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  چکیده
هاي مرتبط بـا توسـعه    گذشته در مطالعات و پژوهشدهۀ وستایی به عنوان راهبرد جدید توسعه روستایی، از یک گردشگري ر

موثر بـر گردشـگري روسـتایی و تنـوع روسـتاها در      ي ها شاخص تعدددلیل  . با این حال، بهمورد مطالعه قرار گرفته استروستایی 
با تاکید بر آمایش  بی اقتصاد گردشگري در روستاهاي کشوربه منظور ارزیا هاي آن با کشورهاي دیگر، مدل جامعی، کشور و تفاوت

ارائـه یـک مـدل    این پـژوهش،   هدف اصلیبرداشته شود.  زمینه در اینمهم تا گامی  دارد، ارائه نشده است و لذا ضرورت روستایی
کارشناسـان  هـاي   و ترکیب آن با ارزیـابی  هاي استخراج شده دادهکیفی  تحلیلاز طریق بومی ارزیابی اقتصاد گردشگري روستایی 

روش انجـام ایـن پـژوهش بـه صـورت       .نامگذاري و مطرح شده است RETA به عنوان مدل است که مدل مذکور در این پژوهش
میـدانی روسـتاهاي گردشـگري کشـور،      هـاي  پـژوهش طریـق  ها از  وري دادهآ. گردکیفی و از نوع کاربردي است –ترکیبی کمی 

 نامـه  صورت پرسـش  نظراخوهی از کارشناسان بهمیدانی و  ، مشاهداتروستاییگردشگري  اجزايگوهاي گروهی با ها و گفت مصاحبه
 -نتایج نهایی از طریق روش توصـیفی  کارشناس حوزه گردشگري روستایی انجام شده و بر اساس تجزیه و تحلیل 15باز و بسته از 

گردید. بر اساس نتایج پـژوهش، مـدل   قتصاد گردشگري روستایی کشور ارائه ، مدل نهایی ارزیابی اتحلیلی و رویکرد نظریه مبنایی
مقوله بازساخت اقتصادي، گردشگري کشاورزي، گردشگري غیرکشاورزي، مشارکت جامعه بـومی و پایـداري    پنجشامل  ارائه شده

است. به منظور بررسی کاربردي این  از توسعه سطوحیها و  معیار است و هر یک از معیارها نیز، داراي گویه 21اقتصادي به همراه 
 نسـبی اقتصـادي  کـه نشـان از تـاثیرات     ارزیـابی شـد   ،به عنوان نمونه، از طریق این مـدل  ابیانه مدل، اقتصاد گردشگري روستاي

از شـگري در ایـن روسـتا    چنین، با توجه به نتایج به دست آمده از روستاي ابیانه، اثرات اقتصـادي گرد  همگردشگري بر روستا بود. 
  معمولی و نسبی ارزیابی شده است. لحاظ میزان مطلوب بودن، در سطح 

  
  ، اقتصاد روستاییگردشگري روستایی، مدل اقتصاد گردشگري روستایی، روستاي ابیانه: ي کلیديها واژه

 
  1مقدمه

عنوان یکـی از راهبردهـاي    گردشگري روستایی، به
 ،اکبریـان رونیـزي   و 1978، 2راجـر (توسـعه روسـتایی   

، از نیمه دوم قرن بیستم به صورت رسـمی  )76 :1394
 ،در ادبیات توسعه روستایی وارد شد (خانی و همکـاران 

و با توسعه مفاهیم سفر و اوقـات فراغـت   ) 192 :1393
گذاري نهادهاي دولتی  هاي روستایی و سرمایه در مکان

رد و این راهبرد نیز به تدریج و خصوصی، توسعه پیدا ک
                                                             

 hassan.oroji@yahoo.com :نویسنده مسئول*
2. Roger 

هـا از   و نظام، همانند سـایر نظـام   عنوان یک سیستم به
ي مختلـف در  ههادریچه تحـوالت، رویکردهـا و دیـدگا   

شناسـی، اقتصـاد،    هاي علـوم جغرافیـایی، جامعـه    حوزه
هاي مربوطه مورد نقـد و بررسـی    مدیریت و سایر حوزه

 ).1390 ،قرار گرفت (مطیعی لنگرودي و نجفـی کـانی  
ري اي مرتبط بـا گردشـگ  ههسیر و روند تحوالت دیدگا

روستایی، تقریبا همگام و سازگار بـا مفـاهیم توسـعه و    
توسعه روستایی شکل گرفت، به نحوي کـه در ابتـدا از   

بـر اثـرات مثبـت     ، عمومـاً »جانبدارانـه «دید و موضـع  
گردشگري روستایی بـر محـیط روسـتا، اغلـب از دیـد      



 97پاییز / بیست و نهمشماره مسلسل  / هشتممجله آمایش جغرافیایی فضا /سال                                                                                   108

شد اما به تدریج با ظهـور   اقتصادي و اشتغال تاکید می
روستایی بر روسـتاها، بـه ویـژه     اثرات منفی گردشگري

هـاي   محیطی و نـابرابري   اثرات منفی فرهنگی و زیست
هاي نتـایج گردشـگري روسـتایی، بـا      اقتصادي، ارزیابی

ــه و بررســی نقــاط مثبــت و منفــی و   موضــع محتاطان
 فرهنگی ادامه پیـدا کـرده   و مالحظات زیست محیطی

ــت ــاران اس ــات و همک ــیر   ).1392 ،(بی ــی س ــا بررس ب
گردشگري روستایی در ایران و جهان بایـد بـه   تحوالت 

 ي بـا ماهیـت  گردشگري روسـتایی بـه عنـوان راهبـرد    
مثبت نگاه کرد که در صورت عـدم مـدیریت صـحیح،    

تواند اثرات عکس داشته باشد. گردشگري روسـتایی   می
توجـه  از دو دهه پیش در ایران گسترش پیـدا کـرده و   

ا به خود جلب ریزان ر گذاران، مسئوالن و برنامه سرمایه
کرده است. یکـی از موضـوعات مطـرح و مـورد بحـث      
محققــان گردشــگري روســتایی، ارزیــابی اثــرات و      
پیامدهاي گردشگري در منـاطق روسـتایی اسـت و بـا     
توجه به موجودیت گردشگري به عنـوان یـک فعالیـت    

اثرات اقتصادي این پدیده، بیشتر مورد توجه  اقتصادي،
ت گرفتـه در حـوزه   هـاي صـور   بوده اسـت. در بررسـی  

اقتصاد گردشگري روستایی کشور، به چند مـورد مهـم   
  توان اشاره کرد: زیر می

ــوزه گردشــگري      - ــث مطــرح در ح ــی از مباح یک
و  روســتایی، بررســی و تحلیــل آن بــا مباحــث    

توسـعه روسـتایی و سـیر تحـوالت آن      رویکردهاي
اههاي هاي توسـعه روسـتایی از دیـدگ    است. نظریه

در ارتباط با تـامین نیازهـاي    ، آغاز ورشد اقتصادي
اساسی روستاییان و رفع فقر ادامه یافـت و سـپس   
مفاهیم پایداري، توسـعه همـه جانبـه روسـتایی و     

یی توسعه انسانی روستاها وارد ادبیات توسعه روستا
مشــارکتی و بــر توســعه درونــی،  بیشــترشــد کــه 

اي که در اینجـا محـل    کند. نکته خالقانه تاکید می
ــن پرســش ــا راهبــرد گردشــگري   اســت ای ــه آی ک

تـابعی از راهبردهـاي توسـعه     الزم استروستایی، 
توانـد تعیـین کننـده     مـی که  روستایی باشد یا این

اي باشـد. ضـمن اینکـه ایـن      مسیر و رویکـرد تـازه  
ن دیگر کشورها ارائه شده رویکردها از سوي محققا

 تواند در همه کشورها، صادق باشد. نمیو 

و » گري روســتاییگردشــ«بایــد بــین مفــاهیم    -
تفاوت قائل شد. » گردشگري در مناطق روستایی«

تفاوت این دو مفهوم در این است کـه گردشـگري   
در منــاطق روســتایی شــامل همــه فعالیتهــاي     
گردشگري است که در محیط روستا و حوزه نفـوذ  

گیــرد اگرچــه ممکــن اســت ایــن   آن صــورت مــی
 فعالیتها با شرایط روستا سازگار نبـوده و ریشـه در  

ــد   ــته باش ــتا نداش ــاختار روس ــگري   ،س ــا گردش ام
هـاي گردشـگري مبتنـی بـر      روستایی بـه فعالیـت  

ایـن بـه    شـود.  ساختار و ماهیت روستا اطـالق مـی  
ــرات مســتقیم    ــین اث ــد ب ــه بای معنــی آن اســت ک

توانـد   کـه مـی  آن، گردشگري با اثرات غیرمستقیم 
هـاي غیرگردشـگري ماننـد رشـد      ناشی از فعالیـت 

 .شدقائل  تفاوت د،هاي دوم باش خانه
آیا گردشگري به عنـوان   ،که موضوع مهم دیگر این -

یک راهبرد جایگزین اقتصـاد کشـاورزي در روسـتا    
ــده    ــعه دهن ــل و توس ــک مکم ــا ی ــده ی مطــرح ش

ــزود  ــک ارزش اف ــا ی اقتصــادي در  ةکشــاورزي و ی
 روستاها است؟  

ســاختار گردشــگري روســتایی در ایــران بــا دیگــر  -
ي اروپـایی و آمریکـا   از جمله بـا کشـورها   ،کشورها

آشکاري دارد که این مسئله بـه تفـاوت   هاي  تفاوت
ــران و سیســتم و رویکــرد   ســاختار روســتاها در ای

طبیعـی   گردد. گردشگري در مناطق روستایی برمی
ها، تفـاوت  که این تفاوت در ساختار و فراینـد است 

ارزیابی اثـرات گردشـگري در روسـتاها را     ةدر نحو
 شت.نیز به دنبال خواهد دا

موضوع مـورد بحـث دیگـر، نگـرش سیسـتمی بـه        -
ــاه     ــت. در نگ ــتایی اس ــگري روس ــتا و گردش روس
سیســتمی، محــیط روســتا، جامعــه روســتایی،     
کارآفرینان بومی و غیربومی، نهادهاي گردشگري و 

 را گردشــگري گردشــگران، اجــزاي مهــم سیســتم
دهنـد. گردشـگري روسـتایی بایـد بـه       تشکیل می

اي سیسـتم در یـک   اي باشـد کـه همـه اجـز     گونه
منـد   بهـره  ،فرایند منطقی، از منـافع حاصـل از آن  

 شوند.
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وسـیع  ابعاد اقتصادي گردشگري روسـتایی، بسـیار    -
نفـوذ آن،   ةبوده و با توجه به ساختار روستا و حـوز 

هاي متفاوتی نیز داشته  تواند دامنه ها می این تفاوت
باشــد. ابعــاد اقتصــادي مــورد نظــر در گردشــگري 

کننده رفاه  اي باشد که تامین به گونه روستایی باید
ضمن حفظ کارکرد مـوثر   بوده وو توسعه روستاها 

 روستا، گزینه مطلوبی براي توسعه روستا باشد.
گردشـگري بـراي دسـتیابی بـه      روي  فرصت پیش

بـه درك ماهیـت    ،منافع اقتصادي، محیطی و اجتماعی
صنعت گردشگري در گذشته، اتخاذ بهترین تصمیمات 

راي وضعیت کنونی و در نظر داشتن رونـدهاي  ممکن ب
سـر و   (ادگل بستگی دارد گردشگريفکري براي آینده 

 و بـا توجـه بـه ایـن نکتـه کـه       .)26: 1392، 1همکاران
گردشگري فعالیتی است کـه در سراسـر دنیـا جریـان     

اي  اهمیـت و اثـرات اقتصـادي گسـترده     که داراي دارد
المللی  بیناهمیت اقتصادي گردشگري  از طرفی، .است

المللـی و نیـز    با توجه به گستره فعالیت گردشگري بین
توانـد در سـطوح    مـی  ،سطح وابسـتگی اقتصـاد بـه آن   

سـطح کشـوري    ۀاي، ملی و زیر مجموع جهانی، منطقه
: 1394، 2(مایــک و تعظــیم مــورد بررســی قــرار گیــرد

اثـــرات اقتصـــادي  و بررســـی ارزیـــابی . بـــراي)245
هاي  المللی تالش و بیناي  گردشگري در سطوح منطقه

هـاي   زیادي صورت گرفته اسـت کـه سیسـتم حسـاب    
 ، ضریب تکاثري و مدل تعادل عمـومی )TSA( 3اقماري
ها  بیشتر این روش .گردد از آنها محسوب می هایی نمونه

(که از مراکـز   به این دلیل که تنها با تکیه بر اعداد خام
اثـرات اقتصـادي   شـود)   آماري هـر کشـوري اخـذ مـی    

ــی کننــد،گري را گردشــ ــه م ــرار  مداق ــورد انتقــاد ق م
هـا در منـاطق    روش این چنین استفاده از هماند.  گرفته

و کوچک از لحاظ اقتصادي بـه صـرفه    روستایی، محلی
 تـر  هاي کیفـی  که استفاده از روش این اضافه بر نیست.

