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  مقدمه 
بسیار در ایران موجب شده است که آن را جهانی در یک  هاي بهذوجود جا. هاي فراوانی دارد بهذایران جا

کافی را براي سفر به آن فراهم  هزیگاي، ان آنقدر متنوع است که تقریباً براي هر سلیقه ي ایران ها بهذجا. بنامند زمر
   ).214: 1382 ،یچو توتون ادهز نصیري(کند  می

هاي توسعه انسانی، مشکالت ناشی از صنعتی شدن و آلودگی بیش  به اقتصاد، رشد شاخص بخشی تنوع«
وري و اثربخشی نیروي  هاي روستایی، افزایش بهره ویژه شهرهاي بزرگ، مهاجرت از حد استاندارد شهرها به

عه پایدار، از ، حفظ محیط زیست و در مجموع تحقق توس ها و گفتمان  ها زایی، تعامل فرهنگ انسانی، اشتغال
هر یک از کشورها در هر سطحی از توسعه، در تالشند که پاسخ الزم را به . روي جهان کنونی است مسائل پیش

خواهند خود را از  اند و می سازي اقتصاد رو آورده در این میان، کشورهایی که به متنوع. مسائل مذکور بیابند
یکی از این . هاي جدیدند ها و روش هاي آن یا خلق راه هاي برهانند، در جستجوي شناخت را پایه اقتصاد تک

جدید نسبتاً  هاي حوزه از یکی ییروستا يگردشگر). 24: 1381الدین افتخاري،  رکن(» ها گردشگري است روش
و  کندفراهم  ییاشتغال و درآمد روستا يبرا ژهیو هرا ب یها و امکانات فرصت تواند یاست که م ییدر توسعه روستا

از  ياریدر بس یی،توسعه روستا ندیدر فرا يگردشگر تیاهم. مؤثر باشد ییروستا ینواح يو نوساز اءیدر اح
 يداریپااز  طور بالقوهه که بشود  محسوب می یصنعت یی،روستا ياکنون گردشگر .استتأیید شده  شورهاک

ها و  در برنامهه آن توجه ب ،ییتوسعه روستا يزری برنامه ندیدر فرا يگردشگر تیبا توجه به اهم. استبرخوردار 
  .دارد تیاهمبسیار  یمحل يها طرح ژهیو هب یی،توسعه روستا يها طرح

  
  بیان مسئله

ها و  تواند فرصت در توسعه روستایی است که میجدید هاي نسبتاً  هحوزیکی از  ،گردشگري روستایی
. مؤثر باشدو در احیاء و نوسازي نواحی روستایی  کندویژه براي اشتغال و درآمد روستایی فراهم  هامکاناتی را ب

 با توجه به اهمیت. تأیید شده استدر بسیاري از کشورها  ،اهمیت گردشگري در فرایند توسعه روستایی
ویژه  هب ،هاي توسعه روستایی ها و طرح در برنامهآن ریزي توسعه روستایی، توجه به  گردشگري در فرایند برنامه

به لحاظ  اي است و مهمترین مفهوم در توسعه هر پدیده ،ریزي فرایند برنامه. دارداهمیت ر بسیاهاي محلی  طرح
وسیعی مجموعه یند مانند گردشگري، ااگر این فر ویژه به توان به تعمق درباره آن پرداخت، می ،هاي متفاوتی جنبه
 با استفاده از آنها،سعه پایدار و تو براي معرفی این مناطقالزم است که از این رو، . وامل را شامل شوداز ع

توان دریافت  میبررسی نمودارهاي سازمان جهانی گردشگري، با  .شود ریزي برنامهمحلی در کشور  هاي ظرفیت
هاي  رشد آن در سالکه شود  بینی می و پیش است رشد و بالندگیبه سرعت در حال  ،که گردشگري روستایی

 ،توسعه این صنعتبراي آینده افزایش یابد و کشورهایی مانند استرالیا، فنالند، سوئیس، اسکاتلند و پرتقال 
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به لحاظ  رانیمعتقدند که ا يکارشناسان صنعت گردشگر .)17: 1383قادري، (اند  عمل کرده آمیز موفقیت
 رانیهم ادر حالی که س. شود یب مجزء ده کشور اول جهان محسو ي،صنعت گردشگر يزیر برنامه هاي ظرفیت

 80از  بیشبوده است و مبدأ  700/1حدود  ،2000در سال  يصنعت گردشگر یالملل نیب ياز درآمد بازارها
برد که  یپ قتیحق نیبه ا توان یتعمق م یبا اندک. است همجوار ياز کشورها روديو يهادرصد گردشگر
و  یاقتصاد مل طیدرآمد و بهبود شرا دیلدر تواست خود نتوانسته  یبه مفهوم واقع ،رانیدر ا يصنعت گردشگر

  ).1387، به نقل از بخشی زاده، 1383 انه،یچ يدریح( ي، موفق باشدا هیناح
کیلومتر مربع مساحت دارد و جمعیت آن  28294این استان، . هاي غربی ایران است لرستان یکی از استان

وسعت دشت سرسبز سلسله، با مختصات جغرافیایی . نفر بوده است 1716527، 1385بر اساس سرشماري سال 
متر باالتر از سطح دریا و  1580عرض شمالی و ارتفاع  1 و 34تا  38 و 33طول شرقی و  3و  48تا  54و  47

