا فرآيند برنامرهريرزی برر
مبنای اين واحد هدايت شود .اين رهيافت ،تركيبی از وابستگی و ارتباط متقابل بين همه عناصر گردشگری و همچنين
نيازهای زيرساختی و فيزيکی برای هر كدام از اين عناصر است (افتخاری و همکاران.)0050 ،
مواد و روشها
تحقيق حاضر از نوع كاربردی و روش انجام آن توصيفی تحليلی است .به منظور گردآوری دادهها و اطالعاا مورد
نياز از دو روش اسنادی و ميدانی (ابزار پرسشنامه) استفاده شدهاست .جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه سرپرسرتان
خانوارهای ساكن در روستا و گردشگرانی كه به اين روستا مراجعه دارند ،میباشد كه با استفاده از فرمول كوكران تعداد
 010خانوار و در تناظر با آن و بهدليل عدم وجود آمار دقيق تعداد  010گردشگر بهعنوان نمونه آماری تعيين و به روش
نمونهگيری تصادفی انتخا شدهاند .پرسشنامههای پژوهش در روزهای تعطيالا آخر هفته كه اوج مراجعه گردشگران
به روستا است تکميل گرديده است .همچنين به منظور تجزيه و تحليرل اطالعراا و ارائره برنامره راهبرردی توسرعه
گردشگری روستا از روشهای آماری (توصيفی و استنباطی) و نيز تکنيک تحليلی سواا 0استفاده شده است.
روستای قالا در  01كيلومتری شمال مر شهر شيراز در محدوده بخش مركزی اين شهرستان واقع شدهاسرت.
اين روستا مطابق با آمار سال  0051دارای  0511نفر جمعيت و  107خانوار اسرت (مركزآمرار ايرران .)0051،روسرتای
مذكور از جمله روستاهای مهم و معروف گردشگری پيرامون كالنشهر شيراز است .وجود آبشار ،چشمه ،رودخانههرای
شبشتری و چشمه انجيری ،كليسایقديمی ،باغهای سرسبز و وسيع ،بافت كالبدی معماری خيررهكننرده كوهسرتانی،
آسيا های آبی ،گورستان قالا ،نوع حجاری و حکاكی سنگهای آن و قلعه قزل ارسالن از مهرمتررين جاذبرههرای

1- Soteriou and Coccossis
2- Stokes
3 - swot
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گردشگری روستا بهشمار میآيد كه سبب گرديده همواره در فصول تابستان و بهار گردشگران بیشماری به اين روستا
مراجعه داشتهباشند .البته با توجه به قابليتها و جاذبههای گردشگری بيانشد ،روستا دارای محردوديتهرای مختلفری
بهمنظور توسعهپايدار گردشگری است كه میطلبد با تدوين برنامه راهبردی در راستای كاهش و از بين بردن آنها گام
برداشت.
نتايج و بحث
از مجموع سرپرستان خانوارهای مورد مطالعه ساكن در روستای قالا  5 /17درصد مررد 9/00 ،درصرد زن بروده
كه بيشترين آنها ( 05/50درصد) تحصيالا متوسطه داشتهاند .از لحاظ وضعيت شغلی  7/90درصد آنها در بخرش
خدماا فعاليت داشته و نيز بررسی وضعيت شغلی پاسخگويان نشان میدهد حدود  09درصد آنها وابستگی شغلی بره
بخش گردشگری دارند .از مجموع تعداد گردشگران نمونه اين روستا  7 /0درصد مرد و مابقی را زنران تشرکيل داده
كه بيشتر آنها ( 71درصد) دارای تحصيالا ليسان و با تر بودهاند .از لحاظ محل سکونت  50/درصد گردشرگران
در شهر شيراز و بقيه ساكن ساير شهرها و استان فارس بودهاند.
اثرات توسعه گردشگری با تأکيد بر درک جامعه ميزبان