ــتایی و کوچــک  ــاطق روس ــدانی،  در من ــات می (مطالع
رکاران امـر  مصاحبه با صـاحبان مشـاغل و دسـت انـد    

بـر اسـاس    تر خواهد بود. به واقعیت نزدیک گردشگري)
ــن ــرد،  ای ــرات  رویک ــابی اث ــور ارزی ــه منظ ــادي ب اقتص

                                                             
1. Edgell Sr et al.  
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مناطق روستایی، ضرورت شناسایی ابعاد  در گردشگري
و معیارهایی که تعیین کننـده ایـن اثـرات در منـاطق     

  ناپذیر است. روستایی کشور باشد، ضرورتی اجتناب
یت ارزیابی اقتصـاد در حـوزه   منظور بررسی وضع به

گردشگري روستایی، نیاز به بررسی پیشینه مطالعات و 
 در این ارتباط است. از آنجـایی  شده هاي انجام پژوهش

ــگري     ــاد گردش ــابی اقتص ــنهادي ارزی ــدل پیش ــه م ک
 پیشـینه لـذا   ،روستایی بـراي ایـران ارائـه شـده اسـت     

، 80. از دهـه  برسی شده استپژوهش در سطح داخلی 
ات مختلفی در حوزه اثرات گردشگري روسـتایی  مطالع

سـاله،   15در کشور صورت گرفته است و در این مدت 
از ابعــاد گونــاگون اقتصــادي، اجتمــاعی، کالبــدي،     

محیطی و با رویکرد پایداري و غیـره در منـاطق    زیست
متعـدد کشـور در سـطح روسـتا، دهسـتان و       یروستای

ت. در بخش و شهرستان و در سطح ملی انجام شده اس
هــاي مــرتبط بــا  اینجـا مجموعــه مطالعــات و پــژوهش 

نامـه و طـرح    گردشگري روستایی در قالب مقاله، پایان
تــرین  . یکــی از جــامعشــدپژوهشــی و کتــاب بررســی 

هـاي   مطالعات در خصوص تعیـین معیارهـا و شـاخص   
توسعه اقتصاد گردشگري روستایی مربوط بـه پـژوهش   

در خصـوص   )1389الدین افتخـاري و همکـاران (   رکن
ــومی  ــد ب ــاخص  فراین ــازي ش ــدار   س ــعه پای ــاي توس ه

گردشگري روستایی در کشور اشاره کرد کـه در اینجـا   
هاي  هاي مختلف گردشگري روستایی در بخش شاخص

مختلف تدوین شده است. در بخش سیستم اقتصـادي،  
ــداري    ــادي و پای ــداري اقتص ــم پای ــتم مه دو زیرسیس

ــد.   ــین گردی ــگري تعی ــدات گردش ــاختار تولی ــن  س ای
هــاي مــرتبط از طریــق نظــرات  زیرسیســتم و شــاخص

سیسـتم اقتصـادي،    گذاري نیز شـد. زیـر   خبرگان ارزش
ــات    ــادي و ثب ــاه اقتص ــدالت و رف ــه ع ــامل دو مولف ش
اقتصادي و زیر سیستم ساختار تولیدات شـامل مولفـه   

ها و خدمات گردشگري بود. مطالعـاتی   کیفیت فراورده
لـی اقتصـاد   نیز به صورت کلی در خصوص وضـعیت ک 

، امـا بخـش قابـل    ه استگردشگري روستایی انجام شد
هـا بـه صـورت مـوردي در منـاطق       توجهی از پـژوهش 

کـه بـه    گردیـده اسـت  مختلف روستایی کشـور انجـام   
هـاي مختلـف    دنبال ارزیابی اثرات گردشگري در بخش
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هاي اقتصادي بـود. بـراي مثـال کرمـی      از جمله بخش
سـی عوامـل مـوثر    ) در برر1391دهکردي و همکاران (

بر توسعه گردشـگري روسـتایی از دیـدگاه روسـتاییان     
ریـزي   چهارمحال بختیاري، به هفت عامل مهـم برنامـه  

اجتمـــاعی،  –فرهنگـــیعوامــل  دولتــی، مشـــارکت،  
محـیط زیسـت، امنیـت و آرامـش      ،اقتصادي، بهداشتی

) در بررسـی  1392اشاره کرده است. سامیان و باللـی ( 
روسـتاي   گردشـگري در  اجتمـاعی  –اثرات اقتصـادي  

با استفاده از رویکرد سیستمی بـه ایـن    ،فرجین همدان
نتیجه رسید که افزایش فروش و تولید صنایع دستی و 

و درآمـد، سـطح امنیـت، فـروش بهتـر       ها ایجاد فرصت
محصوالت کشاورزي، افزایش نگرانـی از دسـتبرد زدن   
بـه محصـوالت و افـزایش ازدحـام و شـلوغی روسـتا از       

ثرات در این زمینه است. بورقانی فراهـانی و  مهمترین ا
هــاي مــوثر بــر  ) در تحلیــل شــاخص1392همکــاران (

توسعه گردشگري روستایی روستاي گرمـه شهرسـتان   
ــد     ــادي مانن ــل اقتص ــفهان، عوام ــک اص ــور و بیابان خ

ها، امکانات رفاهی اقامتی و پذیرایی، امکانات  زیرساخت
، بازاریـابی  هـا   درمانی، مناسب بودن هزینـه  –بهداشتی 

گردشـگري روسـتایی، صــنایع دسـتی و وجـود مراکــز     
خریـد، بررسـی کـرده و بــه ایـن نتیجـه رسـیدند کــه       

 هـا و  هاي امکانات رفاهی، مناسب بودن هزینـه  شاخص
 ،بازاریابی از شرایط مطلوبی برخوردارنـد امـا در مقابـل   

درمـانی، مراکــز   –صـنایع دسـتی، امکانـات بهداشـتی     
از به توجه بیشتر دارند. سجادي ها نی خرید و زیرساخت

) اثرات گردشـگري بـر کلیـه نـواحی     1392و احمدي (
کـه در   را بررسی کرده استروستایی شهرستان فومن 

این ارزیابی در کنار عوامل محیطی و کالبـدي، عوامـل   
اي دولتـی،  هـ  هاقتصادي نظیـر افـزایش درآمـد دسـتگا    

ه وقـت روسـتاییان، مهاجرپـذیري    راشتغال فصلی و پـا 
طقه و رونق بازارهاي محلی و صنایع دستی، تاثیرات نم

. اکبـري سـامانی و   در روستا بر جـاي گذاشـتند  مهمی 
ــه) 1392همکــاران ( ــه شــاخص ب صــادي تهــاي اق ارائ

ارزیابی پایداري گردشگري روسـتایی و ارزیـابی آن در   
انـد.   نواحی روستایی بخـش سـامان شـهرکرد پرداختـه    

مل کـاهش  هـاي اقتصـادي مـورد بررسـی شـا      شاخص
بیکاري و افزایش اشتغال زنان و جوانان در گردشگري، 

افــزایش رضــایت جامعــه از درآمــد و افــزایش درآمــد  
شاغالن، جذب نیروي مازاد بخش کشـاورزي، افـزایش   

اي اقتصادي کوچـک،  ههقدرت خرید محلی، ایجاد بنگا
اماکن ارائه خـدمات گردشـگري و افـزایش حمایـت از     

. سجاسی قیداري و همکاران گذاران کوچک بود  سرمایه
) در بررســـی پایـــداري مقاصـــد گردشـــگري 1393(

روستایی از دیـدگاه اجتماعـات محلـی دهسـتان درب     
بعد اقتصـادي شـامل    هفتگنبد شهرستان کوهدشت، 

زایـی، کـارآفرینی و    گذاري، درآمدزایی، اشـتغال  سرمایه
 فرهنگی، کالبدي –خدمات و همچنین ابعاد اجتماعی 

کـه نشـان از    را بررسـی کـرده اسـت    یزیست محیط و
تاثیرات در حوزه ابعاد اقتصادي است. قربانی و  باالترین

) در ارزیابی اثـرات منفـی گردشـگري    1393همکاران (
در روستاي کندوان، بـه متغیرهـاي اقتصـادي هماننـد     

هـا  هاي زیرساخت ایجاد شکاف درآمدي، افزایش هزینه
شـدن درآمـد   جایی نیروي کار، فصـلی   و خدمات، جابه

خانوار، افزایش قیمت کاالها و اجناس و افزایش قیمت 
زمین و مسکن اشاره کـرده اسـت. اکبریـان رونیـزي و     

) در بررسی آثـار توسـعه گردشـگري بـر     1394بدري (
روستاهاي منطقه لواسانات تهران، متغیرهاي محیطـی  
و اجتماعی را در کنار متیغرهاي اقتصادي شامل ایجـاد  

هاي شغلی، اشـتغال بـراي زنـان،     رصتاشتغال، تنوع ف
ایجاد درآمد براي ساکنان، بهبـود وضـعیت اقتصـادي،    

گذاري در روستا و افزایش قیمـت   کاهش فقر و سرمایه
کاال و خدمات اشـاره کـرده اسـت. قـدیري معصـوم و      

کوتوریسم بـر توسـعه پایـدار    ا) اثرات 1394همکاران (
ا از روستاي ده باالي دهسـتان شـیرکوه اسـتان یـزد ر    

 –هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی و کالبـدي       منظر شاخص
زیست محیطی بررسی کردند که متغیرهاي اقتصـادي  
شامل اشتغال زایی، بهبود درآمد، افزایش قیمت زمـین  
و اجناس، گسترش سوداگري زمین، افزایش سـاخت و  
ساز، بهبود کمی و کیفی صنایع دستی، تغییـر الگـوي   

ــ   ــب دام اس ــر در ترکیی ــت و تغیی ــودرزي و کش ت. گ
) در بررسی نقش گردشگري در رفـع  1394پور ( جمعه

فقر و توسعه پایـدار اجتمـاع محلـی روسـتاي شـهرك      
عصر مرودشت، بـه عوامـل و متغیرهـاي اقتصـادي      ولی

ــتقیم،     ــتقیم و غیرمس ــتغال مس ــت، اش ــود معیش بهب
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ــق   زیرســاخت ــانی، رون ــز درم ــه مراک ــا، دسترســی ب ه
ن و مــواد محصـوالت کشــاورزي، افـزایش قیمــت زمـی   

غذایی و مهاجرت اشاره کرده است. همچنین جاللیـان  
) در بررسی اثرات توسعه گردشگري 1394و همکاران (

 شـش بر روستاي هجیج، از طریق روش تحلیل عاملی، 
عامل مهم را شناسایی کردند که در این میان بـه سـه   
عامل مهم اقتصادي شامل توسـعه اقتصـادي (افـزایش    

مایه گـذاري، اشـتغال)، توسـعه    درآمد و پس انداز، سر
اي ههـ خدمات (تنوع شغلی، کاربري اراضـی، توسـعه را  

هـا (هزینـه هـاي زنـدگی،      ارتباطی) و افـزایش هزینـه  
قیمت زمین و توزیع ناعادالنه منافع گردشگري) اشـاره  
کرده است. همچنین مطالعاتی نیز در ارتباط بـا اثـرات   
اقتصادي گردشگري به صـورت کلـی انجـام شـده کـه      

) در بررسی تاثیر 1393توان به صالحی و همکاران ( می
گردشگري در توسعه پایدار نواحی روسـتایی دهسـتان   

ــن  ــابن، رک ــزار تنک ــاران   دوه ــاري و همک ــدین افتخ ال
) در تحلیـــل عوامـــل مـــوثر بـــر کـــارآفرینی 1393(

ــتان     ــتاي شهرس ــه روس ــتایی در س ــگري روس گردش
ســی در برر) 1392فیروزکــوه، زرافشــانی و همکــاران (
 –هـاي اقتصـادي    نقش گردشگري در ارتقاي شـاخص 

اجتماعی نواحی روسـتایی منطقـه ریجـاب کرمانشـاه،     
) در تحلیــل اثــرات 1393ابراهیمــی کوهینــه و ایــزد (

گردشگري بر دهستان کسلیان مازندران و عنابستانی و 
) در بررسی آثـار اقتصـادي، کالبـدي،    1392همکاران (

ــگري   ــاعی گردشــ ــی و اجتمــ ــت محیطــ در زیســ
اي روستایی دشت ارژن فارس اشـاره کـرد   ههسکونتگا

که همگی به اثرات مثبت اقتصادي گردشگري در کنار 
برخی اثرات منفی محدود، اذعان کردنـد. در پژوهشـی   

) به بررسی مشـکالت  2012(و همکاران  1زن دیگر پاپ
گردشگري در روستاي یاسه چاه با روش داده  یروستای

حاکی از ایـن اسـت کـه مـردم      اند. نتایج بنیاد پرداخته
ایــن روســتا از مــواردي ماننــد؛ مشــکالت زیرســاختی، 

هاي فرهنگی  کمبود امکانات بهداشتی، کمبود جذابیت
که باعث جذب گردشگران شود، نبـود فهـم درسـت از    
گردشگري، نبود طرح و برنامه مشخص و مدون در این 
روستا در خصوص گردشگري، فقدان تحقیقات علمی و 
                                                             
1. Pop zan 

تغییـرات   در نهایـت خصـوص ایـن روسـتا، و     مدون در
انـد کـه    هـاي اخیـر ذکـر کـرده     اقلیمی شدید در سال

کشاورزي این روستا را با بحـران مواجـه کـرده اسـت.     
)  بـه  2016( 2حسام و همکاران ،در پژوهشیچنین  هم

ــاثیر   ــل ت ــی عوام ــرمایه  بررس ــذار در س ــذاري در  گ گ
ل از روستاهاي بخش الریجان آمل به بررسی این عوامـ 

گذاران با اسـتفاده از نظریـه داده بنیـاد     دیدگاه سرمایه
ــه ــدگاه     پرداخت ــله از دی ــایج حاص ــاس نت ــر اس ــد. ب ان

گذاران عواملی مانند نزدیکی به تهـران، اقتصـاد    سرمایه
و نهادهـا و عناصـر    هاها، تبلیغ و فرهنگ، سیاستگذاري

گذاري ایـن بخـش مـوثر هسـتند.      اجتماعی در سرمایه
ات متعددي در حوزه گردشـگري روسـتایی   البته مطالع

انجـام شــده کــه بیشــتر آنهـا مشــابه هــم بــه صــورت   
اثرسنجی گردشگري در روسـتاها مختلـف و همچنـین    

در پـژوهش انجـام گرفتـه     تعیین راهبرد و غیره است.
) که با اسـتفاده از روش  2014( 3و همکاران لیتوسط 

اسط هاي و به نقش سازمان ،شده است انجامبنیاد   داده
انـد. نتـایج    بین گردشـگران و جوامـع محلـی پرداختـه    

توانند در  هاي واسطه می حاکی از این است که سازمان
آموزش مردم محلی در برخورد مناسب بـا گردشـگران   

  موثر هستند. 
هـاي مـرتبط بـا اقتصـاد      با بررسی پیشینه پژوهش

گردشگري روستایی مشخص شد تـاکنون هـیچ مـدل    
ــا ا  ــاط ب ــامعی در ارتب ــگري  ج ــاد گردش ــابی اقتص رزی

با در نظرگـرفتن رویکردهـاي مختلـف ارائـه      ،روستایی
نشده یا حـداقل نگارنـدگان در مطالعـات خـود بـه آن      
ــی     ــه بررس ــژوهش ب ــک پ ــا در ی ــد. تنه دســت نیافتن

ها و معیارهاي اثـرات گردشـگري روسـتایی در     شاخص
هـا   که بخشی از ایـن شـاخص   شدهملی پرداخته   سطح

و محقـق بـا    اسـت هاي اقتصادي  صنیز مربوط به شاخ
استفاده از نظرات نخبگان آن را ارزشیابی کـرده اسـت.   