  1/3تا    -6/10متوسط حداقل دماي آن، بین  .کیلومتر مربع است 1212میلیمتر در سال،  520بارندگی متوسط 
 6/12گراد و متوسط دماي ساالنه آن  درجه سانتی 39تا  1/22گراد، متوسط حداکثر دماي آن، بین  انتیدرجه س

میلیمتر و تعداد روزهاي یخبندان آن،  1/561همچنین میزان بارندگی ساالنه شهرستان مذکور، . گراد است سانتی
ریزي استان  سازمان مدیریت و برنامه( متر بر ثانیه است 23در ضمن، حداکثر سرعت باد در آن، . روز است 111

منطقه کهمان در شمال شهرستان سلسله قرار دارد که توجه گردشگران فراوانی را از این شهر و ). 1382لرستان، 
  . کنند شهرهاي دیگر به خود جلب می

گردشگري بیش از یک قرن، در بسیاري از مناطق روستایی وجود داشته و منبع اصلی درآمد و 
هاي  هاي کارا در سیاست ریزي ها و برنامه زایی در برخی مناطق بوده است، اما همواره فقدان راهبرد اشتغال

زاده،  منشی(بوده است  ملموس کردن کارکردهاي گردشگري با توسعه روستایی  توسعه روستایی، براي یکپارچه
موجود در زمینه گردشگري و تجدید هاي  ریزي و ضعف مدیریت، از فرصت دلیل فقدان برنامه ه ب). 109: 1380

 ربوطدر مقابل، تهدیدهاي م. استفاده نشده استه نحو مطلوبی ب در ناحیه مذکور، حیات اقتصادي و اجتماعی آن
بروز و موجب  شدهآشکار  مذکور، ریزي مؤثر و پایدار در توسعه روستایی مناطق برنامه فقدانگردشگري و  هب

اندازهاي طبیعی، افزایش مهاجرت،  گی منابع آب و محیط طبیعی، تخریب چشممانند آلودی، پیامدهاي نامطلوب
که با   حالی در. دلیل کوهستانی بودن منطقه و بیکاري آشکار و پنهان شده است ه هاي کشاورزي ب رکود فعالیت

تیابی به دسبه منظور  ،هاي گردشگري این ناحیه ها و ظرفیت هاي مناسب از فرصت برداري ریزي و بهره برنامه
طالب با توجه به م. انجام دادتوسعه پایدار منطقه  برايمؤثري  هاي فعالیتتوان  گردشگري پایدار روستایی، می

 توسعه گردشگري پایدار روستایی براي ،گردشگريمربوط به هاي  ریزي و مدیریت مؤثر فعالیت ، برنامهفوق
مذکور، استفاده از راهبردها و راهکارهاي مناسب با توجه به مطالب  ).1387بخشی زاده، (بسیار ضروري است 

هاي  فرآوردهها و  محیطی، جاذبه هاي زیست براي توسعه گردشگري روستایی با توجه به شرایط و ویژگی
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ها و  در مقاله حاضر، با عنایت به این موضوع که شناخت ظرفیت. هر منطقه ضروري است شناختی بوم
ریزي مناسب گردشگري در این منطقه و رفع مسائل  تواند بر برنامه می هاي گردشگري منطقه مذکور، محدودیت

هاي توسعه گردشگري روستایی و نیز  ها و محدودیت و مشکالت آنها بسیار مؤثر باشد، ضمن بررسی ظرفیت
ها و تهدیدها را  ، فرصتها ، ضعفها کارهایی براي توسعه گردشگري، با استفاده از روش سوات، قوت بیان راه

سپس با استفاده از روش پیمایش، آثار گردشگري را بر منطقه به لحاظ . ایم رد تحلیل و بررسی قرار دادهمو
  .   ایم مورد بررسی قرار داده شناختی و نهادي فرهنگی، بوم -اقتصادي، اجتماعی

  
  مبانی نظري 

 2دات. اند مطرح کرده و همکاران، اولین بار، مفاهیم اولیه گردشگري پایدار را) 1980( 1کریپندرف جانک
و به  شود می شهر انجامداند که در محیط خارج از  می دبعديفعالیتی چنگردشگري روستایی را  2دات

، گردشگري روستاییمنظور از  ،3به اعتقاد آپرمان. دهد ماهیت زندگی روستایی را نشان می ،گردشگران
بر  ).168: 1384 ،زاده منشی( شود انجام میروستایی مناطق که در  استاي  مزرعه اي و غیر هاي مزرعه فعالیت

بلکه همه ، کشاورزينه تنها روستایی  گردشگري ،1986کمیسیون جامعه اروپایی در سال اساس آراي 
توان گفت که گردشگري روستایی، رهیافت  می. شود شامل میدر مناطق روستایی را هاي گردشگري  فعالیت

بونی ). همان منبع(ست که همانند توسعه، ابعاد و آثار گوناگونی دارد جدیدي در متون توسعه روستایی ا ) مقوله(
فحشا و خودفروشی، اعتیاد   با اینکه این کار اشتباه است، گردشگري به خودي خود سبب اشاعه«گوید  می 4کور

دهد  گذارد و آن را گسترش می شود، اما بدون شک بر این مسائل اثر می اعتیاد به مشروبات الکلی و قاچاق نمی
هاي کشورهاي صنعتی  خانه بینی کرده بود، به روسپی نیافته، همچنان که فرانتس فانون پیش برخی مناطق توسعه... 

