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چکـیده
برنامهریزي توسعهي گردشگري ميتواند باعث تحركبخشي به رشد اقتصادي و همچنين برنامهریزي کاربري زمين و
جذب افراد به مناطقي که گردشگري در آنجا توسعه یافته است شود .از این رو ،براي توسعهي گردشگري روستایي
شناسایي سيستم گردشگري مناسب امري ضروري است .لذا ،پژوهش حاضر با هدف تحليل سلسلهمراتبي سيستمهاي
گردشگري و انتخاب مناسبترین سيستم گردشگري در روستاهاي هدف گردشگري شهرستان بویراحمد انجام گرفت .روش
اتخاذ شده در این پژوهش تحليلي با هدف کاربردي بود .دادههاي مورد نياز با نظرخواهي از متخصصان حوزهي
گردشگري و نخبگان محلي در منطقهي مورد مطالعه ( )n=01بدست آمد .ابزار جمعآوري دادهها مصاحبهي ساختارمند و
پرسشنامه بود .تجزیه و تحليل دادهها با استفاده از فرآیند تحليل سلسله مراتبي ( )AHPدر محيط نرمافزار Expert
 Choiceانجام گرفت .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ،سيستم گردشگري بومگردي ،وزن و جایگاه باالتري
نسبت به دیگر سيستمهاي گردشگري دارد و مناسبترین گزینه براي توسعهي گردشگري در منطقهي مورد مطالعه به
شمار ميرود .پس از آن گردشگري کشاورزي ،گردشگري مذهبي و فرهنگي به ترتيب در اولویتهاي دوم تا چهارم قرار
دارند و در آخر گردشگري ورزشي پایينترین اولویت را به خود اختصاص داده است.

واژگـان کلـیدی :سيستم گردشگري ،گردشگري روستایي ،بویراحمد

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه یاسوج
 -2دانشیار ترویج و توسعه کشاورزی دانشگاه یاسوج (نویسنده مسئول)
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 -1مقدمه
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گردشگري روستایي ویترین شيوهي زندگي روستایي و یک پيوند پویا بين اقتصاد شهري و روستایي است (پرز -309 :1101 ،
 .)301در حال حاضر در اغلب کشورهاي دنيا از جمله ایران ،گردشگري به ویژه گردشگري روستایي اهميت و جایگاه خاصي در
توسعه پيدا کرده است .به طوریکه پس از برنامهي چهارم توسعه ،دولت سياستهاي مختلفي را براي توسعهي گردشگري در نواحي
روستایي اتخاذ نموده است .که از جملهي این سياستها ميتوان به تشکيل کميتههاي گردشگري روستایي و عشایري ،تعيين
حدود  971روستاي هدف گردشگري و تعيين مناطق نمونهي گردشگري که به منظور جذب گردشگر روستایي در دستور کار
سازمان ميراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگري قرار گرفته است اشاره نمود (رضواني و بيات .)12-13 :0939 ،از طرفي ،یکي از
مناطق گردشگرپذیر کشور ،استان کهگيلویه و بویراحمد و به ویژه ،شهرستان بویراحمد ميباشد .زیرا در اختيار داشتن امکانات
بالقوهي طبيعي همچون (رودخانههاي پرآب ،چشمههاي آب معدني گوارا و خروشان ،یخچالهاي طبيعي ،منطقهي حفاظت شده با
تنوع گياهي و کوههایي بکر و همچنين صنایع دستي ،زیارتگاهها و غيره) موقعيت خاصي را براي این شهرستان پدید آورده است .از
این رو ،این شهرستان ميتواند به عنوان یکي از نواحي با پتانسيل باال جهت توسعه و برنامهریزي گردشگري قابل بررسي و مطالعه
باشد .اما نکتهي حائز اهميت آن است که با وجود اینکه در این شهرستان جاذبههاي مختلف گردشگري و روستاهاي هدف
گردشگري زیادي از جمله روستاهاي (دهنو ،شهنيز ،تنگ تامرادي ،مختار و منصورخاني کاکان) وجود دارد (سازمان ميراث فرهنگي،
صنایع دستي و گردشگري استان کهگيلویه و بویراحمد )0933 ،اما تاکنون ارزیابي دقيقي در زمينهي این که وضعيت کلي سيستم
گردشگري در روستاهاي مذکور چگونه باشد؟ و یا این که چه نوع سيستم گردشگري براي پيادهسازي در منطقهي مورد نظر اولویت
داشته باشد؟ صورت نگرفته است .بر این اساس ،پژوهش حاضر با هدف تحليل سلسلهمراتبي سيستمهاي گردشگري قصد دارد تا با
مطالعهي سيستمهاي گردشگري روستایي در شهرستان بویراحمد و اولویتبندي آنها به سؤاالت مذکور پاسخ دهد.

