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چکیده
ویژگی های منحصر به فرد جغرافیاایی اولوالکی،ی جاهباه هاای ولهیا انی منااب نبای جن..ای و در اسا ا
چهارمحال و بخ یاری سبب جذب بییاری از گردش.را به این منطقه شده است هاد از اناااا ایان پاژوه واوااوی
دیدگاه های مخ .ف در خصلص تدوین مدوی سامانه ای از ملان و مشا،ت گردشا.ری در روسا ای هاد گردشا.ری
دیمه شهرس ا ولهرنگ در اس ا چهارمحال و بخ یاری میباشد ایان مادل مب نای بار مادل پایاه اسا خرا شاده از
مش،ت گردش.ری اس ا چهارمحال و بخ یاری میباشد مطاوعه حاضر از وحاظ پارادایم جز تحقیقا ویفی بلده و باه
منظلر تازیه و تح.یل داده ها در این پژوه از روش نظریه مبنایی اس فاده شده اسات جامعاه مالرد مطاوعاه تحقیا
شامل سه دس ه)1مطاوعا روس ایی )2گردش.را داخل و خاار اسا ا و  )3میالن و م خصصاا میارار فرهن.ای
بلدند روش نملنه گیری به صلر وامت هدفمند (روش گ.لوه برفی) بلده وه پس از انااا مصاحبههای عمیا مصااحبه
م مروز مصاحبه ساخ ار یاف ه و نیمه ساخ ار یاف ه و در نهایت رسید به اشابا توالری اعتعاا جما نوری شاده و
سپس مراحل ودگذاری و تح.یل داده ها از روش تح.یل مح لا صلر پذیرفت ن ایج حاصل از تحقیا حاضار اسا خرا
مدل مفهلمی مش،ت گردش.ری روس ای هد دیمه منطقه ولهرنگ بالد واه نشاا داد ایان واانل دارای مشا،ت
زیرساخ ی بهداشت و ستمت ومرنگ شد جاهبه های فرهن.ی عدا درک صحیح از گردش.ری عدا ان.یازه میالن
مح.ی عدا برنامه ریزی پژوه و نظار مش،ت مربلط باه منااب انیاانی مشا،ت گردشا.ری و مقلواه دووات و
مش،ت مربلط به صنای دس ی می باشد
واژههای کلیدی :گردش.ری مش،ت و ملان روس ای دیمه شهرس ا ولهرنگ اس ا چهارمحال و بخ یاری تح.یل
ویفی تولری بنیانی
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مقدمه
گردش.ری از مهم رین فعاویتهای انیا معاصر است وه همراه با به وجلد نورد تغییراتی
ش.ر در سیمای زمین اوضا سیاسی اق صادی فرهن.ی من و روش زندگی انیا ها را
دگرگل میسازد به اس ناد تعاریف سازما جهانی جهان.ردی پی نیاز تلسعه  -پایدار گردش.ری
ت.فی و هماهن.ی اهدا اق صادی زییت محیطی اج ماعی و فرهن.ی است
با تلجه به نمار و ارقاا مذولر و همچنین پی بینیهایی وه در خصلص افزای تعداد گردش.ر
بر اساس پی بینیهای سازما جهانی گردش.ری (با تلجه به ش،ل شماره )1تا سال  2020وجلد
دارد این روند روبه افزای میباشد این در حاوی است وه در سال  1٩٩٩فقط نزدیك به 1/008
می.یل گردش.ر از ایرا دید نملده اند و در این میا وم ر از  1درصد گردش.را ایرا از اس ا
چهارمحال و بخ یاری وه ی،ی اس ا های با قاب.یت ها و پ انییلهای فلق اوعاده زیاد میباشد و
ظرفیتهای نزا را جهت تلسعه صنع ت گردش.ری را در اخ یار دارد دید ورده اند1
حال زما پرس این سلال فرا رسیده است وه نیا در روس ای ملرد مطاوعه(دیمه) مطاوعهای در
خصلص ملان و تن.ناهای گردش.ری صلر گرف اه اسات نیاا مشا،ل واانل هاای گردشا.ری و
روس اهای هد گردش.ری (در این مطاوعه روس ای دیماه) از زباا م خصصاا ماردا روسا ایی و