  .)91: 5,1381النکوار(شوند  شده تبدیل شده و می

 بیانگرکه  کنند می شنهادیپ داریتوسعه پا يانداز مختلف را برا ، چهار چشم)1997(، 6ریوردان و ویسی
بر رشد  دیتأک یعنی، "نانیو قابل اطم وستهیپ یمنافع مال ایجاد"اول، . نیز است داریتوسعه پا یمراحل تکامل

 ا، ی"نظارت"انداز، مفهوم چشم نیدوم. از گذشته مطرح است شتریبمراتب  هکه اکنون ب دار،یپا ياقتصاد
بر عدالت در آن که  شود، می دهینام "یعدالت فرهنگ" انداز، چشم  نیسوم. است ندهیآ  هاي نسل يبرا يدار امانت
در سطوح  ،یرسمریغ به طورموضوع احتماالً  نیا. شود می دیتأک داریتوسعه پا شناختی بومو  یاجتماع ،یفرهنگ
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 "ینگرش يندهایفرا" ،انداز چشم نیچهارم. شود می انیب یرسم يساختارها قیاز طر شتریدارد که ب شهیر یمحل
به نقل از بخشی ؛ 2003، 1سونینو(شود  می یبررس کردن یو محل شدن یکردن جهان قینقش تطبدر آن،  کهاست 
در استفاده از منابع  يدار هیمهار سرما يبرا ییکارها راهي، گردشگر نهیدر زم يداریپامنظور از  ).1387زاده، 

 شیافزا موجب تناسب دارد و ،از آن منابع يا حفظ و نگهداربکه است جذب گردشگر  نهیدر زم ،موجود
نشان داده است که ورود گردشگران  2سه سا). 111: 1385 ،يزدی یپاپل(د شو می یجوامع محل يراب يسودمند

 يگریدر د یکیو نبود امکان ادغام  یزندگ وهیدو ش انیم ییها موجب کشمکش ،ییروستا  جامعهیک به  يشهر
کند که  یم تیحما گردشگري تیریاز مد يداریشکل پا از) 1994( 3برنارد لن ).91: 1381النکوار، ( شده است

که بتوانند گسترش  دار،یپا تیریمد  هاي نظاماول، . دداشته باش ییو سودمند را در مناطق روستا مهم ریچهار تأث
. به محل محدود کنند یدسترس  هاي راه میحمل و نقل و تنظ  هاي تیظرف نییرا با توجه به تع اي توده گردشگري

سوم، . یعیو حفاظت از منابع طب روستایی توسعه نیکاهش تضاد ب به منظور داریپا يکردیرو داشتندوم، 
اشتغال و  د،یجد گذاري هیسرما کیطرح کردن مبا  ییروستا ياز اقتصادها تیحما يرا برا یفرصت
و فروش  بادلهم ناحیه کیبه عنوان  انییروستا یزندگ طیچهارم، از مح. مهیا کنددر روستا  گذاري هیسرما
 ییروستا گردشگريکه کنند  حمایت می دهیا نینظران از ا صاحب شتریب. )69: 2003سانینو، ( کند تیحما

 ییروستا گردشگري رو، از این  .شود می ییو اجتماعات روستا طیاقتصاد، مح نیب یتعامل متقابل موجب ،داریپا
  .کند فراهم می شان یزندگ تیفیک شیافزا ایحفظ به منظور  ییروستااجتماعات  يبرا يرنظی یفرصت ب، داریپا

 
 هاي مربوط به توسعه گردشگري روستایی و دیدگاه آراء

سه دیدگاه مهم درباره گردشگري روستایی، به عنوان راهبردي براي توسعه روستایی، وجود دارد که در 
  .ادامه بیان می شود

حل همه مشکالت روستایی  راهگردشگري روستایی، : گردشگري روستایی، راهبردي براي توسعه روستایی) الف
. تواند آثار اقتصادي مهمی داشته باشد و به کند شدن روند مهاجرت جمعیت روستایی کمک کند نیست، اما می

گذاران محلی در  رشد گردشگري، راهبردي براي توسعه روستایی است و تفکر نسبتاً جدیدي است که سیاست
برخی نویسندگان، به پژوهش . ا تجربه کافی براي اجراي آن ندارنداند، ام جوامع روستایی، به اهمیت آن پی برده

یا ممکن است آثار  ایستد که چگونه صنعت گردشگري، از حرکت باز می اند درباره این موضوع پرداخته
زمینه فکري وجود  همچنین دیدگاه دیگري با این پیش. هاي فرهنگی و اجتماعی داشته باشد آوري بر ارزش زیان

تري نیز وجود  دیدگاه محتاطانه. حل اقتصادي قطعی براي توسعه نواحی روستایی است گردشگري، راهدارد که 

 
1  Sonnino 
2  Se sah 
3  Bernard Lan 
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و  مضرات هایی را براي کاهش شود که فرصت ریزي یکپارچه معرفی می دارد که در آن گردشگري فرایند برنامه
: 1381الدین افتخاري و قادري،  رکنبه نقل از  23: 1993، 1گرفی(نماید  حداکثر کردن منافع توسعه فراهم می

هاي کشاورزي در نواحی  رو، آنها معتقدند که با گسترش گردشگري به عنوان جایگزینی براي فعالیت از این). 28
  ).6: 1385 رکن الدین افتخاري و مهدوي،(هایی در این زمینه دست یافت  توان به موفقیت مذکور، می

