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چکیده
امروزه توسعه گردشگری به یکی از ابزارهای مهم در توسعه و رشد مناطق روستائی تبدیل شده است و جایگاه مناسبی در تحقیقات توسعه
روستائی به دست آورده است .در این مطالعه تالش شده است که به بررسی اثرات اقتصادی ،اجتماایی -فرهنگای و زیتاتمحیطای ورود
گردشگران به منطقه روستائی کهمان پرداخته شود .در این مطالعه از روشهای ترکیبی کمی (پرسشنامه) و کیفی (مشااهده ،مصااهبه و
مط العه اکتشافی) استفاده شده است .در قتمت پیمایش از بین  752نفر سرپرست خانوار ،با استفاده از فرمول کوکران  611نفر به یناوان
هجم نمونه انتخاب شدند و در قتمت کیفی نیز با  27نفر مصاهبه صورت گرفت .بدین منظور با بهره گرفتن از رویکردهای نظری تحقیاق
(منفعتطلبی ،اقتصادی ،اجتماع محور ،داکتی اریدکس ،سیکل زندگی مقاصد گردشگری باتلر ،چارچوب دوگن) یافتههاای تحقیاق نشاان
میدهد که ورود گردشگران اثرات اقتصادی ،اجتمایی -فرهنگی و زیتتمحیطی مثبت و معناداری بر منطقاه روساتائی کهماان دارد .باه
طوری که در زمینه اقتصادی بایث ایجاد مشاغل ج دید ،افزایش درآمد؛ تمایل به مشاغل خادماتی ،افازایش هزیناههای زنادگی و شاکا
درآمدی و در هوزه اجتمایی -فرهنگی بایث افزایش ارتباطات گتترده و آگاهی یمومی ،کاهش امنیت برای زنان و دختران ،افزایش جار
و  ...همچنین در زمینه زیتتمحیطی بایث باالرفتن انتظارات و آگاهی روستائیان در ارتباط باا هفاتات محای زیتات و  ...شاده اسات.
بنابراین یافتهها هاکی از آن است که وجود برنامهریزی نظا مند و مشارکت دادن روستاییان کهمان در بخش گردشاگری میتواناد اثارات
اقتصادی ،اجتمایی -فرهنگی و زیتتمحیطی مثبتی را در پیداشته باشد.
واژه های کلیدی :گردشگری روستائی -اثرات اقتصادی ،اجتمایی ،فرهنگی و زیتتمحیطی -مشارکت -روستاهای کهمان.

تاريخ دريافت مقاله0131/10/01 :

تاريخ پذيرش مقاله0131/10/03 :

 .1دانشیار و مدير گروه مطالعات توسعه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
 .0کارشناس ارشد جامعه شناسی توسعه روستايی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
پژوهش حاضر برگرفته از پايان نامه کارشناسی ارشد حمید حسنوند با عنوان «بررسی اثرات اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و زيستمحیطی ورود گردشگران به نواحی روستايی کهمان از توابع
شهرستان سلسله» و راهنمايی دکتر سید احمد فیروزآبادی میباشد.
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مقدمه

در شرايطی که قرن بیستويکم سپری میگردد،اما هنوز توسعه روستتايی بتا مستاو و شالشهتای متعتددی مواجته استت.شرا کته
رهیافتهای گذشته در زمینه توسعه روستايی موفقیت آمیز نبوده ونتوانستته استت مستايلی هم تون فقتر ،اشتتهاا ،بهداشتت،امنیت
غذايی و پايداری محیطزيست را تأمین کنند ،ايتن رهیافت هتا در توزيتع منتافع حاات از رشتد وتوستعه نیتز موفتو نبتوده وستب
مشکالت متعددی برای نواحی روستايی شده اند.از اين رو بتار ديگتر توستعه روستتايی متورد توجته قترار گرفتته و ن ريتهپردازان،
برنامهريزان و مجريان حقوقی درادد برآمدند تا بتا اراوته راهکارهتا و رهیافتهتای جديتد،از معتتالت ومستايلی کته گريبتانگیر
روستاها شده بکاهند(افتخاری و مهدوی .)0: 0131،يکی از اين راهبردهايی که اخیراً در بسیاری از کشورها به اجرا در آمده ونتايج
مثبتی نیز به همراه داشته است ،توسعه وگسترش گردشتگری در نتواحی روستتايی بخصتون نتواحی روستتايی پیرامتون شتهرهای
بزرگ است که از پتانسی های الزم برای گسترش آن برخوردار هستند (زينلیان0131،؛به نق از مصطفی نژاديانی.)1 :0133،
امروزه گردشگری به عنوان يکی از انايع ،از بخش های اقتصادی با رشد بسیار باال در جهتان ،بخصتون در کشتورهای در حتاا
توسعه است (رينزين وهمکاران ،0112تبت.)0112،گردشگری يکی از راهبردهای ويتژه توستعه روستتايی بترای ورود ارز وايجتاد
شه و حمايت از رشد همهجانبه است(ويلسون )0110،و به دلی اثرات ششمگیری که فعالیتهای گردشتگری در اقتصتاد منتا و
پذيرنده گردشگران بر جای میگذارد،بايد توجه فراوانی به اين فعالیت معطوف شتود(علیزاده.)0130،کتاهش نقتش کشتاورزی و
افزايش حاشیه ای شدن بسیاری از منا و روستايی گردشتگری را بته عنتوان منبتع درآمتد جديتدی در ايتن منتا و تبتدي میکنتد
(اردستانی .)011:0132،هم نین فعالیتهای گردشگری بیش از ده دراد از درآمد ها و فراتهای شهلی دنیا را به وجود آورده
است تنها فعالیتی است که میتواند در کنار فعالیت های کشاورزی سنتی و انايع روستتايی کته بته سترعت در حتاا از بتین رفتتن
هستند قرار گیرد ،لذا اين انعت تولیدی می تواند فراتی استثنايی برای احیای اقتصادی وتحرک نیتروی انستانی وکتار در منتا و
روستايی و منا و رو به افوا ايجاد نموده،باعث شود که روستاویان عالوه بر فعالیتهای روزمره خود ،از منبع درآمتد ديگتری نیتز
بهرهمند شوند(قادری .)01:0131،به وريکه گردشگری نیاز به نیروی آمتوزش ديتده الزم بته انتدازه اتنعت نتدارد .هم نتین در
گردشگری نیاز به سرمايه نسبت به انعت کمتر است.
در حقیقت سودآوری در اقتصاد گردشگری نسبت به اقتصاد انعتی باالتر است (رضازاده واسدالهی .)00:0131،بته گونتهای کته
محققان اعالم کردهاند که گردشگری بخشی از برنامه ای است که وابستگی کشورها به نفت را کتاهش میدهتد ودر همتین رابطته
بحث گردشگری روستايی نیز که در سااهای اخیر مورد توجه ويژه قرار گرفته استت ،يکتی از فعالیتهتای مهتم و تأثیرگتذار در
توسعه و آبادانی روستاها بشمار میآيد.اين نوع گردشگری يکی از مؤلفههای االی توسعه روستتايی بشتمار رفتته و بته وستیله آن
مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی و خدماتی در روستاها وحتتی يتم منطقته رونتو خواهتد گرفتت ومشتک
مهاجرت وبیکاری جوانان ،کمبود درآمتد در روستتاها کتاهش يافتته وموجت