توان یک مدل ارزیابی محسـوب   اما این پژوهش را نمی
کرد چرا که مدل بایـد ضـمن اینکـه نتیجـه تجربیـات      

کننده وضعیت کلـی روسـتا    میدانی باشد، باید مشخص
ـ  در زمان حال و تعیین چشم وده و انداز و موقعیت آن ب
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قابل مقایسه با مناطق دیگر باشد که این پژوهش فاقد 
رسد در ایـن پـژوهش    آن است. ضمن اینکه به نظر می

ها و معیارها، اشاره نشده یا کمتـر بـه    به برخی شاخص
ها نیز بـه صـورت    آن بها داده شده است. سایر پژوهش

اي بـوده و شـامل بخـش محـدودي از      محلی یا منطقه
  است. هاي محلی یمعیارها با ارزیاب

از دیدگاه آمایشـی نیـز توجـه کمتـري بـه مقولـه       
گردشگري روستایی و مـدیریت بهینـۀ آمـایش فضـا و     
ــا     ــرورت دارد ت ــت و ض ــده اس ــگري ش ــابع گردش من
مقصدهاي گردشگري روستایی در این ارتبـاط بررسـی   

و شاخص هاي مـوثر در اقتصـاد    معیارها چنانچهشود. 
مـدل یـا الگـو ارائـه     در قالب یک  گردشگري روستایی،

تواند جایگاه اقتصاد گردشگري در یک روستا،  شود، می
هـا و   هاي مرتبط بـا آن روسـتا، ارائـه طـرح     ریزي برنامه
انداز اقتصادي روستاها  چنین تعیین چشم ها و هم پروژه

وانـد راهنمـاي   ت هـا مـی   را مشخص نماید. در واقع مدل
در ها و سـاختارهاي گردشـگري   مناسبی بـراي فراینـد  

و بلندمـدت روسـتا باشـند.     مـدت  کوتاه مـدت، میـان  
جایگاه چنین مدلی در اقتصـاد گردشـگري روسـتایی،    

آید و ایـن مـدل تـدوین شـده      یک خالء به حساب می
هاي  باید جوابگوي رویکردهاي توسعه روستایی، تفاوت

موجـود در گردشـگري روســتایی، جایگـاه گردشــگري    
در برگیرنـده  روستایی و ماهیـت آن بـوده و از طرفـی    

ــتای   ــگري روس ــادي گردش ــاد اقتص ــه ابع ــد. یکلی  باش
ــاد     ــابی اقتص ــامع ارزی ــدل ج ــک م ــه ی ــابراین، ارائ بن

سـاز   گردشگري روستایی در کشـور کـه بتوانـد زمینـه    
ریزي معقـول   ارزیابی اقتصاد گردشگري روستا و برنامه

و پرسـش  در این زمینه باشـد، ضـروري اسـت. هـدف     
رزیابی اقتصاد گردشگري این پژوهش ارائه مدل ااصلی 

  .است و نحوه تدوین و ارائه آن روستایی در کشور
  

  :مفاهیم، دیدگاهها و مبانی نظري
ــاگون    ــائل گون ــه مس ــتایی وابســته ب ــعه روس توس

هاي اتخاذ  ها و خط مشی اقتصادي و اجتماعی، سیاست
ي مختلف روستایی ههاشده و همکاري و مشارکت گرو

گردشـگري روسـتایی    . از)328: 2003، 1(ترلوین است
                                                             
1. Terluin 

عنوان کاتالیزوري کارآمد بـراي بازسـازي و توسـعه      به
به  ،اقتصادي و اجتماعی نواحی روستایی یاد شده است

هاي اخیر در سراسر اروپا براي رفع  که طی سال  طوري 
هــاي اقتصــادي و اجتمــاعی نــواحی روســتایی  چــالش
هـاي   و یا روستاهایی که بـا کـاهش فعالیـت     اي حاشیه
اند، گردشگري در کانون  رزي سنتی رو به رو شدهکشاو

فضـاي   .)233: 2002(شـارپلی،   توجه قرار گرفته است
را  روستایی یک مقصد کامالً گردشگري است که افـراد 

ي  هـا  کنـد و سـود قسـمت    جذب میبا عالیق متفاوتی 
(مـولرا و   حیـاتی باشـد     توانـد  مختلف گردشـگري مـی  

گردشگري روستایی چنین هم ).764: 2007، 2آلبادجو
شــود  منجـر بــه افـزایش درآمــد و ایجـاد اشــتغال مـی    

). روستاییان به دلیـل  451 :1376 ،(مستوفی الممالکی
داشتن درآمدهاي کمتـر نسـبت بـه منـاطق شـهري و      
برخورداري از خدمات اجتمـاعی نـاچیز و عـدم وجـود     

تر از پـذیر  صادي، در مجمـوع آسـیب  امنیت شغلی و اقت
). ایـن مسـئله،   1381، شـهري (بو اسـت منـاطق دیگـر   

بنابراین مفهوم . شود موجب مهاجرت روستاییان نیز می
در واقع رفع محرومیت و فقـر   ،و هدف توسعه روستایی
هاي اقتصادي و اجتماعی براي روستایی و ایجاد فرصت

ــان  ــتآن ــان اس ــل   ). 1378 ،(طبیبی ــین دلی ــه هم ب
هـایی اسـت کــه    گردشـگري روسـتایی یکـی از زمینــه   

در توسعه و رفع فقر در روستا موثر بوده و بـه   تواند می
 ،(شـارپلی  کنـد روند توسعه روسـتایی کمـک شـایانی    

تـوان   از سوي دیگر توسعه روسـتایی را مـی   ).8 :1380
 شر کمبود شرایط زندگی افراد متعلق به قعاملی در به

درآمــد ســاکن روســتا و خودکفاســازي آنــان در رونــد  
بـه طـوري    ،)1381 توسعه کالن کشور دانست (ازکیـا، 

کــه درآمــدها و فوایــد اقتصــادي ناشــی از گردشــگري 
در تسریع رونـد توسـعه روسـتا و    نقش مهمی تواند  می

پایداري افراد در روستا ایفا کند. تدوام استقرار افراد در 
هــاي اقتصــادي و  روســتا بــه معنــی حفــظ سرچشــمه

 :1387 ،فرهنگی و تمدن روستا است (اکبري و بمانیان
المللـی و چـه در    دشگري چه در سـطح بـین  گر). 133

تر، امکان توسعه اقتصادي نواحی مختلـف   سطوح پایین
کشـورهاي   بیشـتر کند و به همین دلیـل،   را فراهم می

                                                             
2. Molera & Albadejo 
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جهان به اهمیت گردشگري در اقتصـاد جهـانی از نظـر    
انـد (رضـوانی،    نقش آن در درآمد و اشتغال توجه کرده

ــعه پ 90: 1387 ــم توسـ ــاد مهـ ــدار ). یکـــی از ابعـ ایـ
عد اقتصادي آن است، به این ترتیـب کـه   گردشگري، ب

ــافع    ــداري اقتصــادي شــاملِ من موضــوعات اصــلی پای
سازي اقتصاد محلـی، رشـد اقتصـادي     اقتصادي، متنوع

اي و توزیـع   کنترل شده، بهبود روابـط محلـی، منطقـه   
مـک  ( اسـت منافع اقتصادي در اقتصاد محلـی   ۀعادالن

عـــد اقتصـــادي ن بچنـــی هـــم ).25: 1993، 1اینتـــایر
گردشگري پایدار، بر درآمد مناسب، ثبات قیمت کاالها 

هاي شغلی در جامعه داللـت   و خدمات و برابري فرصت
. نکته حائز اهمیت دیگر، )29: 1995، 2(مک کول دارد
پویـا و   که اقتصاد گردشگري به عنوان یک فعالیت  این

طبیعـی،   هـاي  و تـوان  هـا  وجهی، بر پایـه ظرفیـت   چند
گــذاري  بـدي، اجتمـاعی و فرهنگــی سـرزمین پایـه    کال
در راسـتاي   .)155: 1394شود (اعظمی و همکاران،  می

هايِ  ها و توان ، لزوم بررسی ظرفیتمحلیبهبود اقتصاد 
ــه مهــدوي و   اقتصــادي مختلــف ــاطق روســتایی ک من

هاي جغرافیایی، کیفیـت   همکاران آنها را شامل سرمایه
داننــد  رهنگــی مـی منـاظر طبیعـی و آثــار تـاریخی و ف   

  ضروري است.  ) 40 :1387، (مهدوي و همکاران
  
  

  روش تحقیق
پژوهش از منظر اینکه به دنبال تعیـین و ارائـه    این

یک مدل سنجش اثرات اقتصاد گردشگري روسـتایی و  
معیارهــاي مــرتبط اســت، یــک پــژوهش بنیــادي و از  

که به دنبال شـناخت ایـن اثـرات در روسـتاي      آنجایی
شـود.   ک پژوهش کاربردي محسـوب مـی  ابیانه است، ی

اي پژوهش، به صورت پیمایشـی  ههروش گردآوري داد
نظریـه مبنـایی و ارزیـابی     روشاست. در این روش، از 

خبرگان براي تدوین و ارائه مدل سنجش اثرات اقتصاد 
روش نظریـه  گردشگري روستایی استفاده شـده اسـت.   

 1967در سـال   3مبنایی ابتداً توسط کالسر و استراوس

                                                             
1. MCintyre 
2. MCcool 
3. Clous & straws 

) ادامه 1978( 4دار گالسر هاي دامنه و سپس با پژوهش
ــا  ).2013، 5(چــامتزکی یافــت ــایی ی روش نظریــه مبن

که مبتنی بـر رویکـرد اسـتقرایی     6همان گراندد تئوري
هاي ارائه شده در غرب به صـورت   است که در پژوهش

اي  در تحقیقات توسـعه  و شود ) عنوان میGTمختصر (
ادي دارد و از ایـن روش بـراي   و کاربردي نیز کاربرد زی

 شـود  درك فرایندهاي اجتماعی و اقتصادي استفاده می
اسـتفاده از  امـروزه   ).282: 2012(پاپ زن و همکاران، 

: 2014، 7(والـش  در حال افزایش استاین روش کیفی 
. این روش به ترتیب شـامل مراحـل طـرح تحقیـق،     )1

یــه و تحلیــل زا، تجههــا، تنظــیم دادههــگــردآوري داد
ــاران اســتا و طراحــی مــدل ههــادد  ،(قبــادي و همک

. روش نظریه مبنایی به منظـور ارائـه یـک    )92 :1391
هـاي   رود و با اسـتفاده از روش  نظریه یا مدل به کار می

ا، عبـارات و مفـاهیم مـرتبط بـا     ه همتعدد گردآوري داد
هـاي همبسـتگی و    موضوع، شناسایی و از طریـق روش 

یین مفاهیم و معیارهـا،  معلولی، به تع –ارتباطات علی 
هاي نهایی و در نهایت تـدوین   هاي اولیه و مقوله مقوله

با ایـن حـال از ایـن روش    . کند می اقدام نظریه و مدل
تـوان اسـتفاده    ها نیـز مـی   براي تعیین معیارها و مقوله

ــق ــرد. طب ــر  ک ــاننظ ــن روش را داراي ) 2011( 8الپ ای
ي بـراي  ا هاي رفت و برگشتی، تعاملی و مقایسه ویژگی

داند. به طـوري کـه در ایـن روش،     ایجاد یک نظریه می
گرایی، حرکت کرده و دقـت خـود    محقق به سمت واقع

پذیري بیشتري از خـود نسـبت    برد و انعطاف را باال می
(آندرسـون و   دهـد  به رویکرد پوزیتیویستی نشـان مـی  

   ).46: 2016، 9همکاران
در این پژوهش، از ترکیـب روش نظریـه مبنـایی و    

ــه   ــا و مقول ــان، معیاره ــان و کارشناس ــر خبرگ ــا،  نظ ه
شناسایی و مدل ارزیابی اقتصـاد گردشـگري روسـتایی    

ــ  ــدوین شــد. جامع ــر   ۀت ــز از منظ ــژوهش نی ــاري پ آم
کارشناسان، شـامل کلیـه پژوهشـگران و کارشناسـانی     

نظـر   گردشـگري روسـتایی صـاحب    ةاست که در حـوز 
                                                             
4. Glasser 
5. Chametzky 
6. Grounded theory 
7. Walsh 
8. Lapan 
9. Anderson et al 
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ــه   ــتند ک ــاد    15هس ــوزه اقتص ــه در ح ــناس ک کارش
ري روستایی صاحب پژوهش و فعالیـت بودنـد،   گردشگ

بــراي نمونــه انتخــاب شــدند. جامعــه آمــاري در روش 
نظریه مبنایی نیز، شامل کلیـه فعـاالن و گردشـگران و    

روستاهاي هدف گردشگري کشور بودند که بـا   ساکنان
استفاده از روش گلوله برفی، از تعدادي از گردشـگران،  

صر، گرمه، سـولقان،  و مردم روستاهاي ابیانه، م ساکنان
اورامـــان تخـــت، نایبنـــدان، گازرخـــان و شمشـــک،  

  گیري جهت مطالعات انجام شد.  نمونه
  مراحل تدوین این مدل به شرح زیر است:

در ابتدا از طریق روش نظریه مبنـایی، بـه بررسـی     -
عوامل و فاکتورهاي اثرگذار در اقتصاد گردشـگري  

ز روستایی پرداخته شـد. در روش نظریـه مبنـایی ا   
ــابع نظــري و    ــم از من ــابع موجــود اع ــه من مجموع

هـا و مطالعـات    ها و پرسشنامه اي، مصاحبه کتابخانه
هاي اقتصـاد گردشـگري روسـتایی     میدانی از نمونه

ــش    ــد. در بخ ــتفاده ش ــا اس ــین معیاره ــراي تعی ب
هاي متعددي که در حوزه  مطالعات نظري، پژوهش

گردشگري روستایی در مناطق مختلف کشـور، بـه   
روستاهاي مناطق خشک و همچنـین منـاطق   ویژه 

هاي مختلف پایداري، زیسـت   شمال کشور از جنبه
. در مطالعـه گردیـد  هاي دوم و غیره  محیطی، خانه

بخش مطالعات میدانی، از مجموع مطالعات میدانی 
در طـی   و انجام پژوهش هـاي مختلـف   نگارندگان

گردشـگري کشـور   روسـتاهاي  سال گذشته از  10
، اندج، اصفهان، گازرخاندر ابیانه شامل روستاهاي 

در فیروزکـوه،  لـزور   در الموت قـزوین،  آتان و اوان
روستاهاي آب اسک و شاهان دشت در شهرسـتان  

قرن آباد گرگـان، اورامـان تخـت کردسـتان،      آمل،
و گرمـه در خـور و    ، فرحزاد، بیاضه، مهرجـان مصر

 خـرو  ،بیابانک، شیب دراز در جزیره قشم، نایبندان
در طـبس، سـولقان و    سفلی، نیاز و مهربانیعلیا و 

ـ شمشک در تهران، حصار خرقان در قزوین و  جزَ، کَ
خس در خلخال، روستاهاي سرودشـت، دیلمـاي   م

گشت، میکال، فرارود، چوالب و کندالت در اسـتان  
ــا،    ــتان جلف ــتاهاي شهرس ــیالن، روس ــره،  گ و غی

ــاحبه ــوزه     مص ــاهداتی در ح ــا و مش ــا، گفتگوه ه

ــتای  ــگري روس ــاد   گردش ــا در اقتص ــرات آنه ی و اث
با ترکیب مطالعات نظـري مـرتبط    روستاها انجام و

المللـی در   مقالۀ معتبر ملـی و بـین   150با بیش از 
تهیـه گردیـد. در همـه     حوزه گردشگري روستایی

این موارد، مجموعه نکات در قالب عبارت و جملـه  
ثبت شده و سپس تبدیل بـه مفهـوم و معیارهـاي    

قع مجموعه جمالت و عبارات با جزئی گردید. در وا
توجه به ارتباطـات و روابطـی کـه نسـبت بـه هـم       
دارند، بررسی و تبدیل بـه مفهـوم و در واقـع یـک     

 در نهایـت، معیار شدند. پس از بررسـی مطالعـات،   
ها، شناسایی شـده و بـه منظـور     معیارها و شاخص

کارشناس خبره در  15دهی آنها، از  ارزیابی و ارزش
روستایی که سـوابق پژوهشـی در   حوزه گردشگري 

ــده و از    ــواهی ش ــتند، نظرخ ــز داش ــوزه نی ــن ح ای
کارشناسان خواسته شد ابتدا چنانچه معیارهایی را 

داننـد   در اقتصاد گردشگري روستایی تاثیرگذار می
که در معیارهاي تعیین شده به آنها وجـود نـدارد،   
به جـدول معیارهـا اضـافه نمـوده و سـپس کلیـه       

وزن  10تـا   1سب میزان اهمیت از معیارها را بر ح
هاي کمی  دهی کنند. بدین ترتیب از مجموع روش

ــا   ــا و ارزش آنه ــاهیم و معیاره ــه مف ــی، کلی و کیف
 حاصل شدند.