اي اصلی براي  گردشگري حوزه: هاي روستایی ازسازي سکونتگاهسیاستی براي بگردشگري روستایی، ) ب
هاي گردشگري در آنها، رونق فراوانی نیافته  گذشته فعالیتتی مناطقی که از بازسازي نواحی روستایی است، ح

توان از اتکاي بیش از حد تولیدکنندگان روستایی به کشاورزي کاست  طرفداران این نظریه، معتقدند که می. است
از این رو، در . گرفت  کار به) تر شده رقابت کندکه با بازاریابی جهانی(هاي اقتصادي جدیدي  آنها را در فرصتو 

گردشگري روستایی، سیاستی براي بازساخت ) 1: شود راهبرد مذکور، معموالً سه رویکرد زیر دنبال می
ها و محصوالت  ه، بهبود فرآوردهتوسع) 3بازسازي در برابر افول کشاورزي؛ ) 2هاي روستایی؛  سکونتگاه

  ).7: 1385الدین افتخاري و مهدوي،  رکن(کشاورزي 
گردشگري پایدار در  سیاست: گردشگري روستایی، ابزاري براي توسعه پایدار و حفاظت از منابع طبیعی) ج

دنیاي کنونی، رهیافتی جامع است که خواهان رشد بلندمدت صنعت گردشگري، بدون آثار مخرب بر 
شود که در قالب توسعه گردشگري،  در سیاست مذکور، بر این نکته نیز تأکید می. هاي طبیعی است بوم تزیس

زاده،  شریف( .هاي خاصی از محیط، در جهت مثبت یا منفی بپردازد تواند به تعدیل یا دستکاري جنبه بشر می
راهبردهاي مذکور، معموالً دو رویکرد زیر در . )7: 1385به نقل از رکن الدین افتخاري و مهدوي،  55: 1381

پراکنش و توزیع به منظور محافظت از ) 2پایدار؛             گردشگري روستایی، ابزاري براي توسعه) 1: مورد توجه است
  ).8: 1385الدین افتخاري و مهدوي،  رکن(و منابع گردشگري   ها سرمایه

  
 پژوهش  روش

در . در مقاله حاضر، به منظور تحقق اهداف پژوهش، ابتدا از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است
ها، امکانات و خدمات گردشگري و وضعیت گردشگري  ، جاذبهاطالعات ثانوي موجوداین مرحله، با توجه به 

اطالعات و تدوین راهبرد، مورد بررسی قرار گرفته و سپس در مراحل بعدي پژوهش، به منظور تجزیه و تحلیل 
ابتدا از روش مذکور، به منظور شناسایی و بررسی عوامل مؤثر . استفاده شده استاز روش تحلیلی سوات 

بر گردشگري منطقه مورد  )و تهدیدها  ها فرصت(، و عوامل تأثیرگذار بیرونی منطقه )ها ها و ضعف قوت(درونی 
مردم منطقه و گردشگران، به تحلیل  پیمایش و نظرخواهی ازسپس با استفاده از روش . نظر استفاده شده است 

 
1  Greffe 
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در پژوهش حاضر، . ایم هاي اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی در منطقه مذکور پرداخته آثار و پیامد
  . آیند ان و نیز گردشگرهایی هستند که به این منطقه میجامعه آماري خانوارهاي ساکن در منطقه کهم

  
 تجزیه و تحلیل

بر اساس . شود از روش سوات، براي شناسایی مسائل راهبردي و تدوین راهبردهاي مناسب استفاده می
توان با  ها، می هاي متعدد و نیز برخی از محدودیت تدوین شده و با توجه به مزایا و ظرفیت هاي جدول
مسیرهاي  راهی، مراکز درمانی بهداشتی و تجهیز هاي اقامتی و رفاهی، مراکز بین یزي و توسعه مکانر برنامه

در ابتدا، با ارزیابی محیط داخلی . مؤثري در زمینه توسعه گردشگري انجام داد هاي گردشگري روستایی، فعالیت
خواهی از مردم و  سپس با نظر. شوند ها شناسایی می و تهدید  ها ، فرصتها ، ضعفها و خارجی منطقه، قوت

همچنین، به . گردند ها مشخص می دهی به هر کدام از موارد مذکور و سپس محاسبه و تحلیل آنها، اولویت وزن
هاي موجود در زمینه گردشگري در  و فرصت ها ها، تقویت و بهبود قوت ، تهدیدها منظور رفع یا تقلیل ضعف

  .شود نهادها و راهبردهاي مناسبی بیان میگیري، پیش منطقه کهمان، در نتیجه
  

  عوامل مؤثر داخلی بر گردشگري در منطقه کهمان
 ها و قوت ها داخلی منطقه مذکور، به منظور شناسایی ضعف محیط هاي مرحله، بررسی ویژگیهدف این 

هاي مساعد یا بازدارنده  آن، زمینه اجزاي وظایفریزي و  یعنی مواردي که براي تحقق اهداف برنامه. است
به لحاظ اقتصادي، (اي  در چارچوب توسعه منطقه ها و ضعف ها در جدول ذیل، قوت. شوند محسوب می

 .بیان گردیده است) شناختی و نهادي فرهنگی، بوم -اجتماعی

  ها قوت
ي استفاده از منابع طبیعی و ریزي گردشگري، برا گذاري و برنامه مستعد بودن منطقه به منظور سرمایه: اقتصادي

