

فصلنامهی علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر

سال پانزدهم ،شمارهی 49
بهار  ،4994صفحات 93-56



1

روحالهرضائي  

ليالصفا 2
پريسارنجبران 3
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تاریخ دریافت مقاله12/21/30 :

تاریخ پذیرش مقاله11/30/12 :

چکيده
تحقيق توصيفي-همبستگي حاضر با هدف شناخت و واکاوي مشکالت توسعه گردشگري در روستاي ابيانه در
استان اصفهان صورت پذیرفت .جامعه آماري این تحقيق را تمامي سرپرستان خانوار در روستاي ابيانه تشکيل
ميدادند ( )N=263که بر اساس جدول کرجسي و مورگان ،تعداد  223نفر از آنان از طریق روش نمونهگيري
تصادفي ساده براي انجام تحقيق انتخاب شدند .براي گردآوري دادهها از پرسشنامه استفاده گردید .روایي پرسشنامه
با نظر پانلي از کارشناسان و پژوهشگران در زمينه موضوع مورد پژوهش مورد تایيد قرار گرفت .براي تعيين پایایي
ابزار تحقيق پيش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي مقياس ميزان اهميت مشکالت
توسعه گردشگري در روستاي ابيانه در حدود  3/78بود .به منظور تجزیه و تحليل دادهها از نرم افزار  SPSSاستفاده
شد .نتایج بهدست آمده از تحليل عاملي نشان داد که در مجموع  66/62درصد از واریانس مشکالت توسعه
 -2دانشيار ،گروه ترویج ،ارتباطات و توسعه روستایي ،دانشگاه زنجان.
 -1استادیار ،گروه ترویج ،ارتباطات و توسعه روستایي ،دانشگاه زنجان.
 -0دانشآموخ ته کارشناسي ارشد توسعه روستایي ،دانشگاه زنجان .
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گردشگري در روستاي ابيانه را به ترتيب اولویت پنج عامل زیرساختي ،پشتيباني ،انگيزشي-شناختي ،اطالعرساني و
اجتماعي-فرهنگي تبيين مينمایند .با توجه به وجود مشکالت اشاره شده ،آنچه مسلم است عدم برنامهریزي و
اعمال مدیریت مناسب براي حل آنها ،منجر به کمرنگتر شدن جاذبههاي گردشگري در روستاي ابيانه و کاهش
ظرفيتها و پتانسيلهاي گردشگري آن در طوالني مدت و در نتيجه از دست دادن بازارهاي گردشگري و محروم
ماندن مردم محلي از مزایاي بيشمار گردشگري روستایي و در نهایت کندي و تاخير در فرایند توسعه روستایي
منطقه ميشود .با در نظر گرفتن نتایج تحقيق ،به منظور کاهش و رفع مشکالت گردشگري در روستاي ابيانه
پيشنهادهایي همچون ایجاد تسهيالت و تجهيزات اقامتي ،بهداشتي و خدماتي و رفاهي در سطح روستا ،تدوین یک
طرح جامع تفصيلي به منظور توسعه گردشگري در روستاي ابيانه با مشارکت روستایيان و تمامي سازمانها و
بخشهاي ذیربط ،برگزاري دورههاي آموزشي براي روستایيان در خصوص اهميت و مزایاي گردشگري ،استخدام و
بهکارگيري نيروهاي آموزشدیده براي ارایه خدمات راهنمایي و مشاورهاي به گردشگران و سایر موارد ارایه گردید.
کليد واژهها :توسعه گردشگري ،مشکالت ،روستاي ابيانه ،روستایيان ،استان اصفهان.
مقدمه
مناطق روستایي با چالشهاي متعددي همچون فقر ،اشتغال ،بهداشت ،امنيت غذایي و مسایل زیستمحيطي مواجهاند
(قبادي و همکاران .) 81 :2012 ،این مساله سبب شده است تا بار دیگر متخصصان و کارشناسان ،مسایل توسعه
روستایي را به شکل جديتري م ورد توجه قرار دهند و به دنبال راهبردهایي براي کاهش و رفع مسایل و مشکالت
روستاها باشند (برزو1 :2077 ،؛ بيرد 6و همکاران .)618 :1331 ،در این ميان ،بسياري از صاحبنظران بر این باورند
که گردشگري و بهویژه گردشگري روستایي که یکي از بزرگترین پدیدههاي اقتصادي و اجتماعي در سطح جهاني
به شمار ميرود ،از پتانسيل الزم براي کمک به جوامع محلي در راستاي توسعه فعاليتهاي اقتصاديشان برخوردار
بوده (حسن162 :1333 ،2؛ دیویس و مورایس6 :1336 ،6؛ مکگه و آندریک206 :1336 ،8؛ بيرد و همکاران:1331 ،
 )617و به طور قابلتوجهي ميتواند به شکلدهي و توسعه جوامع روستایي کمک نماید (قبادي و همکاران:2012 ،
 .)81بر این اساس ،توسعه گردشگري روستایي به عنوان بخشي ارزشمند و رشد یابنده در حوضه رهيافتهاي