هــاي مــدل (معیارهــاي  بــه منظــور تعیــین مقولــه -
معلولی  –اصلی)، به بررسی ارتباطات و روابط علی 

 اي آنها پرداخته شـد. در واقـع در   و ارتباطات شبکه
اینجا نیز به شیوه روش نظریه مبنایی عمل گردید. 

هـا  این مقولـه هایی که مرتبط با  معیارها و شاخص
و یـک   دهدر قالب یک مفهوم مشترك درآم بودند،

مقوله را تشکیل دادند. به منظـور ارزشـیابی و وزن   
ها، از طریق پرسشنامه از  دهی این عوامل یا خوشه

ــتای   15 ــگري روسـ ــره گردشـ ــناس خبـ ی کارشـ
 1نظرخواهی شد. کارشناسان این عوامل را از بـازه  

گـذاري   (کمترین تا بیشترین اهمیـت) ارزش  10تا 
کردند. همچنین از آنها خواسته شـد چنانچـه هـر    
یک از عوامل تعیین شده از نظر آنهـا نامناسـب یـا    

کـه   ، مشـخص نماینـد یـا ایـن    هسـتند ارتبـاط   بی
د. معیارهاي مـورد نظـر خودشـان را اضـافه نماینـ     
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ا و نتایج قبلـی  ههنتایج کارشناسان در نهایت با داد
و عوامل اصلی مدل با ارزش هـر یـک    هترکیب شد

 از آنها مشخص گردید.
ها، در مرحله سـوم،   پس از تعیین عوامل و شاخص -

دامنــه اثرگــذاري هــر متغیــر یــا شــاخص تعیــین  
دامنـه عملکـردي و نـوع     که به این معنی ،شود می

ر یک منطقه نمونه، به چـه  تاثیرگذاري هر عامل د
صورتی خواهد بود. در اینجا براي تفهیم بهتر مدل، 

هاي محتمل براي هر متغیر استفاده شـده   از گزینه
بــه هــر گزینـه یــا گویــه   10تـا   1و یـک نمــره از  

اختصاص داده شد. بـا توجـه بـه اسـتاندارد بـودن      
ها، ایـن   ها و گزینه ها و البته حجم باالي گویه گویه

هـا و از   ا توسط مطالعات میدانی و مصاحبهه گزینه
همــه مهمتــر از مطالعــات پیشــین در ایــن زمینــه 

گذاري نیز با توجه به اهمیـت   استفاده شده و ارزش
 هر گزینه صورت گرفت.

در مرحله پایانی به منظور تعیـین نتیجـه ارزیـابی     -
اقتصاد گردشگري روستایی، نمره و ارزش هر گویه 

ده و ارزش نهـایی آن  بر ارزش هر معیار ضـرب شـ  
شود. میانگین ارزش هـر معیـار    معیارها حاصل می

نیز در ارزش هر مقوله ضرب شـده و در نهایـت بـا    
ــابی نهــایی از اقتصــاد   جمــع کلیــه ارزش هــا، ارزی

 شـود.  گردشگري روستایی مورد مطالعه حاصل می
ایـن   با توجـه بـه مراحـل فـوق، مـدل ارائـه شـده       

که ح می شود مطر RETAبا عنوان مدل  پژوهش،
ارزیـــابی گردشـــگري اقتصـــاد «اختصـــار مـــدل 

 است.» روستایی
اقتصـاد  گردشـگري  ) مراحل کلی تدوین مدل 1شکل (

  دهد: روستایی را نشان می
 

  
 )1394-1391هاي پژوهش؛  مراحل تدوین مدل ارزیابی اقتصاد گردشگري روستایی (ماخذ: یافته: 2شکل 

  
  محدوده و قلمرو پژوهش

ه در دامنه شـمالی کـوه کـرکس و در    روستاي ابیان
کیلومتري جنوب  80کیلومتري شمال غرب نطنز و 40

متـر   2233در ارتقاع  این روستا غرب کاشان قرار دارد.

 33درجـه و   33از سطح دریا و روي عرض جغرافیایی 
دقیقه شرقی قرار  35درجه و  51دقیقه شمالی و طول 

کشوري، از نظر تقسیمات . )33: 1376دارد (خسروي، 
ــه  ــه،   روســتاییابیان ــرزرود، بخــش حوم از دهســتان ب

روسـتاي ابیانـه   . استان اصفهان استو  شهرستان نطنز
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هـاي تمـدن کهـن شـش هـزار سـاله        در کنار بازمانده
هایی از دوران ساسـانیان، سـلجوقیان،    سیلک با یادمان

چـون   صفویان تا قاجار، هزار و پانصد سال تاریخ را هـم 
. )120:1392 (ابیانـه،  ظ کرده استاي در خود حف موزه

هاي منحصـر بـه    ابیانه به دلیل ویژگی روستاي تاریخی
 فرد معمـاري و بافـت ارزشـمند و کهـن آن در تـاریخ     

در فهرسـت آثــار ملــی کشـور بــا شــمارة    30/5/1354
 1381دوم سـال   از نیمـه  .به ثبت رسیده است 1089

اي ســازمان میــراث ههــایــن روســتا در فهرســت پایگا

کشور مطرح شد و به عنوان  اي ملیههی و پروژفرهنگ
ــیم کارشناســی و    ــدیریت و ت ــا م ــاهی مســتقل ب پایگ

: 1380کسرائیان و عرشـی،  (کار کرد  تخصصی آغاز به
قدمت تاریخی، معماري ویژه و بسـیار ارزشـمند،    .)25

آداب و رسوم، زبان و گویش و لباسهاي اصیل و زیبـاي  
ایـن روسـتا را    آنها که متعلق به دوران صـفویه اسـت،  

نسبت بـه روسـتاهاي دیگـر متمـایز سـاخته و بـه آن       
و مورد توجه گردشگران داخلی و اي داده  موقعیت ویژه

  خارجی قرار گرفته است.
   

  
  )یانه (ماخذ: نگارندگانموقعیت روستاي اب :2شکل 

  
  اصلی بحث
منظور تعیین مـدل ارزیـابی اقتصـاد گردشـگري      به

ــRETA روســتایی ــژوهش، ، در ابتــدا ب ر طبــق روش پ
اي الزم در حـوزه اقتصـاد گردشـگري روسـتایی     ههداد

گردآوري شده و پس از حذف موارد تکراري، مشـابه و  
ــازگار،  ــگري   50ناس ــاد گردش ــوزه اقتص ــوم در ح مفه

روستایی حاصل شد. از طریق برقراري ارتباطـات بـین   
معلـولی و همبسـتگی    –مفاهیم و تعیین روابـط علـی   

ر مهـم ارزیـابی اقتصـاد گردشـگري     معیـا  26بین آنها، 
دهی بـه   روستایی حاصل شده و جهت بازبینی و ارزش

کارشــناس خبــره در حــوزه گردشــگري  15آنهــا، بــه 

حـذف   ،روستایی ارسال شد. این معیارها ضمن ارزیابی
 1و اضافه توسط کارشناسان، بر اساس بازه ارزشی بین 

ــا  ــ 10ت ــرین ت ــذاري  ا بیشــترین ارزش)، ارزش(کمت گ
معیـار مهـم اقتصـاد گردشـگري      21ند. در نهایـت  شد

گذاري شدند. در مرحلـه   روستایی، تعیین شده و ارزش
هــاي مهــم مــدل، ایــن  دوم بــه منظــور تعیــین مقولــه

ــایی،   ــه مبن ــق روش نظری ــا، از طری ــه و معیاره مقایس
 15گـذاري توسـط    و بـا ارزیـابی و ارزش   ارزیابی شدند

گردشـگري   مقوله مهم اقتصاد پنجکارشناس پژوهش، 
  روستایی تعیین شدند:
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ــتایی   - ــگري روس ــادي گردش ــاخت اقتص  :بازس
بازساخت اقتصادي به معناي نقـش گردشـگري در   
 تغییر ماهیت یا کارکرد اقتصاد روستاها است و این
که فعالیتهاي گردشـگري تـا چـه میـزان توانسـته      
اســت بـــر رونــد و سیســـتم اقتصــادي روســـتا    

خود به شـکل   تاثیرگذاشته و آن را از حالت سنتی
ــاد     ــک اقتص ــع ی ــر داده و در واق ــدتري تغیی جدی

 جایگزین را ایجاد نماید.
ــاورزي   - ــگري کش ــاختار گردش ــگري  :س گردش

کشاورزي یکی از مهمترین ارکان گردشـگري یـک   
با توجه بـه اینکـه کشـاورزي کـارکرد      روستا است.

ــک روســتا محســوب مــی  شــود،  اصــلی اقتصــاد ی
یـت سـاختار   مهمترین رکن توسعه یک روستا، تقو

ها است. گردشگري  کشاورزي در کنار سایر فعالیت
ــد موجبــات تنــوع محصــوالت  کشــاورزي مــی توان

کشاورزي، افزایش اشتغال و همچنین فراهم کردن 
بازاري براي فروش محصوالت کشـاورزي را فـراهم   

 نماید. 
بـا توجـه بـه     :ساختار گردشگري غیرکشـاورزي  -

روستا سازي و گسترش خدمات در  صنعتی ضرورت
هاي جایگزین، اهمیت گردشـگري   عنوان فعالیت به

هاي جایگزین کشاورزي  در ایجاد یا توسعه فعالیت
توانـد   کشاورزي میغیرد. گردشگري یبا افزایش می

در زمینه تولید درآمـدهاي جـایگزین کشـاورزي و    
ها و واحـدهاي مختلـف در    اشتغال و ایجاد فعالیت

 یفا نماید.حوزه صنعت و خدمات، نقش مهمی را ا
عنصر اساسی در  ،مشارکت :مشارکت جامعه بومی -

توسـعه  کلیه امور روستایی بوده و پایه مهمی براي 
زا در روستا است. مشـارکت مـردم در    بومی و درون

توانـد   هاي گردشگري در روستا، می ها و برنامه طرح
هـا،   ضمن آگاه کردن آنها از ماهیت و دامنه فعالیت

دشـگري را افـزایش داده و   سهم آنهـا از منـافع گر  
هاي گردشـگري در   روند تحقیقات و اجراي فعالیت

در  . البته نباید فرامـوش کـرد  کندروستا را تسریع 
اینجا تـاثیرات گردشـگري در مشـارکت مـردم در     

 نظر است.  هاي اقتصادي مورد کلیه فعالیت

این مقوله به آینـده فعالیتهـاي    :پایداري اقتصادي -
در روسـتاها کـه سیسـتم    گردشگري مربوط است. 

توسعه گردشـگري داراي حساسـیت و شـکنندگی    
است، نگهداشت و پایداري آن بسیار حائز اهمیـت.  
اینکه گردشگري چه تصویري از یـک روسـتا را در   

کند و چگونه بـر پایـداري    ذهن مخاطبان ایجاد می
گـذارد،   مـی  محیطی روستا تـاثیر  اقتصادي و زیست
 .بررسی شودباید در این بخش 

هـا توسـط کارشناسـان     گـذاري مقولـه   نتایج ارزش
هاي مشارکت جامعه بـومی در   مقوله که دهد نشان می

پایـداري اقتصـادي، از اهمیــت   فعالیتهـاي اقتصـادي و   
ها برخوردار است که این  بیشتري نسبت به سایر مقوله

کــه اثــرات گردشــگري در  حکایــت از آن داردمســئله 
هـاي   م در فعالیـت پایداري روستا و درگیر کـردن مـرد  

اقتصادي از جمله گردشگري، اهمیت بیشـتري نسـبت   
به اثرات کوتاه مدت گردشگري در کشـاورزي و سـایر   

وستا دارد. ایـن مسـئله از آنجـا    هاي اقتصادي ر فعالیت
هـاي   گیرد که ممکـن اسـت توسـعه فعالیـت     ت مینشأ

گردشگري، موجب رونق درآمد و اشتغال در یک روستا 
و  شـده افع در یک گروه خاص متمرکز شود، اما این من

چنـین   هم .سعه درونی و پایداري روستا نشودموجب تو
دهد که نقـش گردشـگري    گذاري نشان می نتایج ارزش

ــت  ــعه فعالی ــنعتی و    در توس ــاورزي (ص ــاي غیرکش ه
نقش همین فعالیت در تنوع اقتصاد  از تر مهمخدماتی) 
سـتا  و در واقع بازساخت اقتصادي در رو بودهکشاورزي 

جـدول   تر از حفظ ساختار فعلی تقویت شده است. مهم
ــایج ارزش1( ــه  ) نت ــذاري مقول ــاد   گ ــدل اقتص ــاي م ه

  دهد. گردشگري روستایی را نشان می
ها و درجات  ها و معیارها، گویه پس از تعیین مقوله

اقتصاد گردشگري براي هر معیار نیز مشخص شد و بـا  
ا، مـدل نهـایی   هـ  ها با معیارها و گویه ترکیب این مقوله

ارزیابی اقتصاد گردشگري روستایی، تدوین شد. جداول 
هاي مختلـف مـدل بـه     ) بخش6) و (5)، (4)، (3)، (2(

ها را نشـان داده اسـت کـه در اینجـا بـه       تفکیک مقوله
  شود. اختصار تشریح می
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  بندي مقوله اقتصاد گردشگري روستایی ولویت: ا1جدول 
  ارزش  مقوله

  8  هاي اقتصادي بومی در فعالیت میزان مشارکت جامعه
  8  پایداري اقتصادي روستا

  5/6  بازساخت اقتصادي روستا 
  5/6  ساختار گردشگري غیرکشاورزي

  5/5  ساختار گردشگري کشاورزي
  )1394- 1391هاي پژوهش؛  (ماخذ: یافته

  
معیـار   چهـار مقوله بازساخت اقتصـادي روسـتا، داراي   

  است:
ایـن معیـار بـه    : وسـتا هـاي اقتصـادي ر   تنوع فعالیت

هاي اقتصـادي در   اثرگذاري گردشگري در تنوع فعالیت
یک روستا اشاره دارد و اینکه گردشگري به چه میـزان  

هاي اقتصـادي را از حـوزه    توانسته است تمرکز فعالیت
هاي  هاي اقتصاد شامل فعالیت کشاورزي به سایر بخش

صنعتی و خدماتی انتقال دهد. بدیهی است که چنانچه 
ــاورزي، در   ــار کش ــاي اقتصــادي روســتا در کن فعالیته

هاي صنعتی و خدماتی، به ویژه گردشـگري نیـز    بخش
کــه  زمــانیتــري دارد.  گسـترش یابــد، اثــرات مطلـوب  

صحبت از تنوع است، بـه معنـاي حفـظ کشـاورزي در     
هـاي کشـاورزي اسـت و اگـر گردشـگري       کنار فعالیت

رزي موجب از بین رفتن یا کمرنگ شدن اشتغال کشاو
 شود، از ارزش آن کاسته خواهد شد.