میلن شهرس ا های م عدد بررسی شده است نیا مدوی برای مش،ت و ملان گردش.ری اسا ا
چهارمحال و بخ یاری و در پی ن وانل ها و روس اهای هد گردش.ری (ملرد مطاوعه این پژوه :
روس ای دیمه) به دست نمده است پژوه حاضر با درک چنین اهمی ی قصد دارد تا به شناسایی و
تدوین ملان گردشا.ری اسا ا چهارمحاال و بخ یااری از دیادگاه م خصصاین 2مارتبط باا بخا
گردش.ری افاراد و.یادی 3روسا اها و گردشا.را داخال و خاار از اسا ا واه در واانل هاای
گردش.ری و روس اهای هد حضلر داش نند مادل میادانی ملانا و تن.ناهاای گردشا.ری اسا ا
چهارمحال و بخ یاری را با اس فاده از نظریه مبناایی اسا خرا نمالده و در پای ن روسا ای هاد
گردش.ری ملرد مطاوعه در این پژوه یعنی روس ای دیمه را اس خرا بنماییم
اهمیت و ضرورت تحقیق
سازما جهانی گردش.ری گردش.ری را به عنلا وسی.های پیشنهاد میوند وه به ملجب ن
میتلا به اهدا هزارهی سلا 4دست یافت  80درصد از  56وشلری وه راهبردهایی برای واه
 1اگر اس ا چهارمحال و بخ یاری ب لاند با برنامه ریزی صحیح تنها ( 2%درصدی بییار پائین و قابل حصلل) از درنمد قابل حصلل را
جذب نماید مب.غی بی از  2٧5می.یل دنر به دست خلاهد نمد وه درنمدی بییار هن.فت بلده و می لاند تأثیری بییار ش.ر در
رشد اق صادی اس ا وول ناحیه داش ه باشد
Tourism Expert
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فقر اتخاه نملده اند گردش.ری را به عنلا یك گزینه برای رشد اق صادی اش غال و واه فقر هور
ورده اند بییاری از ننها مانند اتیلپی تانزانیا اوگاندا غنا نیاریه ملزامبیك ونیا وامبل و
هندوراس برای گردش.ری وز و اهمی ی برابر وشاورزی و صنای ولچك قائل (بلزینده و
هم،ارا  )2013 1ات،ا بر گردش.ری به عنلا یك ملود اق صادی به علر فزایندهای در جلام
منزوی دوراف اده و به اصطتح جزیرهای وه دچار رولد در صنای سن ی شدهاند اهمیت یاف ه است
ورود گردش.را به این نلاحی بر بخ ها و خدما مخ .ف تأثیرگذار است به گلنهای وه ایااد
اش غال را افزای می دهد و ملجب پلیایی و جنب جعیت م فرق و پراوندهی این نلاحی میگردد
(ولری و فاو،لنر)2013 2
گردش.ری در چاو های پیامدر در ساخ ارش،نی جنبههای وتسیك خلد گرف ار نمد و
زمینههای ش،لگیری جریا گردش.ری ویفی در اق صاد پیا صنع ی و پیرامل ن مهیا شد این
روند زمینههای تعامل فرهن.ی را همراه با واه اثرا سلء زییتمحیطی بین جامعه میزبا
گردش.ر و محیط گردش.ری فراهم نملد (پاپ.ییزدی و سقایی  )114 :13٩0گردش.ری روس ایی
گلنههای م فاوتی دارد وه نشا دهنده او.لی پیچیدۀ محیط زییت اق صاد تاریخ و ملقعیت روس ا
است عبیعت محیط روس ا میرار تاریخی و فرهن.ی ن شرط اص.ی برای تلسعۀ گردش.ری
روس ایی است؛ زیرا این خصایص در سالهای اخیرگردش.را زیادی را جذب زندگی روس ایی ورده
است (اس یك :2011 3ص )3
گردش.رى به ع.ت ویژگیهاى منحصر به فردى وه دارد مفهلا صنعت را تلسعه داده و فناوری
خاص خلد را مطرح ورده است به بیا ساده تر صنعت گردش.رى به مثابه یك ماملعه صنعت
نیروى محروه اى را فراهم می سازد وه با ت،یه بر ن چرخ هاى صنای حیاتى با ش اب بیش رى