-2مبانی نظری
در زمينهي گردشگري روستایي دیدگاههاي متنوعي وجود دارد :به عقيدهي (شارپلي و شارپلي )0337 ،1گردشگري روستایي
کيفيتهاي ذاتي حس فضا ،صلح و آرامش ،و فرار از فشارهاي مدرن است( .دیميتوروسکي 9و همکاران )183 :1101 ،نيز بر این
باورند که گردشگري روستایي داراي هر دو شرط جغرافيایي و یک توصيفگر از فعاليتهاي فرهنگي مرتبط با جوامع روستایي
است( .ارویرا )8 :1118 ،0نيز بيان ميکند که گردشگري روستایي شامل طيف وسيعي از فعاليتهاي فراگير از جاذبههاي طبيعي و
انسان ساخته شده ،امکانات و تسهيالت ،حمل و نقل ،بازاریابي و سيستمهاي اطالعاتي است .از این رو ،ميتوان گفت که با توجه
به دالیل و انگيزههاي متفاوت گردشگران ،انواع خاصي از گردشگري در نواحي روستایي وجود دارد که به شخص مسافر ،ویژگي-
هاي مقصد و انگيزهي سفر بستگي دارد (بابایيهمتي و موالئيهشتجين .)012 :0931 ،بنابراین با توجه به اهداف گردشگران مي-
توان گردشگري روستایي را به  2دسته به شرح زیر تقسيم کرد:
گردشگري فرهنگي :3در زمينهي صنعت گردشگري ،فرهنگ به عنوان مجموعهي کامل از ویژگيهاي متمایز معنوي ،مادي،
فکري و عاطفي تعریف شده است که مشخص کنندهي یک جامعه یا گروه اجتماعي است (چاین 2و همکاران.)97 :1101 ،
گردشگري فرهنگي فرصت یکساني است براي ميزبان و گردشگران براي فهم و درك بهتر جهان در حال توسعه که خالف سليقه
و احساسات ما است ولي در مکان ميزبان غني هستند (عبدالرحمان 7و همکاران.)921 :1102 ،
گردشگري محيطي یا اکوتوریسم :8اکوتوریسم نوعي گردشگري است که عالوه بر تعامل با جاذبههاي طبيعي با زندگي و
هنجارهاي اجتماعي مردم محلي که خود نيز در تعامل با جاذبههاي طبيعي است ،در ارتباط ميباشد و به عنوان پایدارترین نوع
طبيعتگردي و سازگارترین نوع گردشگري است که ميتواند فرصتهاي بينظيري را براي توسعهي همه جانبه روستایي ،مدیریت
منابع و مدیریت مناطق حفاظت شده بهوجود آورد (بابایيهمتي و موالئيهشتجين.)012 :0931 ،
گردشگري سبز :3اگر چه در بعضي کشورها اصطالح "گردشگري سبز" به گردشگري روستایي وگردشـگري در یيالقهاي
خوش آب و هوا اطالق ميشود ،اما اغلب براي توصيف نوعي از گردشگري به کار ميرود ،که بيشتر طرفدار محيطزیست است.
گردشگري سبز بهترین روش براي توسعهي ارتباط همزیستي بين محيطزیست طبيعي و اجتماعي است (ميرکتولي و مصدق،
001 :0983؛ بابایيهمتي و موالئيهشتجين.)017 :0931 ،