تنوع قابل مالحظه منابع ها و محصوالت متنوع کشاورزي به منظور عرضه به گردشگران؛  انسانی؛ وجود میوه
  کند؛ گردشگري که امکان گسترش بازار را فراهم می

زندگی عشایري در  يها وجود ظرفیت نوازي در بین مردم منطقه؛ میهمان قوي بودن روحیه: فرهنگی -اجتماعی
  ؛روستا

هاي  وجود ارتفاعات و قلل مرتفع براي انجام فعالیت ها؛ فرد و باغ اندازهاي منحصر به وجود چشم: شناختی بوم
  ورزشی؛
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شده و سرشار از گیاهان و حیوانات وحشی؛ نزدیکی  ها و آبشارهاي فراوان؛ وجود منطقه حفاظت وجود رودخانه
  منطقه به شهر سلسله؛

  .اعتقاد به مفید بودن گردشگري در منطقه: نهادي
  ها ضعف

 نظامناکافی بودن گذاري بخش دولتی و خصوصی در منطقه؛  ریزي؛ عدم سرمایه فقدان برنامه: اقتصادي
 ؛الگوي گردشگري در همه فصول؛ عدم ثبات رسانی و تبلیغات اطالع

مشکالت تسهیالت اقامتی و رفاهی؛ عدم وجود تسهیالت خدماتی و بهداشتی؛ عدم وجود : فرهنگی -اجتماعی
 ؛امنیتی و نبود یک پاسگاه انتظامی در منطقه

 منطقهاز ظرفیت بیش مفرط و  چراينامناسب و باریک بودن جاده و خاکی بودن قسمتی از جاده؛ : شناختی بوم
 ی؛و بوته کن

 عدم آشنایی مردم با گردشگري و نحوه برخورد با گردشگران؛: نهادي

  
  خارجی بر گردشگري در منطقه کهمانعوامل مؤثر 

و تهدیدهاي موجود و مؤثر بر   ها در این قسمت، وضعیت محیط پیرامون منطقه مذکور، مجموعه فرصت
شناختی و  فرهنگی، بوم -اقتصادي، اجتماعی(این منطقه به لحاظ گردشگري در ابعاد مختلف توسعه روستایی 

  .مورد بررسی قرار گرفته است) نهادي
   ها فرصت

 گذاري؛ یه ریزي؛ افزایش توجه بخش دولتی و خصوصی به سرما افزایش توجه دولت به برنامه :اقتصادي

؛ رشد انگیزه هاي آموزشی بهبود بخشیدن به کیفیت و افزایش آگاهی مردم با اجراي برنامه :فرهنگی -اجتماعی
 مردم منطقه براي تفریح در منطقه؛

تولید محصوالت جدید گردشگري از طریق تلفیق یحی مناسب در شهر سلسله؛ نبود فضاهاي تفر: شناختی بوم
  ؛منابع طبیعی و فرهنگی منطقه

 هاي منطقه را به خوبی بشناسانند؛ توانند ظرفیت فرست بودن منطقه، افراد مذکور می با توجه به مهاجر: نهادي
 
  تهدیدها
 گذاري به دلیل ترس از عدم موفقیت؛ عدم سرمایه :اقتصادي

 از بین رفتن فرهنگ بومی و الگوهاي محلی؛ افزایش جرم و جنایت با ورود افراد غریبه؛: فرهنگی -اجتماعی
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هاي  در رودخانه؛ از بین بردن گونه ها و ریزش پسماندهکاهش تنوع زیستی؛ آلودگی محیط زیست : شناختی بوم
  کمیاب حیوانی و گیاهی؛

 وسعه منطقه؛ت مراکز داراي صالحیت درعدم همکاري : نهادي

  
  )عوامل مهم مؤثر بر گردشگري منطقه کهمان(سوات ): 1(شکل 

  
  بیرونی    داخلی

  )o(ها  فرصت    )s(  ها قوت  
  ریزي افزایش توجه دولت به برنامه           مستعد بودن منطقه

          گذاري سرمایه خصوصی به  توجه بخش افزایش                                 ها و محصوالت متنوع وجود میوه
  هاي آموزشی افزایش آگاهی مردم با برنامه    تنوع قابل مالحظه منابع گردشگري

  افزایش انگیزه مردم منطقه براي تفریح    نوازي قوي بودن روحیه میهمان
  نبود فضاهاي تفریحی مناسب در شهر سلسله               هاي زندگی عشایري در روستا وجود ظرفیت

  تولید محصوالت جدید گردشگري           فرد اندازهاي منحصربه چشموجود 
  هاي منطقه توسط نخبگان بومی تبلیغ ظرفیت    ها و آبشارهاي فراوان وجود رودخانه

  نزدیکی منطقه به شهر سلسله                              شده وجود منطقه حفاظت
      

 t)(ها  تهدید    )w(ها  ضعف

                                                                                          دلیل ترس از شکست  گذاري به عدم سرمایه                                        ریزي فقدان برنامه
  محلی از بین رفتن فرهنگ بومی و الگوهاي    گذاري بخش دولتی وخصوصی      عدم سرمایه

  افزایش جرم و جنایت با ورود افراد غریبه    رسانی و تبلیغات      ناکافی بودن نظام اطالع
  کاهش تنوع زیستی        فصول  در همه  گردشگري   عدم ثبات الگوي