حروت ونند و راه تلسعه مح.ى و م.ى هملار شلد مناف اق صادى حاصل از سرمایه گذارى وان
درعرصه صنعت گردش.رى درصلر اتخاه خط مشیهاى واق بینانه می لاند نثار مثب ی را به بار
نورد براین اساس صنعت گردش.رى ی،ى از وتن رین عرصه هاى فعاویت اق صادى است وه نه تنها
ای اویا و اسپانیا ب،.ه در بعضى وشلرهاى
در وشلرهاى گردش.رپذیر اروپا مانند فرانیه اتری
درحال تلسعه مانند مصر نیز ی،ى از اص.ی ترین مناب درنمد این وشلرها را تش،یل می دهد
(وارووین)200٩ 4
مطاوعا انااا شده تلسط وارشناسا نشا میدهد وه بییاری از جلام روس ایی اق صاد
مح.ی خلد را به سمت فعاویتهای گردش.ری سلق دادهاند تا وضعیت امرار معاش خلد را بهبلد
بخشند در راهاندازی یا تلسعه ی صنعت گردش.ری جلام مخ .ف در حال تحقی پیرامل تغییر
Buzinde
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اق صادشا از اق صاد تلویدی به عرصهی خدما هی ند چشمانداز نتی گردش.ری ایااد اثرا
مثبت اق صادی است ووی،ن هنلز این تلفی به علر وامل حاصل نشده و ن ایج مثبت به دست نمده
می مر نبلده است
مبانی نظری
اصلن تلسعه اق صادی در هر وشلری نیازمند سرمایه گذاری در بخ ها و فعاویتهای مخ .ف
اق صادی ن وشلر است و بدو سرمایه گذاری در عرحهای زیربنایی و روبنایی نمیتلا ان ظار
گی رش اش غال تلوید و رفاه اق صادی را داشت برای تحق این مهم بییاری از وشلرهای جها
تمایل شدیدی به جذب سرمایههای خارجی پیدا وردهاند (شاوری و س.یمی  )1 :1385ی،ی از
ق.مروهایی وه تلا جذب سرمایههای داخ.ی و خارجی و به تب ن تلسعه اق صادی را در پی دارد
گردش.ری میباشد
گردش.ری از جم.ه بزرگ رین محرکهای اق صادی به شمار میرود و به عنلا یك ابزار قلی
اق صادی نق مهمی دارد و با ترویب و به وارگیری همزما مناب داخ.ی و خارجی مناف
اج ماعی اق صادی زییت محیطی و فرهن.ی زیادی را به دنبال دارد ((داسلیل )112 :2005 1در
حال حاضر گردش.ری با ایااد درنمدهای وت و فرصتهای شغ.ی فراوا به عنلا اق صاد پایدار
شناخ ه میشلد (هامی .ل و هم،ارا )255 2005 2
عب تعریف سازما میرار فرهن.ی صنای دس ی و گردش.ری مناع نملنه گردش.ری
فضاهایی را در بر میگیرد وه در جلار جاهبههای تاریخی فرهن.ی مذهبی عبیعی و گردش.ری
وشلر به منظلر ارایه خدما به گردش.را تلسط بخ غیر دوو ی بر اساس ماده  8و نیین نامه
مناع نملنه گردش.ری تاسیس و اداره می شلند( سازما میرار فرهن.ی صنای دس ی و
گردش.ری  )2 : 138٩بر اساس تعریف فلق مناع نملنه گردش.ری عمدت ًا در جلار مناب و جاهبه
های تاریخی عبیعی و م،ا یابی شده اند روی،رد نظریهای حاوم بر فرایند ایااد مناع نملنه
گردش.ری مب نی بر «تلسعه پایدار» است روی،رد تلسعه پایدار گردش.ری همسل با پذیرش
جهانشملل پارادایم تلسعه پایدار در ماام ع.می و تصمیم گیری از دهۀ  1٩٩0به بعد وارد ادبیا
گردش.ری شد تلسعه پایدار گردش.ری یك جابه جایی از روی،ردهای سن ی اق صاد نولوتسیك در
زمینه تلسعه گردش.ری به یك روی،رد و.ی ن.رتر(سیی می تر )را نشا می دهد وه در ن نه تنها