1 Perez
2 Sharpley & Sharpley
3 Dimitrovski
4 Eruera
5 Cultural Tourism
6 Chin
7 Abdurahman
8 Eco Tourism
9 Green Tourism
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گردشگري مزرعه یا فارم توریسم :0گردشگري مزرعه ،ابزاري براي حفاظت از چشماندازهاي سنتي است و شامل اقامت و نيز
مشارکت در فعاليتهاي کشاورزي در مزرعه بوده و در بين خانوارهاي کشاورز به عنوان مکمل و جایگزین فعاليتهاي اقتصادي
رواج پيدا کرده است( .بابایيهمتي و موالئيهشتجين017-012 :0931 ،؛ فوربورد 1و همکاران.) 832 :1101 ،
گردشگري مذهبي :9زیـارت مکانهـاي مـذهبي موجب تسالي خاطر و آرامش روحي انسانها ميشود از این رو ،وجود
زیارتگاهها در شهرهایي م انند مشهد و قم در ایـران ،واتيکان در ایتاليا ،روستاهـاي نظيـر امـامزاده داوود در نزدیک تهران ،جمکران
در نزدیک قم از جمله مکانهاي گردشگري مذهبي ميباشند (ميرکتولي و مصدق.)009-001 :0983 ،
گردشگري روستایي (گردشگري محلي ـ روستایي) :این نوع گردشگري شامل :اردو زدن ،اقامت در منازل اجارهاي گشت و
شکار در حيات وحش ،بازاریابي صنایع دستي ،جشنوارههاي فرهنگي ،ورزشهاي ماجراجویانه ،راهپيمایي ،بازدید از مکانهاي
تاریخي ،جشنوارههاي موسيقي ميتواند باشد .در واقع هر نوع فعاليت تفریحي ممکن در نواحي روستایي است (بابایيهمتي و
موالئيهشتجين017 :0931 ،؛ حاجينژاد و همکاران.)000 :0939 ،
گردشگري مانند هر موضوع چند بعدي دیگر ،یک سيستم است .به تبع این خصيصـه و اینکـه هـر سيسـتم از اجزایي تشکيل
ميشود ،گردشگري نيز عناصر و اجزایي دارد که با ترکيب یکدیگر ،یک کليت را به وجـود مـيآورند .درك درست هر سيستم به
شناخت اجزاي سيسـتم و کليـت آن نيازمنـد اسـت( .کالنتري و ملک .)30 :0939 ،بـر ایـن اسـاس ،عناصر مورد نظر در بررسي
سيستمهاي گردشگري روستایي ،در جدول  0نشان داده شده است.
جدول  :1عناصر مورد نظر در بررسی سیستمهای گردشگری روستایی
ابعاد

جاذبهها

کالنتري و ملک ( ،)0939روبرایت 0و
همکاران ( ،)1102فاطيمه)1103( 3

حمل و نقل

دیميترو و پتروسکا)1101( 2

خدمات

بهنام مرشدي و همکاران (،)0933
رجرتنم 7و همکاران ()1100

آگاهي و اطالعرساني

 -0در دسترس بودن بروشورها ،کتابهاي راهنما و مجالت سفر براي گردشگران؛ -1
تبليغات از طریق تابلوها و اعالنات راهنما نصب شده در سطح منطقه؛  -9تبليغات از طریق
رادیو و تلویزیون (مستند و اخبار)؛  -0استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و تبليغات از
طریق امکانات فضاي مجازي نظير کانالهاي تلگرامي و غيره

کاتسوني ،)1107( 8حسيني و سازور
( ،)0931جزدزوسکا و جگوسزوسکا3
()1107

ادارات و نهادها

 -0هماهنگي فعاليتهاي سازمانهاي مختلف دست اندرکار نظير ميراث فرهنگي ،دهياري،
راهداري و غيره؛  -1ارائه تسهيالت بانکي به متقاضيان راهاندازي خدمات گردشگري و
تسهيل روند آنها؛  -9ساخت و گسترش تاسيسات زیربنایي نظير واحدهاي پذیرائي و اقامتي،
توليد و عرضه صنایع دستي ،تفریحي و ورزشي و غيره؛  -0برگزاري تورهاي ورزشي
عمومي نظير اسکي ،کوهپيمایي ،دوچرخه سواري و غيره؛  -3احداث بازارهاي سنتي و
مراکز خرید تخصصي مختلف مثل فروشگاههاي صنایع دستي و توليدات روستایي

حسيني و سازور ()0931
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شاخصها
-0جاذبههایي نظير رودخانه ،جنگل و غيره؛  -1جاذبههاي اقليمي نظير برف ،باران ،پيست
اسکي و غيره؛  -9جاذبههایي نظير موسيقي محلي ،آواز و غيره؛  -0فضاي بومي و سنتي
روستاها
 -0برخورداري جادهها از کيفيت مناسب نظير آسفالت ،عالئم جادهاي و غيره؛  -1در
دسترس بودن خدمات تعمير و نگهداري وسایل نقليه؛  -9برخورداري از ایمني کافي در
استفاده از وسایل نقليه عمومي؛  -0دسترسي به وسایل حمل و نقل عمومي نظير تاکسي و
غيره
 -0امکانات رفاهي مثل هتل ،مسافرخانه ،خانههاي خصوصي و اردوگاههاي تفریحي؛ -1
امکانات رفاهي نظير رستورانها و سفرهخانههاي سنتي؛ -9دسترسي به خدمات درماني نظير
داروخانه و..؛  -0دسترسي به پمپ بنزین و پمپ گاز

