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  چكيده

 جوامع  عاملي جهت بهبود كيفيت زندگيموتور محرك توسعه و عنوان به پايدار گردشگري امروزه توسعه
هاي مختلف اين در حالي است كه اين جوامع و مقاصد گردشگري آنها در زمان .شود درحال توسعه تلقي مي

. كن است به توسعه يا افول دائمي گردشگري در آن مقاصد منجر شودگردند كه ممميتحوالتي بنيادي دچار 
ريزان در رونق بخشي به توسعه تواند به مديران و برنامهي عمر مقاصد گردشگري ميبنابراين شناخت چرخه

حاضر درصدد  رو، مقالهاز اين. پايدار گردشگري كمك كرده و از زوال و ناپايداري گردشگري جلوگيري كند
فرهنگي بر اساس مدل  - اين سوال كليدي است كه مناطق روستايي با پتانسيل گردشگري تاريخي به وييپاسخگ

ارزيابي و  يعمل روشتوسعه  هدفي حيات در چه مرحله از توسعه قرار دارند؟ بدين منظور مقاله با ارزيابي چرخه
ي مشخص زمان محدوده كي درفرهنگي كشور  - روستاي تاريخي 7گردشگري در  سنجش مراحل توسعه مقاصد

تحليلي و پيمايش و نظر خواهي از مردم، مسوالن و گردشگران به ارزيابي  - و با استفاده از روش شناسي توصيفي
هاي هاي گردآوري شده از روشبراي تجزيه و تحليل داده. گيري در روستاهاي مورد مطالعه پرداخته استو اندازه

دست آمده نتايج به. ي حيات گردشگري استفاده شده استچرخه تحليل كمي و كيفي در چارچوب مراحل
ي حيات، هاي شش گانه مدل چرخهبيانگر اين مطلب است كه در مجموع روستاهاي مورد مطالعه بر اساس گام

لذا فرايند گردشگري در . باشندو گذار به مرحله توسعه ميدر مرحله درگيري  444/0با ميانگين كل امتياز 
ريزي مناسب كه در صورت مديريت و برنامه استهمراه هاي گردشگري افزايش فعاليتمورد مطالعه با روستاهاي 

  . توان از اثرات ناپايدار گردشگري در اين روستاها كاسته و به تداوم حيات گردشگري روستايي كمك كردمي
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  مقدمه
، مديريت، از علوم زيستي وارد اقتصادعنوان فرآيند تولد تا زوال موجودات به حياتي همفهوم چرخ

از اين . و مقاصد شده است ، خدماتمحصوالت يهعنوان مدل توسعادبيات گردشگري به ريزي وبرنامه
مقاصد  يهمديريت توسع ريزي وهعلمي جهت برنام يك بحثعنوان ي حيات بهرو امروزه مفهوم چرخه
، منعكس نمودن نيروهاي ي گردشگريمكانيسم پوياي توسعهتحليل و تبيين  ،و محصوالت گردشگري

مد نظر جامعه علمي قرار  ي گردشگري، و الگوي رفتاري نظام توسعههاي خارجي رشدداخلي و مؤلفه
فرايند گردشگري را با توجه به الگوي  توان تغييرات زمانيزيرا از طريق اين مدل، مي. گرفته است

زيرا توسعه . رفتاري گردشگران در مقاصد گردشگري و ميزان جذابيت مقاصد، مورد تحليل قرار داد
فضايي و زماني است كه مدام در حال تغيير و  - عنوان جرياني پويا در بسترهاي مكانيگردشگري، به

طوري كه در به. باشدي مختلفي از فراز و فرودها ميهااين تغييرات نشان دهنده دوره. باشدتحول مي
ها كشف شده، توسعه يافته و به هاي موجود در مكانقلمروهاي جغرافيايي گردشگري با توجه به جاذبه

 ويژه گردشگري روستايي ريزان و مديران گردشگري بهبر اين اساس، برنامه. رسدتكامل يا زوال مي
عنوان چارچوبي مفيد براي توصيف نحوه عمل فرآيند حيات گردشگري بهي توانند از مفهوم چرخهمي

توان به درك ي حيات گردشگري ميعبارتي از طريق چرخهبه. توسعه مقاصد گردشگري استفاده كنند
براي رسيدن به اين مهم ضروري . هاي محيط و رقابت دست يافترابطه بين بازار گردشگري، جاذبه

در نواحي روستايي و جايگاه آنها در وضعيت  1ي حيات مقصد گردشگرياست تا با شناخت چرخه
فعلي اين چرخه، ارزيابي علمي و دقيقي از وضعيت توسعه گردشگري و اثرات و پيامدهاي آن بر روي 

عمل آيد تا از اين طريق پايداري يا ناپايداري محيط، اجتماع و اقتصاد جوامع روستايي گردشگرپذير به
ژه در  وياين امر به). 54: 1388شعباني فرد و همكاران، ( مورد تبيين قرار گيرد توسعه گردشگري

زيرا . باشند، از اولويت خاصي برخوردار استروستاهايي كه در برگيرنده ميراث تاريخي و فرهنگي مي
هاي طبيعي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين ميراث ماندگار تاريخي اين  هاي كاركردي و زيباييجنبه

، سبب شده تا از اين طريق ...)مانند ابيانه، كندوان، انبوه، ميمند، اورامان تخت، الفت و (وستاهار
گيري شرايط با اين وجود شكل. خود جذب نمايندشماري را بهالمللي بيگردشگران داخلي و بين

ند موجبات توافرهنگي كشور مي - ناپايدار گوناگون در زمينه توسعه گردشگري در روستاهاي تاريخي
وضعيت و مراحل لذا ضرورت شناخت و ارزيابي . افول و زوال زودرس اين روستاها را فراهم گرداند

هاي توسعه پايدار گردشگري فرهنگي كشور بر اساس شاخص - روستاهاي تاريخيگردشگري در  حيات
ب گردشگري ها و پيامدهاي نامطلوريزي مناسب جهت رفع چالشبه منظور شناخت و برنامه روستايي

توجهي به مديريت زيرا بي. سازدتر شدن حيات گردشگري در مقاصد را فراهم ميشده و زمينه طوالني
 هاي بحرانيسوي آستانهفرهنگي به - ي حيات منجر به حركت گردشگري در روستاهاي تاريخيچرخه

اساس هدف كليدي بر اين ). 81: 1387ضيائي و صالحي نسب، ( گرددمي) ناپايداري و زوال زودرس(

                                           
1 Tourism Area life cycle(TALC)  
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ي فرهنگي بر اساس مدل چرخه - مطالعه حاضر، تبيين شرايط كنوني گردشگري در روستاهاي تاريخي
باشد، تا از طريق شناخت دقيق از وضع موجود توسعه گردشگري در روستاهاي با پتانسيل حيات مي

ترين  ذا، كليديل. فرهنگي، بتوان به تداوم حيات گردشگري در آنها كمك كرد - گردشگري تاريخي
كنوني روستاهاي با پتانسيل   گيرد كه وضعيت و جايگاه سوال پژوهش نيز بر اين مبنا شكل مي

عبارت ديگر مناطق روستايي باشد؟ به مي  ي حيات چگونهلحاظ چرخهفرهنگي به - گردشگري تاريخي
ه مرحله از مراحل ي حيات در چفرهنگي بر اساس مدل ارزيابي چرخه - با پتانسيل گردشگري تاريخي
  توسعه گردشگري قرار دارند؟