نیازهای بازار ملرد تلجه است ب،.ه نیازهای(ضروریا ) جامعه و محیط زییت عبیعی نیز ملرد تلجه
و تأوید قرار میگیرد (قدمی )60 : 13٩0
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پی فرضهای پایه تلسعه پایدار گردش.ری عبارتند از :امنیت اولولکی،ی امنیت اج ماعی
امنیت انیانی امنیت اق صادی و ی،پارچ.ی واوبدی -فضایی (تقلایی و صفر نبادی  41 : 13٩0و
 )40در گردش.ری پایدار تتش میشلد تعادل تداوا و ویفیت مناسبی را در حیطه گردش.ری
برای گردش.را زییت بلا و جامعه میزبا فراهم وند در این نل از گردش.ری مشاروت مردمی
چه گردش.را چه مردا مح.ی و ح ی عراحا و برنامه ریزا حائز اهمیت است (نامدار : 1382
 )134در صلرتی وه برنامهریزیها به گلنهای صلر گیرد وه محیط زییت وش و تلانایی
پاسخ.لیی به این نیازها را نداش ه باشد نسیبهای شدید زییت محیطی بر پی،ره زییت بلا وارد
میشلد و منطقه گردش.ری ملرد نظر از حیطه گردش.ریهای پایدار خار شده و بایی ی دنبال
راه،ارهایی برای حل مش،ت خلد باشد (رنابریا )٧6 : 13٧٩
در دهههای اخیر تلسعه گردش.ری در تمامی عرصهها چه در سطح م.ی و منطقه ای و چه در
سطح بیناوم..ی ملرد تلجه برنامه ریزا دوو ی و شروتهای خصلصی قرار گرف ه و بییاری از
وشلرها به صلر فزایندهای به این حقیقت پی بردهاند وه برای بهبلد وضعیت اق صادی خلد باید
اب ،ار عمل به خر داده و درصدد یاف ن راههای تازهای برنیند (عیبی و هم،ارا )84 :1386
تلسعه گردش.ری به عنلا ماملعه فعاویتهای اق صادی تأثیر بیزایی در تقلیت بنیا های
اق صادی جلام داش ه و نق ن به عنلا منب جدیدی برای ایااد اش غال ویب درنمد
دریافتهای ماویاتی بیش ر جذب ارز و تقلیت زیر ساختهای اج ماعی وه ملجب رشد و تلسعه سایر
صنای میشلد در مطاوعا م عدد ملرد تایید قرار گرف ه است(واظمی  )1 :138٧از سلی دی.ر
نگاهی جلام از این وه گردش.ری منب درنمدی ارزی بییار مناسب و قابل متحظه ای در اخ یار
اق صاد یك وشلر قرار می دهد باعث شده است وه گردش.ری مفهلمی بییار گی رده در ابعاد
مخ .ف اق صادی اج ماعی و فرهن.ی پیدا وند و به عنلا یك صنعت ت.قی شلد (عهماسبی پاشا و
مایدی  )1384بییاری از وشلرها این صنعت پلیا را به عنلا منب اص.ی درنمد اش غال رشد
بخ خصلصی و تلسعهی ساخ ار زیربنایی میدانند (ابراهیمی وخیرویا  )1384حام مبادن
بیناوم..ی گلیای ن است وه بی از  20درصد مبادن با جریا گردش.ری نغاز میگردد و در
برخی وشلرها درنمدهای ناشی از ن ی،ی از مناب عمده در جهت تقلیت اق صاد م.ی روزافزو ننها
میشلد (راجی  )11 :13٧4و از این عری این وشلرها قادر شدهاند میائل مهمی نظیر درنمد
ارزی رون اش غال تبادل و تعامل فرهن.ی ایااد بازار مصر و خدما پرورد اوقا فراغت و
حضلر نگاهانه و فعاننه در عرصه ی ارتباعا و اعتعا جهانی را در جهت پیشرفت و تلسعهی
وشلرشا برای مردا خلد به ارمغا نورند (شریفزاده و مرادینژاد  )52 :1381وذا جهت
تنل بخشی به مناب رشد اق صادی و درنمدهای ارزی و ایااد فرصتهای جدید شغ.ی تلسعهی
صنعت گردش.ری از اهمیت فراوانی برخلردار است (صباغ ورمانی و امیریا )13٧٩