4- Byrd
5- Hassan
6- Davis and Morais
7- McGehee and Andereck
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اقتصادي به شمار ميرود (شارپلي )161 :2073 ،و در بيشتر کشورها ،عاملي مهم در رفع فقر ،رشد اشتغالزایي و
افزایش درآمد مردم مناطق روستایي قلمداد ميشود (سبل .)260 :1323 ،8به بيان سادهتر ،توسعه گردشگري و توسعه
روستایي دو عامل مرتبط با یکدیگرند که توسعه هر کدام تاثيري مثبت بر دیگري دارد (آرتزن 1و همکاران:1338 ،
 .)22عليرغم اهميت گردشگري روستایي و مزایاي ناشي از آن و با در نظر گرفتن پتانسيلهاي فراوان روستاهاي
مختلف کشور به لحاظ تاریخي و فرهنگي و نيز جاذبههاي اکوتوریستي و تنوع اقليمي ،وجود مسایل و مشکالت
متعدد در ابعاد زیرساختي ،فرهنگي ،آموزشي ،اطالعرساني و غيره سبب شده است تا مردم روستایي در نقاط مختلف
کشور قادر نباشند به طور بهينه از این استعدادها و قابليتهاي کمنظير بهره ببرند (قبادي و همکاران .)81 :2012 ،در
این زمينه ،یکي از روستاهاي کشور که از پتانسيل باالیي در حوضه گردشگري برخوردار است ،روستاي ابيانه در
شهرستان نطنز در استان اصفهان ميباشد .این روستا با توجه به وجود آثار تاریخي متعدد از زمان سلسله ساسانيان تا
قاجاریه از قدمت بسيار طوالني برخوردار است؛ وجود قلعههاي قدیمي از جمله قلعه شاهعباس صفوي ،قلعه نزاتون
از زمان ایلخانيان ،منزل یوز باشي و غيره ،حکایت از تاریخ کهن این روستا دارد .معماري خاص خانههاي روستایي
به لحاظ بافت و ساختار و نيز نوع مصالح بهکار رفته براي ساخت خانهها ،از مشخصههاي منحصربهفرد و متمایز
روستاي ابيانه و یکي از جاذبههاي اصلي گردشگري این روستا به شمار ميرود .افزون بر وجود بناهاي تاریخي
متعدد در سطح روستا همچون مسجد جامع ،آتشکده ،قلعهها ،و غيره و نيز جاذبههاي فرهنگي-مذهبي به ویژه
زیارتگاهها ،از دیگر جاذبههاي مورد توجه گردشگران در این روستا ميتوان به پوشش و لباسهاي محلي ،لهجه و
گویش افراد بومي و نيز آداب و رسوم خاص مردم منطقه در زمينههاي مختلف اشاره نمود (رضایي و رنجبران،
 .)1 :2013با وجود پتانسيل باالي روستاي ابيانه به لحاظ برخورداري از جاذبههاي گردشگري متعدد در حوضههاي
مختلف اجتماعي-فرهنگي ،تاریخي ،مذهبي و غيره و بازدید تعداد زیادي از گردشگران از این منطقه در طول سال،
همانطور که اشاره شد مشابه بسياري از مناطق روستایي کشور ،موانع و مشکالت زیادي بر سر راه توسعه پایدار
گردشگري در این روستا وجود دارد و این مشکالت نه تنها تاکنون مورد توجه جدي قرار نگرفتهاند ،بلکه همهساله
با افزایش تعداد گردشگران بر دامنه و گستره آنها نيز افزوده ميشود .آنچه مسلم است در صورت ادامه روند کنوني
و عدم برنامه ریزي و اعمال مدیریت مناسب براي حل موانع و مشکالت موجود ،در چند سال آتي از ظرفيتها و
پتانسيل هاي گردشگري این روستاي تاریخي به شدت کاسته شده و براي مدت زمان طوالني پایدار نخواهند بود .با
توجه به مطالب اشارهشده و با در نظر گرفتن اهميت مساله ،این پژوهش با هدف اصلي شناخت و واکاوي مشکالت

8- Sebele
9- Arntzen
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توسعه گردشگري در روستاي ابيانه در استان اصفهان طرح و انجام گرفت تا بتوان بر اساس یافتههاي حاصل از آن،
راهبردها و راهکارهاي مناسبي را به منظور کاهش و رفع موانع موجود و در نتيجه پایدارسازي گردشگري در
روستاي ابيانه تدوین و به کار بست.
مباني نظري
تعریف گردشگري روستایي چندان آسان نيست ،چرا که مفهوم آن چندبعدي است .بيشتر تعاریف رایج ،گردشگري
روستایي را گردشگري که در حومه شهرها اتفاق ميافتد در نظر گرفتهاند ،اما این تعریف خالي از ابهام نيست .در
حالت کلي ،گردشگري روستایي با گردشگراني سرو کار دارد که عالقمندي خاصي به محيط و فرهنگ روستایي
دارند؛ با وجود این ،تعریف اشارهشده ،تمام افرادي که از حومه شهرها بازدید ميکنند را در بر نميگيرد (دادورخاني
و همکاران .)286 :2013 ،بنابراین ،گردشگر خاص و اصيل روستایي را ميتوان به عنوان بخش ویژهاي از بازار
بزرگ گردشگري دانست که بسياري از نویسندگان آن را گردشگري در نواحي روستایي مينامند (مولرا و آلباالژو،23
 .)827 :1338در مفهوم کالسيک ،گردشگري روستایي نوعي فعاليت توریستي محسوب ميشود که درآمد اضافي
براي آنهایي فراهم ميکند که شغل اصليشان بيشتر در حوضه کشاورزي ميباشد (اسزابو .)273 :1332 ،22در یک
بيان کلي ،مي توان گردشگري روستایي را فعاليت گردشگري در محيط روستا در نظر گرفت ،یا در یک حوضه
کاربردي وسيعتر ،آن را فعاليت گردشگري در حوضه غيرشهري تلقي نمود که فعاليتهاي انساني در آن غالبا در
بخش کشاورزي است (مهدوي و همکاران .)60 :2078 ،با توجه به مطالب اشارهشده ،در یک تعریف نسبتاً جامع،
گردشگري روستایي شامل هر نوع فعاليت تفریحي و گذران اوقات فراغت محسوب ميشود که با دریافت خدماتي
از قبيل غذا ،محل اقامت و محصوالت محلي از ساکنان بومي ،در مکاني که از نظر قوانين و مقررات جاري کشور یا
از نظر ماهيت اقتصادي و فرهنگي ،روستا به شمار ميآید ،صورت ميپذیرد (دادورخاني و همکاران.)286 :2013 ،
صرفنظر از چگونگي تعریف گردشگري روستایي ،در سطح روستاها جاذبههاي فراواني براي جذب گردشگران
وجود دارند که برخي از مهمترین آنها شامل شرایط طبيعي و مورفولوژیکي ،شيوه زندگي ،آداب و رسوم فرهنگي،
صنایعدستي و محلي ،جاذبه هاي بکر پيراموني ،حيوانات اهلي و بومي ،حيات وحش و حيوانات غير اهلي ،گياهان
خاص و کمياب ،آثار باستاني و تاریخي ،غذاهاي محلي و سنتي و فعاليتهاي ورزشي ميشوند (راسق قزلباش،
 .)232 :2077با توجه به تنوع جاذبههاي گردشگري ،انواع و اشکال گوناگوني از گردشگري در نواحي روستایي