  
  مباني نظري

  ي حيات و مقصدهاي گردشگريچرخه
 در اين صنعت موجود وضعيت و جايگاه تعيين گردشگري، ريزيبرنامه در و كليدي مهم مباحث از
سال اخير، گردشگري شاهد يك الگوي تكاملي توسعه گردشگاه  150زيرا در طي . باشدمي منطقه يك

تبيين چنين فرآيند تكاملي پويا براي مقصدهاي گردشگري از ). 344: 1380لومسدن، ( وده استب
. باشدحيات ميباشد كه يكي از مهمترين آنها، استفاده از مدل چرخههاي مختلفي امكانپذير ميشيوه

طوري به. كندي  حيات كاال از الگويي تبعيت ميي حيات مقصد گردشگري همانند چرخهزيرا چرخه
خود اي، يك مقصد در زمان رشد و ترقي خود توجه بازارهاي متفاوتي را بهكه بر اساس دورنماي توسعه

عنوان نمونه گردشگر خونگرم به. باشدجلب كرده و اشكال متفاوت و متنوعي از گردشگران را پذيرا مي
و برعكس گردشگران و حادثه جو در جستجوي يافتن مقاصد ناشناخته و بكر و دست نخورده بوده 

يعني ( همچنين افراد با طبع آرام و ماليم. دهندمنفعل و طرفدار محيط آشنا، مقصد دوم را ترجيج مي
 تر كه در جهت رشد و ترقي در يافتههاي توسعهسوي گردشگاهبه) تركيبي از اين دو شكل حاد

ي مختلف در طول چرخهبر اين اساس، مقاصد ). 344: 1380لومسدن، ( اند، گرايش دارندحركت
ها يك از اين دورهشوند و تمركز تسهيالت در هرعمرشان، دستخوش تغيير و تحوالت مختلفي مي

هاي مختلف ي حيات مقصدها ، تغييرات خاصي در جنبهدر هر يك از مراحل چرخه. باشدمتفاوت مي
  ).1شكل( گيردشكل مي
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   حياتي تغييرات مقاصد گردشگري در طول چرخه: 1شكل
  259، 1999، 1اسواربروك: منبع 

 
 تفرجگاهي نشان مقصدهاي توسعه فرآيند كننده تشريح هايمدل و الگوها تكاملي روند بررسي

 مسير و بيني فرآيندپيش زمينه در بسياري هايپژوهش گذشته، سال 60 از بيش طي در كه دهدمي
 ريزانبرنامه نياز از عمده ناشي طورهب هاپژوهش اين. است گرفته صورت گردشگري مقصدهاي توسعه
 براي كه است بوده مقصدهاي گردشگري توسعه فرآيند بينيپيش ابزارهاي به گردشگري صنعت
 از هاي توسعهبرنامه كارآيي و ميزان اثربخشي افزايش نتيجه در و گردشگري توسعه اثرات شناخت
 زمينه در گوناگوني هايمدل و الگوها ته،گذش هايطي دهه رو،اين از. هستند برخوردار اساسي نقشي
: 1390ضرغام بروجني و دلشاد، ( است شده مطرح مقصدهاي گردشگري توسعه فرآيند بينيپيش
توان مي را تفرجگاهي مقصدهاي توسعه فرآيند تشريح براي گرفته صورت مطالعات اولين .)146- 145

. داد نسبت تفرجگاهي مقصدهاي تكامليسير تعيين زمينه در 1939 سال در 2گيلبرت هايتالش به
 كه رسانيد انجام به ساحلي تفرجگاهي، مقصدهاي شناسيريخت زمينه در مطالعاتي نيز )1958(3بارت
 نظرمد نيز با )1972( 5كوهن ).225: 2004، 4پريدوكس( نگرديد خاصي توسعه الگوي ارايه به منجر
در  تفرجگاهي مقصدبه ورودي گردشگران از ناسيشگونه يك ارايه به روانشناختي، دادن مباحث قرار

 و مسافران هايشخصيت مطالعه با )1972(7پالگ). 29: 2001، 6بري( پرداخت توسعه مختلف مراحل
 ارايه را توسعه مختلف مراحل در گردشگران شناسيگونه مقصدهاي تفرجگاهي،به ورودي گردشگران

                                           
1 Swarbrook 
2 Gilbert 
3 Birth 
4 Prideaux 
5 Kohen 
6 Berri 
7 Plog 
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 در تفرجگاهي مقصدهايبه ورودي گردشگران راكث پالگ نظر اساس بر). 34: 2001بري، ( نمود
و  روميانه و ماجراجو به نزديك گردشگران ماجراجو، گردشگران ترتيب به را، مختلف توسعه مراحل

 1داكسي). 259: 1999اسواربروك، ( دهندمي تشكيل كار محافظه و كار محافظه به نزديك گردشگران
 منظوررا به گردشگري مقصد ساكنان نوديناخش يا خشنودي درجه مراحل از شاخصي) 1975(

 حيات يمراحل چرخه( گردشگري رشد مراحل به نسبت محلي مردم نگرش تغيير چگونگي تشريح
 تغيير تأثير مدلسازيبه )1976( 2ميوزك). 58: 1382اردكاني، ( است نموده ارايه )گردشگري مقصد
 3استنسفيلد). 225: 1998يدوكس، پر( پرداخت مقصد تفرجگاهي توسعه مراتب سلسله بر تكاملي

 را تغييراتي الگوي متحده اياالت شرقي شمال تفرجگاهي مطالعه مقصدهاي با) 1978و  1972(
 گرديد مطرح گردشگري نوين ادبيات در تفرجگاهي مقصد يچرخه تحت عنوان كه نمود شناسايي

زمينه  در گرفته صورت العاتمط و هاپژوهش مبناي بر باتلر 1980 يدهه در). 287، 2001، 4باتلر(
 يچرخه باتلر. نمود ارايه مقصد گردشگري را حيات يچرخه الگوي تفرجگاهي، مقصد توسعه الگوهاي
- 3، 2005، 5لورنكو و آلوارز( گردشگري باشد صنعت مناسب كه داد تغيير ايگونهبه را محصول حيات

 توسعه، مشاركت، اكتشاف، :گيردمي بر در گردشگري را مقصد تكامل و توسعه مرحله 6 مدل اين). 4
  ). 113: 2005، 6هال وايت و مور( احياء مجدد يا و نزول ركود، بلوغ، يا تثبيت

 
  ي حيات گردشگريهاي چرخهتبيين گام

ي حيات اولين انديشمند و متفكري بود كه چرخه) 1939( همانطوري كه پيشتر آمد، گيلبرت
مرحله اكتشاف، : ري كرد و آن را در سه مرحله معرفي كردمقصدهاي گردشگري وارد ادبيات گردشگ

ي چرخه 1980با اين حال، باتلر در سال ). 5: 2007، 7هانگس رانجون( مرحله رشد و مرحله افول
  ). 2شكل) (12- 5: 1980باتلر،( حيات مقصدهاي گردشگري خود را با مراحل گسترده ارايه كرد

                                           
1 Doxey 
2 Music 
3 Stansfield 
4 Butler 
5 Alvares & Lourenco 
6 Moore & Whitehall 
7 Hongsranagon 
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  ي حيات مقصد گردشگريچرخه: 2شكل

  1980باتلر، : عمنب
  

مدل باتلر . باتلر با توجه به نظريات پلوگ، كوهن و داكسي نظريه و يا مدل خود را ارايه داده است
هاي قبلي مرتبط است، بلكه تاكيد اش به تئوريارايه شد و نه تنها اذعان كرد كه نظريه 1980در سال 