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همچنین گردش.ری روس ایی به عنلا منب با ارزش اش غالزایی و ایااد درنمد است وه
میتلاند وسی.ه مناسبی برای تلسعه اج ماعی -اق صادی جلام روس ایی باشد گردش.ری روس ایی
در بییاری از وشلرها با سیاستهای وشاورزی در ارتباط است و غاوباٌ میتلاند وسی.های در جهت
حمایت محیط زییت و فرهنگ روس ایی باشد و نق اساسی در تلسعه و حفظ روس ا داش ه
باشد(منشی زاده )1384
مروری بر ادبیات تحقیق
ساادیا و هم،ارا (  )13٩3در مقاوهای با عنلا «تح.یل قاب.یت اس فاده از جذابیت دامنه
نلردی در گردش.ری روس ایی دهی ا های شهرس ا نمل با بهرهگیری از «GIS, Step AHP
 »Functionبه این ن یاه رسیدند وه اول دهی ا های شهرس ا نمل دارای جذابیت عبیعی
مناسب دامنه نلردی بلده و دوا میتلا از این قاب.یت در جهت گردش.ری روس ایی دهی ا های
شهرس ا اس فاده نملد
سااسی قیداری و هم،ارا (  )13٩3در مقاوهای با عنلا «اوولیتبندی سطح وارنفرینی
اولتلریی ی در مناع روس ایی» (مطاوعۀ ملردی :روس اهای با پ انییل گردش.ری رود درهای
اس ا تهرا ) به این ن یاه رسیدند وه از نظر صاحبا ویب ووارها روس اهای ملرد مطاوعاه در
ساطح منطقاه باا ی،ادی.ر تفااوتی در زمینۀ وارنفرینی اولتلریی ی ندارند همچنین ن ایج حاصل
از پیاده سازی ت،نیك تاپییس نیز گلیاای ام یاازا دقیا روس اها و مییرها به وحاظ وارنفرینی
اولتلریی ی با ی،دی.ر است وه پراوندگی رتبهها بین روس اهای دو گروه حفاظت شاده و حفاظت
نشده را نشا میدهد
مطیعیون.رودی و هم،ارا ( )13٩3در مقاوهای با عنلا «برنامهریزی راهبردی تلسعۀ
گردش.ردی» (مطاوعۀ ملردی :تفرج.اه بند ارومیه) به این ن یاه رسیدند وه منطقه از شروط اوویۀ
تلسعۀ گردش.ری برخلردار است وذا برای پایداری نثار گردش.ری و بهرهمندی از نثار اق صادی
ناشی از این فعاویات در منطقاۀ مالرد مطاوعه برنامهریزی و مدیریت گردش.ری امری ضروری و
اج نابناپذیر است
فرجیسبك بار و هم،ارا (  )13٩3در مقاوهای با عنلا «سطحبندی فضایی محلرهای
گردش.ری اس ا فارس بر مبنای خدما و تیهیت گردش.ری» به این ن یاه رسیدند وه
محلرهای شماوی و جنلبی با تلجه به اینوه درگاه بیش رین ورود گردش.را به این اس ا هی ند
از خدما وم ری برخلردارند و باید در اوولیت تلسعۀ خدما و زیرساختهای گردش.ری قرار
گیرند
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نوا )2010( 1در مقاوهای با عنلا «ارزیابی گردش.ری روس ایی در ترویه با اس فاده از تح.یل
سلا » وضعیت گردش.ری روس ایی در وشلر ترویه را بررسی نملد ن ایج تحقی نشا میدهد
ترویه از قاب.یتهای فراوانی در زمینۀ گردش.ری روس ایی بهره مند است وی،ن ان.یزهها
سرمایهگذاریها و مشلقها برای این ملضل وافی نبلده در مقاییه با سایر مقاصد گردش.ری حلزۀ
مدی رانه از روند وندی برخلردار است در صلر اتخاه سیاستهای مناسب در شرایط تغییرا
گردش.ری جهانی و مزیتها و اوولیتهای گردش.را ترویه میتلاند در ولتاهمد به ی،ی از
مهمترین مراوز گردش.ری روس ایی در سطح جهانی تبدیل شلد.