10- Molera and Albaladejo
11- Szabo
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وجود دارند که بر اساس معيارها و ضوابط تقسيمبندي و نيز در برخي ویژگيهايشان با یکدیگر متفاوتاند .اشکال
عمده گردشگري روستایي شامل گردشگري مبتني بر طبيعت ،گردشگري تاریخي-فرهنگي ،اکوتوریسم و گردشگري
مزرعه ميشوند (رضواني و همکاران.)06 :2013 ،
انواع مختلفي از تاثيرات گردشگري وجود دارند که به طور کلي ميتوان آنها را به تاثيرات و پيامدهاي مثبت و منفي
اقتصادي و محيطي و نيز اجتماعي-فرهنگي تقسيم کرد (رضواني و همکاران .) 63 :2013 ،بيرد ( )1338اعتقاد دارد
که هيچ شکلي از توسعه به اندازه گردشگري ،دربردارنده تاثيرات دوگانه نيست .گردشگري روستایي به طور
مشخص از دهه  2123به بعد گسترش یافت .در آغاز در دهههاي  2163و  2183ميالدي ،گردشگري از جنبه
اقتصادي براي جوامع محلي مورد توجه قرار گرفت (رضواني و صفایي )222 :2076 ،و توسعه آن منجر به ایجاد
پيامدهاي مثبتي همچون افزایش درآمد خانوارهاي روستایي ،فروش محصوالت کشاورزي ،توليد و فروش
صنایعدستي ،تشکيل و توزیع متعادل سرمایههاي عمومي در جوامع روستایي و همچنين افزایش کار براي زنان در
سطح نواحي روستایي شد (کرمي دهکردي و کالنتري .)2 :2013 ،پس از این دوره ،توسعه گردشگري روستایي به
عنوان ابزاري براي توسعه جوامع روستایي مطرح گردید که در این مدت صاحبنظران تالش نمودهاند تا با ارایه
الگوها و روشهاي مختلف ،نقش گردشگري را در تجدید حيات اقتصادي و اجتماعي روستاها افزایش دهند
(رضواني و صفایي .)222 :2076 ،بر اساس چنين دیدگاهي افزون بر مزایاي اقتصادي ،گردشگري روستایي از اثرات
مثبت متعدد دیگري در سایر حوضهها اعم از اجتماعي-فرهنگي ،زیرساختي و زیستمحيطي برخوردار است که
برخي از مهمترین آنها شامل افزایش ميزان تعامالت فرهنگي و جلوگيري از تضعيف و نابودي سنتها و آداب و
رسوم جوامع محلي ،کمک به توزیع عادالنه امکانات و منابع در سطح روستاها و برقراري عدالت اجتماعي،
جلوگيري از مهاجرت روستایيان به شهرها و ایجاد انگيزه براي بازگشت بسياري از روستایيان مهاجر ،احياء دانش-
هاي بومي فراموششده  ،حمایت از حفظ و آباداني فضاهاي تاریخي در سطح روستا (راسق قزلباش،)236 :2077 ،
کاهش فقر ،بهبود سطح دسترسي و افزایش رفاه افراد ،حفظ بافتهاي باارزش روستایي (مهدوي و همکاران،2078 ،
 )62و افزایش سطح دانش و آگاهي روستایيان در خصوص محيطزیست و توسعه پایدار (باتر و استفان:1336 ،21
 )11ميباشند.
به هر حال ،عليرغم مزایاي متعدد ناشي از توسعه فعاليتهاي گردشگري در مناطق روستایي در ابعاد مختلف ،از آن
جا که نواحي روستایي منبعي آسيبپذیر و مستعد تغييرات زیستمحيطي ،اجتماعي و اقتصادي ميباشند ،بهویژه
تجربه نشان داده است که در هر منطقهاي که گردشگري به طور خودجوش و بدون برنامهریزي و مدیریت موثر
12- Butter and Stephan
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گسترش یافته است ،پيامدهاي نامطلوبي به همراه آورده و در دراز مدت مشکالت آن بيشتر از مزایاي آن شده
است؛ به نحوي که پيامدهایي چون آلودگيهاي زیستمحيطي ،تخریب منابع آب ،وقوع سيل ،فرسایش خاک و
تخریب جنگل ها و مراتع از تبعات مشهود آن در دو دهه اخير بوده است (رضواني و صفایي .)221 :2076 ،عالوه بر
این موارد ،ایجاد شکاف درآمدي بين روستایيان ،افزایش هزینه خدمات عمومي در روستا ،افزایش قيمت زمين ،کاال
و خدمات در سطح روستا ،افزایش تمایل روستایيان به استفاده از کاالهاي تجمالتي و تزیيني ،افزایش تضادها و
اختالفات بين افراد محلي (رضایي و همکاران ،) 02 :2013 ،افزایش جرم و جنایت و سایر رفتارهاي ضد اجتماعي
در روستا ،آشنایي روستایيان با عقاید جدید ،مد لباس و شيوههاي نادرست رفتاري و در نتيجه تضعيف و کمرنگ
شدن فرهنگ بومي نواحي روستایي (راسق قزلباش ،)236 :2077 ،شيوع و بروز بيماريهاي جدید و افزایش
نابرابري و شکاف اجتماعي مابين طبقات مختلف (باتر و استفان ،)106 :1336 ،از دیگر پيامدهاي منفي توسعه
گردشگري روستایي ميباشند که در صورت عدم برنامهریزي و مدیریت صحيح ،ایجاد شده و ميتوانند فواید و
مزایاي حاصل از آن را به طور جدي تحتالشعاع قرار دهند .با توجه به مطالب اشاره شده ،ميتوان بيان داشت،
گردشگري روستایي فعاليتي چندبعدي و بسيار پيچيده است که با بخشهاي دیگر جامعه و اقتصاد وجوه مشترکي
دارد و داراي آثار و پيامدهاي مختلفي است که ميبایست در فرایند برنامهریزي تمامي جوانب آن را مورد مالحظه
قرار داد تا از اثرات منفي آن کاسته شده و تاثيرات مثبت آن در ابعاد اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي افزایش یابد
(محمدي یگانه و رستمي.)8 :2077 ،
پيشينه تحقيق
د ر این بخش ،با توجه به هدف و محدوده موضوعي تحقيق ،به مرور برخي از مطالعات انجامگرفته در داخل و
خارج از کشور پرداخته شده است .قبادي و همکاران ( )2012در مطالعهاي به بررسي وضعيت گردشگري روستایي
در روستاي خانقاه از دیدگاه اهالي روستا پرداختهاند .بر اساس نتایج بهدست آمده مشخص شد که گردشگري در
روستاي خانقاه با مشکالت متعددي همچون کمبود امکانات زیرساختي و رفاهي ،پایين بودن سطح آشنایي و آگاهي
روستایيان و مسوالن پيرامون گردشگري روستایي و مزایاي آن ،تاثيرپذیري منفي فرهنگ مناطق روستایي به دليل
افزایش ارتباطات مردم محلي ،نبود برنامهریزي منسجم از سوي نهادهاي دولتي مرتبط و عدم ارایه حمایتهاي الزم
از سوي آنها مواجه ميباشد .کرمي دهکردي و کالنتري ( )2013در مطالعهاي در خصوص شناسایي مشکالت
گردشگري روستایي استان چهارمحال و بختياري نشان دادند که مشکالت زیرساختي ،بازاریابي ،بهداشت و سالمت،
کمرنگ شدن جاذبه هاي فرهنگي ،عدم درک صحيح روستایيان از گردشگري ،فقدان انگيزه در مسوالن محلي،
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تعصبات قومي-قبيلهاي ،فقدان برنامهریزي و همچنين ضعف در پژوهش و نظارت ،مشکالت مربوط به منابع انساني
و مشکالت مربوط به صنایعدستي ،مهمترین مشکالت گردشگري روستایي در استان چهارمحال و بختياري مي-
باشند .عبدالمنافي و ازکيا ( ) 2013در بررسي عوامل موثر بر صنعت گردشگري در منطقه روستایي کالردشت نشان
دادند که نامناسب بودن زیرساختهاي محيطي و کالبدي ،از بين رفتن زمينهاي کشاورزي ،نامناسب بودن راهها و
ترافيک بين شهرها در تعطيالت و نامناسب و ناکافي بودن تسهيالت اقامتي و رفاهي ،به ترتيب از مهمترین نقاط
ضعف و مشکالت گردشگري در مناطق روستایي کالردشت به شمار ميروند .گودرزي سروش ( )2013در بررسي
تاثير گردشگري بر توسعه روستایي در روستاي ورکانه در همدان ،مهمترین مشکالت گردشگري در این روستا را
شامل مشکالت اقتصادي ،اجتماعي-فرهنگي  ،اکولوژیکي و نهادي در نظر گرفته است .در مطالعه دیگري ،پاپزن و
همکاران ( )2071مشکالت و محدودیتهاي گردشگري روستایي را با استفاده از نظریه بنياني در روستاي حریر در
استان کرمانشاه مورد بررسي قرار دادهاند .بر اساس یافتههاي تحقيق ،مهمترین مشکالت گردشگري در روستاي
حریر شامل فقدان امکانات زیربنایي و رفاهي ،عدم درک صحيح روستایيان و مسوالن از گردشگري روستایي،
کمرنگ شدن جاذبههاي فرهنگي روستا ،فقدان شبکه اطالعرساني صحيح و به موقع و عدم حمایت و توجه کافي
دولت ،بودند .به همين منوال ،بهرامي ( )2071در بررسي قابليتها و تنگناهاي توسعه گردشگري روستایي در استان
کردستان دریافت که مهمترین مشکالت توسعه گردشگري روستایي در منطقه مورد مطالعه در قالب چهار دسته
موانع اقتصادي ،اجتماعي ،اکولوژیکي و نهادي قرار ميگيرند .رکن الدین افتخاري و مهدوي ( )2076در تحقيق خود
پيرامون راهکارهاي توسعه گردشگري روستایي با استفاده از مدل سوات 20در دهستان لواسان کوچک ،مهمترین نقاط
ضعف و مشکالت توسعه گردشگري روستایي در منطقه مورد مطالعه را به ترتيب اولویت شامل موارد زیر در نظر
گرفته اند :نامناسب بودن تسهيالت و تجهيزات اقامتي ،گرایش غالب مردم به استفاده اختصاصي از فضاهاي روستا،
نامناسب بودن تجهيزات و تاسيسات تفریحي ،عدم وجود برنامهریزي و سرمایهگذاري کافي ،عدم وجود نيروهاي
متخصص و آموزشدیده ،عدم تمایل مردم براي سرمایه گذاري جهت توسعه گردشگري ،عدم آشنایي روستایيان با
گردشگري و فواید آن و تعارض ميان فرهنگ گردشگران و مردم روستا .راسور )1321( 26در مطالعه خود پيامدها،
فرصتها و مشکالت گردشگري روستایي در کشورهاي آسيایي به ویژه هند را مورد بررسي قرار داده است .با توجه
به نتایج تحقيق مشخص شد که نبود آموزشهاي مرتبط براي افراد محلي ،مشکالت مربوط به زبان افراد محلي و
عدم توانایي آنها در برقراري ارتباط مناسب با گردشگران ،نارسایي قوانين و مقررات در حوضه گردشگري