وقتي اين مدل در رابطه . محصول استبازاريابي از چرخه زندگي / كرد كه مبتني بر مفهوم كسب وكار
يابد و دهد كه مقصد در طول زمان تغيير كرده و توسعه ميرود، نشان ميكار ميبا مقصد گردشگري به

اكتشاف، مشاركت و درگير شدن : در اين فرايند تحول تعدادي مراحل مرتبط وجود دارد كه عبارتند از
در خالل اين ). 55: 1382اردكاني، ( يا تجديد حياتجامعه محلي، توسعه، تحكيم و در نهايت افول 

. شوداي از گردشگران مشاهده مييابد و در مقصد تعداد فزايندهمراحل صنعت گردشگري توسعه مي
تواند بدون بطوري كه در اين مرحله مقصد مي. بعد از مرحله تثبيت تعدادي از احتماالت وجود دارد

گردشگران، دچار ركود شود و يا وارد مرحله تجديد حيات و از سر هيچگونه افزايش يا كاهش در تعداد 
  ). 24- 22: 2003، 1ماسون( گرفتن جواني گردد

مفهوم ) 1: وسيله دو مفهوم متفاوت ارايه دادي حيات يك مقصد توريستي را بهباتلر مدل چرخه
. ت استباتلر معتقد است كه مقصد نيز همانند محصوال :كسب و كار از چرخه عمر محصول

زيرا همانند ساير . ي زندگي داشته باشدتوان انتظار داشت كه همانند آنها چرخهبنابراين، مي
قرار ) كنندگانمصرف( شود، به بازار عرضه شده، در دسترس گردشگرانمحصوالت، مقصد توليد مي

د كاهشي در توانهر چند با گذشت زمان، مقصدها، مي. شدگيرد و در يك محيط رقابتي ساخته ميمي
          . داشته باشند) سهم از بازار كاال(و تعداد گردشگران ورودي ) درخواست كاال( هايشانجذابيت

هاي ي حيات، گونهباتلر معتقد بود كه بر اساس چرخه ):بيولوژيكي(هاي زيستيمفهوم گرايش) 2
لذا همانطوريكه . يابداهش ميطور ناگهاني كگياهي و جانوري در جوامع حيات وحش افزايش يافته و به

                                           
1 Mason 
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رو  شود، از اينهاي بيش از حد براي منابع مطرح ميسرعت در حال رشد است خواستهجمعيت به
هانگس ( تواند براي مقايسه مناسب كاهش يا افزايش تعداد گردشگران در مقصد بكار رودمدل مي
باتلر مدل خود را با توجه ا يكديگر ي حيات ببر اساس تلفيق اين دو مفهوم چرخه). 4: 2007رانجون، 

كه  داد ارايه »زندگي مقصد يچرخه« به تحقيقاتي كه در زمينه توسعه گردشگري انجام داد با عنوان
، 1لندروت و وانهيل( كارگرفته شده استتاكنون در مطالعات متعددي در تبيين توسعه گردشگري به

فرهنگي ( )1980باتلر، ( را بيان كردحل مختلفي مرا در مقصد او براي توسعه گردشگري). 947: 2001
 )Moore and Whitehall, 2005( )344، 1380لومسدن، ( )1383كاتلر، ( )1377و محب علي،

)Greiner and et al., 2004 :(  
در باتلر عقيده دارد كه . است» كشفشناسايي يا «مرحله  ،اولين مرحله در فرآيند توسعه گردشگري ـ1

كه عمدتا داراي ويژگي ها و تعداد معدودي گردشگر وجود دارد  مقصد توريستي،براي يك  ابتدا
اي نيست كه سبب فراهم آوردن تعداد گردشگران به اندازه. استتمايالت ماجراجويانه و كشف مقصد 

ارتباط گردشگري با اقتصاد محلي بسيار كم . دريافتي كم است منابع درآمديامكانات خاصي باشد، زيرا 
اي رخ همين جهت در اين مرحله توسعهبه. افراد محلي، منطقه خود را در كنترل خود دارنداست و 

هاي مناسب تسهيالت و خدمات رفاهي و گردشگري براي گردشگران فراهم نداده است و زيرساخت
  . نشده است

در اين . شودناميده مي» مردم در گردشگري 2مداخله و درگير شدن«عنوان مرحله بهدومين مرحله ـ 2
مدت اقامت با در اين مرحله معموالً گردشگران . كندمرحله تعداد گردشگران شروع به افزايش مي

مؤسسات تجاري شروع به احداث خدمات و . آيندتر اما با تعداد بيشتري به يك مكان مقصد ميكوتاه
براي غذا خوردن هايي هاي كوچك و مكانها و هتلمهمانخانه. كنندامكانات تخصصي گردشگري مي

بعضي از مردم و . پردازندهاي گردشگري كوچك ميفعاليت بهفراهم آوردن راهنما  و باشود احداث مي
  .دهدهاي گردشگري و حضور گردشگران تطبيق ميبه تدريج خود را با فعاليت محلي اجتماع

ريف شده، افزايش در اين مرحله با استفاده از ظهور بازارهاي مشخص و تع ؛3ـ در مرحله توسعه3
كنترل و سرمايه گذاري خارجي، كاهش در مشاركت و كنترل محلي و تبليغات سنگين شاخته مي 

  . شود
اي از بخش عمدهدر اين مرحله . شودناميده مي» 5يا بلوغ 4تثبيت«مرحله با عنوان  چهارم مرحله ـ4

دهنده ارايه كارهاي عمدهتسهيالت و كسب و . اقتصاد مقصد وابسته و متكي به گردشگري مي باشد
باشد و فصل گردشگري در آن هاي اقامتي ميخدمات گردشگري در اين مرحله بطور ويژه محل

آنچه در اين مرحله اهميت بنابراين، . طوالني تر شده و به واسطه آن تعداد گردشگران به اوج مي رسد
                                           

1 Lundtorp & Wanhill 
2 Involvement 
3 Development 
4 Consolidation 
5 Stagnation 
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، اقتصادي و اجتماعي هاي كشش محيطيدارد اين است كه سطح توسعه گردشگري بيش از ظرفيت
اين . شودمي واسطه رشد آثار منفي گردشگريبه است و سبب زوال رفتن محصول گردشگري مقصد

ها در رويداد ممكن است از طريق راهبردهايي مانند كاهش تعداد بازديدكنندگان و يا حفظ جاذبه
مقصد گردشگري كاسته مرور زمان از جذابيت صورت بهها مديريت شود و در غير اينمقابل تخريب

  .شودمي
مقصد تقاضاي خود را تا حدودي از دست داده در مرحله ركود  .مرحله بعدي است »1ركود«ـ مرحله 5
مقصد ممكن  .شوندو افراد جديد كمتر مشاهده مي كننده معموالً تكراري هستندگردشگران مراجعهو 

 .نشودورودي گردشگران  در تعداد افزايش موجباما  ،است داراي امكانات باالي گردشگري باشد
  .افول يا احياء مجدد: مقاصدي كه به اين مرحله رسيده اند داراي دو انتخاب هستند

ممكن است مرحله ركود براي مدتي وجود داشته  .است آخر اين مدلمرحله  »احياء/ افول«ـ مرحله 6
كننده به دشگران مراجعهباشد و پس از آن، ممكن است دو حالت افزايش و يا كاهش در تعداد گر

آيند با محصوالتي كه عرضه آيد كه گردشگراني كه مكرر ميحالت كاهش زماني وجود مي. وجود آيد
در اين مرحله معموالً تالشي توسط كساني كه فعاليت گردشگر را  افزون بر اين .نباشندشود راضي مي