  در رودخانه ها محیط و ریزش پسماندهآلودگی     نبود تسهیالت خدماتی و بهداشتی
  کمیاب حیوانی و گیاهیهاي  گونه بین بردن   از                    نبود تسهیالت اقامتی و رفاهی           

  در توسعه منطقه عدم همکاري مراکز داراي صالحیت    مشکالت امنیتی و نبود یک پاسگاه انتظامی     
      جاده از   باریک بودن جاده و خاکی بودن قسمتی

      کنی بوته از ظرفیت وو بیش چراي مفرط 
      گردشگران با   مردم با نحوه برخورد عدم آشنایی 

   
 ي پژوهش ها یافته: منبع

شود، نه قوت داخلی در مقابل ده ضعف داخلی، و هفت فرصت  مالحظه می) 1(طور که در شکل   همان
توان گفت میزان  و میخارجی در برابر هفت تهدید خارجی، مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته است 

 . هاي گسترش گردشگري در منطقه کهمان، به لحاظ کمی یکسان است ها و مزیت محدودیت
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 بررسی آثار گردشگري در منطقه

هایی تعیین گردید و از مردم،  براي بررسی آثار گردشگري بر توسعه روستایی منطقه کهمان، شاخص
 spssافزار  ها نیز با نرم پاسخ. پرسشنامه پاسخ دهندهاي  سئوال منطقه خواسته شد که بهگردشگران و مسئوالن 

بیان ) 5(نتایج تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده، به تفکیک در جدول . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
  .شده است

  آثار اقتصادي گردشگري در منطقه): 1(جدول 
  بسیار کم  کم  متوسط  زیاد  آثار اقتصادي گردشگري  ردیف

  8/30  2/46  7/7  4/15  است؟ زایی براي مردم روستا شده  گردشگري تا چه حد، موجب اشتغال  1
  7/7  6/34  6/34  1/23  گردشگري تا چه حد، موجب بهبود درآمد اهالی روستا شده است؟  2
  8/3  1/23  2/46  9/26  گردشگري تا چه حد، موجب افزایش قیمت کاالها و اجناس شده است؟  3
  5/5  6  2/47  2/41  چه حد، موجب افزایش قیمت زمین و مسکن در روستا شده است؟گردشگري تا   4
  5/11  1/24  2/46  2/18  گردشگري تا چه حد، الگوي کشت روستا را تغییر داده است؟  5
  6/34  5/36  1/23  8/5  گردشگري تا چه حد، موجب تنوع محصوالت داخلی روستا شده است؟  6
  11  6/34  3/42  12  سوداگري زمین در روستا شده است؟ گردشگري تا چه حد، موجب گسترش  7
  3/7  5/3  5/38  7/50  در روستا تأثیر داشته است؟ و ساز افزایش ساخت گردشگري تا چه حد بر   8
  8/6  23  2/65  5  هاي روستا را تغییر داده است؟ گردشگري تا چه حد، ترکیب دام  9

  5/29  15/38  30  5  صنایع دستی شده است؟گردشگري تا چه حد، موجب بهبود کمی و کیفی   10
 ي پژوهش ها یافته: منبع   

شود، اکثر پاسخگویان آثار اقتصادي گردشگري را به لحاظ  طور که در جدول فوق مالحظه می  همان
به اعتقاد اکثر پاسخگویان، گردشگري موجب افزایش قیمت زمین و . اند اندك دانستهزایی و درآمد،  اشتغال

هاي روستا و  در زمینه الگوي کشت، تنوع کشت، گسترش سوداگري، ترکیب دام. روستا شده استمسکن در 
بیش از نیمی از پاسخگویان . اند بهبود کمی و کیفی صنایع دستی، اکثر پاسخگویان تأثیر گردشگري اندك دانسته

توان  لحاظ اقتصادي میبنابراین به . در روستا شده است و ساز معتقدند که گردشگري، موجب افزایش ساخت 
  . گفت که گردشگري در برخی موارد، آثار مثبت و منفی را به طور همزمان داشته است
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  آثار اجتماعی گردشگري): 2(جدول 
 بسیار کم کم متوسط زیاد آثار اجتماعی گردشگري ردیف

 8/4 8/53 9/26 4/14 گردشگري تا چه حد، موجب تغییر نوع لباس در روستا شده است؟ 1

2 
در روستا ) عزاداري، عروسی و غیره(گردشگري تا چه حد، موجب تغییر نوع مراسم 

 شده است؟
12 9/28 6/52 5/6 

 34 5/45 5/15 5 گردشگري تا چه حد، موجب تغییر الگوي مصرف غذا در روستا شده است؟ 3

 5/22 3/38 6/24 6/14 گردشگري تا چه حد، موجب بهبود وسایل منزل شده است؟ 4

5 
فرهنگ  گرفتن از   حد، موجب گسترش فرهنگ شهري و فاصله  گردشگري تا چه

 روستایی شده است؟
3/32 45 1/13 6/9 

 2/16 52 2/24 6/7 گردشگري تا چه حد، موجب بهبود وضعیت آموزش در روستاي شما شده است؟ 6

7 
 گردشگري تا چه حد، موجب بهبود وضعیت بهداشت فردي و عمومی در روستاي شما

 شده است؟
2/25 3/38 4/33 9/3 

 6/1 17 26 4/55 شده است؟...) لبنیات و(گردشگري تا چه حد، موجب عرضه بهداشتی محصوالت  8