ایلوین و هم،ارا  2در مقاوهای با عنلا «مقاییۀ فراتح.یل منطقهای در سطلح م فاو فضایی و
اثرا اق صادی گردش.ری» به این ن یاه رسیده است وه با واه اش غال در بخ وشاورزی
گردش.ری به عنلا یك فعاویت جدید در اق صاد روس ایی باعث افزای درنمد تاار بلمی و
ویفیت زندگی شلد گردش.ری میتلاند یك بخ برتر از نظر گی ردگی فعاویتها باشد و میتلاند
پذیرای نیروی وار بیمهار باشد و برای روس اها شهرهای ولچك و میانی فرصتهای شغ.ی خلبی
را ایااد وند
در مطاوعهای دی.ر با عنلا اس راتژیهای گردش.ری و معیشت روس ایی در مناعقی از رومانی
ایلریل و ولرسال )2010( 3ن یاه گرف ند وه تغییرا اساسی در حلمه شهر رومانی به همراه نیاز به
فعاویتهای اق صادی قلیتر باعث شده وه برخی از خانلادهها به گردش.ری به عنلا یك اس راتژی
تنل اق صادی ن.اه ونند ننها در این مطاوعه ویفی وارنفرینا گردش.ری روس ایی را ان خاب وردند
وه نشا میدهد تاارب مثبت ناشی از فعاویتهای گردش.ری هم از وحاظ اق صادی و هم در دی.ر
جنبههای زندگی ننها وجلد دارد
نایاپین )2011( 4در بررسی ارتباط بین تنل زیی ی معیشت و گردش.ری ن یاه گرفت وه
گردش.ری ومك می وند تا ن.رش مردا مح.ی نیبت به حفاظت از تنل زیی ی تغییر و وابی .ی
مردا به مناب عبیعی واه یابد گردش.ری به ویژه در مقیاس ولچك و سرمایهگذاریهای
اولتلرییم مح.ی به عنلا یك ابزار به منظلر ارتقاء معیشت مردا در اعرا مناع حفاظت شده
شناخ ه شده است
گردش.ری به عنلا ی،ی از بخ های مهم و در حال رشد سری در جها است وه به میزا
قابل تلجهی در رشد اق صاد وشلرها مؤثر است ضمن ن وه مناف اق صادی ن شامل جلام
مح.ی نیز میگردد (عثما و سن لسا )2013 5گردش.ری عرصهی پیچیده و مش مل بر اجزاء
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بییاری است وه در محصلل و تاربهی گردش.ری نق دارند (ولری و فاو،لنر  )2013در این
میا گردش.ری روس ایی از عر دووتها سازما های غیر دوو ی و فعان اق صادی تلجه زیادی
ج.ب ورده زیرا نق مهمی در جهتدهی فعاویت های اق صادی و ومك به افزای درنمد جلام
مح.ی ایفا میوند (چین و هم،ارا )2014 1
برای حصلل پایداری در گردش.ری روس ایی و همچنین مشاروت در اق صاد م.ی رضای مندی
ساونا مح.ی و گردش.را امری حیاتی است انااا ارزیابی از میزا رضای مندی گردش.را در
مقصدهای گردش.ری روس ایی به فعان گردش.ری روس ایی ومك شایانی میوند تا دریافت
به ری از دیدگاههای گردش.را داش ه باشند و تتشهای شا را در جهت ایااد تاربههای مثبت
برای گردش.را م مروز نمایند در واق سطح رضای مندی یك گردش.ر مم،ن است در تصمیما
نتی وی برای مراجعهی مادد به م،ا ملرد نظر و یا پیشنهاد تاربهی ن به سایر افراد مؤثر واق
شلد در زمینه ی گردش.ری روس ایی ویفیت خدما عرضه شلنده تلسط دستاندروارا مربلعه