رفتاه ورونتو روستتاها وافتزايش آگتاهی فرهنگتی

واجتماعی در جوامع روستايی خواهد شد(توکلی0132،؛به نق از سلیمانی.)1:0133:،
با اين همه بايد به اين نکته توجه داشت که گردشگری روستايی همانند تیغ دو لبه عم میکند.از يم ستو گردشتگری روستتايی
موج

بازسازی مراکز تاريخی و باستانی در محدودههای پیرامون شهرها وروستاها میشود واز سوی ديگتر گردشتگری انبتوه در

منا و حومهای وروستاها سب

تخري

آثاربجای مانده از نیاکان می شود.گردشگری روستتايی از يتم ترف بته بهبتود کیفیتت

محیط زيست بیعی کمم کرده وشهره زمین را زيبا وشاداب می کند.بعنوان مثاا از ريتو ايجتاد فتتاهای ستبز ون افتت محتیط
و...واز رف ديگر بدلی ساخت و سازهای بیرويه ،ريختن زبالهها وآشهااها و ...موج
می شود .گردشگری روستايی از يم ن ر سب

فرسايش خاک و تخري

محیطزيستت

تبادالت فرهنگی میان جامعته میزبان(روستتاویان)با گردشتگران شتده واز من تری

ديگر با خطر از بین رفتن سنن وآداب ورسوم هزاران ساله و از بین رفتن ارزشها و هنجارهای اخالقی روبروست.

بررسی اثرات اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و زیستمحیطی ورود گردشگران13 /

از يم رف بتا رونتو اقتصتادی وافتزايش اشتتهاا وکتاهش بیکتاری مواجته شتده واز ستوی ديگتر بتا تتورم و مصترفگرايی و
تجم گرايی روستاویان مواجهايم(االحی فرد.)13 :0131،
روستاهای منطقه کهمان با دارا بودن جاذبهها بیعی ن یتر جنگت  ،آبشتارها و ششتمههای فتراوان از يتم دهته اخیتر متورد توجته
گردشگران داخلی قرار گرفته است .گسترش جريانهای گردشگری در اين ناحیه ،توأم با فقدان برنامهريزی و متديريت کارآمتد،
اثرات مثبت و منفی اقتصادی ،اجتمايی– فرهنگی و زيستمحیطی را در اين نا حیه در پی داشته است .اين تحقیو اثرات اقتصادی،
اجتماعی -فرهنگی وزيست محیطی توسعه گردشگری را در روستاهای منطقه کهمان واقع در شهرستتان سلستله را متورد تجزيته و
تحلی قرار داده و در پی آن بوده است تا مشخص کند اثترات مثبتت و منفتی متتأثر از ورود گردشتگران روستتايی در ايتن ناحیته
کدامند؟ و راهکارهايی جهت افزايش و رونو گردشگری و پیشگیری از مساو و مشتکالت نتا شتی از ورود گردشتگران در ايتن
منطقه اراوه دهد.
پیشینه پژوهش

با توجه به وجود حجم ع یمی از پژوهش های انجام شده در ارتباط با گردشگری روستايی ،محقو ترجیحاً به مرور محدودی از
پژوهشها در اين زمینه پرداخته است.
جهت رعايت ساختار مقاله پیشینه تحقیو در جدوا زير آمده است و وجه تفاوت آن با پیشینه های قبلی در ادامه جتدوا بیتان شتده
است.
جدوا  :0تحقیقات داخلی و خارجی
عنوان

سال

پديدآوراندگان

متغیر مستقل

تغییرات وابسته

نقش گردشگری در توسعه پايدار گردشگری مورد مطالعه روستاهای حسنلو،

0133

فیروزآبادی و قاسمی

گردشگری

توسعه پايدار روستايی

نقش توريسم در نواحی روستايی پیرامون شهرها و اراوه مدا استراتژيم(نمونه

0131

داور

توريسم

استفاده از کاالها و وساي مصرفی،

بالیق ی ،کوزهگران و شیخ معروف
تهییر در نوع نگرش ،مهاجرت،

موردی :دهستان لواسان کوشم)

مسئولیت
گردشگری خانه های دوم و اثرات بر نواحی روستايی(نمونه موردی :بخش

0130

االحینس

گردشگری خانههای دوم

رودبار قصران)

زيستمحیطی ،کالبدی ،اقتصادی،
اجتماعی -فرهنگی

نقش انعت گردشگری در توسعه اقتصادی و اجتماعی روستا(مورد مطالعه:

0130

تاجی

انعت گردشگری

توسعه اقتصادی و اجتماعی

اثرات گردشگری بر ابعاد اقتصادی -اجتماعی و محیطی نواحی روستايی(ناحیه

0131

علیقلیزاده

گردشگری

ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و محیطی

پتانسی سنجی گردشگری روستايی در روستاهای شهرستان اردبی

0132

بخشیزاده

----------

-----------

تبیین راهبردهای توسعه گردشگری کارآفرينی روستايی در منطقه

0133

غنیان

توسعه گردشگری کارآفرينی

توسعه پايدار

بررسی مشخصات توسعه گردشگری در الک باالتون و هانگری

2000

پوزکو و راتز

درک ساکنان و گردشگران از محیط

پايداری گردشگری

توريسم روستايی

0111

میسا و همکاران

توسعه توريسم

توسعه منطقهای

رقابت و پايداری خوشههای گردشگری

0111

لیندا و همکاران

اثرات گردشگری

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی،

دهستان سامان از توابع شهرستانشهرکرد)
روستايی شهرستان نوشهر)

گردشگرپذير اورامان
فیزيکی

زيستمحیطی
نقش توريسم بر نواحی روستايی نیرواالس

0110

جنکینز

توريسم روستايی

توسعه روستايی

توانهای توسعه توريسم روستايی در شهرستان مشکینشهر

0131

فیضالهی

توسعه توريسم روستايی

بهبود اقتصاد و کاهش مهاجرت

0130

مدهوش و ناارپور

تعدد مراکز تصمیمگیری ،ضعف امکانات

توسعهنیافتگی انعت گردشگری

زيربنايی ،ضعف بازاريابی ،فقدان

ارزيابی موانع توسعه انعت گردشگری در استان لرستان

فرهنگپذيرشی گردشگری
راهکارهای توسعه گردشگری روستايی با استفاده از تکنینم SWOT

0131

افتخاری و مهدوی

--------

----------

بررسی اثرات توسعه گردشگری به ويژه در خانههای دوم در دهستان حیران

0133

حسنی مهر و همکاران

توسعه گردشگری

ابعاد اجتماعی ،اقتصادی،

نقش گردشگری روستايی در توسعه روستايی

0130

افتخاری و قادری

گردشگری روستايی

توسعه روستايی

نقش گردشگری در توسعه پايدار روستايی ،مورد مطالعه ،روستای زيارت

0132

کیا

گردشگری

توسعه پايدار روستايی

زيستمحیطی

شهرستان گرگان
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از آنجايی که در منطقه گردشگری روستايی کهمان پژوهشی در مورد نقش گردشگری بر توسعه به ور کلی انجام نشده؛ در
پژوهش حاضر با در ن ر گرفتن و مرور تحقیقات پیشین سعی بر ان بوده است که به بررسی اثرات اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و
زيست محیطی ناشی از ورود گردشگران به منطقه روستايی کهمان پرداخته شود.
نقطه اشتراک پژوهشهای انجام شده در اين نکته میباشد که اکثر محققین (تاجی  ،0130علیقلیزاده  ،0131لیندا و همکاران
 ،0111حسنیمهر و همکاران  0133و  ) ...ابعاد اجتماعی -فرهنگی ،اقتصادی و زيست محیطی در نتیجه ورود گردشگران را
بررسی نمودهاند ولی نسبت به مسئله حتور دولت و اقدامات انجام شده از سوی مسئولین در زمینه گردشگری در پژوهشهای
مذکور اين موضوع مهفوا مانده است؛ هم نین نقش دولت در برنامهريزی در جهت توسعه گردشگری و رفع موانع و محدوديت-
هايی در فراهم نمودن زمینه و فرهنگ مناس