همان گونه كه مطرح شد در اين پژوهش ظرفيت تحمل بر اساس اثراا اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگری و زيسرت-
محيطی درک شده از سوی ساكنان محلی يعنی بعد جامعه ميزبان مورد بررسی قرار گرفتهاست .بر همين اساس نتايج
حاصله از مطالعاا ميدانی به تفکيک ابعاد اثراا گردشگری بيانگر آن است كه گردشگری در روستای مورد مطالعراا
اثراا و پيامدهای مثبت و منفی مختلفی بر جای گذاشتهاست .در بعد اقتصادی اثراا مطلو  ،گردشگری در روسرتای
مورد مطالعه بيشترين نقش را در ايجاد درآمد برای ساكنين محلی ( ) = /00داشته كه تحت تأثير معامالا مربوط به
زمين ،فروش كا ها و خدماا است .از ديگر اثراا مثبت گردشگری در روستای مورد مطالعه كه مورد تأييرد سراكنين
محلی است عبارتند از ايجاد فرصتهای شغلی ( ،) =0/10تنوع در فرصتهرای شرغلی ( ) =0/09و افرزايش درآمرد
نهادهای محلی ( .) =0/19نکته قابل تأمل در اثراا مثبت كه انتظار میرود برا توسرعه گردشرگری در روسرتا اتفراق
افتاده باشد افزايش سرمايهگذاری در زمينه خدماا رفاهی كه اين شراخص مرورد تأييرد سراكنين قررار نگرفترهاسرت
( .) =0/ 0در همين رابطه نتايج بررسیها بيانگر اثراا نامطلو گردشگری در روستای قالا است كه مهمترين اين
اثراا افزايش قيمت زمين و مسکن ( ) = /71است كه میتواند مسائل و مشکالا بیشماری را برای ساكنين محلی
خصوصا جوانان در تهيه مسکن و زمين همراه داشتهباشد .از ديگر اثراا منفی گردشرگری در روسرتا افرزايش هزينره
زندگی ( ) = /05و نيز فصلی بودن درآمد ( ) = /10است كه اين وضعيت میتواند نقش و ترأثير بسرياری از اثرراا
مثبت گردشگری همچون ايجاد درآمد را كاهش دهد .اشتغال افراد مير بومی ( ) =0/51و نيرز كراهش فعاليرتهرای
كشاورزی ( ) =0/01از ديگر اثراا منفی گردشگری در روستای مورد مطالعه میباشد كه مرورد تأييرد سراكنين قررار
گرفتهاست (جدول .)0
از ديگر اثراا قابل بررسی گردشگری اثراا مثبت و منفی اجتماعی و فرهنگی است .در اين خصوص نتايج نشان
میدهد كه ساكنان محلی بيشتر بر اثراا منفی اجتماعی فرهنگی گردشگری در روستا تأكيد داشتهاند كه از مهمترين
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آنها الگوبرداری ساكنين محلی از گردشگران ( ) = /00است كه میتواند از بين رفرتن آدا و رسروم و ارزشهرای
سنتی را به همراه داشتهباشد .در خصوص اثراا مثبت اجتماعی و فرهنگی كه مورد تأييد ساكنان است مهرمتررين آن
افزايش سطح آگاهی ساكنان محلی نسبت به اهميت گردشگری ( ) =0/00است .در همين رابطه بايد اشاره نمود كره
گردشگری در ايجاد و توسعه امکاناا تفريحی (بهعنوان يکی از نيازهای ذینفعان خصوصا گردشرگران) كره از جملره
اثراا مثبت اين بعد میتواند باشد از ديدگاه ساكنان محلی ( ) =0/00مورد تأييد قرار نگرفته است (جدول .)0
گردشگری فعاليتی است كه در بستری تحت عنوان محيط شکل میگيرد .اين بسرتر از چنران اهميتری برخروردار
است كه بدون آن هرگز گردشگری شکل نخواهد گرفت (روس و وال .)0555 ،0بر همين اساس بايرد اذعران داشرت
بيشترين اثراا متوجه بعد محيطی است كه توجه محققان را به خود جلب نموده و همانطوریكه مطرح شد ايرن نروع
اثراا بود كه تأثير زيادی در مطرح شدن مفهوم پايداری در گردشگری داشت .نتايج بررسیها در روستای قالا بيانگر
آن است كه گردشگری اثراا نامطلو زيستمحيطی بیشماری را بهدنبال داشتهاست .از مهمترين آن تخريب چشم-
اندازهای طبيعی روستا ( ،) = /90تغيير كاربری اراضی روستا ( ) = /00است كه دليل عمرده ايرن شررايط ،رشرد و
توسعه بدون برنامه و انجام گسيخته گردشگری در روستا است .افرزايش حجرم زبالره در روسرتا ( ،) = /00آلرودگی
صوتی ( ،) = /10آلودگی هوا ( ،) =0/15افزايش فشار ساكنين در بهرهبررداری از منرابع روسرتا (  ) =0/5از ديگرر
اثراا منفی گردشگری است كه مورد تأييد ساكنان محلی قرار گرفته است .در همين رابطه از اثراا مثبتی كه توسرعه
گردشگری در بعد محيطی میتواند به همراه داشته باشد و در اين پژوهش مورد ارزيابی ساكنين قرار گرفتهاست ،تنهرا
بهبود كيفيت محيط زيست روستا ( ) =0/17مورد تأييد آنها قرار گرفترهاسرت .در مجمروع مالحظره مریشرود كره
گردشگری در روستای قالا بهعنوان يک عامل مخر ايفای نقش نمودهاست (جدول .)0
 تحليل در ارتباط با وضعيت شغلی پاسخگويان و درک آنها از توسعه گردشگری و اثراا آن ،برر اسراس نترايج(جدول  )0با توجه به مقدار  P valueكمتر از  1/19مشخص گرديد كه تفاوا معنراداری برين ديردگاه پاسرخگويان از
لحاظ وضعيت شغلی در ارتباط با اثراا توسعهگردشگری در روستا وجود دارد .در همرين ارتبراط نترايج نشران داد كره
افرادی كه از گردشگری منفعت میبرند (افراد شامل در بخش خدماا وابسته به گردشگری) نسبت به شاملين ديگرر
اين پژوهش يعنی شاملين بخش اداری ،شاملين خدماتی مير وابسته به بخش گردشرگری ،خصوصرا شراملين بخرش
كشاورزی ديدگاه مثبتتری نسبت به توسعه گردشگری و اثراا آن در روستای قرالا دارنرد .در ايرن خصروص بايرد
خاطر نشان كرد ،يافتههای پژوهشگران در مناطق مختلف جهان بيانگر آن است كه افررادی كره از نظرر اقتصرادی از
گردشگری سود میبرند نسبت به ديگر افراد ،ديدگاه مثبتتری درباره توسعه گردشگری و اثراا آن دارند.