این معیار  :هاي اقتصادي جایگزین گیري فعالیت شکل
هـاي   گیـري فعالیـت   میزان اثرات گردشگري در شـکل 

جایگزین و مکمل کشـاورزي را بیـان دارد. فعالیتهـاي    
است که در صـورت بـروز    B طرحجایگزین، به معناي 

ــکالت در حــوزه کشــاورزي، بتوانــد در توســعه      مش
اقتصــادي روســتا مــوثر باشــد. چنانچــه ایــن فعالیــت  
جایگزین از نـوع غیرکشـاورزي و در حـوزه خـدمات و     
صنعت باشد، نشانگر اثرات بیشتر گردشگري در جهـت  

ها است. نباید فراموش کـرد کـه    جایگزینی این فعالیت
کشاورزي در یک روستا بـه هـر میـزان تقویـت شـود،      

نیازهـاي اقتصـادي   کننـده   تواند به تنهـایی تـامین   نمی
روستا باشد، بنابراین ضرورت دارد تا فعالیتهاي صنعتی 

همچنین بایـد   خدماتی مانند گردشگري توسعه یابد؛و 
به نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز اشاره کرد کـه در  

سـازي کشـاورزي ناشـی از گردشـگري و      صورت تنـوع 
ــی   ــروش، م ــازار ف ــعه ب ــی در    توس ــش مهم ــد نق توان

الهاي کشاورزي و اثرات مثبت اقتصادي سازي کا متنوع
 در روستاها شود.

اثـر  : هـاي خصوصـی و دولتـی    گذاري میزان سرمایه
بازساختی گردشگري در اقتصاد روستاها، تنها منحصـر  
به اشتغال و درآمد و فعالیت نیست، بلکـه گردشـگري   

هاي روستایی نیز نقـش   گذاري تواند در روند سرمایه می
ئل سیاسـی و فرهنگـی کنـار    ند. اگـر مسـا  آفرین باشـ 

هـایی از روسـتا    گذاران در بخـش  گذاشته شود، سرمایه
هـاي آنهـا آگـاهی     از مزیتکه  کنند  گذاري می سرمایه

ذاران خصوصـی  گـ  داشته باشند و به ویژه براي سـرمایه 
کشاورزي و  هاي با تنوع فعالیت .سودآوري داشته باشند

ال رفته و روستایی با  هايغیرکشاورزي، آگاهی از مزیت
گذاري  سرمایه  اختصاص بودجه دولتی و همچنینروند 

شـود. ایـن    هاي دیگر پخـش مـی   از کشاورزي به بخش
هـاي جدیـد    ممکن است به سوي فعالیـت  ،تغییر روند

کـه البتـه مطلـوب     کشاورزي ناشی از گردشگري باشد
، اما بهترین حالت این است که گردشگري باعـث  است

ایه مجزایی (در کنار حفـظ  شود تا ردیف بودجه و سرم
هاي غیرکشـاورزي  هاي بخش دیگر) به فعالیت سرمایه

 اختصاص داده شود.
بازسـاختی   : چهـارمین اثـر  هاي روستایی کاربري زمین

هــاي روســتایی اســت.  گردشــگري، در کــاربري زمــین
هاي روستایی در کـاربري   طبیعی است که بیشتر زمین

بـه دلیـل    هار دارد. این در حالی اسـت کـ  کشاورزي قر
ــاورزي مشــکالت و محــدودیت ــاي کش ــیاري از ه ، بس

اسـتفاده مانـده یـا بـه کـاربري       ها نیز بـایر و بـال   زمین
که در صورت تنـوع   شوند، در حالی مسکونی تبدیل می
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تواند براي  ها می هاي اقتصادي روستا، این زمین فعالیت
هاي جدید کشاورزي یا صنعتی و خـدماتی بـه    کاربري

 ها را افزایش دهد. زدهی زمینو با رفتهکار 
ــادي  در ارزش ــاخت اقتص ــاي بازس ــذاري معیاره  گ

تـوان گفـت کـه همـه معیارهـا ارزش       ، مـی )2(جدول 
هاي  کاربري زمین يیکسانی دارند، با این حال معیارها

اهمیت بیشـتري دارنـد. علـت ایـن مسـئله،      روستایی، 
وجود زمین و اختصاص بهینه کـاربري اراضـی   ضرورت 
ــراي  ــتفعالب ــاورزي و    ی ــوع کش ــادي متن ــاي اقتص ه

البتـه  غیرکشاورزي، است و سـایر معیارهـا بـه نـوعی (    
  محدود) وابسته به آن هستند.

  
  مدل ارزیابی اقتصاد گردشگري روستایی؛ مقوله بازساخت اقتصادي :2جدول 

روستا بازساخت اقتصادي - 1  5/6  

هـاي اقتصـادي جـایگزین بـراي      ري فعالیتگی شکل-2-1  7  هاي اقتصادي ایجاد شده در فعالیت تنوع -1-1
  7  کشاورزي

الف) هیچ فعالیت اقتصادي جایگزینی در کشاورزي ایجاد   0  شود. هاي اقتصادي دیده نمی الف) هیچ تنوعی در فعالیت
  0  نشده است.

هاي کشـاورزي و غیرکشـاورزي    ب) تنوع نسبی در فعالیت
هـاي دیگـر    کنار فعالیت درالیت جایگزین ب) یک نوع فع  3  مرتبط با گردشگري شکل گرفته است.

  3  شکل گرفته است.

هـاي کشــاورزي   ج) تنـوع محـدودي در برخــی از فعالیـت   
  6  مرتبط با گردشگري ایجاد شده است.

هـاي کشـاورزي و    ج) چند نـوع فعالیـت شـامل فعالیـت    
غیرکشاورزي مرتبط با گردشـگري یـا در اثـر گرشـگري     

  شکل گرفته است.
6  

هاي مرتبط یا غیرمرتبط با  جهی در فعالیتد) تنوع قابل تو
هـاي اقتصـادي ایجـاد شـد      گردشگري در مجموعه فعالیت

  است. 
10  

هاي جایگزین غیرکشاورزي به ویژه  گیري فعالیت د) شکل
صنعتی، به نحوي که از اتکاي صرف مردم بـه کشـاورزي   

  جلوگیري کند.
10  

5/7  هاي روستایی کاربري زمین -4-1 7  هاي دولتی و خصوصی گذاري ن سرمایهمیزا -1-3  

  0  هاي بخش کشاورزي  الف) کاهش سرمایه گذاري
ــین  ــدیل زم ــاي   موجــب تب ــه فعالیته ــاروزي ب ــاي کش ه
  0  غیرکشاورزي شده است.

ــا    ــوده ی ــایر ب ــراي فقــطبیشــتر زمینهــاي روســتایی ب  ب
هاي دولتی  گذاري هب) عدم تغییر در روند و سیاست سرمای  1  استفاده شده است.هاي کشاورزي  فعالیت

  1  و خصوصی در خصوص توسعه روستایی

هـاي   ها به سـمت فعالیـت   ) هدایت شدن سرمایه گذاريج
هاي روستایی در جهـت افـزایش و تنـوع تولیـدات      زمین  4  متنوع و جدید مرتبط با کشاورزي در جهت گردشگري

  4  .شده استبهره برداري  کشاورزيمرتبط با گردشگري 

هـاي   هـا بـه سـمت فعالیـت     سرمایه گذاري) تغییر مسیر د
هاي روستایی بایر در جهت ایجاد امکانات مرتبط بـا   زمین  7  غیرکشاورزي در کنار فعالیتهاي کشاورزي

  7  استفاده شده است. کشاورزيگردشگري 

هاي  گذاري مجزا جهت رونق فعالیت گیري سرمایه ) شکلر
هاي روستایی بایر در جهت فعالیتهـاي گردشـگري    زمین  10  يغیر کشاورزي به ویژه فعالیتهاي مرتبط با گردشگر

  10  بهره برداري شده است. کشاورزيغیر 

  )1394هاي پژوهش؛  (ماخذ: یافته
  

معیـار بـه    پـنج شامل مقوله گردشگري کشاورزي، 
  شرح زیر است:

ایـن معیـار بـه اثـرات     : تنوع محصوالت کشاورزي -
گردشگري بـر تنـوع محصـوالت کشـاورزي اشـاره      

رد. گردشگري کشاورزي موجـب رونـق مـزارع و    دا
باغات روستایی و افزایش درآمد کشاورزان شـده و  

خــود انگیــزه مهمــی بــراي ارتقــاي ســطح کیفــی  
 .شود محصوالت و تنوع آن می

رونق هـر فعالیـت   : بازاریابی محصوالت کشاورزي -
ــه وجــود بازارهــاي فــروش   کشــاورزي، نیازمنــد ب

ار، بازاریابی است. محصوالت دارد و الزمه یافتن باز
گردشگري ابزار مهمی بـراي بازاریـابی محصـوالت    
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شود تا به جـاي   کشاورزي است چرا که موجب می
اینکه محصوالت به بازار عرضه شود، بازار به سـوي  
روستاها و مـزارع کشـیده شـود و گردشـگران بـه      

فروش محصـوالت کشـاورزي   عنوان بخشی از بازار 
ري موجب عالقه ضمن اینکه گردشگ تعریف شوند؛

گـذاران و   و آشنایی محققان، کارآفرینـان، سـرمایه  
مسئوالن دولتی با مزیتهاي کشاورزي روستا شـده  

د و این گرد و موجب توسعه بازاریابی محصوالت می
ها به نوعی معرف این محصوالت در بیـرون از   گروه

روستا هستند. اما در اینجا سطح بازاریـابی مطـرح   
وچکترین سطح که بـه صـورت   است. بازاریابی از ک

در سـطح   و مـردم  فروش محصوالت به گردشگران
شود تا سـطوح بـاالتر    مربوط می روستا یا دهستان

و از همـه  هـا   ها و فستیوال شامل برگزاري جشنواره
هـاي   تـر، تـرویج محصـوالت از طریـق رسـانه      مهم

ــه   ــطوح منطق ــاطی در س ــی   ارتب ــی و حت اي و مل
د. بدیهی اسـت کـه   کن المللی گسترش پیدا می بین

، اثـر  باشـد  تـر  هر چقدر دامنـه بازاریـابی گسـترده   
 .  خواهد داشتتري بر محصوالت کشاورزي  مطلوب

عـالوه بـر   : بازارهاي فروش محصوالت کشـاورزي  -
بازاریابی محصوالت، بازارهاي فـروش نیـز اهمیـت    

 فقـط چشمگیري دارد. ایـن بازارهـا ممکـن اسـت     
در مجمـوع در  گردشگران در محل مزرعه یا باغ یا 

د یا اینکه ایـن محصـوالت در   نمحل کشاورزي باش
بازارهاي محلی عرضه شود و در بهترین حالـت بـه   

ها یا بازارهاي بزرگ  توسط تعاونی سامانمندصورت 
 به فروش برسد.  

ــتغال  - ــعیت اش ــی از  : وض ــوالت ناش ــوع محص تن
گردشگري، چنانچه با تنوع اشتغال همـراه نباشـد،   

ه درونـی روسـتا باشـد. ایـن     تواند ضامن توسع نمی
هـاي درگیـر اقتصـاد     تواند از حیـث گـروه   تنوع می

در حالـت عـادي، افـراد میـان      روستا بررسی شود.
جوانان بـه کشـاورزي اشـتغال    از سال و عده کمی 

که بسیاري از جوانـان و همچنـین     در حالی ،دارند
هـاي   توانند درگیر در فعالیـت  زنان و افراد بیکار می

 ند. کشاورزي باش
توسعه گردشگري در یک روستا و اثرات مهاجرت:  -

مثبت آن بـر اقتصـاد آن، موجـب افـزایش انگیـزه      
مردم، به ویژه جوانان و کاهش مهاجرت به شـهرها  

تـرین حالـت    خواهد شد. در ایـن شـرایط، مطلـوب   
زمانی است که گردشگري چنان تحولی در اقتصـاد  

موجــب  کــه یــک روســتا و محــیط آن پدیــد آورد
یري مهاجرت معکـوس، یعنـی مهـاجرت از    گ شکل

ــه در   ــه روســتا شــود، نظیــر آن چیــزي ک شــهر ب
روســتاهاي منــاطق کــویري نظیــر مصــر مشــاهده 

هاي گردشگري،  شود که به دلیل توسعه فعالیت می
افرادي از شهرهاي خور و جندق، جهـت فعالیـت و   

 کار به روستا مهاجرت کردند.
، )3ول ي این مقولـه (جـد  گذاري معیارها در ارزش

تـرین اثــر را در توسـعه اقتصــاد    عیـار مهـاجرت مهــم  م
ــتایی   ــگري روس ــن    دارد،گردش ــع ای ــه در واق ــرا ک چ

مهاجرت نتیجه تنوع در محصوالت کشاورزي، اشـتغال  
و بازاریابی است. بازاریابی نیز به دلیل اهمیـت بـاال در   

ــی و بــازدهی اقتصــاد، اهمیــت بــاالیی      .داردخروج
 

  تصاد گردشگري روستایی؛ مقوله ساختار گردشگري کشاورزيمدل ارزیابی اق: 3جدول 
گردشگري کشاورزيساختار  - 2  5/5  

  5/6  بازاریابی براي محصوالت کشاورزي - 2- 1  5  تنوع محصوالت کشاورزي در اثر گردشگري - 1- 2
الف) گردشگري موجب تخریـب یـا کـاهش ارزش و نـوع     

ري در بازاریـابی محصـوالت   الف) گردشـگري هـیچ تـاثی     0  محصوالت کشاورزي شده است
  کشاروزي نداشته است

0  

محلـی بـین    شـده  ب) ارائه و فروش محصوالت شـناخته   1  شود. ب) هیچ تنوعی در محصوالت کشاورزي دیده نمی
  اهالی روستا و روستاهاي اطراف

2  

ج) تنوع محدودي در محصوالت کشـاورزي ایجـاد شـده    
ران ورودي ج) نمایش محصوالت کشاورزي براي گردشـگ   3  است.

  به روستا
4  

ــا     ــرتبط ب ــاورزي م ــوالت کش ــبی در محص ــوع نس د) تن
د) ارائه و نمایش محصوالت کشاورزي براي گردشـگران و    6  گردشگري شکل گرفته است.