گردشگری پرداخته شده است و در نهايت در باب حلقه مفقوده توسعه گردشگری

که مشارکت و اجماع بین ساکنین ،گردشگران و دولت میباشد به بحث و بررسی گذاشته شده است که از جمله وجوه تمايز
پژوهش مذکور با پژوهشهای انجام شده ،میباشد.
چارچوب نظری

در شند دهه اخیر ،ديدگاهها و ن ريههای متعدد و متفاوتی برای توسعه روستايی ،اراوه شده است که يا منحصراَ در ارتباط با مساو و
مقتتیات خان جامعه روستايی هستند و يا از ن ريههای کلی توسعه و توسعه منطقهای نشأت گرفتهاند .برخی از ن ريتهها تتوجهی
خان به جنبهها يا زمینه هايی از زندگی روستايی و برخی شند بعد يا تمامی ابعتاد و جوانت

مربتوط بته منتا و روستتايی را در بتر

می گیرد.در رابطه بتا رويکردهتای توستعه گردشتگری ،يکتی از پرکتاربردترين و مشتهورترين فهرستت بنتدیها در زمینته توستعه
گردشگری مربوط به گتس( )0332میشود .او شهار رويکرد يا رهیافت عمده را با ويژگیهتای هتر يتم از آنهتا را مطتر :کترد:
رويکرد منفعت لبی يا بهرهکشی ،رويکرد اقتصتادی ،رويکترد فتتايی/کالبدی ،رويکترد اجتمتاعمحلی( .)Hall:2000رويکترد
منفعت لبی اين رويکرد شیوه غال

توسعه گردشگری از زمان گردشگری انبوه است منتابع بیعتی و فرهنگی(انستان) بته عنتوان

وسیلهای جهت توسعه گردشگری موراد استفاده و بهرهبرداری قرار میگیرد(وثوقی .)0131:11 ،در واقع جهت توسعه گردشگری،
بايستی نهايت بهرهبرداری از اين منابع اورت گیرد.اين رويکرد در واقع نگرش سادهای بر گردشگری است بتا ايتن برداشتت کته
توسعه گردشگری به ور ذاتی بسیار خوب و برای جامعه میزبان دارای منفعت و مزايايی است .بر اين اساس توجه کمتتری نستبت
به پیامدهای منفی(اقتصادی ،اجتماعی ،زيستمحیطی) گردشگر میگردد .گتس معتقد است اين رويکرد اگرشه قديمی است ،امتا
هم نان بر بسیاری از برنامهريزیها سايه افکنده است.
 رويکرد اقتصادی :گردشگری به عنوان يم فعالیت اقتصادیاين رويکرد گردشگری را به عنوان يم انعت(مشابه انايع ديگر) در ن ر میگیرند وبا نگترش اقتصتادی بتر توستعه و بازاريتابی
تأکید دارد .در رويکرد اقتصادی ،گردشگری به فعالیتی ا الق میشود که می تواند توسط دولت بته عنتوان ابتزاری يترای نیت بته
اهداف عینی رشد اقتصادی ،اشتهاازايی ،تحقیقات ،بازاريابی و کمم به ارتقای آن استفاده در رويکرد اقتصادی به ايتن موضتوع
که شه کسانی از توسعه گردشگری سود برده و يا زيان میبینند ،توجهی نمیشود)رضوانی.)011 :0132،
 رويکرد فتايی/کالبدی .اين رويکرد تاکید بر جنبههای فتايی گردشگری و برنامهريزی منابع بیعی بر استاس تحلیت منتابع ودسترسی به آنها دارد .در اين رويکرد به گردشگری به عنوان پديدهای با مبنای اکولوژيکی ،نگريسته میشود .بنتابراين توستعه آن
بايستی مبتنی بر الگوهای فتايی باشد که پیامدهای منفی گردشگری بر محیط را کاهش میدهد.
يکی از مساو مهم در اين شارشوب ،مسئله ظرفیت های تحم انسانی و بیعی ،آستانه محیطی و تعیین حدود است و در اين رابطه
برنامهها و الگوهايی را نیز پیشنهاد میدهد(وثوقی.)11 :0132،
 -رويکرد اجتماع محور
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از اواخر دهه  0321توجه نسبت به پیامدهای منفی اجتماعی و زيست محیطی گردشگری افزايش يافت . .بر اساس ن تر رفتداران
اين رويکرد ،تمام برنامهريزیهای توسعه گردشگری ،بايستی همراه با اهداف و اولويتهايی بترای جامعته محلتی باشتد.کوک 0از
رفداران سرسخت رويکرد اجتماع محلی ،معتقد است توسعه گردشگری بايستی بیشتر از ن ر جامعه محلی قابت قبتوا باشتد .وی
ضمن تأکید بسیار بر توسعه اجتماع محلی تا آنجا پیش میرود که بیان میکند جاذبتههای محلتی گردشتگری را تنهتا در اتورتی
می توان تجهیز و فعاا کرد که جامعه محلی بر آن احه گذارد .بر اساس رويکرد اجتماع محلی  ،جامعه محلی و نه گردشگران بته
عنوان نقطه کانونی در برنامةريزی توسعه گردشگری مورد توجه قرار دارد.
مدل داکسي اريدکس :2بدون شم يکی از مداهايی که در توسعه مداهای تئوری سهم بسزايی داشته ،شاخص رنجش
گردشگری اريدکس بود که به وسیله داکسی در ساا  0321پیشنهاد شد .اين مدا يم مدا تئوری شهار مرحلهای است که تالش
کرده واکنش جامعه میزبان نسبت توسعه گردشگری را بیان کند .اين مدا تشخیص داده که اثرات بد و نامساعد توسعه گردشگری
ممکن است منجر به ناراحتی و رنجش در جامعه شود و اين ناراحتی به وسیله درجه ناسازگاری بین گردشگران و ساکنان مشخص
شده است.اين مدا به ور اساسی پیشنهاد کرده که با افزايش تعداد گردشگران و توسعه مقااد گردشگری نگرش ساکنان از
رضايتمندی به خونسردی ،سپس به رنجش و در نهايت به مخالفت منجر میشود .بنابراين اين مدا يکی از قدرتمندترين
گزارشهايی است که ارتباط بین توسعه گردشگری و واکنش ساکنان را بیان میکند.