رفتار مردم نسبت به . ق هستندها ناموفگيرد و يا تالشصورت نمي ،كننددر مقصد كنترل مي
 نداشته باشند به ويژه مردم محلي واگرايي نسبت به گردشگري داشته باشندگردشگري حالت مطلوبي 

     هاي فرصت«با ، مخصوصاً كنندميكه جديداً در صنعت گردشگري شروع به رقابت  و كساني
تعداد  با كم شدن. كنندميي شروع به منحرف كردن و تسخير بازارهاي سنتي گردشگر» گرمداخله

در مدل باتلر بعد از همچنين  .گيرندها و امكانات تخصصي كمتر مورد استفاده قرار ميگردشگران، هتل
افتد كه به عقيده باتلر تجديد ساختار زماني اتفاق مي. افتدمرحله ركود؛ مرحله تجديد ساختار اتفاق مي

كه  وجود آيدهي جديد متفاوت از مقصد براي مردم بمحصوالت جديد گردشگري عرضه شده و يا تصور
هاي مناسب كارگيري استراتژيريزي و مديريت راهبردي و بوابسته به راهبردي انديشيده شده و برنامه

  ).282: 2008، 2بروكر و برگس(باشدمي
  

  ايبندي نظريه جمع
گيري تدريجي سيستم لهاي اخير، جهان شاهد شكتوان گفت، در دههباعنايت به آنچه آمد، مي
ترين زمان ممكن قادر هاي اقتصادي بايد در كوتاهبنابراين كليه بخش. اقتصادي يكپارچه جهاني است

تر و در نهايت خدمات توليدي و محصوالت با كيفيت باالتر، هزينه كمتر، زمان انتظار كوتاه ارايه به
هاي ترين و جديدترين شيوهيكي از كليدي عنوانصنعت گردشگري روستايي نيز به. پذير باشندانعطاف

اين بخش نيز بايد محصوالت و خدمات . اقتصادي مرتبط با مناطق روستايي از اين امر مستثني نيست

                                           
1 Decline 
2 Brooker & Burgess 
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 ارايه تريي عمر كوتاهتر را با چرخهمبتني بر دانش، هوشمند، قابل انطباق با نيازهاي مشتري، سفارشي
ن دارد كه گردشگري روستايي در فرايند توسعه خود در دوره بلوغ زماني اين اتفاق امكان رخ داد. دهد

تر، تر، با كيفيتدر اين مرحله است كه گردشگري روستايي در زماني كوتاه. و تعادلي توسعه قرار گيرد
گيري توسعه گردشگري در مناطق روستايي تر، منطبق با نياز مشتري بوده و نتيجه آن شكلكم هزينه

ي توسعه گردشگري روستايي به دوره بلوغ بسيار سخت و طاقت جا كه رسيدن چرخهاز آن. باشدمي
باشد، در نتيجه در دوران بلوغ هاي مادي، معنوي و زماني زيادي ميفرسا بوده و نياز به صرف هزينه

هاي زماني ي گردشگري روستايي سير نزولي پيدا نكرده بلكه در دورهطلبد تا چرخهتالشي مضاعف مي
هاي عميق و دقيقي از فرآيند توسعه شناسيلف با ارزيابي درون بخشي و بين بخشي آسيبمخت

گردشگري روستايي انجام شده و با به روز رساني نيازهاي توسعه اي گردشگرها به عنوان مشتريان و 
اگر توسعه گردشگري روستايي بدون مواجهه با هر گونه . محور تقاضا، جهش توسعه صورت گيرد

اي خود در گستره زمان ادامه دهد مسير حركت آن با يك در شرايط متعادل به سير توسعه چالش و
از طرفي ديگر بر اساس نظريه سيستمي هر منحني نرمال از . نرمال نشان داده خواهد شد منحني كامالً

دوره دوره شروع، دوره رشد و صعود، دوره بلوغ و اشباع، : چهار دوره تكاملي اساسي تشكيل شده است
بر اين اساس در صورتي كه هر دوره توسعه صنعت گردشگري روستايي به صورت يك . زوال و پيري

هاي زيرساختي زياد، توليد اي شروع خواهد شد و با هزينهنمودار نرمال فرض شود، آنگاه از يك نقطه
. باشدها زياد ميهوري حداكثر خواهد بود ولي باز هزينبه رشد خواهد رسيد كه در آن بهره... اندك و 

رسد و با هزينه كمتر وري به حد تعادل ميباشد كه در آن بهرهپس از اين دوره رشد دوره بلوغ مي
ي حيات يك سيستم، توسعه پس از آن بر اساس چرخه. باشدهاي مختلف باال ميسودها در جنبه

ي آثار ناپايداري را بر در اين دوره گردشگر. رسدگردشگري روستايي دوران افول و پيري خود مي
  .شودويژه محيط زيست آن تحميل خواهد نمود و دوره انتقادها آغاز ميمحيط روستايي و به

با توجه به پيوند و رابطه متقابل بين توسعه گردشگري و پايداري در مناطق روستايي، چرخه 
   ر مناطق ي حيات گردشگري پايداحيات توسعه گردشگري مناطق روستايي شكل دهنده چرخه

ويژه كشور ما كه اقتصاد روستايي وابسته به بخش زيرا در كشورهاي درحال توسعه و به. باشدمي
ي حيات روستايي نيز تواند شكل دهنده روند و چرخهباشد، توسعه صنعت گردشگري ميكشاورزي مي

فاده مناسب از تواند با استاز سويي ديگر، چرخه يك الگوي گردشگري پايدار روستايي مي. باشد
شناسي فرآيند توسعه گردشگري و هاي پيوسته براي آسيبهاي موجود در اين بخش و ارزيابيظرفيت
در . اي منجر شودنگري، از افول و پيري جلوگيري نموده و در دوران بلوغ به يك جهش توسعهآينده

گيري و ايي و شكلاي ميان توسعه گردشگري روستتوان گفت كه يك هم افزايي توسعهاينجا مي
هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي شكل توسعه پايدار در مناطق روستايي و در بخش

تواند از زوال توسعه صنعت گردشگري روستايي جلوگيري كرده و به توسعه گرفته كه خود مي
وستايي در ي حيات، توسعه گردشگري ربنابراين بر اساس مدل چرخه. روستايي نيز كمك كرده است
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    هاي متمايز هاي خاص خود خواهد بود كه آن را از ساير دورههر مرحله تكاملي خود داراي ويژگي
 موفقيت در عدم ويژهبه( كشور تفرجگاهي مقصدهاي توسعه موجود وضعيت به توجه لذا با. سازدمي

 گردشگران و جذب داخلي فزاينده تقاضاي به پاسخگويي براي مقصدها اين بالقوه توان نمودن بالفعل
 الگوي تعيين مقصدهاي تفرجگاهي و جايگاه فعلي شناخت) فرهنگي - خارجي در روستاهاي تاريخي

    ي عمر مقاصد گردشگري زيرا شناخت چرخه. است ضرورت يك ريزي،مناسب مديريت و برنامه
كمك كرده و از زوال و  ريزان در رونق بخشي به توسعه پايدار گردشگريتواند به مديران و برنامهمي

  .ناپايداري گردشگري جلوگيري كند
  

  روش شناسي تحقيق
اي و مشاهده كتابخانه - تحليلي بر پايه مطالعات اسنادي - روش تحقيق مقاله حاضر توصيفي

همانطوريكه در ادبيات تحقيق گفته شد، هر . باشدي حيات ميها با مدل چرخهميداني و تحليل داده
مرحله كشف، مداخله و درگير از جمله  روند توسعه خود داراي مراحل مختلفي مقصد گردشگري در