13- SWOT
14- Rathore
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روستایي ،ضعف زیرساختها و کمبود منابع مالي ،ضعف زیرساختهاي ارتباطي در روستاها و کمبود افراد راهنما
در سطح مناطق روستایي براي هدایت گردشگران ،برخي از مهمترین مسایل و مشکالت فراروي توسعه گردشگري
روستایي در کشورهاي آسيایي ميباشند .ژانت )1331( 22در بررسي چالشها و مشکالت گردشگري روستایي به این
نتيجه رسيد که مسایل مالي و نبود سرمایهگذاريهاي الزم ،موقعيت جغرافيایي نامناسب بيشتر روستاها و دور از
دسترس بودن آنها به دليل کافي نبودن مسيرهاي ارتباطي ،کمبود نيروي انساني آموزشدیده و متخصص در حوضه
گردشگري روستایي ،ضعف امکانات رفاهي و اقامتي در سطح بيشتر روستاها ،پایين بودن سطح درک و آشنایي
روستایيان در خصوص پدیده گردشگري ،پایين بودن سطح اطالعات گردشگران ،نبود قوانين مشخص در زمينه
گردشگري روستایي و عدم ارایه حمایتهاي الزم از سوي دولت ،مهمترین چالشها و مشکالت گردشگري
روستایي محسوب ميشوند .در همين زمينه ،زميجا و کوژک )1337( 26در مطالعه خود فرصتها و مشکالت توسعه
گردشگري در مناطق روستایي غرب لهستان را بررسي نمودهاند .بر اساس نتایج تحقيق ،عليرغم آنکه گردشگري
مي تواند نقش مهمي را در فرایند توسعه روستایي ایفا نماید ،ولي با مشکالت و موانع متعددي همچون ضعف در
زیرساخت هاي اجتماعي و فني ،پایين بودن استانداردهاي بهداشتي در مناطق روستایي و نبود حمایتهاي مالي کافي
مواجه ميباشند .ریگلوا )1338( 28در مطالعه خود پيرامون بررسي عوامل محدودکننده فعاليتهاي کسبوکار در
زمينه گردشگري روستایي در جمهوري چک دریافت که فعاليتهاي گردشگري روستایي در مناطق مورد مطالعه
هنوز در مراحل ابتدایي و آغازین خود به سر برده و با مسایل و مشکالت زیادي مواجه ميباشند که از مهمترین آن-
ها ميتوان به مواردي همچون ناکافي بودن منابع مالي و حمایتهاي ضعيف دولت در این بخش ،نبود قوانين و
مقررات مدون در ز مينه گردشگري روستایي ،بروکراسي و مشکالت اداري ،ضعف در زیرساختها بهویژه
زیرساختهاي ارتباطي ،تمایل پایين روستایيان به توسعه فعاليتهاي گردشگري ،پایين بودن سطح آشنایي و تجربه
افراد محلي در حوضه گردشگري و از بين رفتن حریمهاي خصوصي روستایيان به دليل ورود گردشگران بيروني،
اشاره نمود.