یك عامل حیاتی در جذب گردش.را است (راجاراتناا و هم،ارا )2014 2
ی،ی از ن،ا مهم برای یك مقصد گردش.ری تلانایی ایااد یك تصلیر منحصربه فرد است به
گلنه ای وه گردش.را تحت تأثیر قرار گیرند؛ چرا وه در این صلر گردش.را با خاعرههایی وه از
محیط دارند قادر خلاهند بلد بر سایر مردا نیز تأثیر ب.ذارند در علل سالها مطاوعا مخ .فی
اهمیت تصلیر مقصد بر رف ار گردش.ر را تبیین نملدهاند پس از ترک مقصد گردش.را تنها
تصاویری از نناا به همراه خلاهند داشت و بنابراین ج.ب رضایت گردش.را از عری فراهم نورد
خدما گردش.ری و میهما داری]به عنلا جزئی از ویفیت محیطی[ بییار حائز اهمیت است
(وارتلن ل و هم،ارا  )2014 3در حال حاضر مقاصد گردش.ری در وضعی ی قرار دارند وه ناگزیرند
به علر می قیم با سایر مقاصد گردش.ری در سطلح مخ .ف بیناوم..ی م.ی منطقهای اس انی
شهری و سطلح مح.ی رقابت ونند (ندیین،ا اوجل و هم،ارا )2014 4
روش شناسی
این مطاوعه از پارادایم ویفی بهره گرف ه وه روشی منطقی و تلأا با ول ن.ری است (ادیاب حاا
باقری و ص.صاوی  )1386هد و.ای از ایان پاژوه دس رسای باه تصالیر روشانی از مشا،ت
گردش.ری اس ا چهارمحال و بخ یاری و هد اخ صاصی ن شناسایی مش،ت و ملانا روسا ای
هد گردش.ری دیمه واق در شهرس ا ولهرنگ در اس ا چهارمحال و بخ یاری (در قاواب مادل
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مفهلمی) بلد وه به منظلر دس رسی به این مهم از روش گراندد تولری (تولری زمینه یابی) اس فاده
شد نظریه مبنایی یك روش تحقی ویفی است وه برای بررسای فرنینادهای اج مااعی ملجالد در
تعامت انیانی به وار می رود این روش وه تلسط گتسر و اس راوس تلسعه یاف ه ریشه در م ،اب
تفییری تعامل گرایی سمبلویك دارد این روش نلعی تحقی در عرصه اسات واه پدیادههاا را در
ملقعیت عبیعی ن ها ملرد بررسی قرار داده و تلصایف ماینمایاد (ادیاب حاا بااقری و ص.صااوی
)1386
در تحقی حاضر مدل عراحی شده روسا ای هاد گردشا.ری دیماه برگرف اه از مادل پایاه
اس خرا شده مش،ت گردش.ری اس ا چهارمحال و بخ یاری (وه در ش،ل  2نورده شاده اسات)
میباشد وذا بدین منظلر اب دا مادل و.ای و پایاه شناساایی و عراحای گردیاد تاا از پای ن مادل
گردش.ری روس ای مذولر اس خرا گردد به عبار دی.ار در اب ادا باا مطاوعاه و.یاه واانل هاای
گردش.ری مدل و.ی مش،ت گردش.ری اس ا چهارمحال و بخ یاری شناسایی و سپس به صلر
جداگانه به بررسی مش،ت گردش.ری وانل ها پرداخ ه شد وه در این مقاوه به بررسای مشا،ت
گردش.ری روس ایی روس ای دیمه واق در شهرس ا ولهرنگ واه ی،ای از پرجاهباهتارین منااع
اس ا و وشلر است پرداخ ه می شلد
جهت دس رسی به ملان گردش.ری اس ا از جلام زیر بهره گرف ه شد