سیکل زندگي مقاصد گردشگری باتلر

1

مدا باتلر مربوط به ساا  0331به نام سیک زندگی منا و گردشگری( 0)TALCکه اساس آن بر پايته زمتان و تعتداد گردشتگران
است و شام شش مرحله است:
 اکتشاف(شناسايی) :1تعداد کمی مکتشف از مکان گردشگری ديدن کردهاند. آسی پذيری :1جامعه تعداد محدودی از منابع را برای گردشگران فراهم و تأمین کرده است. توسعه : 2رشد سريع گردشگران اورت پذيرفته و جامعه به عنوان يم منطقه گردشگری شناخته شده و کنترا محلی و دخالتمحلی کاهش میيابد.
-

تثبیت :3تعداد گردشگران در حاا افزايش است اما با سرعت کمتر ،بازاريابی توسعهيافته و برای گسترش گردشگران فصلی

تالش میکند.
-

ايستايی(رکود) : 3تعداد گردشگران به حداکثر رسیده و به دلی حداکثر رسیدن تعداد آنان مشکالت شروع شده و به منا و

فشار وارد میکند.
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کاهش(انحطاط) :01و بازگشت :پیامدها مشخص شدهاند و توسعه گردشگری با واکنش رکود مواجته شتده است(ستلیمانی:0133،
 .)00در اين مدا تالش شده که واکنش رفتاری و نگرش جامعه میزبان به فعالیتهای گردشگری بیتان کنتد .او پیشتنهاد کترد کته
منا و گردشگری در ابتدا به وسیله تعداد کمی از گردشگران بازديد می شوند که به علت کمبود امکانات و تستهیالت در متتیقه
هستند .بعد از آن به منا قی که تسهیالت و آگاهی نسبت به آنها رشد میکند ،تعداد تماشاگران افزايش میيابد که ناشی از تالش
بازاريابان با هم و بخش ا العات و تأمین تسهیالت بیشتر است .بعد از اين مرحله تعداد تماشاشیان کاهش میيابد در سطحی که به
ظرفیت تحم میرسند.
چارچوب دوگن

00

مانند مدلی که داکسی و باتلر اراوه دادند ،دوگن در ساا  0333شارشوبی را به وسیله شناسايی و بازنگری در نتتايج ااتلی واکتنش
رفتاری گردشگران با ساکنان بسط داد .شارشوب دوگن پیشنهاد کرد که جوامع مشابه و همگن به وسیله يم واکنش ويژه نسبت به
گردشگری مشخص شدهاند تا اينکه باالخره متنوع و گوناگون شدهاند؛ توسعه گردشگری همگنی نسبی جوامع را به ناهمگنی نسبی
دگرگون میکند .با ارزيابی وسعت و اندازه اثرات مثبت و منفی که درک میشود ،واکنش ساکنان به ترتیت

بته عنتوان شتکلی از

پذيرش يا مخالفت پنداشته میشود .اين مدا مخالفت ،عق نشینی ،00حفظ حدود ،01تجديد حیات و پذيرش را بته عنتوان مراحلتی
که ساکنان جوامع برای هماهنگی با اثرات گردشگری توسعه میدهند ،پیشنهاد کرده است.
اين مدا تشخیص داده که ناهمگنی جمعیت میزبان ناشی از دالي متعدد است کته بستیار بته ارتبا تات بتین گردشتگران و میزبتان
وابسته است که در يم زمان در جامعه هستند .اينشنین فرض شده تا زمانی که توسعه گردشگری به ور معنیدار وابسته به عالقه
و نگرش دولت است ،سیاست های آن به ور عمده واکنش غال

نسبت به گردشگری را تعیتین میکننتد .هم نتین متدا دوگتن

پیشنهاد میکند که گردشگری در جوامع روستايی شروع به توسعه میکند زيرا که نسبتاً همگتن هستتند و ستپس آن را بته جامعته
شهری يا ناهمگن تهییر میدهد(مانتريبیو.)023- :0112 ،
با توجه به اثرات گسترده ای که گردشگری بر جامعه روستايی داشته و پژوهش گران فراوانی اين مهم را بررسی نمودهاند؛ در اين
پژوهش نیز با مرور پژوهشهای انجام شده در اين زمینه و بررسی مداهای ن ری از جمله مدا داکسی ،باتلر ،دوگن ،آپ و
کرمتون و هم نین مطالعه اکتشافی محقو در منطقه روستايی کهمان اقدام به بررسی اثرات متهیرهای اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و
زيست محیطی درمنطقه روستايی کهمان پرداخته شده است که ورود گردشگران به جامعه مورد بررسی در ابعاد اقتصادی،
اجتماعی-فرهنگی و زيستمحیطی شه پیامدهايی را بر جايی گذاشته است و يا به عبارت ديگر جامعه میزبان متحم شه اثراتی
خواهند بود و اينکه آيا ورود گردشگران عاملی در جهت رونو اقتصادی منطقه بوده يا در جهت کاهش تولیدات روستايی
؛هم نین ابعاد اجتماعی-فرهنگی جامعه میزبان تا شه حد دستخوش تهییرات ناشی از ورود گردشگران بوده؛ و در نهايت بررسی
ابعاد مثبت و منفی زيست محیطی ناشی از ورود گردشگران به منطقه روستايی کهمان مطمع ن ر قرار گرفته است .از آنجايکه عوام
اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و زيستمحیطی به عنوان سه عنصر االی توسعه بشمار میآيند و نیز در ارتباط با هم هستند ،بنابراين
در اين پژوهش نیز مدلی مبنی بر بررسی اثرات اقتصادی ،اجتماعی-فرهنگی و زيستمحیطی ورود گردشگران به منطقه روستايی
کهمان در ن ر گرفته شده است؛ که اثرات اقتصادی را با شاخصهايی از جمله (افزايش درآمد ،اشتهاا ،قیمت زمین و  )...اثرات
اجتماعی-فرهنگی نیز با مؤلفه هايی ن یر(افزايش آگاهی ،کاهش مهاجرت ،افزايش مشارکت های مردمی ،آموزش و  )...و در
نهايت اثرات زيستمحیطی را در جنبههايی از جمله (حفاظت و بهبود محیط زيست ،حفظ گونههای گیاهی و جانوری و بهبود
جادههاو)...به محم آزمون قرار گرفته است.زف
فرضیه ها

به ن ر می رسد ورود گردشگران به منطقه گردشگری کهمان دارای اثرات اقتصادی در منطقه بوده است.
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به ن ر می رسد ورود گردشگران به منطقه گردشگری کهمان دارای اثرات اجتماعی  -فرهنگی در منطقه بوده است.
به ن ر می رسد ورود گردشگران به منطقه گردشگری کهمان دارای اثرات زيست محیطی در منطقه بوده است.
روش شناسي

به من ور بررسی اثرات ورود گردشگران به منطقه روستايی کهمان از سه شاخص اقتصادی  ،اجتماعی – فرهنگی و زيست
محیطی استفاده شده است (جدوا .)0روش تحقیو مورد استفاده در اين پژوهش از رهیافتی ترکیبی (کمی و کیفی) استفاده شده
است ،از لحاظ نحوه گردآوری داده ها اسنادی و پیمايشی مقطعی ،و از لحاظ روش از نوع پژوهش های توایفی – تحلیلی است.
در اين پژوهش روستاهای (دره تنگ علیاء و سفلی) منطقه کهمان از توابع شهرستان سلسله از استان لرستان جامعه آماری میباشند.
بر بو آمار و ارقام بدست آمده توسط خانه بهداشت ،جمعیت روستاها به تفکیم روستای دره تنگ علیا  230نفر و  030خانوار،
روستای درهتنگ سفلی با جمعیت  020نفر و  30خانوار ،در مجموع جمعیت ک منطقه کهمان  0011نفر و  021خانوار میباشد.
ابتدا حجم تعداد خانوار نمونه در ناحیه مورد مطالعه ،براساس فرموا کوکران ( 011خانوار) انتخاب و سپس به هر يم از روستاهای
مورد مطالعه بر اساس تعداد خانوار سهمیه متناس

تخصیص داده شد.