مواد و روشها
تحقيق حاضر از لحاظ ميزان و درجه کنترل متغيرها ،غيرآزمایشي و توصيفي ،از نظر نحوه گردآوري دادهها ،ميداني و
در نهایت به لحاظ قابليت تعميمیافتهها ،از نوع پيمایشي محسوب ميشود .جامعه آماري این تحقيق را تمامي
15- Janet
16- Zmija and Kuczek
17- Ryglova
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سرپرستان خانوار در روستاي ابيانه تشکيل ميدادند که بر اساس آمار سرشماري عمومي نفوس و مسکن ( )2072در
حدود  263خانوار بودند (مرکز آمار ایران .)2 :2072 ،با توجه به جدول کرجسي و مورگان ،تعداد  223نفر از
سرپرستان خانوار از طریق روش نمونهگيري تصادفي ساده براي انجام تحقيق انتخاب شدند.
ابزار گردآوري دادهها در این تحقيق پرسشنامه بود که از دو بخش مشخصههاي فردي و حرفهاي پاسخگویان (شامل
پنج متغير ) و دیدگاه پاسخگویان مورد مطالعه در خصوص ميزان اهميت هر یک از مشکالت توسعه گردشگري در
روستاي ابيانه (شامل  12متغير) تشکيل شده بود که این متغيرها از طریق بررسي و مرور گسترده ادبيات نظري در
حيطه مساله مورد پژوهش و نيز مصاحبه حضوري و نيمه ساختارمند با متخصصان و مطلعان کليدي شناسایي و
استخراج شده بودند .براي اندازهگيري بخش دوم ،از طيف ليکرت پنج سطحي (از خيلي کم=  2تا خيلي زیاد= )2
استفاده گردید .اعتبار پرسشنامه با نظر پانل متخصصان و کارشناسان در زمينه موضوع مورد پژوهش مورد تایيد قرار
گرفت و براي تعيين قابليت اعتماد ابزار تحقيق پيشآزمون (شامل 03نفر خارج از نمونه اصلي) انجام گرفت که
مقدار آلفاي کرونباخ محاسبهشده براي مقياس ميزان اهميت مشکالت توسعه گردشگري در روستاي ابيانه در حدود
 3/78بود که بر اساس نظر پدهازور ضریب پایایي اشارهشده قابلقبول ميباشد (پدهازور .)277 :2171 ،27تجزیه و
تحليل دادههاي گردآوريشده با استفاده از نرمافزار  SPSSصورت گرفته و نتایج تحقيق در دو بخش توصيفي
(شامل فراواني ،درصد فراواني ،ميانگين ،انحراف معيار و ضریب تغييرات) و استنباطي (شامل تحليل عاملي) ارایه
گردید.
يافتهها و بحث
بر اساس اطالعات کسبشده ،اکثر پاسخگویان مورد مطالعه ( 18/2درصد) مرد بودند ،درحاليکه شمار کمي (1/2
درصد) از آنان را زنان تشکيل ميدادن د .به لحاظ سن افراد ،ميانگين سني پاسخگویان در حدود  26/82سال و
بيشترین فراواني ( 00/6درصد) مربوط به پاسخگویاني بود که در رده سني  66الي  22سال قرار داشتند (جدول .)2
در ضمن کمينه و بيشينه سن پاسخگویان به ترتيب  12و  87سال بود.
از نظر شغل اصلي ،نتایج کسبشده حاکي از آن بود که اکثریت افراد مورد مطالعه ( 66/12درصد) را کشاورزان و
باغداران تشکيل ميدادند .در ضمن با توجه به اطالعات بهدست آمده ،ميانگين سابقه کار افراد  28/68سال بود.
یافته هاي تحقيق در خصوص سطح تحصيالت پاسخگویان مورد مطالعه نشان داد که بيشترین فراواني (02/7
درصد) مربوط به پاسخگویاني ميباشد که ميزان تحصيالت آنها در سطح ابتدایي است (جدول .)1
18- Pedhazur
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جدول  -1توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن
شماره

گروه سني (سال)
کمتر از 12

2

16-02

1

06-62

0

66-22

6

باالتر از 26

2

کل

6

فراواني

درصد

8

6/6

21

28/0

28

22/6

08

00/6

03

18/0

223

233

جدول  -2توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سطح تحصيالت
شماره

گروه سني (سال)

فراواني

درصد

2

بيسواد

26

21/8

1

ابتدایي

02

02/7

0

راهنمایي

27

26/8

6

دیپلم

18

16/0

2

باالتر از دیپلم

26

26/2

6

کل

223

233

نتایج حاصل از اولویتبندي مشکالت توسعه گردشگري در روستاي ابيانه از دیدگاه روستایيان در جدول ( )0آورده
شده است .بررسي اولویتهاي محاسبهشده بر حسب ضریب تغييرات حاکي از آن است که از نظر پاسخگویان مورد
مطالعه سه گویه نامناسب بودن و کمبود تسهيالت و تجهيزات اقامتي در روستا ،ضعف در ارایه خدمات راهنمایي و
مشاورهاي به گردشگران در روستا و نامناسب بودن و کمبود تسهيالت بهداشتي و خدماتي در روستا (سرویسهاي
بهداشتي عمومي ،خدمات جمعآوري زباله و غيره) ،به ترتيب بيشترین ميزان اولویت را کسب نمودهاند ،درحاليکه،
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دو گویه توجه کم نهادهاي ذيربط به زیباسازي روستا و نامناسب بودن بازار محصوالت کشاورزي و دامي در سطح
روستا ،از نظر پاسخگویان کمترین ميزان اولویت را داشتهاند (جدول .)0
جدول  -3اولويتبندي مشکالت توسعه گردشگري در روستاي ابيانه از ديدگاه پاسخگويان
اولویت

انحراف

مشکالت توسعه گردشگري روستایي

معيار

ميانگين



ضریب
تغييرات

2

نامناسب بودن و کمبود تسهيالت و تجهيزات اقامتي در روستا

3/712

6

3/132

1

ضعف در ارایه خدمات راهنمایي و مشاورهاي به گردشگران در روستا

3/778

0/87

3/102

3/160

0/86

3/121

6

کمبود فضاهاي مناسب در روستا جهت پارک مناسب و مطمئن اتومبيل

3/161

0/83

3/122

2

نامناسب بودن و کمبود تسهيالت و تجهيزات رفاهي در سطح روستا

3/182

0/86

3/162

6

پایين بودن سطح آشنایي روستایيان با فواید و مزایاي صنعت گردشگري

3/122

0/17

3/181

8

نامناسب بودن زیرساختهاي عمراني همانند جادهها و راههاي ارتباطي

2/362

0/86

3/172

3/177

0/01

3/112

1

نارسایي و ضعف در اطالعرساني و فعاليتهاي تبليغاتي در زمينه گردشگري در روستا

2/320

0/22

3/032

23

پایين بودن انگيزه روستایيان جهت مشارکت در فعاليتهاي گردشگري

2/337

0/36

3/011

22

پایين بودن تمایل مردم روستا براي سرمایهگذاري در حوضه گردشگري

3/101

1/86

3/062

21

کمبود نيروهاي متخصص و آموزشدیده در منطقه در زمينههاي مرتبط با گردشگري

2/326

0/37

3/060

3/731

1/31

3/078

26

کم توجهي دولت نسبت به منطقه به ویژه در امر گردشگري

2/321

1/62

3/611

22

ضعف در اجراي قوانين و مقررات مدون در خصوص گردشگري در سطح روستا

2/361

1/66

3/606

2/312

1/07

3/621

28

گرایش غالب مردم محلي به استفاده اختصاصي از فضاهاي روستا در قالب ویال و باغهاي خصوصي