ــا برگــزاري فســتیوال  ــا و  مســئوالن امــر گردشــگري ب ه
7  
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  ها جشنواره
ر) تنوع قابل توجهی در محصـوالت کشـاورزي در جهـت    

اي و ملی  ر) معرفی محصوالت کشاورزي در سطح منطقه  10  اد شد است.جذب گردشگران ایج
  ها  هاي ارتباطی و همایش به وسیله گردشگران و رسانه

10  

 6  وضعیت اشتغال -4-1 6  بازارهاي فروش محصوالت کشاورزي -1-3
الف) گردشگري موجب کاهش رونق بازار محصوالت شده 

خـاطر توسـعه    الف) کاهش شاغلین بخش کشـاورزي بـه    0  است
  0  گردشگري

) خرید و فروش محصـوالت کشـاورزي در روسـتاهاي    ب
  1  ) عدم تحرك در بخش اشتغال کشاورزيب  2  اطراف

) خرید محصوالت کشاورزي توسط گردشـگران ورودي  ج
هاي روستایی  ) اشتغال برخی از اعضاي غیرفعال خانوادهج  4  به صورت محدود

  2  مثل پیرمردها یا کودکان

ه و فروش محصوالت کشاورزي در بازارهاي کوچک ) ارائد
  7  گردشگري اطراف روستا

  5  دار ) افزایش اشتغال در بخش کشاورزي براي زنان خانهد
  7  ) ایجاد اشتغال براي زنان و جوانان بیکارر

هاي روستایی  ) فروش محصوالت کشاورزي توسط تعاونیر
  10  در بازارهاي گردشگري و شهرهاي بزرگ

د اشتغال براي جوانان و زنان و تغییر جهت بیشتر و) ایجا
  8  آنان از اشتغال کاذب به اشتغال فعال در بخش کشاورزي

هاي کشاورزي و اشتغال جوانـان و   دهی تعاونی ) شکلس
  10  ها زنان در قالب این تعاونی

  7  مهاجرت  - 1- 5
  0  ي گردشگري، مهاجرت به شهرها افزایش یافته است.ها الف) به علت افزایش قیمت و مالیات روستائیان ناشی از فعالیت
  1  ب) گردشگري تاثیري در روند مهاجرت به شهرها نداشته است.

  4  ج) توسعه گردشگري موجب افزایش اشتغال و کاهش نسبی مهاجرت جوانان به شهرها شده است.
  7  د) گردشگري موجب ایجاد فرصت شغلی براي بیشتر جوانان شده و روند مهاجرت را به شدت کاهش داده است.

  10  و) گردشگري ضمن کاهش مهاجرت، برخی از مهاجران شهري را به بازگشت به فعالیت در روستاها ترغیب کرده است.
  )1394هاي پژوهش؛  (ماخذ: یافته

  
داراي سـه معیـار بـه     مقوله گردشـگري غیرکشـاورزي  

  شرح زیر است:
ــاورزي:    - ــتغال غیرکش ــه اش ــرایش ب ــزان گ می

در گرایش بـه   را تاثیرگذاري فعالیتهاي گردشگري
. رونــق گردشــگري، بــه طــور ســنجد مــیاشــتغال 

ــذیرایی،  خودکــار موجــب توســعه فعالیــت هــاي پ
اقامتی، خدمات حمل و نقل، اطالع رسانی و غیـره  

دسـتی و صـنایع    شده و همچنین در توسعه صنایع
دارد. در ایـن میـان   تبدیلی و تکمیلی، نقش مهمی 

ــتی و     ــنایع دس ــعه ص ــگري در توس ــش گردش نق
 هنرهاي بومی، بیشتر مورد توجه است.

با توسعه گردشـگري  واحدهاي خدماتی و صنعتی:  -
ــتا، واحـــدهاي مختلـــف بـــراي اقامـــت   در روسـ

هـا و   اي، کاشـانه  هـاي اجـاره   گردشگران نظیر خانه
هایی براي پذیرایی  ایجاد شده و محوطه مهانپذیرها

از گردشگران و واحدهاي خـدماتی بـراي نیازهـاي    

رسانی گردشگران و واحدهایی  حمل و نقل و اطالع
هایی براي عرضـه   در مورد صنایع روستایی و مکان

گـردد.   محصوالت کشاورزي و صـنعتی ایجـاد مـی   
ــت ــی اس ــه طبیع ــاد   ک ــگري در ایج ــش گردش نق

ا در تر اسـت زیـر   اهمیت زي، باواحدهاي غیرکشاور
 بازساخت و تنوع اقتصادي روستا موثرتر است.

ایـن معنـا کـه    بـه  ایجاد درآمـدهاي جـایگزین:    -
گردشگري موجب کسب درآمد خارج از محصوالت 
کشاورزي براي مردم شده و آنها را از اتکاي صـرف  

گـاهی   ،به کشاورزي بازداشـته اسـت. ایـن درآمـد    
تواند درآمد  و گاهی میمکمل و درآمد فرعی مردم 

 اصلی آنها باشد.
ارزش و اهمیت هر سه معیار تقریبا برابر اسـت، بـا   

را این حال، معیار اشتغال کشاورزي، بیشترین اهمیـت  
  .)4در این بخش دارد (جدول 
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  .کشاورزيغیرمدل ارزیابی اقتصاد گردشگري روستایی؛ مقوله ساختار گردشگري : 4جدول 
گردشگري غیرکشاورزي- 3  7 

  5/6  هاي خدماتی و صنعتیواحد - 2- 3  7  گرایش به اشتغال غیرکشاورزي - 1- 3
الف) گردشگري نقشی در افزایش اشـتغال غیرکشـاورزي   

الف) گردشگري در حدي توسعه نیافته است که موجب   0  نداشته است.
  0  توسعه واحدهاي خدماتی و صنعتی شود.

هـاي   ب) گردشگري موجـب گـرایش بـه سـمت فعالیـت     
ب) واحدهاي خدماتی کوچکی جهت ارائه خـدمات بـه     4  اتی مرتبط با گردشگري کشاورزي شده است.خدم

  4  گردشگران تشکیل شده است.

هـاي خـدماتی    ج) گردشگري، گرایش به سـمت فعالیـت  
  7  مرتبط با گردشگران را افزایش داده است.

ج) واحدهاي خدماتی و صنعتی در جهت ارائه خدمات 
دشگران در روسـتا تشـکیل شـده    دستی به گر و صنایع

  است.
7  

دسـتی و ارائـه    د) گردشگري، اشـتغال در بخـش صـنایع   
فروش هنرهاي دستی بـه گردشـگران را رونـق بخشـیده     

  است.
10  

د) ضـمن ایجـاد واحــدهاي خـدماتی و صـنعتی بــراي     
گردشگران، تعداد واحدها و تاسیسات، با هدف اشتغال 

  افزایش یافته است.
10  

5/6  مدهاي جایگزینایجاد درآ - 3- 3  
  0  مدهاي حاصل از کشاورزي نیست.آمدهاي حاصل از گردشگري، قابل مقایسه با درآدر

  4  مدهاي کشاورزي یا غیرکشاورزي است.آدرآمدهاي ناشی از گردشگري مکمل در
  8  تامین کند. ها ها در کنار سایر فعالیت درآمدهاي ناشی از گردشگري توانسته بخش قابل توجهی از درآمدهاي خانواده

  10  ها رها سازد. مدهاي سایر فعالیتآگردشگري به حدي بوده که فرد روستایی را از وابستگی صرف به درحاصل از درآمدهاي 
  )1394هاي پژوهش؛  (ماخذ: یافته

  
مقوله مشارکت جامعه بومی، مهمترین مقوله مدل 

شـامل   مقولـه، اقتصاد گردشگري روستایی اسـت. ایـن   
  :)5(جدول  استچهار معیار 

افـزایش و   توزیع درآمدهاي ناشی از گردشـگري:  -
ناشی از گردشگري بـه معنـاي   صرف توسعه درآمد 

توسعه اقتصادي یک روستا نیست، بلکه توزیع ایـن  
هاي درگیر در سیستم گردشـگري   درآمد بین گروه

اهمیت باالیی دارد. بهترین شرایط زمانی است کـه  
شـامل زنـان،    هـاي مختلفـی از مـردم روسـتا     گروه

ــین و    ــار محققـ ــالخوردگان در کنـ ــان، سـ جوانـ
ــی از    ــدهاي ناشـ ــافع و درآمـ ــان از منـ کارآفرینـ

ــره  ــگري به ــر     گردش ــم دیگ ــر مه ــوند. اث ــد ش من
هایی است که فاقـد   رسانی به گروه گردشگري، سود

زمین و کشاورزي بوده یا اینکه بیکـار هسـتند. در   
این صـورت گردشـگري مزیـت مهمـی بـراي ایـن       

 خواهد بود. ها  گروه
ــرح - ــه در ط ــارکت جامع ــه مش ــا و برنام ــاي  ه ه

هـایی کـه    ها و پروژه در مجموعه طرح گردشگري:
ــژه      ــه وی ــتایی ب ــاد روس ــعه اقتص ــوزه توس در ح

چنانچـه بـا آگـاهی و    پـذیرد،   گردشگري انجام می

مشارکت جامعه روستایی باشد، عالوه بـر آشـنایی   
هاي گردشگري خود، عالقمنـد بـه    جامعه با مزیت

هاي اجرایی آن شـده و ضـمن    فعالیت در ارکتمش
دولتـی و خصوصـی، منـافعی از     هـاي  کسب ارتباط

تواند موجـب   گردشگري خواهد برد. این مسئله می
هـاي گردشـگري در    ایجاد زنجیره و چرخه فعالیت

 هاي مختلف شود.   روستا بین گروه
 میزان رضایتمندي جامعه روستایی از گردشگري: -

تبـادل اجتمـاعی و شـاخص    این معیار بـه نظریـه   
دارد و به ایـن مسـئله    رضایت در گردشگري اشاره

که دیدگاه و نگرش مردم درباره گردشگري چگونه 
اسـت و چقــدر از فراینــدهاي گردشــگري رضــایت  
دارند. میزان رضـایت از حالـت اسـتقبال تـا رفتـار      
خصمانه، متغیر است. طبیعی است کـه هـر چقـدر    

، در انـد  ب داشـته مردم با گردشگران تعامـل مناسـ  
فرایند آن دخالـت داشـته و منـافعی از آن داشـته     
باشند، رضـایت بیشـتري خواهنـد داشـت (تبـادل      

 اجتماعی مطلوب).
هـا   گـذاري  سـرمایه  هاي گردشگري: گذاري سرمایه -

ــه ــه گون ــد ب ــردم و   بای ــا بســیاري از م اي باشــد، ت
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هاي مختلف در تشکیل سرمایه نقـش داشـته    گروه
گـذار و سـرمایه، خـارج از     رمایهکه سـ  باشند. زمانی

روستا باشـند، فوایـد و منـافع بیشـتر نصـیب آنهـا       
بـه طـور کلـی، معیـار رضـایتمندي از       .شدخواهد 

گردشگري، اهمیت بیشتري نسـبت بـه معیارهـاي    

دیگر دارد، چرا که عدم رضـایت جامعـه بـومی بـه     
عنوان میزبان این فعالیت اقتصادي، موجب رکود و 

ی آن در آینده شده و مشارکت از بین رفتن تدریج
هـا را نیـز تحـت     گـذاري  ها و سرمایه مردم در طرح

  شعاع قرار خواهد داد.
  

  مدل ارزیابی اقتصاد گردشگري روستایی؛ مقوله مشارکت جامعه بومی: 5جدول 
مشارکت جامعه بومی - 4  8 

ــرح   -2-4  6  توزیع درآمدهاي ناشی از گردشگري -4-1 ــتایی در طـ ــه روسـ ــارکت جامعـ ــا و  مشـ هـ
  5/6  هاي گردشگري ریزي برنامه

الف) گردشگري باعث افزایش تضاد طبقاتی و دوگانگی در 
بـاال  «هاي گردشگري به شکل مدل  ریزي طرح الف) برنامه  0  روستا شده است.

بـوده و توسـط موسسـات گردشـگري صـورت      » به پایین
گري تنها به نفع موسسات یا ب) درآمدهاي ناشی از گردش  0  لتی در آن نداشتند.اگرفته و مردم دخ

  1  تورهاي گردشگري تمام شده است.

ــروه ) درآمــدهاي حاصــلج ــان گ ــاي  از گردشــگري می ه
کوچکی از افراد روستا که مالک زمین بودند، توزیـع شـده   

  است.
3  

هـاي   هـاي گردشـگري، بـا بررسـی     ریزي طـرح  ب) برنامه
میدانی از روستا صورت گرفتـه، ولـی در انجـام آن مـردم     

  التی در آن نداشتند.دخ
2  

میـان عمـوم فعـاالن و شـاغالن بخـش       ،) درآمد حاصلد
کشاورزي و غیرکشاورزي مرتبط با گردشگري و همچنین 

  اجزاي سیستم گردشگري توزیع شده است.
5  

هاي گردشگري با توجه بـه پتانسـیل و ظرفیـت     ج) طرح
ریزي شده و جامعه روستایی ایفاگر بخـش   روستاها برنامه

  باشد. ها می از فرایند طرحمحدودي 
5  

) درآمدهاي ناشی از گردشگري، میـان همـه شـاغالن و    ر
  7  بیکار بودند نیز توزیع شده است. افرادي که سابقاً

هـاي   د) جامعه روستایی به صورت خودجوش انجام طـرح 
گیرند و اقشار مختلف در نتایج آن  به عهده می روستایی را

  مشارکت دارند.
7  

اصـله از گردشـگري، میـان همـه اعضـاي      و) درآمدهاي ح
جامعـه روسـتایی اعـم از شـاغلین و غیرشـاغلین، زنــان و      

درگیـر در گردشـگري و همچنــین    يهــا اعضـاي خـانواده  
  اجزاي سیستم گردشگري توزیع شده است.

10  

هـا مشـارکت    انجام طرح درو) همه اقشار جامعه روستایی 
بـا  دارند و در نتایج آن هم سـهیم هسـتند و حتـی خـود     

  10  باشد. ها می شناخت از وضعیت روستا، ایجاد کننده طرح

میزان رضایتمندي جامعه روستایی از گردشگري -4-3 5/6  سرمایه گذاري هاي گردشگري -4-4 7   
الـف) جامعــه روسـتایی از گردشــگري سـرخورده شــده و    

ردشـگري یـا   توسط موسسـات گ  فقطگذاري  الف) سرمایه  0  گردشگري در مرحله بحرانی قرار دارد.
  گیرد.  مسئوالن دولتی امر گردشگري صورت می

1  

ب) جامعه روستایی هنوز بـا گردشـگري تعامـل چنـدانی     
گذاري توسط افراد ثروتمند شهري یا خـارج از   ب) سرمایه  1  نداشته و ارتباطات بین آنها شکل نگرفته است.

  .انجام می شودروستا 
2  

دشـگران و  ج) سطح محدودي از همکاري دوطرفه بین گر
ها با همکاري گردشگران و توسط مالکان  گذاري ج) سرمایه  4  جامعه روستایی وجود دارد.

  .انجام می شودو ثروتمندان خود روستا 
5  

د) جامعه روستایی تعامل خوبی با گردشگري داشته و آنرا 
از اقشار جامعه بـومی در  ها توسط برخی  گذاري د) سرمایه  7  داند. هاي خود می فرصتی مناسب براي نمایش ظرفیت

  گیرد. کنار سایر مسئوالن صورت می
7  

ر) جامعه روستایی و گردشگري در فرایند توسـعه، سـهیم   
هستند و جامعه روستایی از درآمدها و نتـایج آن رضـایت   

  دارد.
10  

، یی با همکاري سـایر اجـزاي گردشـگري   ر) جامعه روستا
عهـده  هاي گردشگري بـر   گذاري نقش اصلی را در سرمایه

  دارد.