گفته » حيات مقصد يچرخه«يا تجديد ساختار است كه به آن / نهايت افول شدن، تثبيت، ركود و در
ن ييتواند عالوه بر تبهاي است كه درك و فهم آن مياز اين مراحل داراي ويژگي يكهر. شودمي

هاي مختلف گردشگري آن مقصد كمك ه مقاصد گردشگري، به روشن نمودن جنبهوضعيت و جايگا
در اين راستا در . ريزي براي پايداري گردشگري فراهم نمايدكرده و يك مسير روشن در راستاي برنامه

اين به . مورد بررسي قرار گرفته استپاسخگويي به سوال كليدي تحقيق ادامه اين مراحل در قالب 
بررسي و  بهتبيين جايگاه فعلي روستاهاي مورد مطالعه در فرآيند چرخه حيات گردشگري منظور براي 

ذكر است كه شده است، الزم به پرداختههاي هر مرحله از چرخه حيات گردشگري تحليل شاخص
حيات روستاها، اقداماتي  يجهت فراهم نمودن اطالعات مورد نياز براي تحليل و سنجش چرخه

وري اطالعات اسنادي و ميداني و آگرد ،و تجارب داخلي و خارجي ها از ادبياتشاخصهمانند استخراج 
 ها، محاسبهمقياس كردن شاخصها، بيها، هم جهت و هم عالمت كردن شاخصتشكيل پايگاه داده

ها صورت شاخص نمرات ع و تلفيقيتجم ،هر مرحله به صورت جداگانهها در ضريب اهميت شاخص
 امتيازات فرهنگي با توجه به محاسبه - وضعيت و جايگاه فعلي روستاهاي تاريخيايت در نه. گرفته است

هاي به براي آنها و نحوه قرارگيري اين روستاها در طبقات مختلف بر اساس ارزشدست آمده بهنهايي 
   ).1جدول( ي حيات گردشگري مشخص شددست آمده در مراحل مختلف چرخه
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  1ي حيات گردشگريمراحل چرخهمقياس گذاري  طبقات: 1جدول

  حاضر تحقيق محاسبات :منبع
  

شاخص در قالب پرسشنامه  39منظور عملياتي نمودن سوال تحقيق، از ذكر است كه بهالزم به
از نظر . استفاده شده است كه روايي آن از طريق صاحبنظران و متخصصان مورد تاييئ قرار گرفت

 پرسشنامه اعتباراستفاده گرديد كه در مجموع  روش ضريب آلفا كرنباخ از پايايي پرسشنامهسنجش 
عنوان مردم، مسئوالن و گردشگران بهبر مبناي تكنيك دلفي، از و سپس  آمد بدست%  6/87 زانيمبه

  :تكميل گرديد 1389فرهنگي كشور در سال  - هاي تحقيق، در روستاهاي تاريخينمونه
كل كشور  1385بر طبق آمارگيري سال ): ليمردم مح( حجم نمونه انتخابي از سرپرست خانوارها )الف

طبق خانوار برآورد شده كه بر 2276نفر و تعداد  9426برابر با تعداد كل جمعيت روستاهاي نمونه 
بعنوان نمونه آماري ) نفر( سرپرست خانوار 416تعداد ، 5/95گيري كوكران با احتمال فرمول نمونه

  ).2جدول( نفر به پرسشنامه پاسخ دادند 387تحقيق از مردم انتخاب شده كه در مجموع 
  

  هر يك از روستاهابه تفكيك انتخاب حجم نمونه : 2جدول
 تعداد پرسشنامه دريافت شدهحجم نمونه انتخاب شده1385سال استاننام روستا

جمعيتخانوار
  4545  5050 305 160اصفهان ابيانه

  4848  5050 181673كرمان ميمند
  7070  7676 2776 644كردستاناورامان تخت

  8686  9191 3899 765هرمزگانالفت
  4848  5050 613 177گيالنانبوه

  4444  5050 601 168آذربايجان شرقيكندوان
  4646  5050 559 181گيالنماسوله

  387387  416416 9426 2276كل روستاها
  حاضر تحقيق و محاسبات 1385مركز آمار،  :منبع

                                           
به طوري كه مدل چرخه حيات مطرح شده در چارچوب نظري از . ارزش گذاري بر اساس محور مختصات رياضي انجام پذيرفته است 1

 . گذاري شد تا امكان عملياتي سازي مطالعه شكل گيردطريق ارزش گذاري بر روي محور مختصات، ارزش 

  مرحله  ارزش معادل وضعيت
  1  25- 0 25- 0 مرحله اكتشاف

  2  50- 26 50- 26 مرحله مداخله و درگيري
  3  75 - 51 75- 51 مرحله توسعه
  4  100 - 76 100- 76 مرحله تثبيت

  5  ) - 50( تا  100  )- 50(تا100 افول/مرحله ركود
  6  50 - 100 50- 100 احياتجديد حيات و
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خاب نمونه از بين گردشگران، برآوردي از ميزان ورود منظور انتبه: گردشگرانحجم نمونه انتخابي از  )ب

گردشگران به روستاهاي مورد مطالعه از مسئولين استاني مرتبط به دست آورد شد و سپس از ميانگين  
توزيع آنها در . بعنوان نمونه انتخاب گرديد 365شود، تعداد  را شامل مي 10000ماهيانه آنها كه تعداد 
  . نمونه بوده است 52صل برابري و به تعداد بين روستاها بر اساس ا

مسئوالن نهادها و دستگاهاي اجتماعي، براي انتخاب  نمونه از بين : مسئوالن حجم نمونه انتخابي از )ج
ميراث فرهنگي و ( و گردشگري ستاييوتوسعه ر ،اقتصادي و فرهنگي محيطي مرتبط با روستا

تعداد كل كه  )بخشداري اد مسكن، منابع طبيعي،بين ،ارييده، اسالمي روستايي شورايگردشگري، 
  .باشد مي نفر 50 تعداد در اين گروه  جامعه آماري

روستاي  7سطح قلمرويي مورد مطالعه شامل كل ايران بود و روستاهاي نمونه مورد مطالعه شامل 
 باشدمي 2)، ابيانه، ميمند، انبوه و الفت1ماسوله، كندوان، اورامان تخت( فرهنگي كشور - تاريخي

  ).3شكل(

  
  موقعيت جغرافيايي روستاهاي مورد مطالعه: 3شكل

  نگارندگان: منبع
  

ها و عوامل تعيين كننده عملكرد گردشگري، همانند دارا روستاهاي مورد مطالعه با توجه شاخص
بودن آثار ثبت شده ملي و جهاني، دارا بودن بافت تاريخي و يا سبك معماري خاص يا مراسم فرهنگي 

يف شده در زمان خاص، دارا بودن جمعيت ثابت، و همچنين داراي حوزه كنش ملي و بين المللي تعر
                                           

 . يعني بعد از جمع آوري داده به شهر تبديل شده است1390در سال  1
به جزء . مراجعه به روستاهاي نمونه با در نظر داشتن فصلي بودن گردشگري، در اوج گردشگري هر يك از روستاها انجام گرفت 2

به شرايط جغرافيايي و اقليمي در فصل زمستان مراجعه گرديد ساير روستاها در فصل بهار و تابستان روستايي الفت و ميمند كه با توجه 
 . آوري داده پرداخته شدبه جمع
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جزء به( هاي طبيعي روستاهاي مورد مطالعه اغلب در مناطق كوهستانيبه لحاظ ويژگي. اندانتخاب شده
هاي ميمند هاي گردشگري، روستااز نظر منابع و جاذبه. اندو خوش آب و هوا واقع شده) روستاي الفت