 0 4/6 2/30 4/63 جوار گسترش داده است؟ گردشگري تا چه حد، روابط بیرونی روستا را با نواحی هم 9

 3/8 62 2/24 5/5 شده است؟گردشگري تا چه حد، موجب کاهش مهاجرت از روستا  10

  9/18  4/54  18  7/8  گردشگري تا چه حد، موجب بازگشت مهاجران به روستا شده است؟  11
  1/1  5/59  3/27  1/12  میزان امنیت روستا در فصول گردشگري چقدر است؟  12
  2/19  51  2/22  6/7  میزان تعامل روستاییان با گردشگران در چه حد است؟  13
  5/7  4/8  7/71  13  مردم از گردشگران در چه حد است؟میزان رضایت   14
  4/5  65  3/25  3/4  آیا تاکنون بین شما و گردشگران، درگیري ایجاد شده است؟  15

16  
در بین ) غیره اعتیاد، انجام منکرات و(گردشگري تا چه حد موجب گسترش ناهنجاري 

  جوانان روستا شده است؟
8/42  35  2/18  4  

  8/14  6/62  18  4/6  به مهاجرت از روستاي خود تمایل دارید؟شما تا چه میزان   17
  3/37  5/44  15  2/3  آیا گردشگري موجب شده است که شما در کارهاي جمعی روستایی مشارکت کنید؟  18

  هاي پژوهش یافته: منبع 
  

شود، گردشگري نتوانسته است بر تغییر نوع لباس، نوع مراسم  همان طور که در جدول فوق مالحظه می
بر . ، الگوي مصرف غذا، بهبود وسایل منزل و بهبود وضعیت آموزش مؤثر باشد)عزاداري، عروسی و غیره(

گرفتن  و فاصله اساس نتایج پژوهش حاضر، گردشگري تا حد زیادي توانسته است بر گسترش فرهنگ شهري 
نواحی ، گسترش روابط بیرونی روستا با )لبنیات و غیره(فرهنگ روستایی، عرضه بهداشتی محصوالت  از 
همچنین . در بین جوانان روستا مؤثر باشد) و غیره اعتیاد، انجام منکرات(جوار و گسترش ناهنجاري  هم

گردشگري بر کاهش مهاجرت از روستا، بازگشت مهاجران و میزان تعامل روستاییان با گردشگران تأثیر نداشته 
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اند، از منطقه کهمان، به عنوان  شاید بتوان گفت که بیشتر افرادي که از روستاهاي اطراف مهاجرت کرده. است
 .  کنند تا سکونتگاهی گاهی استفاده مییک ناحیه گردش

  محیطی گردشگري آثار کالبدي و زیست): 3(جدول 
  کم  بسیار کم  متوسط  زیاد  محیطی گردشگري آثار کالبدي و زیست  ردیف

  21  4/41  5/24  1/13  گردشگري تا چه حد، موجب محافظت بیشتر روستاییان از محیط زیست شده است؟  1
  9/2  1/11  21  65  محیط زیست منطقه لطمه زده و موجب آلودگی آن شده است؟ گردشگري تا چه حد، به  2
  2/21  4/14  22  4/42  اند؟ هاي گیاهی و جانوري منطقه شده گردشگران تا چه حد، موجب ار بین رفتن گونه  3

4  
ي خانگی  ها گردشگري تا چه حد، موجب دفع بهداشتی زباله و جلوگیري از ورود فاضالب

  است؟به معابر شده 
5/5  21  2./38  3/35  

5  
ي ارتباطی روستا با سایر  ها گردشگري تا چه حد، موجب بهبود وضعیت معابر داخلی و راه

  مناطق شده است؟
16  52  3/26  7/5  

6  
در ) آب، برق، مخابرات و غیره(گردشگري تا چه حد، موجب گسترش خدمات زیربنایی 

  روستا شده است؟
2/24  44  2/28  6/3  

  8/21  6/44  3/31  3/2  گردشگري تا چه حد، الگوي مسکن روستا را تغییر داده است؟  7
  5/17  2/15  62  3/5  تر شده است؟ هاي روستا، با ورود گردشگران مقاوم آیا نوع مصالح خانه  8
  2/6  2/21  62  6/10  دهند؟ و معابر اهمیت می  ها کوچه چقدر به پاکیزگیبه نظر شما مرم روستا   9

10  
گردشگري تا چه میزان، موجب تغییر کاربري زمین و تبدیل اراضی کشاورزي به مسکونی و 

  ي تجاري شده است؟  ها کاربري
5/5  1/16  3/42  1/36  

  6/33  5/35  6/23  3/7  گردشگري تا چه میزان باعث شده است که مردم به زیباسازي روستاي خود بپردازند؟  11
  0  8  30  62  گسترش فضاهاي سبز روستا شده است؟گردشگري تا چه میزان، موجب   12
  هاي پژوهش یافته: منبع  

  
تنها موجب محافظت بیشتر از   توان نتیجه گرفت که گردشگري نه با توجه به اطالعات جدول فوق، می

همچنین نتایج . زیست نشده، بلکه به محیط زیست منطقه لطمه زده و موجب آلودگی آن گردیده است  محیط
ي خانگی به  ها دهند که اثر گردشگري بر دفع بهداشتی زباله و جلوگیري از ورود فاضالب می  نشانپژوهش 