1. Roos & Wall
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جدول  .1اثراا توسعه گردشگری از ديدگاه جامعه ميزبان
اثرات
ابعاد
ايجاد درآمد برای ساكنين محلی
بعد اقتصادی
ايجاد فرصتهای شغلی
تنوع فرصتهای شغلی
افزايش سرمايهگذاری در زمينه خدماا رفاهی
افزايش درآمد نهادهای محلی
افزايش قيمت زمين و مسکن
افزايش هزينه زندگی
كاهش فعاليتهای كشاورزی
فصلی بودن درامد ساكنين
اشتغال افراد مير بومی
افزايش سطح آگاهی ساكنان محلی نسبت به اهميت گردشگری
بعد اجتماعی فرهنگی
افزايش سطح آگاهی و حساسيت مسئولين نسبت به اهميت گردشگری
افزايش مشاركت ساكنان محلی در توسعه و عمران روستا
مشاركت ساكنان محلی در برنامهريزیهای مرتبط با بخش گردشگری
ايجاد و توسعه امکاناا تفريحی
زنده نگهداشتن فرهنگ و آدا و رسوم
كاهش دسترسی ساكنان محلی به امکاناا و خدماا
فرصت تبادل فرهنگی بين گردشگران و ساكنان محلی
ازدحام و شلومی
كاهش امنيت اجتماعی
كاهش انسجام و صميميت
الگوبرداری ساكنان محلی از گردشگران
سلب آسايش جامعه محلی
بروز ناهنجاریهای اجتماعی
بهبود كيفيت محيطزيست روستا
بعد زيست محيطی
توجه مديران محلی به حفاظت از جاذبههای طبيعی
توجه و برنامهريزی در راستای دفن مناسب مواد زائد
توجه ساكنان محلی به حفاظت از محيطزيست روستا
آلودگی هوای روستا
افزايش حجم زباله روستا
آلودگی صوتی در روستا
تخريب چشم اندازهای طبيعی روستا
افزايش فشار ساكنين در بهرهبرداری از منابع روستا
تغيير كاربری اراضی روستا
افزايش ساخت و سازهای كنترل نشده و بی رويه در روستا
مأخذ :يافتههای ميدانی نگارندگان()0050