باشند و روستاي ابيانه، هايي دست كند در دل صخره و كوه ميو كندوان داراي بافتي تاريخي با خانه
اورامان و انبوه داراي بافت و معماري تاريخي و مراسم فرهنگي و پوشاك محلي هستند و روستاي 

  .هاي طبيعي فراواني استماسوله عالوه بر بافت سنتي و محلي داراي جاذبه
هاي فراوان تاريخي، فرهنگي و طبيعي برخوردار بودن از اينرو، اين روستاها به سبب داشتن جاذبه

مندان به فضاهاي قدمت بسيار طوالني از يك سو فرصتي را براي تامين نياز فزاينده گردشگران و عالقه
ي و فرهنگي تاريخي و جذاب را ايجاد كرده و از سوي ديگر زمينه تجديد حيات اقتصادي، اجتماع

      المللياند گردشگران داخلي و بيناند و از اين طريق توانستهخويش را از اين طريق فراهم ساخته
اي هاي روستاهاي تاريخي و فرهنگي كشور به اندازهاهميت جاذبه. شماري را به خود جذب نمايندبي

    ند از طرف يونيسكو جايزهاست كه در يك نمونه كوچك آن روستاي باستاني و سه هزار ساله ميم
را به دليل حفظ ميراث و مديريت تداوم زندگي به خود ) ملينا مركوري(المللي هزار دالري بين 20

گردد هاي انجام گرفته از اين روستاها مشاهده مياين در حالي است كه با بررسي. اختصاد داده است
برداري مناسبي نشده و در ه اين مناطق بهرههاي حاصل از گردشگري براي توسعكه متاسفانه از فرصت

طوري كه هم اكنون ابيانه و ميمند به نمايشگاه به. مقابل تهديدهاي آن بعضا تحقق يافته است
آيند زنده هستند و كندوان درحال تبديل اند كه تنها براي افرادي كه به آنجا ميتوريستي تبديل شده

هاي متولي ان اين روستاها از يكسو با فشار سازمانشدن به يك منطقه غيرمسكوني است و ساكن
گردشگري كشور براي باقي ماندن در همان شكل سنتي خود و از سوي ديگر با تامين نيازهاي 

. شودمعيشتي خود روبرو هستند كه با امكانات زندگي مدرن امروزي با سهولت بيشتري مرتفع مي
هاي ديگري از قبيل تخريب آثار تاريخي و با چالشفرهنگي كشور  - عالوه بر اين روستاهاي تاريخي

متروك شدن بافت كهن روستاها، از بين رفتن آداب و رسوم و مراسم فرهنگي، مهاجرت ساكنين و 
ي غيرمتعارف بومي و محلي، توجه، آلودگي، از بين با معماربناهايي جديد احداث ، ها تعدادي از خانه

يافتن منظور كه ضرورت شناخت و ارزيابي عوامل ناپايداري به روبرو هستند... رفتن حيات جانوري و 
  ).3جدول( نمايدآنها را دو چندان مي حفاظت ازو  توسعه هايي براي پايدار كردن حل  راه
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  موقعيت و مشخصات كلي جغرافيايي، اجتماعي و گردشگري روستاهاي مورد مطالعه: 3جدول

  1385مركز آمار، : منبع
  

  تجزيه و تحليل 
مراحل توسعه گردشگري در روستاهاي مورد و ارزيابي منظور بررسي كه گفته شد، به همانطوري

 توسعه پايدار گردشگري روستاييوضعيت روستاها بر مبناي ادبيات  هاي مبينمطالعه، در ابتدا شاخص
كه تعداد آنها از ( تحقيق هاي مذكور در جامعه نمونهمعرف ها وشاخصشدند و سپس  و طراحي تدوين

 ، مسئوالن)نفر 387( از ديدگاه هر سه گروه يعني سرپرست خانوار) طريق روش كوكران برآورد گرديد
مورد  )نفر 365( و گردشگران )نفر 50( محلي شامل شورا، دهيار و مديران ميراث فرهنگي روستاها

 از طريق پرسشنامه روستادر فصل اوج گردشگري  است و اطالعات مورد نياز ديگر بررسي قرار گرفته
وري آپس از گرد. كار گرفته شدندهحيات روستاها ب يبه دست آمد و در تحليل چرخه )هاي ثانويهداده(

هاي واقعي از هاي طرح شده در قبل، ارزشهاي و معرفو پردازش اطالعات، براي تك تك شاخص

نام 
  روستا

  و اداري موقعيت جغرافيايي، سياسي

دريا
طح 

ز س
ع ا
رتفا

ا
  

  )1385(جمعيت

اني
جه

ي و 
ت مل

ه ثب
جاذب

  

تي
سن

ي و 
ريخ

ت تا
باف

ص  
 خا
گي

رهن
م ف

راس
م

  
  استان

تان
رس

شه
  

ش
بخ

تان 
هس

د
 

  تعداد
  جمعيت

  تعداد
  خانوار

من گيالن  ماسوله
فو

 

ردار
س

 
گل

جن
 

سال
ما

  

1050 559  181  √  √   

آذربايجان   كندوان
سكو شرقي

ا
زئ 

مرك
 

هند
س

 

2400 601 176 √  √    

طنز اصفهان  ابيانه
ن

زئ 
مرك

 

رود
برز

 

2220 305 160  √  √  √  

 كرمان ميمند

ك
رباب

شه
 

زئ
مرك

 

مند
مي

 

2240 673  171  √  √    

شم هرمزگان  الفت
ق

زئ 
مرك

 

ومه
ح

 

10 3899  765  √  √    

آباد كردستان  اورامان
سرو

 

مان
اورا

خت 
ن ت

راما
او

 

1450 3000 641  √  √  √  

دبار گيالن  انبوه
رو

ارلو 
عم

شم 
كلي

 

1300 613  177  √  √  √  
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هاي ها جهت تسهيل در تحليلهاي اوليه و ثانويه محاسبه گرديد و در نهايت اين شاخصهطريق داد
ها با توجه ماهيت مطالعه، كمي و كيفي بوده بنابراين، نوع شاخص. بعدي تبديل به شاخص كمي شدند

  .است
، مورد مطالعهحيات گردشگري روستاهاي  يهاي نهايي براي تحليل چرخهبراي محاسبه شاخص

براي . ل گرديديهاي نسبي بي مقياس تبدها به دادههاي مختلف حاصل شده از معر فتدا كميتاب
سپس مقدار . دست آمدهانجام اين كار ميزان حداقل و حداكثر هر معرف معين شد و دامنه تغييرات ب

      هاي نسبيحداقل از مقدار عددي هر معرف كم و حاصل بر دامنه نوسانات تقسيم گرديد تا داده
مورد  معيارعنوان هاي نسبي حاصل شده بهدر نهايت از داده. دست آيدمقياس بين صفر تا يك بهبي

   ).4جدول( حيات گردشگري در هر يك از مراحل منظور گرديد ياستفاده در ارزيابي چرخه
  

 حيات  يهاي ارزيابي مراحل چرخهوضعيت روستاهاي نمونه از نظر شاخص: 4جدول

وله هاصشاخ مراحل
ماس

وان 
كند

 

يانه
اب

مند 
مي

فت 
ال

مان 
اورا

 

بوه
ان

 