آب، ( ي ارتباطی روستا با سایر مناطق، گسترش خدمات زیربنایی ها معابر، بهبود وضعیت معابر داخلی و راه
، تغییر کاربري  ها ، نظافت کوچههاي روستا ، تغییر الگوي مسکن، تغییر نوع مصالح خانه)برق، مخابرات و غیره

اما . است بسیار اندك بودهزمین و تبدیل اراضی کشاورزي به کاربري مسکونی و تجاري و زیباسازي روستا 
توان گفت که آثار از این رو، می. گردشگري تا حد زیادي موجب گسترش فضاهاي سبز در روستاها شده است

  .هاي اقتصادي و اجتماعی بوده است کمتر از آثار آن در بخشمحیطی گردشگري بر منطقه،  کالبدي و زیست
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  گیري نتیجه
روستایی، موجب پیدایش پیامدهاي  گردشگريریزي مؤثر و پایدار در  تهدیدهاي گردشگري و نبود برنامه

اندازهاي طبیعی، افزایش مهاجرت، رکود  نامطلوبی مانند آلودگی منابع آب و محیط طبیعی، تخریب چشم
که با   در حالی. دلیل کوهستانی بودن منطقه و رشد بیکاري آشکار و پنهان شده است هاي کشاورزي به  فعالیت
هاي گردشگري این ناحیه، براي دستیابی به گردشگري  ها و ظرفیت مناسب از فرصت  برداري ریزي و بهره برنامه

ریزي و  لزوم برنامه از اینرو. انجام دادهاي مؤثري براي تحقق توسعه پایدار  ن فعالیتتوا پایدار روستایی، می
پژوهش هدف . هاي گردشگري براي توسعه گردشگري پایدار روستایی ضروري است مدیریت مؤثر فعالیت

گري بر و بررسی آثار گردش ها با استفاده از تحلیل سوات و فرصت ها ، تهدیدها ، قوتها بررسی ضعفحاضر، 
هاي فراوانی در  هاي پژوهش حاضر نشان داد که منطقه کهمان، ظرفیت یافته. کهمان بوده است توسعه منطقه

همچنین تعداد نه قوت داخلی در مقابل ده ضعف داخلی، و هفت فرصت خارجی در . گردشگري دارد  زمینه
. کهمان، آثار متفاوتی داشته است گردشگري در منطقه. برابر هفت تهدید خارجی، شناسایی و بررسی شده است

و  اما تا حد زیادي، موجب افزایش ساخت . گردشگري تا حد بسیار کمی، باعث افزایش درآمد اهالی شده بود
درباره الگوي کشت، تنوع کشت، گسترش . شده بود ساز در روستا و نیز رشد قیمت زمین و مسکن در روستا

توان گفت که گردشگري چندان  کمی و کیفی صنایع دستی نیز میهاي روستا و بهبود  سوداگري، ترکیب دام
 تأثیر بسیار کمی بر گردشگري. به لحاظ اجتماعی نیز  گردشگري آثار متفاوتی داشته است. تأثیري نداشته است

اما تا . ، نوع مراسم، الگوي مصرف غذا، بهبود وسایل منزل و بهبود وضعیت آموزش داشته استتغییر نوع لباس
نواحی همجوار ، گسترش روابط بیرونی روستا با )لبنیات و غیره(یادي، موجب عرضه محصوالت بهداشتی حد ز

زیست مؤثر  تنها در محافظت بیشتر از محیط به لحاظ کالبدي نیز گردشگري نه . هنجاري شده است رشد بی و
لبته گردشگري تا حد زیادي ا. نبوده، بلکه به محیط زیست منطقه لطمه زده و موجب آلودگی آن نیز شده است

محیطی  توان گفت که آثار کالبدي و زیست کلی، میطور به. به گسترش فضاهاي سبز در روستاها منجر شده است
ي  ها در مجموع، با توجه به قابلیت. هاي اقتصادي و اجتماعی بوده است گردشگري بر منطقه، کمتر از بخش

کردن امکانات و خدمات گردشگري در روستاهاي منطقه، گردشگري  هاي الزم و فراهم منطقه و انجام فعالیت
تواند آثار مطلوب اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی در روستاهاي منطقه داشته باشد و به تحقق توسعه در  می

  . آنجا منجر شود
ریزي دولت  برنامه) 1: ن کردتوان پیشنهادهاي زیر را بیا منظور ارتقاي وضعیت گردشگري در منطقه، می به

) 3خصوصی در حوزه گردشگري؛   گذاري دولت و بخش سرمایه) 2هاي گردشگري؛  منظور توسعه فعالیت به
تعریض راه منتهی به منطقه ) 5توسعه تسهیالت اقامتی و رفاهی؛ ) 4ایجاد تسهیالت خدماتی و بهداشتی؛ 

ویژه در روزهاي  برقراري نظم عمومی در منطقه، به) 7یی؛ رسانی دولت در زمینه امور زیربنا خدمات) 6کهمان؛ 
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جلوگیري از تخریب محیط زیست توسط گردشگران ) 9هاي آموزشی؛  افزایش آگاهی مردم با برنامه) 8تعطیل؛ 
  .وجه مسئوالن و افراد محلی به بهداشت محیطت) 10و روستاییان؛ 
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