10  

  )1394هاي پژوهش؛  (ماخذ: یافته
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معیار مهم به شـرح   پنچ ايدار پایداري اقتصادي مقوله
  :)6زیر است (شرح در جدول 

این معیار به بررسی  هاي روستا: توسعه زیرساخت -
هـاي   اثرات توسعه گردشگري در توسعه زیرساخت

روستا شامل راه ارتبـاطی، مسـکن، حمـل و نقـل،     
آب و برق و ارتباطات، خدمات بهداشـتی  تاسیسات 

 و غیره اشاره دارد. ITCو درمانی، آموزشی، 
اشـاره بـه رونـدهاي مهـاجرت دارد کـه       مهاجرت: -

توانـد بـه صـورت عـادي یـا معکـوس باشــد و        مـی 
توانـد اثـرات مهمـی در گردشـگري      گردشگري می

 معکوس یا کاهش مهاجرت داشته باشد.
ف اقتصاد پایـدار  ترین هد ایی مهمدفقرز فقرزدایی: -

شود. گردشـگري چنانچـه در    یک روستا قلمداد می
کوتاه مدت یا دراز مدت نتواند باعث کاهش فقر در 

اي خاصـی از روسـتا    روستا شـود و در دسـت عـده   
اداره شود، تاثیرگذاري مطلوب را نخواهـد داشـت.   

رعـان بـدون   اگردشگري باید بـراي افـراد بیکـار، ز   
 و اشتغال باشد. منبع درآمد ،زمین و جوانان

فقـر عامـل مهمـی در     حفاظت از منـابع طبیعـی:   -
تخریب منابع طبیعی است. عـدم آمـوزش الزم در   
ــب اســت.   ــاملی در تخری ــی ع ــابع طبیع حــوزه من

عامل مهمـی در   نیز نبود تنوع در اشتغالچنین  هم
 بیشـتر بـه   . با توجهشود محسوب میتخریب منابع 

کـاهش   ضمن تنوع اشتغال و فعالیت و ،گردشگري
فقر، توجه و آگاهی مردم، گردشـگران و مسـئولین   
از منابع بیشتر شده و موجب حفاظت علمی منـابع  

 طبیعی خواهد شد.
این معیـار بـه    تصویر ذهنی گردشگران از روستا: -

ــاي    ــرین معیاره ــی از مهمت ــی یک ــراه فقرزدای هم
پایداري اقتصادي روستا است. ایجاد تصویر ذهنـی  

گردشـگران از تجربـه    به معناي تصویري است کـه 
کننـد.   خود در یک روستا در ذهن خـود ثبـت مـی   

تواند بر مبناي میزان رضـایت   این تصویر ذهنی می
کـه    گردشگر روستا، مثبت و یا منفی باشد. زمـانی 

تصویر از نوع مثبت باشد، نه تنها موجب بازگشـت  
شود، بلکه افـراد   مجدد همان گردشگر به روستا می

ترویج آن گردشگر، بـه روسـتا   دیگري نیز به خاطر 
کنند و این مسئله پایداري گردشگري  مسافرت می

را در روستا تضـمین کـرده و در صـورت مـدیریت     
صحیح، زمینـه توسـعه درونـی و پایـدار روسـتا را      

 فراهم خواهد کرد.

 
  مدل ارزیابی اقتصاد گردشگري روستایی؛ مقوله پایداري اقتصادي :6جدول 

پایداري اقتصادي - 5  8 

  6  مهاجرت از روستا به شهر -2-5  5  هاي روستا توسعه زیرساخت -5-1

الف) گردشگري موجب تضعیف و افزایش هزینه برخی از 
  0  زیرساخت هاي روستا شده است.

ا بـه  تمهـاجرت از روسـ  الف) گردشگري موجب افزایش 
  0  شهر شده است.

  1  الف) گردشگري تاثیري در روند مهاجرت نداشته است
هاي روسـتایی   دشگري تغییر چندانی در زیرساختب) گر

ب) گردشگري موجب کاهش مهاجرت افراد شـاغل در    1  ایجاد نکرده است.
  4  بخش غیرکشاورزي شده است.

اي ارتبــاطی و  ههــ ج) گردشــگري موجــب تقویــت را   
  5  اي روستا شده است.ههاقامتگا

ج) روند مهاجرت کل افراد شاغل در بخش کشـارزي و  
ه خاطر فعالیتهاي گردشـگري کـاهش   غیرکشاورزي، ب

  یافته است.
7  

ا، ههاي ارتباطی و اقامتگاد) گردشگري ضمن تقویت راهه
موجب توسعه و تقویت خدمات بهداشتی، صنایع دسـتی،  

  آموزش و ... شده است.
10  

د) ضمن کاهش روند مهاجرت، برخی از مهـاجران بـه   
دلیل توسعه فعالیتهاي گردشگري در روستا، تمایل بـه  

  بازگشت به روستا می باشند.
10  

فقرزدایی -5-3 5/5  حفاظت از منابع طبیعی -5-4 6   
الف) فعالیتهاي گردشـگري تنهـا باعـث ثروتمنـد شـدن      

هاي خـاص و افـزایش فاصـله طبقـات اجتمـاعی در       گروه
  روستا شده است.

تضعیف منابع طبیعی  والف) گردشگري موجب تخریب   0
  0  روستا شده است.
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نقش چندانی در کاهش یا افزایش فقر در  ب) گردشگري
ب) گردشگري نقـش چنـدانی در افـزایش حفاظـت از       1  روستا نداشته است.

  1  به عهده نداشته است. ع طبیعی رامناب

ج) گردشگري براي زارعان کوچک فقیر با زمین کم، تاثیر 
نها را افزایش داده آمثبتی در پی داشته و قدرت اقتصادي 

  است.
 ،عه گردشگري، توجه مسئولین امر گردشگريج) با توس  4

  4  فاظت از منابع طبیعی بیشتر شده است.حبه 

د) فعالیتهاي گردشگري براي زارعان و افراد بدون زمین و 
نهـا را افـزایش   آقدرت اقتصادي  وافراد بیکار روستا مفید 

  داده است.
هـم در   د) جامعه روستایی و گردشگران بـا تعامـل بـا     7

  7  کنند. منابع طبیعی تالش می جهت حفاظت از

و) گردشگري براي همه اقشـار جامعـه مـوثر بـوده ولـی      
بیشتر بـوده و باعـث قدرتمنـد    آن براي افراد فقیر مزایاي 
  نها به لحاظ اقتصادي و اجتماعی شده است. آشدن 

10  
ها و نهادهایی با همکاري جامعـه روسـتایی و    ر) انجمن

طبیعی در روستا  گردشگران، در جهت حفاظت از منابع
  تشکیل شده است.

10  

  6  تصویر ذهنی گردشگران از روستا - 5- 5
از وضعیت و شرایط گردشگري روستا ناراضی  (دولت، گردشگران، موسسات گردشگري، مردم و ...) الف) اجزاي سیستم گردشگري

  هستند.
0  

شگران و عموم مردم تصویر ذهنی خوبی از روستا ب) مسئوالن دولتی و موسسات گردشگري نظر مثبتی بر روستا دارند ولی گرد
  ندارند

3  

  7  کنند. تصویر ذهنی مثبتی از روستا دارند و در جهت اشاعه این تصویر تالش می اجزاي سیستم گردشگريج) 
م هاي ارتباطی و شهرهاي بزرگ و عمو تصویر ذهنی خوبی از روستا دارند و این تصویر در رسانهاجزاي سیستم گردشگري د) 

  مردم اشاعه پیدا کرده است.
10  

  )1394هاي پژوهش؛  (ماخذ: یافته
  

 RETAنهایت با ترکیب مقوله ها و معیارهـا، مـدل    در
نمـایش داده شـده    این مدل) 3شکل (ارائه شد که در 

  است:
به منظور محاسبه نتیجه نهایی مدل، ابتـدا میـزان   
ارزش هـر گویـه در هـر معیـار در ارزش و وزن همــان     

که در مدل محاسبه شـده اسـت ضـرب شـده و      معیار
میانگین نتـایج همـه معیارهـاي یـک مقولـه محاسـبه       

شود. در مرحله دوم، میـانگین ارزش هـر مقولـه در     می
ضریب و وزن همان مقوله ضرب شـده تـا وزن و ارزش   

تـوان   نهایی هر مقوله محاسـبه شـود و در نهایـت مـی    
رزش ارزش همه مقوالت را با یکـدیگر جمـع کـرد تـا ا    

ــتایی   ــگري اقتصــاد روس ــابی گردش ــدل ارزی ــایی م  نه
RETA بـراي هـر    را توان تحلیل تعیین شود. البته می

 1مقوله به صورت جداگانه نیز محاسـبه کـرد. فرمـول    
  این فرایند را نشان داده است:

 
  :          1فرمول 

له (ارزش هر گویه * وزن معیـار) * وزن  (میانگین مقو
  وستاي گردشگري) = ارزش نهایی رمقوله
  

مـدل   آزمـون به منظور انجام یک مطالعه موردي و 
تدوین شده، اقتصاد گردشگري روستاي ابیانه از طریق 
مطالعه میدانی و کارشناسی مورد ارزیابی قـرار گرفـت.   
این ارزیابی طی چندین مسافرت به روسـتا و از طریـق   

ــدانی   ــدهاي می ــددبررســی و بازدی ــدگان از  متع نگارن
حبه با مـردم بـومی، مصـاحبه بـا دهیـار و      روستا، مصا

همچنین گفتگو با صـاحبان کسـب و کـار گردشـگري     
روستایی صورت گرفته اسـت. روسـتاي ابیانـه یکـی از     
روستاهاي مهم گردشگري در کشور است که در استان 
اصفهان واقع شده است. این روسـتا در نظریـه چرخـه    
؛ حیات گردشگري، در مرحله رشد و توسـعه قـرار دارد  

بنــابراین اثــرات اقتصــادي گردشــگري در ایــن روســتا 
نشـان داده شـده    7که نتایج آن در جدول  بررسی شد

  است:  
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  .)1394- 1391هاي پژوهش؛  (ماخذ: یافته RETA اقتصاد روستاییگردشگري مدل ارزیابی : 3شکل 

  
  اقتصاد گردشگري روستایی نتایج ارزیابی اقتصاد گردشگري روستاي ابیانه بر اساس مدل ارزیابی :7جدول 

وله
مق

یار  
مع

ش  
ارز

وله  
مق

یار  
مع

ش  
ارز

وله  
مق

یار  
مع

ش  
ارز

  

دي
صا

 اقت
خت

زسا
با

  

  0  تنوع اشتغال

زي
اور

کش
ي 

گر
دش

گر
  

   تنوع محصوالت کشاورزي
0  

زي
اور

کش
غیر

ي 
گر

دش
گر

  

 7  اشتغال غیرکشاورزي
  

 0  فعالیتهاي جایگزین
بازاریابی محصوالت 

 کشاورزي
4 

  4  نعتیواحدهاي خدماتی و ص

 بازارهاي فروش کشاورزي 1  میزان سرمایه گذاري
 

  4  ایجاد درآمدهاي جایگزین 4

 1 وضعیت اشتغال 0  کاربري زمین

دي
صا

 اقت
ري

یدا
پا

  

  5  توسعه زیرساختهاي روستا

می
ه بو

امع
ت ج

ارک
مش

  

توزیع درآمدهاي 
 3  گردشگري

1 مهاجرت 
0 

1  مهاجرت
0  

  7  اییفقرزد   2  ها مشارکت بومی در طرح
  1  حفاظت از منابع طبیعی 1  میزان رضایتمندي

  0  تصویر ذهنی از گردشگري 7  سرمایه گذاري
  )1394هاي پژوهش؛  (ماخذ: یافته
             

  نتایج مدل براي روستاي ابیانه محاسبه شده است: )8(در جدول 
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  اساس مدل ارزیابی اقتصاد گردشگري روستایی نتایج نهایی ارزیابی اقتصاد گردشگري روستاي ابیانه بر : 8جدول 
 مقوله ارزش

 بازساخت اقتصادي 113,75
 گردشگري کشاورزي 136,6
 گردشگري غیرکشاورزي 231
 مشارکت جامعه بومی 168
 پایداري اقتصادي 212

 ارزش نهایی مدل 863,35
  )1394هاي پژوهش؛  (ماخذ: یافته

  
سـتا در  اقتصاد گردشـگري یـک رو   ارزش بیشترین

 2252دهـد، برابـر بـا     این مدل به خود اختصـاص مـی  
است. بـا   863است که براي ابیانه این مقدار مساوي با 

توجه به نتایج به دست آمده از روسـتاي ابیانـه، اثـرات    
اقتصادي گردشگري در این روستا از لحـاظ مطلوبیـت،   

بر اساس این مـدل   معمولی و نسبی ارزیابی شده است.
میـزان   ،اگر روستایی در مجمـوع  ازات آن،و میزان امتی

نشـانگر شـرایط    ،را کسب نمایـد  2000ارزش باالتر از 
ــوده و ایــن مســئله را مطــرح مــی  ایــده کنــد کــه  ال ب

گردشگري روستایی ضمن ایجاد بازساخت اقتصـادي و  
ــه روســتایی و      ــداري جامع ــاورزي، در پای ــق کش رون
مشارکت مردمی و حفظ منـابع طبیعـی نقـش بسـیار     

 2000تا  1200ري داشته است. عمدتاً مقادیر بین موث
بیانگر شرایط خوب و مطلوب است که اگرچه نتوانسته 
است بازساختی در اقتصاد روستا ایجاد کرده و از منظر 
کاهش فقر و پایداري نیز اثرات بزرگی نداشته است اما 
در عین حال مکمل کشاورزي بـوده و موجـب توسـعه    

و  يی مناسـب از گردشـگر  خدمات، ایجاد تصویر ذهنـ 
ــت و     ــده اس ــره ش ــات و غی ــزایش ارتباط ــعه و اف توس

امتیاز، شرایط ضعیفی دارند  500روستاهاي با کمتر از 
که گردشگري در عین اینکه نسبت بـه اقتصـاد روسـتا    
تاثیر مثبتی نداشته است، مضرات زیادي نیز در ارتباط 
با محیط زیست، منابع طبیعی و تضاد طبقاتی برجـاي  

که این نتیجه نـه  باید توجه داشت  البته شته است.گذا
هـا   آل به صورت نسبی بلکه نسبت به استانداردها و ایده

پایـداري و   ،ظـاهر شـرایط   در نظر گرفته شـده اسـت.  
فعالیتهاي غیرکشاورزي اثرات بیشتري را از گردشگري 
پذیرفتند ولی بازساخت اقتصادي در این روستا آنچنان 

. امـا بـا ایـن حـال در زمینـه      مطلوب و بهینـه نیسـت  
مهاجرت و کاهش رونـد آن از روسـتا بـه شـهر، نقـش      

گــذاري و اشــتغال  مهمــی داشــته و در زمینــه ســرمایه
امـا گویـا    ،اثرات مطلوبی داشـته اسـت   ،بخش خدمات

تصـویر ذهنـی از روسـتا مطلـوب نیسـت و مـردم نیـز        
دلیـل ایـن عـدم     ؛رضایت چندانی از گردشگري ندارند

گردد کـه گردشـگران    این موضوع بر می رضایت نیز به
در اکثر موارد مایحتاج خود را خارج از روستا بـا خـود   

و این یک نکته منفی و عامل مهـم در اثـرات   آورند  می
  اقتصادي گردشگري در روستاي ابیانه است.