اف
تش

ه اك
رحل

م
 

35/3  متوسط تعداد گردشگران در روز

13/319/013/011/005/004/0

76/087/0 درصد گردشگران انفرادي و ماجراجو

5/003/176/072/134/1

79/098/031/126/162/006/198/0 ميزان تماس بين مردم و گردشگران

93/005/173/005/107/117/101/1 ميزان افزايش تعداد گردشگران

43/328/1 تعداد امكانات اقامتي و پذيرايي و تفريحي

8/055/021/052/021/0

ري
شگ

گرد
در 

لي 
مح

عه 
جام

له 
داخ

 و م
دن

ر ش
رگي

ه د
رحل

م
 

87/186/095/097/087/0 درصد گردشگران با اقامت شبانه

91/052/0

سطح مشاركت مردم محلي در توسعه
95/094/092/008/109/1102/1 گردشگري

07/195/083/0 ميزان عالقه مردم به توسعه صنعت گردشگري

16/198/006/196/0

91/019/186/099/009/194/003/1 نگرش مردم نسبت به گردشگران

1111111 وجود الگوي فصلي گردشگري در روستا

75/175/175/10075/10 بازارچه در مقصد/ توسعه بازار 

96/096/0 سطح تبليغات و بازاريابي توسط مردم در روستا

2/104/115/105/164/0

3/104/13/13/104/152/052/0 تعداد زيرساخت هاي توسعه يافته از گردشگري
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 حيات  يهاي ارزيابي مراحل چرخهنه از نظر شاخصوضعيت روستاهاي نمو: 4جدولي ادامه

وله هاشاخص مراحل
ماس

وان 
كند

 

يانه
اب

مند 
مي

فت 
ال

مان 
اورا

 

بوه
ان

 

سعه
ه تو

رحل
م

 

سطح مشاركت مردم محلي در برنامه ريزي و 
44/182/0 توسعه

1/189/074/091/0

1/1

گروهي و سازمان يافته به كل  گردشگراندرصد 
 گردشگران

9/097/099/092/0

1/101/112/1

23/146/192/069/092/069/007/1 سطح تغييرات در ظاهر فيزيكي و طبيعي روستا

91/011/177/0193/014/114/1 درصد مالكيت محلي در واحدهاي گردشگري

02/176/0 شاخص آزردگي مردم روستا

16/276/076/076/076/0

46/3 محلي در فصل اوج نسبت گردشگران به مردم

01/336/012/002/001/003/0

45/3 در روستا) RBD(توسعه منطقه تجاري تفريحي 

45/3

45/30000

يت
تثب

 

تعداد گردشگران به (ظرفيت تحمل جامعه محلي
 )محلي مردم

47/3

01/336/012/002/001/003/0

سطح رقابت واحدهاي گردشري با ديگر مناطق 
 اطراف

08/132/108/108/172/0

01/172/0

74/3 تعداد امكانات اقامتي و رفاهي مدرن

4/193/0047/047/00

18/231/131/144/005/152/018/0 درصد سهم گردشگري در اقتصاد روستا

تعداد واحدهاي خدماتي ورشكسته شده يا 
048/0095/0143/0190/023 درحال اضمحالل

8
/ 0 28

6
/0

1

يي
ستا

و اي
ود 

رك
 

09/118/101/122/123/145/084/0 مشكالت زيست محيطي

3/105/106/106/193/016/0 مشكالت اجتماعي

28/143/117/179/0 مشكالت اقتصادي

8/079/076/0

تعداد گردشگران به (ظرفيت تحمل محيطي
 )سطح محيط روستا

51/3

91/221/019/009/005/004/0

متوسط تعداد گردشگران در فصل اوج 
 گردشگري

35/3

13/3

19/013/011/005/004/0

9/129/137/152/134/0 هاي گروهي برنامه ريزي شدهگردشگردرصد 

3/028/0

نظر مردم محلي بازديد كننده مزاحم و آزار 
93/009/121/195/002/18/01 دهنده
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 حيات  يهاي ارزيابي مراحل چرخهتاهاي نمونه از نظر شاخصوضعيت روس: 4جدولي ادامه

  حاضر تحقيق محاسبات :منبع
  

 حيات گردشگري  در چرخهتبيين جايگاه روستاها 
  ها كه يك عدد براي هر روستاها نهايي اين شاخص ، امتيازاتهاشاخصنمرات پس از محاسبه 

هر روستا در بين  محاسبه شدهنهايي  امتيازاتبه ذكر است كه در اينجا،  الزم. دست آمدبه باشدمي
حيات آن  يحيات گردشگري تبيين كننده جايگاه فعلي روستاها در مراحل چرخه يمراحل چرخه

  . )5جدول( باشدروستا مي
  

 حيات  ينتايج تحليل اطالعات براي هر روستا به تفكيك مراحل چرخه: 5جدول

  حاضر تحقيق محاسبات :منبع

وله هاشاخص مراحل
ماس

وان 
كند

 

يانه
اب

مند 
مي

فت 
ال

مان 
اورا

 

بوه
ان

 

حله
مر

 
ول

اف
/

حيا
ا

 
دد
مج

 

ديد
تج

 
ات

حي
 

هاي انسانساخت جديد و مدرن تعداد جاذبه
 هاي موضوعيهمانند پارك

0 0 0 0 0 0 0 

و احياي  تعداد پروژه هاي زيباسازي توسعه
 0 0 0 0 0 0 0 مجدد جاذبه ها

بهره برداري از منابع بكر طبيعي به جا مانده از 
 0 0 0 0 0 0 0 قبل

ول
اف

 

 0 0 0 0 0 0 0 كاهش سريع تعداد بازديد كنندگان

 0 0 0 0 0 0 0 كاهش ميزان سود واحدهاي تجاري و توريستي

 0 0 0 0 0 0 0 اشباع ظرفيت مقصد توسط صنعت گردشگري

96/096/0 سطح باالي تبليغات در جذب گردشگران

2/104/115/105/164/0

امتياز نهايي  نگينميا نام روستا
 محاسبه شده

وضعيت قرارگيري 
حل چرخه امردر

 حيات

  كلامتياز 
 براي كليه روستاها

مرحله چرخه 
 حيات

 توسعه31/5736/0 كندوان

 درگيري 444/0

 درگيري121/4483/0 ابيانه
 تثبيت1 561/6 ماسوله
 درگيري607/3364/0 ميمند
 درگيري978/2268/0 اورامان
 كشف772/2184/0 الفت
 كشف924/1001/0 انبوه
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گيري گردشگري در روستاهاي مورد مطالعه دهد كه توسعه و شكلدست آمده نشان مينتايج به
   . قرار دارندحيات گردشگري  يمورد مطالعه در مراحل مختلف چرخه ييكنواخت نبوده و روستاها

در مرحله تثبيت  00/1برابر با امتياز ي از اين روستاها همانند ماسوله با كسب باالترين طوريكه برخهب
در مرحله  736/0برابر با امتياز به ترتيب با  يقرار گرفته است و روستاي كندوان در بين مراحل چرخه

  .داردتوسعه قرار 
به ترتيب ( اورامانيمند و مابيانه، توان گفت كه روستاهاي دست آمده ميبا توجه امتيازات به

حيات يعني مرحله مداخله و درگيري  يرخهچدر مرحله دوم  ،)268/3و  364/0 ،483/0امتيازهاي 
 امتيازاتانبوه با توجه به الفت و  يهااست كه روستا يحال اين در. باشندمردم در گردشگري مي

 دارندمرحله كشف قرار حيات يعني  ي، در مرحله اول چرخهدست آمدهبه) 001/0و  184/0(
  . )4شكل(

  

  
  