3/132

2/12

3/686

27

ناکافي بودن فضاهاي تفریحي در سطح روستا (از قبيل پارکها و غيره)

2/323

1

3/212

21

تعارض ميان فرهنگ گردشگران و مردم محلي

2/318

1

3/261

13

توجه کم نهادهاي ذيربط به زیباسازي روستا

2/210

2/71

3/216

12

نامناسب بودن بازار محصوالت کشاورزي و دامي در سطح روستا

2/122

2/26

3/886

0

7

20

26

نامناسب بودن و کمبود تسهيالت بهداشتي و خدماتي در روستا (سرویسهاي بهداشتي عمومي،
خدمات جمع آوري زباله و غيره)

توزیع نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال (تراکم بسيار زیاد در فصل تابستان نسبت به
فصول دیگر)

کمرنگ شدن جاذبههاي فرهنگي روستا اعم از تغيير در آداب و رسوم ،گویش مردم محلي و نوع
پوشاک

بروز تضادها و اختالفات محلي بين افراد بومي منطقه به دليل توزیع ناعادالنه منافع حاصل از
گردشگري بين روستایيان

*بر حسب طيف ليکرت  2سطحي (خيلي کم=  2کم=  1تاحدودي= 0

زیاد= 6

خيلي زیاد= )2
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در این بخش ،به منظور دستهبندي مشکالت توسعه گردشگري در روستاي ابيانه و تعيين مقدار واریانس تبييين شيده
توسط هر کدام از متغيرها در قالب عاملهاي دسته بندي شده ،از تحلييل عياملي اسيتفاده شيد .بيه منظيور تشيخيص
مناسب بودن دادههاي مربوط به مجموعه متغيرهاي مورد تحليل در خصوص مشکالت توسعه گردشگري روسيتایي،
از آزمون بارتلت و شاخص  KMOبهره گرفته شد .معنيداري آزمون بارتلت در سطح اطمينيان  11درصيد و مقيدار
مناسب ( KMOجدول  ،)6حاکي از همبستگي و مناسبت متغيرهاي مورد نظر براي انجام تحليل عاملي بود.
جدول  -4مقدار  KMOو آزمون بارتلت و سطح معنيداري
مقدار

مجموعه مورد تحليل

مشکالت توسعه گردشگري در روستا ابيانه

KMO

3/772

مقدار بارتلت

سطح معنيداري

880/076

()Sig.

3/333

عاملهاي استخراجشده مجموعه مورد تحليل یعني مشکالت توسعه گردشگري در روستاي ابيانيه ،هميراه بيا مقيدار
ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعي در جدول ( )2ارایه شده است .بيا توجيه بيه نتيایج کسيبشيده در
جدول ( ،)2عامل نخست از بين پنج عامل استخراجي تحت عنوان عامل زیرساختي با مقدار ویژه  6/262بيه تنهيایي
تبيينکننده  11/16درصد از واریانس کل مجموعه مورد تحليل بود .پس از آن ،عامل دوم بيا نيام عاميل پشيتيباني بيا
مقدار ویژه  0/261توانسته است  28/00درصد از واریانس مجموعه را تبيين نمایيد .در نهایيت،

عاميلهياي سيوم

(انگيزشي-شناختي) ،چهارم (اطالعرساني) و پنجم (اجتماعي-فرهنگي) با مقيدار ویيژه  2/132 ،1/376و  2/210بيه
ترتيب در حدود  6/62 ،22/68و  6/12درصد از واریانس کل را تبيين نمودهاند .در مجموع ،ایين پينج عاميل 66/62
درصد از واریانس کل را تبيين کردهاند که حاکي از ميزان واریانس باالي تبيين شده توسط عاملهياي اسيتخراجشيده
دارد.
جدول  -5عاملهاي استخراجشده همراه با مقدار ويژه ،درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي آنها
شماره

عاملها

مقدار ویژه

درصد واریانس مقدار ویژه

درصد واریانس تجمعي

2

زیرساختي

6/262

11/16

11/16

1

پشتيباني

0/261

28/00

63/18

0

انگيزشي-شناختي

1/376

22/67

22/82

6

اطالعرساني

2/132

6/62

27/6

2

اجتماعي-فرهنگي

2/210

6/12

66/62
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وضعيت قرارگيري مجموعه متغيرهاي مرتبط با مشکالت توسعه گردشگري ،با توجه به عوامل استخراجشده با
فرض واقعشدن متغيرهاي داراي بار عاملي بزرگتر از  3/2پس از چرخش عاملها به روش وریماکس و نامگذاري
عاملها ،در جدول ( )6ارایه شده است .البته باید به این نکته اشاره نمود که پس از چرخش (وریماکس) ،سه متغير
به دليل پایين بودن بار عاملي (کمتر از  )3/2و در نتيجه معنيدار نبودن همبستگي آنها با دیگر متغيرها ،از تحليل
حذف شدند.
جدول  -6متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل و ميزان بارهاي عاملي به دست آمده از ماتريس چرخش يافته
متغيرها

عاملها

نامناسب بودن و کمبود تسهيالت و تجهيزات اقامتي در روستا
نامناسب بودن و کمبود تسهيالت بهداشتي و خدماتي در روستا (سرویسهاي بهداشتي عمومي ،خدمات
جمعآوري زباله و غيره)
زیرساختي

پشتيباني

انگيزشي-شناختي

اطالعرساني

3/881
3/862

کمبود فضاهاي مناسب در روستا جهت پارک مناسب و مطمئن اتومبيل

3/826

نامناسب بودن و کمبود تسهيالت و تجهيزات رفاهي در روستا

3/681

نامناسب بودن زیرساختهاي عمراني همانند جادهها و راههاي ارتباطي

3/612

ناکافي بودن فضاهاي تفریحي در سطح روستا (از قبيل پارکها و غيره)

3/637

پایين بودن تمایل مردم روستا براي سرمایهگذاري در حوضه گردشگري

3/812

کمبود نيروهاي متخصص و آموزشدیده در روستا در زمينههاي مرتبط با گردشگري

3/682

کم توجهي دولت نسبت به منطقه به ویژه در امر گردشگري

3/626

ضعف در اجراي قوانين و مقررات مدون در خصوص گردشگري در سطح روستا

3/271

توجه کم نهادهاي ذيربط به زیباسازي روستا

3/262

پایين بودن سطح آشنایي روستایيان با فواید و مزایاي صنعت گردشگري

3/860

پایين بودن انگيزه روستایيان جهت مشارکت در فعاليتهاي گردشگري

3/671

گرایش غالب مردم محلي به استفاده اختصاصي از فضاهاي روستا در قالب ویال و باغهاي خصوصي

3/622

ضعف در ارایه خدمات راهنمایي و مشاورهاي به گردشگران در روستا

3/610

نارسایي و ضعف در اطالعرساني و فعاليتهاي تبليغاتي در زمينه گردشگري در روستا
کمرنگ شدن جاذبههاي فرهنگي روستا اعم از تغيير در آداب و رسوم ،گویش مردم محلي و نوع پوشاک