  
  جمع بندي و نتیجه گیري

تالش بر آن بود تـا مـدل و الگـوي     پژوهشدر این 
ی اثـرات اقتصـادي گردشـگري    بومی به منظـور ارزیـاب  

و آمایش فضـاي گردشـگري روسـتایی     روستایی کشور
ــور ــردد.   در کشـ ــه گـ ــدوین و ارائـ ــن راه از تـ در ایـ

گارنـدگان  ساله ن 10هاي میدانی و مسافرتهاي  پژوهش
ــور،    ــف کش ــتاهاي مختل ــه روس ــري و  ب ــات نظ مطالع

هـاي متعـدد در حـوزه گردشـگري روسـتایی،       پژوهش
فی و کمی شامل نظریه بنیانی، هاي کی استفاده از روش

ــدد، گفت مصــاحبه ــاي متع ــره  گه ــاي گروهــی و غی وه
ــنامه   ــق پرسشـ ــه از طریـ ــده و در ادامـ ــتفاده شـ اسـ
ــن حــوزه،    ــان ای ــق نظــرات خبرگ کارشناســی، از طری

دهی شد. تالش  هاي گردآوري شده، ارزیابی و وزن داده
برداشـتن   بر این بود تـا مـدل تـدوین شـده ضـمن در     

توسعه روستایی، جامع و مـانع نیـز    رویکردهاي متعدد
 بسیار دشوارباشد، هر چند که رسیدن به چنین هدفی 

این مدل به کشاورزي به عنوان دیدگاه  از طرفی، است.
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کـه تحـت هـیچ شـرایطی      استشاخص مهم اقتصادي 
ــابراین در مفهــوم   ــگ شــود، بن ــد کمرن بازســاخت نبای

 و یکی از مقوالت نیـز بـه  اقتصادي، به حفظ کشاورزي 
ــاو ــعه کش ــاره دارد؛  توس ــگري اش ــی از گردش رزي ناش

بنابراین کارکرد اصلی فعلی روسـتاهاي کشـور، یعنـی    
کشاورزي، در این مدل حفظ شده و داراي ارزش است 
و نقش گردشگري در توسعه کشاورزي مورد توجه قرار 
گرفته است. با این حال، بازساخت اقتصـادي روسـتاها،   

ي، بـه عنـوان یـک    یعنی عدم اتکاي صرف به کشـاورز 
قـرار بگیـرد.    مـدنظر اصل در گردشگري روستایی باید 

و الزمـه   تاکید شدهپایداري اقتصادي هم در این مدل 
پایداري، توسعه درونی روستا است که یکی از مقـوالت  
ــت و در کنــار آن، اثــرات      ــگري روســتایی اس گردش

مـورد توجـه قـرار گرفتـه     اقتصادي در پایداري روسـتا  
از ایـن پـژوهش حـاکی ایـن نکتـه       لصنتایج حا است.

است که در برخی پارامترها مانند رضایت جامعه محلی 
ترین سطح خـود قـرار دارد و از    از گردشگري در پایین

آنجایی که گردشگري پایدار بر محوریت جامعه میزبان 
مات ااقـد بایـد   1گیرد سازمان مدیریت مقصـد  شکل می

  هد. مشکل انجام د حل ایندر راستاي را الزم 
یک از کاربردهاي مهم این مدل، مدیریت و آمایش 
فضاي جغرافیاي گردشگري اسـت. آمـایش بـه مفهـوم     
مدیریت انسـان، فضـا و منـابع اسـت و نتیجـه چنـین       
مدیریتی در نهایت توزیـه عادالنـه منـابع و سـازگاري     
فضاهاي جغرافیایی و بهره منـدي مناسـب از منـابع و    

ایش سـرزمین، مـدل   فضاها می باشد. بر پایه هـاي آمـ  
RETA   بــر ترکیــب ســامانمند همــه اجــزاي سیســتم

گردشگري روستایی اعم از کشاورز و صنعت و خدمات 
و همچنین پایـداري و مشـارکت تاکیـد دارد. در واقـع     

هاي رشد و توسعه در کنار هم مطالعه شـده و از   مقوله
نظر ارزش عدالت فضایی و آمایشی اولویت بندي شـده  

ــابراین ســ ــه بازســاخت و گردشــگري  اســت. بن ه مقول
و پایـداري  کشاورز و غیرکشاورزي و مقوالت مشارکت 

ی و منابع تاکید دارد و ترکیـب  بر توزیع و عدالت فضای
ها، مـی توانـد در آمـایش منـابع و فضـاهاي       این مقوله

                                                             
1. Destination Management Organization 
(DMO) 

گردشگري روستایی در بعد اقتصادي بسیار موثر باشد. 
محـیط،   بنابراین بدیهی است که از دید اصول آمـایش 

ایــن مــدل بــه جهــت ســامانمند بــودن مــی توانــد در 
مدیریت آمایشی منابع گردشـگري مقصـد گردشـگري    
ــع فضــایی   ــومی مــردم و توزی روســتایی و مشــارکت ب

هـاي راهبـردي در    مقصدهاي گردشگري و ارائۀ برنامـه 
  جهت مدیریت بهینه آمایش محیطی موثر باشد.

مـع  دستاورد مهمـی کـه ایـن پـژوهش بـراي جوا           
هاي مدیریت مقصد  است که سازمان روستایی دارد این

با تمرکز بر روي این مدل و با انجام کار میدانی، به این 
که گردشـگري در مقـام عمـل     واقف خواهند بودنکته 

. است داشته هاروستا اقتصادي چه تاثیراتی بر وضعیت
طور نمونه اگر نتایج پژوهشی با ایـن مـدل، در یـک     به

حاکی از پایین بودن میـزان مشـارکت    ،روستاي فرضی
یا نارضایتی جامعه میزبان از گردشـگري   جامعه محلی

سـازمان   و سایر موارد مطرح شـده در ایـن مـدل دارد؛   
مــدیریت مقصــد بایــد ســریعاً دســت بــه کــار شــده و 
راهبردهـاي را بــراي درگیـر کــردن جامعـه محلــی در    

ع یا اقداماتی در جهت رفع موان هاي گردشگري فعالیت
هاي مـدل   از مزیت تدوین نماید.و مشکالت پیش روي 

تدوین شده، عالوه بر داشتن ارزش و وزن براي هریـک  
هاي مختلف براي هـر   از مقوالت و معیارها، وجود گویه

معیار است که در واقع درجات توسعه اقتصادي ناشـی  
تواننـد   مـی  ها کند. این گویه از گردشگري را ترسیم می

دهی باشـد و   ماي خوبی براي ارزشبراي محققین راهن
بـر  فضاي اقتصادي را به نحـو مطلـوب ترسـیم کننـد.     

ن پـژوهش بـا پـژوهش    آهمین اساس مقایسـه نتـایج   
)، 1389الدین افتخـاري و همکـاران (   مشابه مانند رکن

) و اکبري سامانی و 1391کرمی دهکردي و همکاران (
ارائـه   ياه ) نشان می دهد که شاخص1392همکاران (

ه در این پژوهش به صورت منفـرد و غیرسـامانمند   شد
بوده و در چارچوب یک مدل و الگو ارائه نشده اسـت و  

 RETAوار بودن، مزیـت اصـلی مـدل     سیستمی و مدل
مـدت و بلندمـدت    در این مدل بـر اثـرات کوتـاه   است. 

اقتصاد گردشگري تاکید شده و در واقع حـال و آینـده   
نار ایـن امـر، سـهولت    بیند. در ک را در کنار یکدیگر می

  است.هاي این مدل  یکی دیگر از نوآوري، استفاده
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  پیشنهادها
در بخش پایانی، چند پیشنهاد و راهکار در ارتبـاط  

  با پژوهش ارائه شده است:
ــتاهاي     - ــایر روس ــنهادي در س ــدل پیش ــون م آزم

گردشگرپذیر کشور و مقایسه نتایج آنها و سـنجش  
 قدرت تعمیم پذیري مدل

گري ســایر پژوهشــگران حــوزه    بررســی و بــازن  -
گردشگري روستایی درباره این مدل و بررسی لزوم 
بازنگري در آن با توجه به تغییرات زمانی و مکـانی  

 و فرایند بومی سازي 
هــاي  بررسـی تطبیقـی مــدل پیشـنهادي بــا مـدل     -

موجود در حوزه بین المللی و قابلیت تلفیـق مـدل   
 با رویکردهاي مختلف

یري طرح هـاي گردشـگري   پذ ارزیابی میزان تحقق -
روستایی بر مبناي این مدل جهت سنجش قابلیـت  
مدل و قدرت تاثیرگـذاري و هـدایت همـه اجـزاي     

  سیستم گردشگري روستایی
  

  منابع
. 1393  .ایزداسماعیل  .محمد صادق ،ابراهیمی کوهبنه .1

تحلیل پیامدهاي توسعه گردشگري بر توسـعه منـاطق   
ــه: دهســتان کســلیان  روســتایی اســتان (مــورد مطالع
، سـال  یینشریه راهبردهـاي توسـعه روسـتا   )؛ مازندران

 ، تربت حیدریه1اول، شماره 
ي روسـتاي  شناسی گردشـگر  آسیب. 1392ابیانه، ویدا.  .2

ارشد، دانشـگاه آزاد اسـالمی    نامه کارشناسی ، پایانابیانه
واحد تهران مرکزي، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، به 

  راهنمایی دکتر شهره تاج. 
آلن و گینگر اسمیت  ماسترو سر، دیویدال. ماریا دل ادگل .3

گـذاري در   مشـی  . خـط 1392و جیسون آر سوانسـون.  
امروز، فردا). انتشارات دفتـر  صنعت گردشگري (دیروز، 

 هاي فرهنگی، چاپ اول.  تهران پژوهش
شناسی توسـعه و توسـعه    . جامعه1381ازکیا، مصطفی.  .4

 نیافتگی روستایی ایران؛ انتشارات اطالعات. تهران 
سارا جلیلیان و ناهیـد هاشـمی امـین.    اعظمی، موسی.  .5

ــار اجتمــاعی، اقتصــادي و محیطــی  1394 . تحلیــل آث
ار مطالعه موردي: روستاي نـوره، مجلـۀ   گردشگري پاید

ریزي و توسعۀ گردشگري، سـال چهـارم، شـماره     برنامه
 ، مازندران14

. سلمانیمحمد و  سیدعلی بدري  .ناهید ،اکبري سامانی .6
شناسی:  ارزیابی گردشگري پایدار روستایی مورد. 1392

فصـلنامه جغرافیـا و   . شهرستان شهرکرد -بخش سامان
. 9اي، ســال ســوم، شــماره  منطقــه –آمــایش شــهري 

 زاهدان
. 1394. بـدري  ، سعیدرضا و سید علـی اکبریان رونیزي .7

ي  تحلیل درك ذي نفعان از آثـار و پیامـدهاي توسـعه   
گردشگري در نواحی روستایی نمونـه مـوردي: منطقـه    

، سال سیزدهم، شماره عهمجله جغرافیا و توس. لواسانات
 ، زاهدان38

. اکوتوریسـم  1387اکبري، سعید. محمدرضا بمانیـان.   .8
روستایی و نقش آن در توسعه پایدار روستاي کنـدوان.  

 ، زاهدان1، شماره 11فصلنامه روستا و توسعه، سال 
 سـحر  و  فرهنگـی  علـی اکبـر   ، سهیال.بورقانی فراهانی .9

هاي مـوثر بـر توسـعه     تحلیل شاخص. 1392. مشهدي
صنعت گردشگري روستایی (پیمایشی پیرامون روستاي 

، 13سال پنجم، شماره  ،فصلنامه مدیریت دولتی). گرمه
 تهران 

آفرینی، سازمان همیـاري   فن .1381 .بوشهري، علیرضا .10
 تهرانالتحصیالن.  اشتغال فارغ

بیات، ناصـر. سـیدعلی بـدري و محمدرضـا رضـوانی و       .11
. مطالعـات گردشـگري   1392ر. حسنعلی فرجی سبکبا

روستایی در ایـران: ارائـه تحلیلـی اسـنادي از مقـاالت      
ــه برنامــه  ــه فارســی. مجل ــزي و توســعه  انتشــار یافت ری

 ، مازندران. 6گردشگري؛ سال دوم، شماره 
. پاشـازاده  اصـغر و  نامـداري  فریـوش  .حمیـد  ،جاللیان .12

اثرات گردشگري روستایی بر توسـعه روسـتاي   .  1394
فصـلنامه تحقیقـات کـاربردي علـوم     . هجیج کرمانشـاه 
 ، تهران 36، شماره 15جغرافیایی، سال 

خانی، فضیله. حمیـده خسـروي مهـر و علـی طـورانی.       .13
هاي گردشـگري روسـتایی بـا     . سنجش پتانسیل1393

هـاي اقتصـادي، مطالعـه مـوردي:      رویکرد رفـع چـالش  
شهرســتان مینودشــت. مجلــه  –دهســتان قلعــه قافــه 

 ، تهران1، شماره 5هاي روستایی، دوره  پژوهش
در دره مورفولـوژي صـحرایی   . 1376. خسروي، عبـاس  .14

سـازمان   پژوهشـی ابیانه، مجلـه سـپهر، نشـریه علمـی     
 .، تهران23جغرافیایی، دوره ششم، شماره 

. توسعه گردشگري روستایی 1387رضوانی، محمدرضا.  .15
با تاکید بر توسعه پایدار. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 

 اول. تهران 
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و  پورطـاهري  مهـدي  .بدالرضـا ع افتخـاري،  رکن الدین .16
 ۀتحلیـل عوامـل مـوثر در توسـع    . 1393. فضلی نفیسه

ریـزي و   رنامـه نشـریه ب . کارآفرینی گردشگري روستایی
 ، مازندران8توسعه گردشگري، سال سوم، شماره 

مهـدي  و  مهـدوي  داود .عبدالرضـا  ،الدین افتخاري رکن .17
هـاي   سـازي شـاخص   فرآیند بـومی  .1389. پورطاهري

فصـلنامه  . پایدار گردشگري روسـتایی در ایـران   توسعه
 . تهران4پژوهشهاي روستایی، سال اول، شماره 

و  گراونـدي  شـهپر  و شـرفی  لیـدا  .کیـومرث  ،زرافشانی .18
بررسی اثرات توسعه گردشـگري  . 1392. قبادي پرستو

 نـواحی  اجتمـاعی  –هـاي اقتصـادي    شاخص يدر ارتقا
 اسـتان  در ریجـاب  گردشـگري  منطقه: مورد( روستایی

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال کرمانشاه). 
 )، تهران5(پیاپی  3دوم، شماره 

بررسـی اثـرات   . 1392. باللـی  حمیـد  .مسعود ،سامیان .19
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