ميانگين
/00
0/10
0/09
0/ 0
0/19
/71
/05
0/01
/10
0/51
0/00
0/50
0/70
0/01
0/00
0/0
0/09
0/01
/11
/00
0/50
/00
/11
0/15
0/17
0/01
0/09
0/00
0/15
/00
/10
/90
0/5
/00
0/5
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جدول  .2آزمون تفاوا درک اثراا گردشگری از لحاظ وضعيت شغلی پاسخگويان
شاخص
بين گروهی
درون گروهی
مأخذ :يافتههای تحقيق

سطح معناداری

جمع مجذورات

ميانگين مجذورات

1/110

17/105
70/010

00/0 0
1/011

نگرش ساکنين محلی به توسعه گردشگری

بررسی نگرش ساكنين محلی در ارتباط با توسعه گردشگری نشان از نگرش مثبت آنان دارد؛ بهطوریكه ميانگين
معيار رضايت از توسعه گردشگری برابر  /0و ميانگين رضايت از نحوه برخورد گردشگران  0/70بودهاسرت .همچنرين
نتايج نشان میدهد كه  51/0درصد (ميانگين امتياز برابر ) از نمونه آماری از توسعه گردشگری در روستا حمايت می-
كنند و نيز  5درصد (ميانگين امتياز برابر  ) /0موافرق افرزايش تعرداد گردشرگران در روسرتا مریباشرند .در مجمروع
مالحظه میشود كه تمايل به توسعه گردشگری در روستای قالا در سطح قابل قبولی قرار دارد.
شناخت عواملی داخلی و خارجی و برنامهراهبردی توسعه گردشگری

با استناد به مطالعاا ميدانی انجام شده در روستای قالا تعداد  7قوا داخلی در برابر  5ضعف داخلی و همچنرين
 9فرصت خارجی در برابر  7تهديد خارجی شناسايی شدند .بر اين اساس  01نقطه قوا و ضرعف (عوامرل داخلری) در
برابر  00فرصت و تهديد (عوامل خارجی) مطرح گرديدند؛ به عبارا ديگر تعداد  00قوا و فرصت بهعنوان مزيتهای
توسعه گردشگری در روستای قالا و تعداد  01ضعف و تهديد بهعنوان محدوديتها و تنگناهرای پيشرروی روسرتای
مورد مطالعه برای توسعه و گسترش گردشگری شناسايی شدند (جداول  0و ) .بررسی ميرانگين نمرراا بره تفکيرک
ديدگاه ساكنان محلی و گردشگران حاكی از آن است كه در عوامل داخلی روستا (شامل شناسرايی و تجزيره و تحليرل
عوامل كليدی در محيط داخل روستا كه تأثير بالقوه بر مديريت و برنامهريزی گردشگری در روستا دارد) در بعد قروا-
های داخلی از ديدگاه ساكنان ،برخورداری باماا ،مناظر و چشماندازهای طبيعی زيبرا و از ديردگاه گردشرگران عامرل
وجود رودخانه و پتانسيلهای گردشگری مرتبط با آن بيشترين ميانگين را بهخود اختصاص دادهاند .در بين عواملی كره
بهعنوان ضعف داخلی روستا مطرح شدهاند ،پايين بودن مدا زمان اقامت گردشرگران در روسرتا از ديردگاه سراكنين و
عامل فقدان تجهيزاا و امکاناا اقامتی از ديدگاه گردشگران بهعنوان مهمتررين ضرعف داخلری روسرتا در ارتبراط برا
گردشگری مطرح است .همچنين در بين عواملخارجی (شامل شناسايی و تجزيه و تحليل عوامرل كليردی در محريط
خارج از روستا كه تأثير بالقوه بر مديريت و برنامهريزی گردشگری در روستا دارد) در بعد فرصتهای خارجی ،از ديدگاه
هر دو جامعه آماری عامل استقرار شهر پرجمعيت شيراز در نزديکی روستا بهعنوان مهمترين فرصت خارجی و در برين
عاملهای تهديدهای خارجی از ديدگاه ساكنين عامل آلرودگیهرای صروتی مترأثر از توسرعه گردشرگری و از ديردگاه
گردشگران عامل بی توجهی به قوانين حفاظت از محيط زيست از مهمترين تهديدها بهشمار میآيند.
نتايج حاصل از جداول ارزيابی عوامل داخلی و خارجی نشان از آن دارد كه با توجه به ميانگين امتيازاا نهايی به-
دستآمده (تركيب امتيازاا از ديدگاه ساكنين محلی و گردشگران) برای عوامل داخلی امتياز برابر  0/0و برای عوامل
خارجی امتياز برابر  0/01محاسبه شدهاست.
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جدول  .3ضريب اهميت عوامل استراتژيک داخلی توسعه گردشگری در روستای قالا
مردم