منابع

 -3روش تحقیق
این پژوهش ،به لحاظ هدف کاربردي ،از نظر ميزان و درجهي کنترل متغيرها ميداني و از نظر پارادایم ،جزء تحقيقات کيفي
ميباشد .ابزار به کار گرفته شده در این پژوهش ،مصاحبهي ساختارمند و پرسشنامهي نه درجهاي توماس ال ساعتي بوده است.
1 Farm-Tourism
2 Forbord
3 Religious Tourism
4 Rubright
5 Fatimah
6 Dimitrov & Petrevska
7 Rajaratnam
8 Katsoni
9 Jazdzewska & Jagnuszewska
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جامعهي آماري پژوهش شامل کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و نخبگان محلي (افراد مطلع نظير شورا ،دهيار و
غيره) در روستاهاي هدف گردشگري شهرستان بویراحمد (دهنو ،شهنيز ،تنگ تامرادي ،مختار و منصورخاني کاکان) بودند .در این
پژوهش مجموعاً  03پرسشنامه ميان (دهياران ،کارشناسان و فعاالن در حوزهي گردشگري) توزیع شد که از این تعداد  01پرسشنامه
جمع آوري گردید .تجزیه و تحليل دادهها با استفاده از فرآیند تحليل سلسله مراتبي  AHPدر محيط نرمافزار Expert Choice
انجام شد .فرآیند تحليل سلسله مراتبي جهت استخراج مقياسهاي نسبي از مقياسهاي زوجي دادههاي گسسته و پيوسته به کار
ميرود .این مقياسها ممکن است براي اندازهگيريهاي واقعي به کار روند یا اینکه نشاندهندهي وزن نسبي ترجيحات باشند
(قدسي پور .)0933 ،به طور کلي براي تصميم گيري به شيوهي  AHPگامهاي زیر طي ميشود:
 -0تعيين ارتباط بين اجزا و ایجاد یک ساختار سلسله مراتبي (درخت سلسله مراتبي) از موضوع مورد بررسي شامل :هدف،
معيارها ،گزینهها.
 -1تعيين وزنهاي نسبي معيارها نسبت به هدف مطالعه
-9تعيين ماتریس مقایسهي زوجي زیر معيارها نسبت به معيارها
 -0مقایسهي زوجي گزینه ها نسبت به هر یک از زیر معيارها
-3تعيين وزن نهایي گزینهها ،که وزن نهایي هر گزینه از مجموع حاصل ضرب وزن هر معيار در وزن زیر معيارهایش ضرب در
وزن گزینه در آن زیر معيار طبق رابطه ( )0بدست ميآید.
𝑁
𝑀
) 𝑗𝑖𝑔( 𝐽𝑊 𝐾𝑊 ∑𝐾=1 ∑𝐽=1
رابطه (:)0
که در این رابطه:
𝑘𝑤 .ضریب اهميت معيار k
𝑖𝑤  .ضریب اهميت معيار i
𝑗𝑖𝑔  .امتياز گزینه  jدر ارتباط با زیر معيار  iميباشد.
عالوه بر مراحل باال نکتهي حائز اهميت در فرآیند تحليل سلسله مراتبي نرخ ناسازگاري ماتریس مقایسهي زوجي ميباشد .این
مکانيزم نشان ميدهد که تا چه حد ميتوان به اولویتهاي حاصل از اعضاي گروه و یا اولویتهاي جدولهاي ترکيبي اعتماد نمود.
حداکثر نرخ ناسازگاري قابل قبول برابر  1/0ميباشد .نکتهي قابل ذکر این است که مقایسهي زوجي گزینهها با هم و تعيين
ترجيحات ،لزوماً ميبایست توسط تصميمگيرندهي آگاه به گزینهها و معيارها صورت گيرد (ساعتي.)0381 ،0
محدودهي مورد مطالعه ،شهرستان بویراحمد یکي از شهرستانهاي جنوبي ایران بود که در استان کهگيلویه و بویراحمد قرار
گرفته است .این شهرستان بين استانهاي فارس ،اصفهان ،چهارمحال و بختياري و شهرستانهاي دنا ،کهگيلویه ،چرام و باشت
قرار دارد (شکل  .)0مرکز این شهرستان شهر یاسوج است ،که در مختصات جغرافيایي  30درجه و  92دقيقه طول شرقي و 91
درجه و  01دقيقه عرض شمالي و ارتفاع  0871متري از سطح دریا قرار دارد .جمعيت این شهرستان بر طبق سرشماري سال ،0931
برابر با  109770نفر بوده است که حدود  011081هزار نفر در مناطق شهري ساکن هستند و بقيه را جمعيت روستایي و عشایري
تشکيل ميدهند .این شهرستان داراي  3بخش (مرکزي ،سپيدار ،کبگيان ،لوداب و مارگون) و  00دهستان (دشتروم ،سررود جنوبي،
سررود شمالي و کاکان (بخش مرکزي) سپيدار مرکزي (سپيدار) و چيتاپ و دم چنار (کبگيان) ،چين و لوداب (لوداب) ،مارگون و
زیالیي (مارگون) ميباشد (استانداري کهگيلویه و بویراحمد .)0931 ،در شهرستان بویراحمد پنج روستاي گردشگري وجود دارد که
در این پژوهش مورد توجه قرار گرفتهاند .این روستاها عبارتنداز :روستاي دهنو ،شهنيز ،تنگ تامرادي ،مختار ،و منصورخاني کاکان
(سازمان ميراث فرهنگي ،صنایع دستي و گردشگري استان کهگيلویه و بویراحمد.)0933 ،