ابزار گردآوری ا العات ،پرسشنامه ای است که محقو آن را با توجه به اهداف پژوهش تهیه کرده است ،اساسا از سواالت بسته
با پاسخ های در یف لیکرت پنج مقیاسی( کامال موافقم ،1 :تا کامال مخالفم )0 :تشکی شده است ،که سواالت آن در محدوده ی
سه بعد تعريف شده اند.

برای سنجش اعتبار درونی ابزار تحقیو ،از روش اعتبار محتوا برای افزايش اعتبار پرسشنامه استفاده شد .در اين روش ،بتا استتفاده از
مقیاس های آزمون شده در پژوهش های توسعه گردشگری روستايی ،ساير مطالعات انجام گرفتته در ايتن حتوزه و ن تر ختواهی از
استادان و کارشناسان ،گام اوا برداشته شد .سپس پرسشنامه ی تدوين شده ی دو مرحله مقدماتی و نهايی پر شد و با بررسی نهايی
تدوين گرديد .به من ور سنجش پايايی ابزار تحقیو از آلفای کرونباخ استفاده شد ،که مقادير آن برای هر بعد بته اتورت جداگانته
در جدوا ( ) 0نشان داده شده است .از آمار توایفی برای خالاه سازی نتتايج پیمتايش ،آزمتون  Tتتم نمونته ای بترای آزمتون
فرضیه ها در محیط نرم افزاری آماری  SPSSاستفاده شده است
در بخش کیفی پژوهش حاضر ،با فنونی از جمله مشاهده ،مصاحبه نیمه ساخت يافته ،با ساکنین منطقه روستايی کهمان شهرستان
سلسله و بهره گرفتن از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و ن ری و فنون تحقیو کیفی ،در فرايند تدريجی پژوهش نمونهگیری از
افراد و تفسیر مصاحبهها ،گام به گام انجام شده است؛ به همین ترتی

نمونهگیری از افراد سرپرست خانوار تا مرحله اشباع ن ری

ادامه پیدا کرده و در ی اين فرايند با  10سرپرست خانوار مصاحبه به عم آمده است.
يافته های پژوهش
الف) توصیف داده ها
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نتايج نشان میدهد که حداق سن پاسخگويان 01ساا و حداکثر سن آنها  31ساا می باشد و میانگین سنی پاسخگويان نیز 00ساا
برآورد می گردد .هم نین از مجموع  011نفر سرپرست خانوار  23دراد مرد و  00دراد زن بوده اند.
در خصون سطح تحصیالت پاسخگويان بايد گفت که از ک پاسخگويان حدود 1دراد دارای تحصیالت کم سواد قرآنی
بودهاند که کمترين فراوانی با تعداد  1نفر به خود اختصان داده است و بیشترين فراوانی مربوط به افراد بیسواد است که  11نفر
معادا 00/1دراد میباشد .هم نین 01نفر معادا  01/1دراد افراد نمونه دارای تحصیالت لیسانس 1 ،نفر معادا  1/3دراد
نهتت و فوق لیسانس 00 ،نفر معادا  3/3دراد ابتدايی 02،نفر معادا 01/1دراد راهنمايی و سیک  00،نفر معادا 2/1دراد
متوسطه (ديپلم ناقص) 01 ،نفر معادا  00/0دراد ديپلم يا پیشدانشگاهی و  01نفر معادا  3/0دراد دارای تحصیالت فوق ديپلم
می باشند.
نتايج تحقیو در مورد نوع شه پاسخگويان نشان می دهد که حدود  1/1دراد شه خود را دامدار و کارگر بودهاند که
کمترين فراوانی با تعداد هر کدام  3نفر به خود اختصان داده است و بیشترين فراوانی مربوط به افراد دارای شه کشاورز است
که  30نفر معادا  10/1دراد میباشد .هم نین  01نفر معادا  3/0دراد کارمند و  01نفر معادا  01/3دراد آزاد بودهاند.
نتايج در خصون شاخص ها نشان می دهد که میانگین نمرهی اثرات اقتصادی  00/00با انحتراف استتاندارد  3/12استت .هم نتین
میانگین نمره برای شاخص اجتماعی – فرهنگی  001/01با انحراف استاندارد  00/1می باشد .در ارتباط با شتاخص زيستت محیطتی
میانگین نمره برابر با  01/31با انحراف استاندارد  2/02می باشد.
جدوا :1آمارههای توایفی شاخصها
اثرات اقتصادی

شاخصها

اثرات زيست محیطی

اثرات اجتماعی  -فرهنگی

01/31

001/01

00/00

میانگین

2/02

00/1

21/11

انحراف استاندارد

10

013

02

حداق

00

00

00

حداکثر

13

030

13

دامنه تهییرات

ب) تحلیل داده ها (آزمون فرضیه ها)

در پژوهش حاضر با استفاده از تکنیم آماری آزمون  Tتم نمونه ای به تحلی دادها پرداخته شده است .پرسش االی در اين
مطالعه بررسی اثرات ورورد گردشگر به منطقه گردشگری کهمان است که در  1بعد اقتصادی اجتماعی – فرهنگی و زيست
محیطی مورد آزمون قرار گرفته است .همانطور که جدوا( )0نشان می دهد ورود گردشگر اثرات اقتصادی اجتماعی – فرهنگی و
زيست محیطی در منطقه مورد مطالعه داشته است.
جدوا :0محاسبه آماره های مربوط به تحلی داده ها در ابعاد اقتصادی اجتماعی – فرهنگی و زيست محیطی
ابعاد

تعداد

میانگین

آزادی

معناداری

اقتصادی

011

00/0013

0/0012

1/02

011

1/110

اجتماعی –

011

001/0101

0/2110

0/30

011

1/110

مشاهدات

خطای استاندارد

آماره  tمحاسبه شده

درجه

سطح

میانگین

فرهنگی
زيست محیطی

011

01/3133

2/0211

1/03

011

1/110

خالصه يافتههای حاصل از بخش کیفي پژوهش

جدوا  :1اثرات مطلوب (مثبت) و نامطلوب(منفی) اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و زيست محیطی ورود گردشگران به منطقه روستايی کهمان
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نوع اثر