عوامل استراتژيک
برخورداری باماا ،مناظر و چشم اندازهای طبيعی و زيبا
برخورداری راههای مناسب دسترسی به روستا
وجود رودخانه و پتانسيلهای گردشگری مرتبط با آن
وجود آبشار و چشمه
نزديکی به كالنشهر شيراز
تمايل و حمايت مردم روستا از توسعه گردشگری
مديريت محلی كارآمد
كمبود امکاناا و خدماا تفريحی
فقدان تجهيزاا و امکاناا اقامتی
كمبود امکاناا بهداشتی و خدماتی
فصلی بودن گردشگری در روستا
عدم برنامه ريزی مدون برای توسعه گردشگری روستا
نامناسب بودن زيرساخت های روستا
توزيع نامناسب درامدهای حاصل از گردشگری
كمبود نيروهای متخصص مربوط به اين فعاليت در روستا
پايين بودن مدا زمان اقامت گردشگران در روستا

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9

گردشگران

ميانگين

ضريب

رت

امتياز

ميانگين

ضريب

رت

امتياز

نمرات
/0
0/01
0/51
0/97
0/11
/15
0/00
0/15
0/55
/00
0/15
0/71
/10
/00
0/15
/00

اهميت
1/111
1/19
1/11
1/191
1/195
1/111
1/190
1/110
1/11
1/111
1/195
1/110
1/119
1/111
1/110
1/171

به

نهايی
1/070
1/010
1/099
1/070
1/077
1/01
1/091
1/110
1/11
1/111
1/005
1/000
1/001
1/111
1/009
1/0 1

نمرات
0/15
0/00
/11
0/51
0/05
0/79
0/75
/ 1
/91
/
0/15
/00
/9
0/01
0/50

اهميت
1/110
1/190
1/119
1/110
1/19
1/111
1/1 9
1/171
1/170
1/170
1/110
1/117
1/170
1/19
1/11
1/110

به

نهايی
1/0 5
1/011
1/010
1/051
1/010
1/0 1
1/00
1/171
1/170
1/170
1/00
1/009
1/0 9
1/19
1/001
1/001

10/10

0

0/01

10/9

0

جمع كل
مأخذ :يافتههای تحقيق

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0/00

جدول  .4ضريب اهميت عوامل استراتژيک خارجی توسعه گردشگری در روستای قالا
مردم
عوامل استراتژيک
O1
O2
O3
O4
O5
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

برنامه ريزی و توجه دولت برای توسعه گردشگری روستاها
سرمايه گذاری دولت در بخش گردشگری
تمايل بخش خصوصی برای سرمايه گذاری در بخش گردشگری
رواج روزافزون گذران اوقاا فرامت خصوصا در نواحی روستايی خوش آ
و هوا
استقرار شهر پرجمعيت شيراز در نزديکی روستا
آلودگیهای صوتی متاثر از توسعه گردشگری
آلودگی هوا ،منابع آ و خاک
بروز نا امنی های اجتماعی و رواج ناهنجاريها
بی توجهی به قوانين حفاظت از محيط زيست
فقدان تبليغاا و اطالع رسانی های مناسب
شلومی و ازدحام جمعيت و به تبع توسعه گردشگری بيش از حد ظرفيت
روستا
عدم توجه به ديدگاههای مردم محلی در برنامههای توسعه گردشگری
جمع كل