شکل  :1موقعیت جغرافیایی شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد
1 Saaty

4

-4یافتههای تحقیق
تعیین ساختار سلسله مراتبی
گام اول در روش  AHPایجاد مـدل و تـدوین مسـئله اسـت .درخت سلسله مراتبي مربوط به این مطالعه از ترکيب  0سطح
مطابق شکل ( )1تشکيل شـده اسـت .که در سـطح اول ،هـدف اصلي پژوهش (انتخاب مناسبترین سيستم گردشگري براي
روستاهاي هدف گردشگري در شهرستان بویراحمد) قرار دارد .در سطح دوم ،معيارها (جاذبهها ،خدمات ،ادارات ،آگاهي ،حمل و
نقل) ،در سطح سوم ،زیر معيارها و در سطح چهارم ،گزینـههـا (سيستمهاي گردشگري :بومگردي (اکوتوریسم) ،گردشگري
کشاورزي (اگري توریسم) ،گردشگري ورزشي ،گردشگري فرهنگي و گردشگري مذهبي) قرار دارنـد.
انتخاب مناسبترین سیستم گردشگری

جاذبهها

3 4

2

1

4

3

2

آگاهي

ادارات

1

(اگري توریسم)

5

3 4

2

فرهنگي

1

2 3 4

1

3 4

مذهبي

2

1

ورزشي

شکل  :2ساختار سلسله مراتبی مسئلهی مورد پژوهش
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بومگردي

خدمات

حمل و نقل

تعیین وزنهای نسبی معیارها نسبت به هدف
در ادامهي فرآیند تحليل سلسله مراتبي مسألهي تحقيق و تحليل جداول مقایسات زوجي ،به منظور تعيين وزنهاي نسبي
معيارهاي اصلي ،اولویت هر یک از معيارها نسبت به هدف تحقيق مشخص شد .ماتریس نرمال شده و اولویت معيارهاي اصلي
نسبت به هدف در شکل ( )9نشان داده شده است .همانگونه که در شکل ( )9آمده است ،معيارهاي تعيين شده در انتخاب سيستم
گردشگري مناسب ،داراي ارزش برابر هستند و همهي معيارها به یک اندازه در انتخاب سيستم گردشگري مناسب مؤثر هستند.