اجتماعي-فرهنگي

بار عاملي

بروز تضادها و اختالفات محلي بين افراد بومي منطقه به دليل توزیع ناعادالنه منافع حاصل از گردشگري بين
روستایيان

3/271
3/271
3/206
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همانطور که از نتایج بهدست آمده مشخص ميشود یکي از مهمترین مشکالت توسعه گردشگري در روستاي ابيانه
که بر اساس نتایج تحليل عاملي به عنوان عامل نخست وارد تحليل گردیده است ،مشکالت زیرساختي ميباشند .در
این زمينه ،عليرغم آنکه تعداد زیادي گردشگر در طول سال از روستاي ابيانه بازدید مينمایند ،ولي این منطقه
تاریخي از کمترین سطح تسهيالت و تجهيزات اقامتي ،بهداشتي و خدماتي و رفاهي برخوردار است .براي نمونه ،از
نظر محلهاي اسکان ،روستاي ابيانه تنها داراي دو هتل (یکي در حال ساخت) و تعداد معدودي خانههاي اجارهاي
ميباشد که به هيچوجه پاسخگوي نياز تعداد زیاد گردشگران در این روستا نيست .افزون بر این ،در این روستا هيچ
محلي براي اقامت موقت گردشگران در نظر گرفته نشده است ،در نتيجه تعداد زیادي از گردشگران به دليل ناکافي
بودن فضاهاي تفریحي همچون پارکها اقدام به زدن چادر در کوچه و خيابان مينمایند .در زمينه امکانات بهداشتي
و خدماتي نيز وضعيت به همين منوال بوده و روستاي ابيانه تنها داراي دو رستوران و یک درمانگاه است؛ در این
خصوص ،یکي از مهمترین مشکالت مربوط به کمبود تعداد سرویس بهداشتي عمومي در سطح روستا براي
گردشگران ميباشد .در حال حاضر در روستاي ابيانه در حدود  27سرویس بهداشتي عمومي وجود دارد که البته از
این تعداد شش تاي آنها در محوطه داخل حسينيه روستا بوده و در روزهاي تعطيل قابلاستفاده نميباشند .این در
حالي است که با توجه به جمعيتي که در اوج سفر به این منطقه وارد ميشوند ،در شرایط ایدهآل بایستي در حدود
 63الي  83سرویس بهداشتي عمومي در روستا وجود داشته باشد .عالوه بر موارد اشارهشده ،یکي دیگر از مهمترین
مشکالت توسعه گردشگري در روستاي ابيانه در بعد زیرساختي ،مربوط به جادهها و راههاي ارتباطي در روستا
مي شود به نحوي که مسير جاده ورودي به روستا کم عرض بوده و در روزهاي شلوغ منجر به ترافيک بسيار سنگين
در ورودي روستا ميشود؛ هر چند پس از ورود به روستا نيز گردشگران با مشکل کمبود فضاهاي مناسب جهت
پارک مناسب و مطمئن اتومبيل روبرو ميشوند .به هر حال ،اهميت عامل زیرساختي از طریق نتایج آمار توصيفي نيز
مورد تاکيد قرار گرفته است به طوري که از پنج اولویت نخست ،چهار گویه مربوط به عوامل زیرساختي ميباشند.
بر اساس نتایج تحليل عاملي ،عامل دوم در تبيين مشکالت توسعه گردشگري در روستاي ابيانه ،مشکالت پشتيباني
ميباشند .در این زمينه ،بنا به دالیل متعدد حمایتها و پشتيبانيهاي الزم از سوي دولت و مردم محلي از مقوله
گردشگري در منطقه صورت نگرفته و تا حدود زیادي گردشگري در این منطقه به صورت خودجوش و بدون
برنامه ریزي و اعمال یک سيستم مدیریتي مناسب شکل گرفته است که خود این مساله نيز منجر به بروز پيامدهاي
منفي متعددي در ابعاد و حوضههاي مختلف در سطح روستا گردیده است .براي نمونه ،در سال  2077هيچ هزینهاي
براي مرمت و نگهداري آثار تاریخي روستاي ابيانه که برخي از آنها به دليل بازدید زیاد گردشگران در حال تخریب
ميباشند ،در نظر گرفته نشده بود و یا اینکه در سال  2071حجم عمليات مرمتي صورت گرفته از سوي سازمانهاي
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ذيربط بسيار محدود بوده است (سازمان ميراث فرهنگي ،صنایعدستي و گردشگري استان اصفهان.)72 :2071 ،
عالوه بر این ،ساختار تشکيالتي پایگاه ميراث فرهنگي ابيانه در سالهاي اخير به دليل بيتوجهيهاي صورت گرفته
از سوي مسوالن و دست اندرکاران بسيار ضعيف شده و تعداد کارکنان آن به شدت کاهش یافته است که خود این
موضوع نيز منجر به افزایش ساخت و سازهاي غيرمجاز در منطقه و از بين رفتن بخشي از بافت سنتي و تاریخي
روستا شده است .البته در برخي موارد مشاهده شده است که نه تنها سازمانهاي دولتي گام موثري براي رفع
مشکالت موجود بر نداشتهاند ،بلکه به دليل عدم برنامهریزي صحيح حتي منجر به تضعيف مشارکتهاي مردمي در
روستا و در نتيجه وخيمتر شدن شرایط موجود نيز شدهاند .در خصوص مشکالت پشتيباني افزون بر موارد
اشارهشده  ،یکي دیگر از مشکالت مهم گردشگري در منطقه مورد مطالعه ،نارسایي در نظارت و کنترل دقيق بر
فعاليت گردشگران و ضعف در اجراي قوانين و مقررات مدون در خصوص گردشگري در روستا ميباشد که این
مساله منجر به ایجاد مسایل جديتر دیگري به ویژه تخریب امالک و باغها ،از بين رفتن آثار و ابنيه باستاني ،سلب
آسایش و آرامش مردم محلي و غيره گردیده است .البته ذکر این نکته نيز ضروري است که به دليل وجود مسایل و
مشکالت موجود ،روستایيان نيز تمایل چنداني براي مشارکت و سرمایهگذاري در حوزه توسعه گردشگري در
روستاي ابيانه از خود نشان نداده و منابع و امکانات در دسترس خود را در این زمينه بهکار نميگيرند؛ بدون تردید
توسعه گردشگري پایدار در منطقه در گرو مشارکتهاي مردمي و حضور فعال آنان در عرصه برنامهریزي و مدیریت
فعاليتهاي گردشگري ميباشد.
با توجه به یافتههاي تحليل عاملي ،عامل بعدي که وارد تحليل گردیده و در اولویت سوم قرار گرفته است ،عامل
انگيزشي-شناختي ميباشد .همانطور که قبالً نيز اشاره شد مردم روستا در منطقه مورد مطالعه تمایل چنداني براي