گردشگران

ميانگين

ضريب

رت

امتياز

ميانگين

ضريب

رت

امتياز

نمرات
0/01
0/09
0/15

اهميت
1/111
1/11
1/171

به

نهايی
1/019
1/099
1/019

نمارت
/00
0/79
0/71

اهميت
1/119
1/171
1/171

به

نهايی
1/0 0
1/01
1/01

/09

1/110

0

1/091

/01

1/111

0

1/095

/11
/79
/00
/01
/10
/99

1/150
1/150
1/110
1/111
1/150
1/115

0
0
0
0
0
0

1/07
1/011
1/011
1/111
1/010
1/115

/05
/91
0/91
0/11
/71
/90

1/117
1/150
1/190
1/17
1/151
1/150

0
0
0
0
0
0

1/011
1/019
1/01
1/17
1/050
1/150

/

1/111

0

1/111

/ 9

1/151

0

1/151

/11
90/10

1/150
0

0

1/150
0/00

/10
5/ 0

1/15
0

0

1/15
0/0

مأخذ :يافتههای تحقيق

در همين ارتباط با لحاظ نمودن ارقام مذكور بر محور مختصاا تعيرين نروع برنامرهراهبرردی مالحظره مریشرود
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امتيازاا در موقعيت ربع چهارم قرار میگيرد ،بنابراين در توسعه گردشگری روستای قالا میبايسرت در راسرتای بره
حداقل رساندن زيانهای ناشی از نقاط ضعف و تهديدها با «برنامه راهبردی تدافعی» گام برداشت (جردول  9و شرکل
.)0
جدول  .5امتيازاا نهايی برای عوامل داخلی و خارجی
عوامل ساكنين محلی
0/01
داخلی
0/00
خارجی
مأخذ :يافتههای تحقيق

گردشگران
0/00
0/0

ميانگين كل
0/0
0/01

شکل  .1راهبرد توسعه گردشگری در روستای قالا

نتيجهگيری و پيشنهادها
امروزه پايداری به عنوان رويکردی بنيادين برای توسعه گردشگری روستايی مورد توجه است .در همرين ارتبراط از
موضوعاا مهم در راستای نيل به توسعه پايدار گردشگری سرنجش ظرفيرت تحمرل و نيرز برنامره راهبرردی توسرعه
گردشگری است .بر همين اساس در اين پژوهش با شناخت اثرراا گردشرگری بره بررسری ظرفيرت تحمرل توسرعه
گردشگری و نيز برنامه راهبردی توسعه اين فعاليت در روستای قالا (واقع در شهرستان شيراز) اقدام شرد .نترايج بره
دست آمده نشان داد كه گردشگری در روستای قالا اثراا و پيامدهای مختلرف مثبرت و منفری در ابعراد اقتصرادی،
اجتماعی فرهنگی و زيستمحيطی بر جای گذاشته است .هر چند اثراا مثبت گردشگری در برخی از مؤلفرههرا مرورد
تأييد قرار گرفت (همچون ايجاد درآمد برای ساكنين محلی ،ايجاد فرصتهای شغلی ،تنوع فرصتهای شغلی ،افزايش
سطح آگاهی ساكنان محلی نسبت به اهميت گردشگری ،بهبود كيفيت محيط زيست روستا) اما اثراا منفی آن بيشرتر
بوده است .بهطوریكه در بعد اقتصادی از مجموع  9اثر مثبت  11درصد مورد تأييد و در بعد اثرراا منفری هرر  9اثرر
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منفی مورد تأييد قرار گرفت ،در همين ارتباط ميانگين اثرراا مثبرت و منفری بره ترتيرب برابرر X= 0/00و /11
محاسبه شد .در بعد اجتماعی فرهنگی از مجموع اثراا مثبت تنها  00/00درصد برا ميرانگين  0/59مرورد تأييرد قررار
گرفت در صورتیكه از لحاظ اثراا منفی هر  1مورد (  )X=0/1تأييد شد و نهايتا در بعد زيستمحيطی هر  7اثر منفی
با ميانگين برابر  /0مورد تأييد قرار گرفت .در مجموع ميانگين اثراا مثبت برابر  0/5و ميانگين اثراا منفری برابرر
محاسبه گرديد .بنابراين مالحظه میشود تفاوا فاحشی بين عملکرد گردشگری از لحاظ اثراا منفی و اثراا مثبت در
روستای قالا وجود دارد كه اين نشان از نامطلو بودن ماهيت توسعه گردشگری و نزديک شدن بره آسرتانه اشرباع
ظرفيت تحمل گردشگری در روستای مورد مطالعه است .همچنين نتايج نشان داد بين اثراا گردشگری در ابعاد سره-
گانه و نيز بين درک ساكنان محلی از اثراا بر اساس وضعيت شغلی آنان تفاوا معنادار آماری وجود دارد.
=X