کاهش بیکاری ،ايجاد فراتهای شهلی و خدمات عمومی که منافع دو رفه دارند ،ارزش اقتصادی پیتدا کتردن
زمینهای کشاورزی روستايی ،ايجاد روحیه سرمايهگذاری در منطقه ،ايجاد تنوع در فعالیتهای اقتصادی و منتابع
درآمدی ،بهبود سیستمهای حم ونق و زيرساختهای روستا و تهییر کاربری زمین
کاهش شاغالن در بخش کشاورزی ،عدم تمايت جوانتان بته انجتام فعالیتهتای کشتاورزی و تمايت بته مشتاغ
خدماتی ،کاهش روحیه تولیدگرايی در روستا ،کاهش مشارکت نیروی کار زنان روستايی در بخشهای زراعتت
و دامداری ،فصلی بودن مشاغ  ،افزايش هزينههای زندگی و شکاف درآمدی
افزايش نزاع و درگیری ،ايجاد تعارضهای هويتی در میان جوانان روستايی ،تماي به تقلیتدگرايی و متدگرايی از
گردشگران ،کاهش امنیت برای زنان و دختران روستايی جهت انجتام فعالیتهتای کشتاورزی ،بته وجتود آمتدن
فتاهای غیرامن به خا ر ورود افراد خالفکار به منطقه ،افزايش جرم و جنايت ،افتزايش توقعتات و انت تارات کته
باعث القای نیازهای جديد يا فرانیازها در سطح روستا شده استت ،کتاهش مشتارکتهای ستنتی ،کتاهش اعتمتاد
افراد به هم و کاهش روابط بین خانوادههای روستايی نسبت به گذشته و تهییر در زبان محلی و گويشها
ايجاد آگاهی بیشتر در ارتباط با نیازهای زندگی ،عالقه و انگیزه بیشتتر روستتايیان کهمتان بته حفتظ و در بعتتی
موارد احیا آداب و رسوم محلی ،افزايش سرمايه اجتماعی ،افزايش آگاهی نستبت بته مستاو روز ،بهبتود شترايط
زندگی و سطح سالمت و آموزش روستتايیان کهمتان ،مبادلته فرهنگتی میتان گردشتگران و روستتايیان ،کتاهش
مهاجرت به شهر و افزايش دلبستگی به ماندگاری در منطقه ،ايجتاد امکتان آشتنايی متردم بتا نحتوه زنتدگی ستاير
نواحی
رها کردن زبالهها در سطح روستا ،زمینهتای کشتاورزی ،آلتوده کتردن رودخانته کهمتان ،شکستتن شتاخوبرگ
درختان ،آتش روشن کردن در زير درختان ،شیدن میوه درختان ،آلتوده و گت آلود کتردن ششتمهها و رودخانته
کهمان ،از بین رفتن و يا کاهش حجم گیاهان دارويی در منطقه ،آلودگی آبوهوا ،ايجتاد سرواتدا و ترافیتم،
شکار برخی از جانوران و پرندگان
به وجود آمدن انگیزه جهت حفظ و حمايت از محیط بیعی روستايی کهمان ،افزايش انت ارات متردم در جهتت

مثبت)

زيستمحیطی (

زيستمحیطی(منفی) اجتماعی -فرهنگی(مثبت) اجتماعی -فرهنگی(منفی)

اقتصادی(منفی)

اقتصادی(مثبت)

اثرات

سالمتی و حفظ محیط روستا از ريو سیستم فاضالب و  ،...پی به اهمیت گونههای گیاهی و جتانوری و حمايتت
بیشتر از آنها
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بحث و نتیجه گیری

در پژوهش حاضر ابتدا با انجام مطالعهای اکتشافی و بهره گرفتن از ن رياتی در باب توسعه روستايی و گردشگری روستتايی ستعی
در پروراندن مسئله پژوهش شده است .مسئلهای که در اين پاياننامه مدن ر بوده ،به بررسی اثرات اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگتی و
زيستمحیطی ورود گردشگران به منطقه روستايی کهمان پرداخته شده است .در راستای مسئله مذکور و پرسشهای پژوهش و بتا
بهره گرفتن از دو رهیافت کمی و کیفی نتايج حاا از پژوهش در ادامه ذکر خواهد شد.
در اين تحقیو بعد از بررسیهای به عم آمده و آزمون فرضیات پژوهش يافتهها حاکی از تأيید سه فرضیه مطر :شتده در تحقیتو
است ،به وريکه در فرضیه اوا در نتیجه آزمون های آماری نشان داده شد که ورود گردشگران باعث افزايش درآمد ،ايجاد شه ،
تهییر کاربری اراضی ،گران شدن قیمت زمین و  ...شده است ،هم نان که در بخش يافتههای کیفی نیتز ايتن موضتوع متورد تأيیتد
واقع شد ،به وريکه مصاحبهشوندگان بر اين نکته تأکید داشتند که ورود گردشگران باعث کتاهش بیکتاری ،ايجتاد فراتتهای
شهلی و خدمات عمتومی کته منتافع دو رفته دارنتد ،ارزش اقتصتادی پیتدا کتردن زمینهتای نتامرغوب روستتايی ،ايجتاد روحیته
سرمايهگذاری در منطقه ،ايجاد تنوع در فعالیتهای اقتصادی و منابع درآمدی ،بهبود سیستمهای حم ونق و زيرساختهای روستا
و تهییر کاربری زمین شده است.
هم نانکه يافته های اين بخش نیز مورد تأيید پژوهشگران حوزه گردشگری روستايی از جمله تاتوگلو و همکاران( ،)0111گوو و
ولنتر( ،)0111گالدينی( ،)0112زاهدی( ،)0131اتالحیفرد( ،)0131کتاظمی( )0132و  ...قترار گرفتته استت .هم نانکته بتاتلر بتا
بررسی مطالعات و تحقیقات مختلف تأثیر گردشگری در کشورهای در حاا توسعه بیان میکند کته همته تحقیقتات بررستی شتده
نشان داده اند که گردشگران منافع اقتصادی گسترده برای روستايیان در جوامع روستايی ايجاد کردهآند ،اگرشه در ايتن تحقیقتات
میزان منابع حااله از گردشگری بسیار متفاوت بیان گرديده است ،میتوان گفت که گردشگری روستتايی دارای مزايتای بستیاری
برای نواحی روستايی است:
اوا آنکه موج

افزايش درآمد روستايیان می شود ،زيرا گردشگران به هنگام اقامت در روستا و يا ا راف آن ،نیاز به مکانی بترای