مشارکت در فعاليتهاي گردشگري از خود نشان نمي دهند و از انگيزه زیادي در این زمينه برخوردار نيستند به
نحوي که براي نمونه در سطح روستا مشاهده ميشود که بيشتر مردم بومي گرایش به استفاده اختصاصي از
فضاهاي روستا در قالب ویال و باغهاي خصوصي داشته و آنها را در اختيار گردشگران قرار نميدهند .شاید بتوان
یکي از مهم ترین دالیل این موضوع را پایين بودن سطح آگاهي و آشنایي روستایيان منطقه با پدیده گردشگري و
منافع و مزایاي حاصل از آن در نظر گرفت .هر چند ،یکي دیگر از دالیل این مساله را نيز ميتوان در به خطر افتادن
حریم هاي خصوصي روستایيان و سلب آرامش و آسایش آنان به دليل ضعف در اجراي قوانين و مقرات مرتبط و
نظارت ناکافي از سوي نهادهاي ذيربط به منظور کنترل فعاليتهاي گردشگران دانست .عالوه بر عاملهاي
زیرساختي ،پشتيباني و انگيزشي-شناختي ،مشکالت دیگري که از طریق نتایج تحليل عاملي بر روي آنها تاکيد شده
است ،شامل عاملهاي اطالعرساني و اجتماعي-فرهنگي ميباشند .در این خصوص ،یکي از مهمترین مشکالت
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گردشگري در روستاي ابيانه ضعف در ارایه خدمات راهنمایي و مشاورهاي به گردشگران ميباشد به طوري که براي
نمونه در تعطيالت نوروز سال  2013که در حدود  123هزار گردشگر وارد روستا شدند ،حتي یک راهنما نيز براي
ارایه خدمات مشاوره اي و راهنمایي به گردشگران در روستا وجود نداشت و تعداد زیادي از گردشگران به دليل
نداشتن اطالعات کافي ،تنها وقت خود را در روستا تلف نموده و بدون کسب هيچگونه اطالعات جدیدي از این
روستاي تاریخي ،آن را ترک نموده اند .اهميت این موضوع از طریق نتایج آمار توصيفي نيز مورد تاکيد قرار گرفته و
گویه ضعف در ارایه خدمات راهنمایي و مشاورهاي به گردشگران در روستا ،اولویت دوم را در مقایسه با سایر
گویهها کسب نموده است .افزون بر این ،همانطور که قبالً نيز اشاره شد به دليل عدم وجود یک برنامه مدون در
زمينه توسعه پایدار گردشگري در روستاي ابيانه ،بيشتر فعاليتهاي صورت گرفته در حوزه گردشگري در این
منطقه به صورت خودجوش و بدون برنامهریزي بوده است که این مساله منجر به ایجاد مسایل اجتماعي و فرهنگي
مختلف در سطح روستا به ویژه کمرنگ شدن جاذبههاي فرهنگي روستا اعم از آداب و رسوم ،گویش مردم محلي و
نوع پوشاک شده است که این موضوع بدون تردید در آینده ميتواند به شدت پتانسيل گردشگري منطقه را در
معرض خطر جدي قرار دهد.
نتيجهگيري
بهطور کلي یافته هاي پژوهش حاکي از آن بود که توسعه گردشگري در روستاي ابيانه با مشکالت و موانع متعددي
در زمينههاي مختلف مواجه ميباشد که بر اساس نتایج تحليل عاملي این مشکالت در قالب پنج دسته عاملهاي
زیرساختي ،پشتيباني ،انگيزشي-شناختي ،اطالعرساني و اجتماعي-فرهنگي قرار گرفته و در حدود  66/62درصد از
کل واریانس مشکالت توسعه گردشگري در روستاي ابيانه را تبيين نمودند .در این ميان ،عامل زیرساختي با تبيين
 11/16درصد از واریانس کل ،توانسته است بيشترین ميزان واریانس را به خود اختصاص داده و در اولویت نخست
قرار بگيرد .یافتههاي این بخش از تحقيق با نتایج مطالعات متعددي همچون قبادي و همکاران ( ،)2012عبدالمنافي و
ازکيا ( ،)2013پاپزن و همکاران ( )2071و ژانت ( )1331مطابقت دارد .پس از عامل زیرساختي ،عامل دوم که در
حدود  28/00درصد از واریانس کل را به خود اختصاص داده است ،عامل پشتيباني بود که اهميت آن بر اساس
یافتههاي پژوهشهاي کرمي دهکردي و کالنتري ( )2013و پاپزن و همکاران ( )2071مورد تایيد قرار گرفته است.
عامل بعدي از عوامل تبيينکننده مشکالت توسعه گردشگري در روستاي ابيانه که از دیدگاه پاسخگویان مورد توجه
قرار گرفته است ،عامل انگيزشي-شناختي ميباشد که در حدود  22/67درصد از واریانس کل را به خود اختصاص
داده است .نتایج این بخش از تحقيق نيز با یافتههاي مطالعات کرمي دهکردي و کالنتري ( ،)2013رکنالدین
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افتخاري و مهدوي ( ،)2076راسور ( )1321و ریگلوا ( )1338مطابقت دارد .در نهایت ،پس از سه عامل اشارهشده،
عاملهاي بعدي که بر اساس یافتههاي تحقيق در اولویتهاي چهارم و پنجم قرار گرفته و به ترتيب در حدود 6/62
و  6/12درصد از واریانس کل مشکالت توسعه گردشگري در روستاي ابيانه را تبيين نمودهاند ،عاملهاي
اطالعرساني و اجتماعي-فرهنگي بودند .با توجه به وجود چنين مشکالتي در ابعاد مختلف ،آنچه مسلم است در
صورت ادامه روند کنوني و عدم برنامهریزي و اعمال مدیریت مناسب براي حل این مسایل و مشکالت ،در چند
سال آتي به شدت از ظرفيتها و پتانسيلهاي گردشگري روستاي تاریخي ابيانه کاسته شده و جاذبههاي گردشگري
آن براي مدت زمان طوالني پایدار نخواهند بود که این مساله ميتواند منجر به از دست دادن بازارهاي گردشگري و
محروم ماندن مردم محلي از مزایاي بي شمار گردشگري روستایي و در نهایت کندي و تاخير در فرایند توسعه
روستایي منطقه شود .به هر حال ،در این زمينه همانطور که طالب و همکاران ( )2078تاکيد دارند اینک روشن شده
است که توسعه و مدیریت گردشگري باید به شيوهاي منسجم ،کنترل شده و پایدار و بر مبناي برنامهریزي موثر
صورت پذیرد تا از این رهگذر ،بدون ایجاد مشکالت جدي فرهنگي ،اجتماعي و زیستمحيطي براي ناحيه مورد
نظر ،منافع چشمگيري را در پي داشته باشد و در ضمن ،منابع گردشگري را براي استفاده در آینده نيز حفظ نماید.
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