نتايج بررسی حمايت جامعهمحلی از توسعه گردشگری در روستای مورد مطالعه نشان داد مردم روستا از گردشگری
و توسعه آن حمايت میكنند و موافق توسعه آن در روستا میباشند .البته برا توجره بره نگررش آنهرا پيرامرون اثرراا
گردشگری میتوان اذعان داشت حمايت آنها از توسعه گردشگری متأثر از اثراا مثبت اقتصرادی گردشرگری اسرت.
اين وضعيت با مطالعه كينگ و همکاران ( ،)0550ليندبر و جانسون ،)0557( 0هورن و سيمونز )0110( 0و رضوانی و
همکاران ( )0051مبنی بر اينکه ساكنان محلی بهرمم آنكه از بسياری اثراا منفی و نامطلو گردشگری آگاه هستند
اما بهدليل برخی منافع اقتصادی كه گردشگری برای آنها و جامعهشان همراه داشته از توسعه آن حمايت مرینماينرد،
همخوانی دارد .با اين توصيف بايد توجه داشت هر چند مردم موافق توسعه گردشگری هستند و از آن حمايت دارند اما
با عنايت به اينکه گردشگری در روستای مذكور خودجوش و بدون هيچگونره برنامرهريرزی راهبرردی شرکلگرفتره و
همچنان در حال توسعه است از يک طرف و از طرف ديگر اثراا منفی مشهودی كه توسعه گردشرگری در روسرتا در
پی داشته و يقينا با گذشت زمان بيشتر و البته مشهودتر هم میگردد كه خود افرزايش نگرانریهرای زيسرت محيطری
جامعه ميزبان را به دنبال دارد ،قطعا ظرفيت تحمل گردشگری روستا را در آينده با چالش اساسی روبرو خواهرد نمرود و
بهتبع عدمحمايت و استقبال مردم از توسعه گردشگری را به دنبال خواهد داشت .با اين تفاسير توسعه گردشگری می-
بايد بر مبنای برنامه راهبردی و استراتژيک انجام گيرد بر همين اساس در اين پژوهش برا شناسرايی عوامرل داخلری و
خارجی به ارائه برنامهراهبردی اقدام گرديد كه نتايج نشان داد راهبرد مطلو پايداری گردشرگری در روسرتای قرالا
راهبرد تدافعی است يعنی راهبردی بهمنظور به حداقل رساندن زيانهای ناشی از نقاط ضعف و تهديردها؛ كره در ايرن
ارتباط  1استراتژی  WTقابل طرح برای توسعه گردشگری در روستای قالا به شرح زير پيشنهاد میگردد كه شامل:
 WT1افزايش سطح آگاهی و توانمندسازی ساكنان محلی در ارتباط با توسعه گردشگری؛
 WT2مشاركت و دخالت دادن ساكنان محلی در تهيه و اجرای برنامههای توسعه گردشگری؛
 WT3حفاظت و صيانت از منابع و جاذبههای گردشگری؛