استراحت و خورد و خوراک هستند .پذيرايی از آنها از ريو ايجاد خانه ،رستوران ،قهوهخانه و فروشگاه میتوانتد درآمتد ختوبی
برای روستايیان به همراه بیاورد.
دومین فايده حتور گردشگران ،افزايش فرات اشتهاا است و هم نتین کتاظمی کته اشتتهاازايی ،ايجتاد درآمتد بترای ستاکنان
محلی ،کاهش فقر ،افزايش سرمايهگذاری و توسعه زيربنای اقتصادی رااز جمله مهمترين آثار اقتصادی توسعه گردشگری به شمار
میآورد.
در کنار اثرات مثبت ورود گردشگران بته منطقته روستتايی کهمتان ،بحتث در ارتبتاط بتا هزينتهها و اثترات منفتی اقتصتادی ورود
گردشگران الزم مینمايد ،به وريکه در نتیجه تجزيه و تحلی های نهايی شاهد اثرات منفی در حوزه اقتصتادی از جملته :کتاهش
شاغالن در بخش کشاورزی ،عدم تماي جوانان به انجتام فعالیتهتای کشتاورزی و تمايت بته مشتاغ ختدماتی ،کتاهش روحیته
تولیدگرايی در روستا ،کاهش مشارکت نیروی کار زنان روستايی در بخشهای زراعت و دامداری ،فصلی بدون مشاغ  ،افتزايش
هزينههای زندگی و شکاف درآمدی .هم نانکه گوو و ولنتر( )0111و گالدينی( )0112اين اثرات را تأيید مینمايند.
فرضیه دوم :هم نانکه در بخش يافتههای کمی فرضیه(ورود گردشگران اثرات اجتماعی -فرهنگی بر منطقته متورد مطالعته داشتته
است) تأيید شده است .در بخش يافتههای کیفی نیز اين موضوع مورد بحث قرار گرفتت ،کته در نهايتت نتتايج حتاکی از دو نتوع
اثرات مثبت و منفی اجتماعی -فرهنگی ورود گردشگران بر جامعه روستايی کهمان بوده است .اثرات منفی اجتماعی -فرهنگی که
شام افزايش نزاع و درگیری ،ايجاد تعارضهای هويتی در میان جوانان روستايی ،تماي به تقلیدگرايی و مدگرايی از گردشگران،
کاهش امنیت برای زنان و دختران روستايی جهت انجام فعالیتهای کشاورزی ،به وجود آمتدن فتتاهای غیترامن بته ختا ر ورود
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افراد خالفکار به منطقه ،افزايش جرم و جنايت ،افزايش توقعات و انت ارات که باعث القای نیازهای جديتد يتا فرانیازهتا در ستطح
روستا شده است ،کاهش مشارکت های سنتی ،کاهش اعتماد افراد به هتم و کتاهش روابتط بتین خانوادههتای روستتايی نستبت بته
گذشته ،افزايش میزان گناه و تهییر در زبان محلی و گويشها.
بطور کلی از ن راجتماعی -فرهنگی ورود گردشگران باعث شده که مردم روستايی منطقه کهمان پی به افزايش و بهبود خدمات و
امکانات اجتماعی مانند مهد کودک ،تأسیس ورزشگاه ،عابر بانم و  ،...توجه به حفظ الگوهای فرهنگی در زمینه موسیقی ،لبتاس
و انايع دستی ،ايجاد غرور و مباهات نسبت به فرهنگ محلی و ايجاد امکان مبادالت فرهنگی میان خود و ديگران ببرند.
اثرات مثبت اجتماعی -فرهنگی ورود گردشگران به منطقه روستايی کهمان را میتوان ايجاد آگاهی بیشتتر در ارتبتاط بتا نیازهتای
زندگی ،عالقه و انگیزه بیشتر روستايیان کهمان به حفظ و در بعتی از موارد احیا آداب و رسوم محلی ،افزايش سرمايه اجتمتاعی،
افزايش آگاهی نسبت به مساو روز ،بهبود شر ايط زندگی و ستطح ستالمت و آمتوزش روستتايیان کهمتان ،مبادلته فرهنگتی میتان
گردشگران و روستايیان ،کاهش مهاجرت به شهر و افزايش دلبستگی به ماندگاری در منطقه ،ايجاد امکان آشتنايی متردم بتا نحتوه
زندگی ساير نواحی.
نهايتاَ می توان گفت نتايج به دست آمده در باب اثرات منفتی و مثبتت اجتمتاعی -فرهنگتی ورود گردشتگران بته منطقته روستتايی
کهمتتان تأيیتتدی بتتر ن ريتتات پژوهشتتگرانی از جملتته هالتتدر( ،)0112اتتالحیفرد( ،)0131رضتتوانی( ،)0132علتتی قلتتیزاده
فیروزجايی( ،)0131داور( ،)0131جمعهپور و احمدی( )0131و اردستانی( )0132بوده است.
فرضیه سوم :همان وری که مالح ه شد ،ورود گردشگران اثرات زيست محیطی بر منطقه روستايی کهمان به همراه داشتته استت،
در بخش کمی مورد تأيید قرار گرفت و در بخش کیفی نیز اين اثرات مشاهده شد ،بطوريکه ساکنین روستايی منطقه کهمان ابتراز
نارضايتی از ورود گردشگران و آسی هايی که به محیطزيست آنها وارد میکنند دارد ،بطوريکه دغدغته ختا ر خیت ع یمتی از
مردم اين دو روستا وجود زباله ها و آلوده شدن رودخانه منطقه بوده است که اين خود عاملی در جهت توجته بیشتتر متردم روستتا
نسبت به پاکیزيگی و حفظ و نگهتداری از منتابع بیعتی ماننتد :باغتات ،رودخانته ،ششتمهها ،گیاهتان ،جتانوران و  ...شتده استت،
هم نانکتتتتته يافتتتتتتههای پتتتتتژوهش تأيیتتتتتدی بتتتتتر ن ريتتتتتات اتتتتتاح

ن رانتتتتتی از جملتتتتته :اتتتتتالحیفرد(،)0131

رضوانی(،)0132هالدر(،)0112زاهدی( ،)0131محالتی( ،)0130گوو و ولنتر( )0111میباشد.
پیشنهادها
اقتصادی:

 بکارگیری نیروی کار جوان روستايی منطقه کهمان در بخش تولیدی در زمینههای زراعت ،دامداری ،باغتداری ،زنبتورداری وشیالت -که در اثر ورود گردشگران و عدم برنامهريزی درست دولت ،گرايش به انجام مشاغ غیر رستمی(توزيع و فتروش متواد
مخدر  ،مشروبات الکلی و  )...پیدا کردهاند.
 بکارگیری نیروی کار زنان روستايی -که در اثرورود گردشگران ديگر از آنها جهت انجام امور کشاورزی استتفاده نمیشتود-در تولید انايع دستی و خانگی( قالیبافی ،تولید لبنیات محلی و .)...
 احداث هت و اقامتگاه و بکارگیری مردم منطقه در انجام اراوه خدمات مربو ه -از آنجايی که هزينه احتداث ايتن امکتان زيتاداست و نیاز به سرمايهگذاری بلندمدت دارد -لذا نیاز به حمايت مالی از سوی دولت است.
 تأسیس کارخانههايی با توجه به ظرفیت منطقه روستايی کهمان -0 :به دلی فراوانی آب تأستیس شتیالت و واحتدهای پترورشماهی  -0تأسیس کارخانجات بستهبندی و تولید خیارشور  -1با توجه به وجود باغات انبوه گردو در منطقه نیاز به احداث کارخانه
جهت فرآوری ،آماده و بستهبندی اين محصوا برای عرضه به گردشگران و بازار است.
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 از آنجا که افراد جوانتر تماي بیشتری به حمايتت گردشتگری روستتايی دارنتد ،بنتابراين در برنامتهها بتر ايتن قشتر از ستاکنانسرمايهگذاری بهینهتر خواهد بود.
 با توجه به ورود گردشگران فروان و به دلی نبود سرمايه کافی و عدم مسئولیت پذيری افراد نسبت به منطقه تفريحی ،میتوان باايجاد يم سازمان(محلی -مردمی) به امورو مساو مربوط به منطقه مذکور بپردازند ،بطوريکه با تأسیس عوارض در ورودی منطقه
کهمان؛ درآمد حاا از آن را ارف بهبود و بهسازی اراوه خدمات بیشتر شود(تعريض و بهسازی جادهها ،نص

لوله آب ،ايجاد

سط زباله ،سرويسهای بهداشتی و .)...
 باال بردن سطح امکانات تفريحی و رفاهی ،با توجه به ظرفیت باالی آبی منطقه و وجود رودخانته خروشتان میتتوان بتا تأستیساستخرهای شنا و قايقرانی در رودخانه و هم نین با توجه به وجود يخ ااهای برفی در کوههای گرين و سردسیر بودن اين منطقه،
میتوان از ظرفیت ورزشی(پیست اسکی ،جشنهای زمستانی ،ساختن مجسمه های يخی و برفتی) استتفاده نمتود و بته علتت وجتود
دره های بسیار زيبا و پوشیده شده از جنگ با احداث تلهکابین در منطقه در جهت جذب بیشتر گردشگران و درآمدزايی بهره برد.
 ايجاد مراکز موقت عرضه محصوالت باغی و زراعی در فص برداشتاجتماعي -فرهنگي:

در اين پژوهش پیشنهاد می شود که زمینه مناس

را برای ارتباط هرشه بیشتر گردشگران با ساکنان و حتور و مشارکت بیشتر آنتان

در برنامهها را فراهم نمايند و در تدوين برنامه های ر :گردشگری کهمان ،تعدادی از افراد نماينتده روستتا(ريش ستفیدان ،دهیتار،
افراد بانفوذ روستا) در جلسات کارشناسی حتور داشته باشند.
 در پژوهش حاضر پیشنهاد میشتود کته در زمینتههای ا العرستانی و تبلیهتات و افتزايش دانتش و آگتاهی ستاکنان و حتتی دربرگزاری کالس های آموزشی از همکاری عمومی استفاده گردد و توجه و همکاری سازمان ادا و سیما و شبکه استانی افتالک و
مسئولین استانی را در اين امر جل

شود.