  در مراحل آن نمونه يحيات گردشگري مقصد و جايگاه روستاها يچرخه :4شكل
  حاضر تحقيق محاسبات :منبع

  
كه  باشد، چرادر مرحله تثبيت مي ،حيات يدر بين مراحل چرخه امتيازروستاي ماسوله با باالترين 

نسبتا خوبي تريت قدمت تاريخي و با امكانات و تسهيالت داراي باالترين تعداد گردشگر ورودي و بيش
. همچنين روستاي انبوه با كمترين امتياز نهايي به دست آمده در مرحله كشف واقع شده است. باشدمي

هاي تاريخي و فرهنگي در آن، به لحاظ جذب توجه به وجود جاذبه االزم به ذكر است اين روستا ب
  .)5شكل( ردشگر ناموفق بوده استامكانات و خدمات و نيز جذب گ
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  حيات گردشگري مقصد يوضعيت روستاهاي مورد مطالعه در مراحل چرخه :5شكل
  حاضر تحقيق محاسبات :منبع

  
همچنين با توجه به نتايج به دست آمده از محاسبه امتياز نهايي براي كليه روستاها مشخص گرديد 

ي و مداخله در صنعت گردشگري خويش با امتياز شدن مورد مطالعه در مرحله درگير يروستاهاكه 
قرار گرفتن ي معنابهنتايج حاصله به عبارت ديگر . )6شكل( )6جدول( باشندمي 444/0برابر با 

بر اين اساس بايستي . باشندروستاهاي مورد مطالعه در مرحله درگيري و گذار به مرحله توسعه مي
ود تا از عوامل ناپايدار كننده توسعه گردشگري در اين هاي الزم انديشيده شريزيتدابير و برنامه

  .روستاها جلوگيري و عوامل پايدار كننده را تقويت نمود
  

 حيات گردشگري يچرخهو وضعيت آنها در نتايج امتياز نهايي براي كليه روستاها  :6جدول

  حاضر تحقيق محاسبات :منبع

  حل چرخه حياتامروضعيت قرارگيري در مرحله اكتشاف 
  مرحله درگيري 444/0 وستاهابراي كليه رامتياز نهايي
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  حيات گردشگري و جايگاه فعلي روستاهاي مورد مطالعه درآن  يچرخه: 6شكل
  حاضر تحقيق محاسبات :منبع

  
  گيري و پيشنهاداتنتيجه

اي تواند به شناسايي جايگاه توسعهبر اساس ادبيات نظري، استفاده از مفهوم چرخه حيات مي
تر تصويري واضح و دقيق ارايه ردشگري وضع موجود مقصدهاي گردشگري در طول چرخه زندگي وگ
      زيرا با مشخص شدن جايگاه فعلي روستاها . آينده كمك كند  خصوص اقدامات و تمهيدات دردر
دهنده اقدامات بعدي براي ورود يا دوري از مرحله بعدي در چرخه لحاظ توسعه گردشگري، نشانبه

تواند با ي حيات در مرحله بلوغ باشد ميعنوان نمونه اگر مقصدي به لحاظ چرخهبه. باشدحيات مي
هاي انجام اقدامات الزم و مرتبط، به تداوم حيات مقصد در مرحله بلوغ گردشگري كمك كرده و زمينه

تواند به مي ي عمر مقاصد گردشگريبنابراين، شناخت چرخه. الزم را براي تجديد حيات فراهم سازد
ريزان در رونق بخشي به توسعه پايدار گردشگري كمك كرده و از زوال و ناپايداري مديران و برنامه

روستا با پتانسيل گردشگري تاريخي  7بر اين اساس در اين مطالعه . مقاصد گردشگري جلوگيري كند
روستاها به لحاظ و فرهنگي در سطح ملي انتخاب گرديد تا از طريق شناخت جايگاه فعلي اين 

نگر در آنها در جهت تداوم حيات گردشگري كمك كرده و از ايجاد ريزي آيندهگردشگري، به برنامه
عنوان ميراث تاريخي و چرا كه اين روستاها به. هاي گردشگري در آنها پيشگيري گرددناپايداري

نگري دقيق و شتن آيندهباشند كه توانايي جذب گردشگران بسياري را در صورت دافرهنگي كشور مي
براي اين منظور مطالعه در سطح مسئوالن، . روشن براي تداوم حيات گردشگري در آنها، در خود دارند

ي حيات باتلر هاي ارزيابي در مراحل مختلف چرخهگردشگران و مردم محلي از طريق تدوين شاخص
تعيين براي محاسبه امتياز نهايي  ومطالعات ميداني  نتايج به دست آمده ازانجام گرفت كه در نهايت 

حيات گردشگري  يفرهنگي كشور در فرآيند چرخه - وضعيت و جايگاه فعلي روستاهاي تاريخي
روستاي ماسوله با توجه به افزايش امكانات و خدمات و افزايش تعداد گردشگران  نشان داد كهخويش 
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يطي و اجتماعي در مرحله تثبيت به نسبت فضا و محيط روستا و به طبع افزايش مشكالت زيست مح
در مرحله درگيري بوده و عمر گردشگري در  ابيانه، اورامان، ميمندروستاهاي . قرار گرفته است

  .باشدروستاهاي الفت و انبوه نيز در مرحله ابتدايي يعني كشف مي
ين مراحل در ب ي مورد مطالعه، اين روستاهاروستاهادر مجموع با محاسبه امتياز نهايي براي كليه 

حيات گردشگري، در مرحل درگيري و مداخله در صنعت گردشگري خويش با امتياز  يمختلف چرخه
قرار گرفتن روستاهاي مورد مطالعه در ي معنا بهنتايج حاصله عبارت ديگر به. باشندمي 444/0برابر با 

كه اين روستاها در  گرددنتيجه چنين استنباط مي باشندمرحله درگيري و گذار به مرحله توسعه مي
ورودي به اين روستاها  تعداد گردشگرانهمراه هستند و هاي گردشگري افزايش فعاليت حال حاضر با

همانند هتل كندوان، هتل ابيانه، هاي كوچك ها و هتلمهمانخانه چنانكه. استافزايش در حال 
گيرد ورت رسمي صورت ميبه صدر آنها رساني به گردشگران خدماتمهمانسراي ميمند شكل گرفته و 

 .انددادههاي گردشگري و حضور گردشگران تطبيق به تدريج خود را با فعاليت مردم اين روستاها نيزو 
الزم به ذكر است كه با توجه به نتايج به دست آمده برخي از روستاها همانند ماسوله در مرحله تثبيت 

به تدريج خود را  مردم اين روستاها نيزو باشد قرار گرفته است و روستاي كندوان در مرحله توسعه مي
شود تدابير و براين اساس پيشنهاد مي .انددادههاي گردشگري و حضور گردشگران تطبيق با فعاليت

هاي الزم انديشيده شود تا از عوامل ناپايدار كننده توسعه گردشگري در اين روستاها ريزيبرنامه
  :در مجموع پيشنهادات مطالعه عبارتند از. تقويت نمودجلوگيري و عوامل پايدار كننده را 

 توجه به ظرفيت تحمل مقصدهاي گردشگري در توسعه - 
 ارائه امكانات متناسب با مرحله حيات گردشگري به روستاهاي مقصد - 
 درگيركردن مردم محلي به عنوان ذينعان اصلي گردشگري - 
 ....طريق بروشور و  آموزش هاي حفاظت زيست محيطي به گردشگران و مردم محلي از - 
  .بومي سازي امكانات از طريق حمايت از كارآفرينان و سرمايه گذاران محلي - 
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