شکل  :3ضریب اهمیت هر یک از معیارهای پژوهش نسبت به هدف

5

تعیین ماتریس مقایسهی زوجی زیر معیارها نسبت به معیارها
پس از تعيين ضریب اهميت هر یک از معيارها نسبت به هدف مطالعه ،بایستي وزن و اهميت هر یک از زیر معيارهاي مسئله-
ي مورد بررسي ني ز نسبت به معيارهاي اصلي مشخص شود .براي این منظور ،زیر معيارهاي هرکدام از معيارهاي اصلي موضوع ،با
یکدیگر به صورت دو به دو مقایسه شدند و پس از نرمال سازي ماتریس مقایسههاي زوجي ضریب اهميت هر کدام از آنها
مشخص گردید .بر اساس نتایج حاصل از مقایسه زوجي ضریب اهميت زیرمعيارها از دیدگاه متخصصان ،وزن و رتبهبندي این
شاخصها نسبت به یکدیگر در جدول ( )1نشان داده شده است.
با توجه به نتایج بدست آمده ،زیر معيارهاي جاذبههایي نظير رودخانه ،جنگل و غيره با وزن  ،1/018برخورداري جادهها از
کيفيت مناسب نظير آسفالت ،عالئم جادهاي و غيره با وزن  ،1/003دسترسي به پمپ بنزین و پمپ گاز با وزن  ،1/138استفاده از
فناوري اطالعات و ارتباطات و تبليغات از طریق امکانات فضاي مجازي نظير کانالهاي تلگرامي و غيره با وزن  ،1/998هماهنگي
فعاليتهاي سازمانهاي مختلف دست اندرکار نظير ميراث فرهنگي ،دهياري ،راهداري و غيره با وزن  1/127در رتبههاي اول قرار
گرفتند و در نتيجه بيشترین درجهي اهميت را در بين معيارهاي خود دارند .همچنين نتایج حاصل از نرخ ناسازگاري نظرات گروه
تصميمساز نيز نشان داد که با توجه به برقراري شرط  CR< 1/0در نظرات گروه  AHPسازگاري وجود دارد و در نتيجه اولویت-
هاي بدست آمده داراي قابليت اعتماد ميباشد.
جدول  :2وزن و رتبهبندی زیر معیارها نسبت به معیارها؛ منبع :یافتههای پژوهش
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زیر معیارها
جاذبههایي نظير رودخانه ،جنگل و غيره
جاذبههاي اقليمي نظير برف ،باران ،پيست اسکي و غيره
جاذبههایي نظير موسيقي محلي ،آواز و غيره
فضاي بومي و سنتي روستاها
برخورداري جادهها از کيفيت مناسب نظير آسفالت ،عالئم جادهاي و غيره
دسترسي به وسایل حمل و نقل عمومي نظير تاکسي و غيره
در دسترس بودن خدمات تعمير و نگهداري وسایل نقليه
برخورداري از ایمني کافي در استفاده از وسایل نقليه عمومي
دسترسي به پمپ بنزین و پمپ گاز
امکانات رفاهي مثل هتل ،مسافرخانه ،خانههاي خصوصي و اردوگاههاي تفریحي
امکانات رفاهي نظير رستورانها و سفرهخانههاي سنتي
دسترسي به خدمات درماني نظير داروخانه و غيره
استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و تبليغات از طریق امکانات فضاي مجازي نظير کانالهاي
تلگرامي و غيره
تبليغات از طریق تابلوها و اعالنات راهنما نصب شده در سطح منطقه
تبليغات از طریق رادیو و تلویزیون (مستند و اخبار)
در دسترس بودن بروشورها ،کتابهاي راهنما و مجالت سفر براي گردشگران
هماهنگي فعاليتهاي سازمانهاي مختلف دست اندرکار نظير ميراث فرهنگي ،دهياري ،راهداري
و غيره
ساخت و گسترش تأسيسات زیربنایي نظير واحدهاي پذیرایي و اقامتي ،توليد و عرضه صنایع
دستي ،تفریحي و ورزشي و غيره
ارائه تسهيالت بانکي به متقاضيان راهاندازي خدمات گردشگري و تسهيل روند آنها
احداث بازارهاي سنتي و مراکز خرید تخصصي مختلف مثل فروشگاههاي صنایع دستي و توليدات
روستایي
برگزاري تورهاي ورزشي عمومي نظير اسکي ،کوهپيمایي ،دوچرخه سواري و غيره

وزن
1/018
1/199
1/073
1/020
1/003
1/118
1/072
1/007
1/138
1/102
1/102
1/101

رتبه
0
1
9
0
0
1
9
0
0
1
1
9

1/998

0

1/188
1/113
1/023

1
9
0

1/127

0

1/110

1

1/031

9

1/028

0

1/031

3

نرخ ناسازگاری
1/19

1/12

1/11

1/11

1/11

مقایسهی زوجی گزینهها نسبت به هر یک از زیر معیارها
بعد از تعيين ضریب اهميت معيارها و زیرمعيارها ،ضریب اهميت گزینهها نسبت به تک تک زیر معيارها تعيين شد .با توجه به
نتایج مندرج در جدول ( )9گروه تصميم ساز در ارزیابي خود از تأثير زیر معيارهاي مختلف بر انتخاب سيستم گردشگري سه زیر
معيار احداث بازارهاي سنتي و مراکز خرید تخصصي مختلف مثل فروشگاههاي صنایع دستي و توليدات روستایي ( ،)1/137جاذبه-
هایي نظير رودخانه ،جنگل و غيره ( )1/193و دسترسي به خدمات درماني نظير داروخانه و غيره ( )1/110را داراي بيشترین تأثير و
1