 با توجه به وجود فتاهای غیرايمنی(کوهستانی و جنگلی بتودن) در منطقته و ورود اراذا ،حتتور نیروهتای انت تامی و تأستیسپاسگاه ضروری میباشد.
 ايده االی اين پژوهش بر احیای بخش خصوای ،بته ويتژه سترمايهگذاری ختود روستتايیان استت بته نحتوی کته حتتی ختودروستايیان بتوانند در بسیاری موارد جايگزين بخش دولتی شده و کارهتا را بته پتیش ببرنتد.از آنجتايی کته دولتت بته عنتوان يتم
تصمیمگیر در تمام عراه های کشور دخالت مستقیم و موثر دارد ،بنابراين هر نتوع تصتمیم و سیاستتگذاری میتوانتد بتر توستعه
انعت گردشگری و يا عدم توسعه آن موثر باشد .از عوام دولتی که می تواند بتر عتدم توستعه اتنعت گردشتگری متوثر باشتد،
میتوان به روشن نبودن اهداف و سیاستهای گردشگری و تصدیگری دولت در عراه گردشگری ،هم نین اقدامات ستلیقهای
محدودکننده مقامات غیرمسئوا و حمايت ناکافی دولت از سرمايهگذاری در بختش گردشتگری اشتاره کترد .بنتابراين میبايستت
برای اين بخش انگیزه الزم فراهم شود که در اين زمینه الزم است که اقدامات ذي اورت گیرد :واگذاری بخشی از تصدیگری
و اجرايی بخش دولتی به بختش خصواتی و روستتايیان ،فتراهم ستاختن تستهیالت بتانکی و اعطتای وامهتای کمبهتره بته بختش
خصوای و روستايیان ،خارج ساختن عملیات اداری سترمايهگذرايبخش خصواتی و روستتايیان از رونتدهای مرستوم و گستترده
اداری و به راه انداختن کار آنها در کمترين فااله زمانی.
 در رابطه با عوام فرهنگی -اجتماعی که شايد بتوان گفت يکی از مهمترين عوام در برنامهريزی و توسعه روستتايی در ايتراناست ،الزم است که از رف متردم و بتا مشتارکت شتان بتا دولتت اقتدامات زيتر اتورت گیترد :تهیته و اجترای يتم استتراتژی
ا العرسانی مرتبط با بخش گردش گری به ويژه در رابطه با آداب و رسوم منطقه به گردشگران با هدف آگاه ساختن آنها و احترام
و ارزش گذاشتن به رسوم و سنت های روستايیان از رف گردشگران ،تجهیز مدارس موجود در روستا ،ايجتاد کتابخانته و مراکتز
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فرهنگی در روستا ،اجرای برنامههای فرهنگتی و اوقتات فراغتت(از ديتدگاه اکثتر پاستخگويان ن یتر ايجتاد ورزشتگاه ،احتداث و
راهاندازی پارک و  )...در روستا ،اجرا و تهیه برنامههايی برای باال بتردن ستطح آگتاهی منطقته روستتايی کهمتان از گردشتگری و
گردشگران ،ايجاد زيرساخت های مناس

و احداث تأسیسات و امکانات الزم جهت حفتظ آثتار ستنتی و فرهنتگ متردم روستتای

مورد مطالعه.
 حمايت از تشکی گروهها و انجمن های محلی در رابطه با گردشگری و تالش در جهت بیشتر کردن آگاهیهای جامعته محلتیدر خصون پذيرش گردشگران و مشارکت دادن آنها در تصمیمگیریها و اجرای اقدامات عمرانی و توسعهای در سطح محدوده
و منطقه.
 بازنگری ر :جامع گردشتگری کهمتان و هم نتین اولويتبنتدی نیازهتا و اقتدام برنامتهريزی شتده بترای رفتع موانتع توستعهگردشگری در منطقه روستايی کهمان.
زيستمحیطي:

 -نص

سط های زباله و ايجاد سیستم حم زباله ناشی از ورود گردشتگران و هم نتین راهانتدازی سترويسهای بهداشتتی کته

تحت ن ارت انجمن محلی يا دهیار منطقه باشد.
 با توجه به وجتود گونتههای مختلتف جتانوری و گیتاهی در منطقته کهمتان ،پیشتنهاد میشتود کته در ايتن منطقته يتم منطقتهحفاظتشده ايجاد شود که در آن گونه های مختلف جانوری و گیاهی جهت جذب بیشتر گردشگران وجود داشته باشد.
 احداث پارکینگ عمومی و هم نین ايجاد سیستم حم ونق عمومی. تأسیس جايگاه ويژه برای زيست بانان در منطقه کهمان و دادن امکانات و تجهیزات الزم به آنها با توجه به وجود پتانسی های منطقه روستايی کهمان مانند وجود يخ ااها و اکوسیستمهای کوهستانی ،وجود گونههای گیاهیو جانوری مختلف ،وجود درههای زيبا و بین یر و پوشیده از جنگ

و وجود ششتمههای فتراوان در توا رودخانته کهمتان الزم

است که اقداماتی برای جلوگیری از ايجاد عوام زيست محیطی منفی ن یر شرای مفرط و خارج از ظرفیت ،تهییر کاربری اراضی
بودن وضعیت بهداشتی بسیاری از منابع مهیتای گردشتگری و ريختتن زبالته در ستطح مراتتع و

کشاورزی و منابع بیعی ،نامناس

روستا ،دادن مجوز به روستايیان برای ساخت مهازه يا هت و  ...بتر روی زمینهتای کشتاورزی ختود و  ...از ترف متردم و دولتت
اورت گیرد.
 با توجه به پوشش جنگلی منطقه مورد مطالعه و رعايت نکردن نکات ايمنی بعتی از گردشگران ،آتش سوزی امکانتاتی شتونبرجهای ديده بانی و پاسداری از محیط و امکانات و تجهیزات کام ا فتاء حريتو در اختیتار قترار گیترد تتا ايتن ثتروت بیعتی و
خدادادی به خاکستر تبدي نشود.
 تشويو سازمانها ،ادارات و ارگانهای مختلف در سطح استان جهت برگزاری اردوها و سفرهای گروهتی بته منطقته روستتايیکهمان.
 -نص

تابلوهای هشدار شرای دام و هم نین شکار ممنوع در سطح منطقه.

 با توجه به کوهستانی بودن منطقه کهمان و نبتود امکانتات تفريحتی ،ايجتاد پناهگاههتای کوهستتانی بتا تجهیتزات کتافی بترایگردشگرانی که میخواهند ش

را در کوههای گرين اقامت کنند ،ضروری است.
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