1 - Lindberg and Johnson
2 - Horn and Simmons
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 WT4توسعه و ساماندهی امکاناا و خدماا رفاهی ر تفريحی و توسعه زيرساختها؛
 WT5ايجاد و توسعه مشامل محلی در روستا و جلوگيری از فرار سرمايه به بيرون از روستا و بهعبارتی بهرهمندی
افراد بومی از منافع گردشگری نه بهرهمندی افراد مير بومی؛
 WT6ايجاد امنيت اجتماعی در روستا میباشد.
منابع
افتخاری ،ع ،.مهدوی ،د .و اكبری سامانی ،ن .0050 .ارائه الگوی برنامرهريرزی راهبرردی توسرعه گردشرگری پايردار
روستايی (مطالعه موردی :دهستان لواساناا كوچک) .فصلنامه پژوهشهای جغرافيای انسانی.000-0 1 :0 ،
افتخاری ،ع ،.مهدوی ،د .و پورطاهری ،م .0051 .فرآيند بومیسازی شاخصهای توسعه پايدار گردشگری روسرتايی در
ايران .فصلنامه پژوهشهای روستايی.0- 0 : ،
پاپلی يزدی ،م .ح .و سقايی ،م .0019 .گردشگری (ماهيت و مفاهيم) .انتشاراا سمت ،تهران 01 ،ص.
تو يی ،س .0011 .مروری بر صنعت گردشگری .انتشاراا دانشگاه تربيت معلم ،تهران 000 ،ص.
رضوانی ،م .ر ،.اكبريان رونيرزی ،س .ر ،.افتخراری ،ع .ر .و بردری ،س .ع .0051 .تحليرل مقايسرهای آثرار اقتصرادی
گردشگری خانه های دوم با گردشگری روزانه بر نواحی روستايی با رويکرد توسعه پايدار مورد مطالعاتی :شهرستان
شميراناا .پژوهشهای روستايی.09-10 : ،
رضوانی ،م .ر .0017 .توسعه گردشگری روستايی با رويکرد گردشگری پايدار .انتشاراا دانشگاه تهرران ،تهرران11 ،
ص.
رهنمايی ،م .ا ،.فرهودی ،ر ،.ديتمان ،آ .و قدمی ،م .0017 .بررسی ظرفيت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تأكيد بر
جامعه ميزبان ،نمونه موردی :مطالعه شهر كالردشت .پژوهشهای جغرافيای انسانی.00-07 :11 ،
ضيائی ،م .و شکاری ،ف .0050 .ظرفيت تحمل اجتماعی و واكنشهای رفتاری ديداركنندگان به ازدحام در سايتهای
طبيعی .مجله برنامه ريزی و توسعه گردشگری.01-90 :0 ،
عليزاده ،ک .0010 .اثراا حضور گردشگران بر منابع زيسرت محيطری (مرورد :بخرش طرقبره در شهرسرتان مشرهد).
فصلنامه پژوهشهای جغرافيايی.99-71 : ،
عليقلیزاده ،ن .0011 .اثراا گردشگری بر نواحی روستايی از ديدگاه جامعه ميزبان مرورد :بخرش مركرزی شهرسرتان
نوشهر .رساله دكتری ،دانشگاه تهران.
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Abstract
Nowadays, sustainability is considered by planners and researchers to be a
dominant approach for development of rural tourism. In this respect, a variety of
research studies have been done for studying this paradigm leading to introduction
of various conceptual frameworks such as sustainability and strategic planning of
tourism development. In this way, the present study attempts to provide a
convenient basis for sustainable tourism development in the Qalat village located
in the Shiraz sub-province through determining the sustainability based on the
viewpoints of the host society about on tourism, and offering the appropriate
strategic plan. This study is an applied research with the descriptive analytic
method. The needed data has been gathered through library studies and field work.
Descriptive statistical methods were carried out for data analysis. Statistical
population of the research includes tourists and local native families. Analysis of
local residents' perceptions shows undesirability of tourism development and
approaching the threshold of saturation of sustainability of the tolerance of tourism.
Yet, there exists a significant difference among the host society population's view
based on their employment condition. Considering the results of this study,
adopting a defensive strategy is necessary in the policy making and planning
development of rural tourism in the village under study.
Keywords: Sustainable Development, local inhabitants, Qalat, Tourists,
Tourism.
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