سه زیر معيار در دسترس بودن بروشورها ،کتابهاي راهنما و مجالت سفر براي گردشگران ( ،)1/070فضاي بومي و سنتي روستاها
( )1/021و ساخت و گسترش تأسيسات زیربنایي نظير واحدهاي پذیرائي و اقامتي ،توليد و عرضه صنایع دستي ،تفریحي و ورزشي و
غيره ( )1/008را داراي کمترین تأثير در انتخاب سيستم گردشگري کشاورزي ارزیابي کردهاند.
جدول  :3وزن گزینهها نسبت به هر یک از زیر معیارها؛ منبع :یافتههای پژوهش
گزینهها (سیستمهای گردشگری)

اکوتوریسم

اگری توریسم

ورزشی

فرهنگی

1/922
1/001
1/993
1/001
1/133
1/930
1/978
1/931

1/193
1/083
1/088
1/021
1/033
1/031
1/039
1/083

1/130
1/133
1/099
1/001
1/033
1/021
1/017
1/029

1/028
1/038
1/033
1/010
1/008
1/009
1/002
1/099

1/097
1/012
1/031
1/021
1/027
1/031
1/077
1/029

1/10
1/10
1/12
1/10
1/19
1/11
1/10
1/10

1/021 1/019 1/012 1/032 1/933

1/10

1/021
1/023
1/013
1/083
1/037
1/093

1/11
1/11
1/10
1/19
1/11
1/19

1/033 1/091 1/033 1/079 1/978

1/11

1/038 1/017 1/098 1/089 1/933

1/11

1/003 1/001 1/033 1/031 1/938

1/10

1/020 1/008 1/020 1/008 1/980

1/10

1/031 1/130 1/018 1/031 1/130

1/19

1/092 1/003 1/019 1/137 1/923

1/11

1/093
1/913
1/931
1/970
1/010
1/973

1/081
1/110
1/100
1/070
1/039
1/037

1/013
1/009
1/021
1/001
1/013
1/038

1/000
1/009
1/031
1/013
1/013
1/012
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جاذبههایي نظير رودخانه ،جنگل و غيره
جاذبههاي اقليمي نظير برف ،باران ،پيست اسکي و غيره
جاذبههایي نظير موسيقي محلي ،آواز و غيره
فضاي بومي و سنتي روستاها
برخورداري جادهها از کيفيت مناسب نظير آسفالت ،عالئم جادهاي و غيره
در دسترس بودن خدمات تعمير و نگهداري وسایل نقليه
برخورداري از ایمني کافي در استفاده از وسایل نقليه عمومي
دسترسي به وسایل حمل و نقل عمومي نظير تاکسي و غيره
امکانات رفاهي مثل هتل ،مسافرخانه ،خانههاي خصوصي و اردوگاههاي
تفریحي
امکانات رفاهي نظير رستورانها و سفرهخانههاي سنتي
دسترسي به خدمات درماني نظير داروخانه و..
دسترسي به پمپ بنزین و پمپ گاز
در دسترس بودن بروشورها ،کتابهاي راهنما و مجالت سفر براي گردشگران
تبليغات از طریق تابلوها و اعالنات راهنما نصب شده در سطح منطقه
تبليغات از طریق رادیو و تلویزیون (مستند و اخبار)
استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و تبليغات از طریق امکانات فضاي
مجازي نظير کانالهاي تلگرامي و غيره
هماهنگي فعاليتهاي سازمانهاي مختلف دستاندرکار نظير ميراث فرهنگي،
دهياري ،راهداري و غيره
ارائه تسهيالت بانکي به متقاضيان راهاندازي خدمات گردشگري و تسهيل روند
آنها
ساخت و گسترش تأسيسات زیربنایي نظير واحدهاي پذیرائي و اقامتي ،توليد و
عرضهي صنایع دستي ،تفریحي و ورزشي و غيره
برگزاري تورهاي ورزشي عمومي نظير اسکي ،کوهپيمایي ،دوچرخه سواري و
غيره
احداث بازارهاي سنتي و مراکز خرید تخصصي مختلف مثل فروشگاههاي
صنایع دستي و توليدات روستایي

مذهبی

زیر معیارها

R

تعیین وزن نهایی و اولویت گزینهها
اکنون پس از مشخص شدن وزنهاي محلي (نسبي) سطوح مختلف درخت سلسله مراتبي مسئلهي تحقيق ،و بدست آمدن
ماتریسهاي قضاوت جمعي با سازگاري قابل قبول ،وزن نهایي گزینههاي رقيب محاسبه و مناسبترین گزینه براي سيستم
گردشگري انتخاب شد .با توجه به مطالب پيشگفته و محاسبهي وزن نهایي ،همانطور که در شکل ( )0نمایان است .نتایج نشان
داد ،که بر اساس تمامي معيارها و زیرمعيارهاي مورد بررسي در این تحقيق ،سيستم گردشگري بومگردي با وزن نهایي  1/929از
باالترین اولویت برخوردار بوده و بنابراین ،مناسبترین گزینه براي توسعهي گردشگري در منطقهي مورد مطالعه به شمار ميرود.
پس از آن گردشگري کشاورزي با وزن نهایي  1/033داراي اولویت دوم و گردشگري مذهبي با وزن نهایي  1/037داراي اولویت
سوم ميباشد و در آخر گردشگري ورزشي با وزن نهایي  1/000داراي کمترین امتياز و پایينترین اولویت ميباشد.
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شکل  :4انتخاب مناسبترین سیستم گردشگری

-5بحث و نتیجهگیری
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پژوهش حاضر به بررسي اهميت نسبي سيستمهاي مختلف گردشگري و انتخاب مناسبترین سيستم بر اساس معيارهاي
برخورداري از جاذبههاي گردشگري ،سيستم حمل و نقل مناسب ،فراهم بودن خدمات مختلف ،آگاهي ،تبليغات و اطالعرساني و
ادارات و نهادها پرداخته است .نتایج حاکي از آن است که از دیدگاه مختصصان حوزهي گردشگري ،سيستم گردشگري بومگردي
مناسبترین گزینه براي توسعهي گردشگري در منطقهي مورد مطالعه به شمار ميرود .لذا ،با توجه به وجـود مزیـتهـاي نسبي
براي توسعهي این نوع توریسم در روستاهاي مورد مطالعه پيشنهادهاي زیر ارائه ميگردد:
 ترميم و بهسازي جنگلهاي تخریب شده یا در حال تخریب و استفاده از جنگل و طبيعت موجود براي بهرهبرداري ازپارك هاي جنگلي ،مناطق حفاظت شده در همان وضعيت موجود و بدون هر نوع تغيير در منابع طبيعي و وضع موجود در
هر محدودهي مورد مداخله.
 رعایت قوانين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در مورد ساخت و سازها (الحاقات و اضافات) با توجه به نيازهاي جدیددر حوزهي زیرساختها وکالبدهاي فيزیکي مورد نياز در راستاي توسعهي گردشگري در مناطق هدف گردشگري.
 تشکيل کارگروه ویژهي حفاظت منابع طبيعي و تشکيل نهادها ،ارگانهاي خصوصي ) (NGOدر رابطه با حفاظت محيطزیست در وضع موجود.
 رعایت استاندارها و معيارهاي زیباشناختي براي تطبيق و همگونسازي زیبایي بصري منازل و ابنيه در مناطق هدفگردشگري روستایي.
 تهيهي بروشورها ،کاتالوگها و بستههاي توضيحي براي گردشگران و اهالي روستا در رابطه با چرایي و چگونگي حفاظتاز محيط زیست ،باالخص براي کودکان و نوجوانان.
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Evaluation and selection of Rural Tourism Systems: the Case of
Boyer Ahmad County

Abstract
Tourism development planning can stimulate economic growth, as well as land use planning and
attracting people to areas where tourism has developed there. To develop rural tourism,
identifying the appropriate tourism system is essential. Therefore, the present study was
conducted with the aim of analyzing the dynamics of tourism systems and selecting the most
appropriate tourism system in terms of experts. Required data were obtained by a survey of
tourism experts (n = 12) and analyzed using Expert Choice software. The results of this study
showed that the eco-tourism system had a higher weight and position than other tourism systems
and is the most suitable option for tourism development in the study area. After that, agricultural
tourism, religious and cultural tourism were in the second to fourth priorities respectively, and
sport tourism was in the lowest priority.
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