جامعه ملرد مطاوعه در این تحقی شامل :
افراد و.یدی 1روس اهای هد و یا وانل های گردش.ری وه با اس فاده از روش گ.لوه برفای2
ان خاب و با مصاحبه های عمی اعتعا وام.ی از افراد مذولر به دست نمد و این مصاحبه برای هار
یك از مط.عین روس اها (ملرد مطاوعه :روس ای دیمه) تا نقطهی اشبا تولریك 3ادامه داشت
دس ه دوا م خصصین 4مرتبط با بخا گردشا.ری (م خصصاین ساازما میارار فرهن.ای
اس ا چهارمحال و بخ یاری) میولوین وانل های گردش.ری و روسا اهای هاد (مالرد مطاوعاه:

Key Informant

1

 2گ.لوه برفی( ) Snowballی،ی از روشهای نملنه گیری در تحقیقا به روش ویفی بلده وه بیش ر به منظلر شناسایی افراد
و.یدی( ) Key informantاس فاده می شلد وذا در این پژوه نیز به منظلر شناسایی حقیقی افراد و افزای اع بار بیش ر تحقی
از این روش بهره گرف ه شد اساس وار بدین ترتیب بلد وه از افراد مخ .ف با تخصص در زمینه گردش.ری ندرس(ناا) افراد
م خصص(هم ویشا خلد در ملرد بحث گر دش.ری) پرسیده شد وه این افراد نیز سایر افراد دی.ر را معرفی می وردند این وار ننقدر
ادامه پیدا می وند تا اصطتحا گ.لوه برفی به حاو ی برسد وه دی.ر تلا حروت داد ن نباشد و این زما وحظه ای است وه به
اشبا تولری رسیده ایم زمانی وه افرادی م خصص در این زمینه دوباره تلسط سایرین معرفی شلند(یعنی این،ه اسامی افراد ت،راری
شلند) در اصطتح به اشبا تولری رسیده ایم روش نملنه گیری در این تحقی وامت هدفمند بلده و تا زما رسید به اشبا تولری
ادامه یافت
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روس ای دیمه) از جم.ه دهیارهاای روسا اهای هاد (روسا ای دیماه) بخا دارهاا فرمانادارا
شهرس ا ها و شهردارا شهرها (فرماندار و شهردار شهرس ا ولهرنگ و شهر چ..رد)بلدند
و دس ه سلا شامل گردشا.را داخال و خاار از اسا ا واه در واانل هاای گردشا.ری و
روس اهای هد (ملرد مطاوعه :روس ای دیمه) حضلر داش نند وه برای هر وانل به صلر جداگانه
با مصاحبههای عمی و تا دس رسی به نقطه اشبا تولریك ادامه داشت1
اعتعا میدانی گردنوری شده از روس ائیا گردشا.را داخ.ای گردشا.را خاار از اسا ا
م خصصین مرتبط با بخ گردش.ری میولوین واانل هاای گردشا.ری و روسا اهای هاد (از
جم.ه دهیارهای روس اهای هد بخ دارها فرماندارا شهرس ا ها و شهردارا شهرها) به منظلر
دس یابی به مدل میدانی تحت عنلا "مش،ت و محدودیت های گردش.ری در روس اهای هاد و
وانل های گردش.ری اس ا چهارمحال و بخ یاری" با اس فاده از ت،نیك نظریه مبنایی ملرد تازیاه
و تح.یل قرار گرفت جهت دس یابی به عمی ترین اعتعا در رابطه با ملضال مالرد نظار و نهای اا
اس خرا مدل مذولر از مصاحبههای عمی مصاحبه های م مروز و مشاهده می قیم اس فاده شاد
و تازیه و تح.یل دادهها با اس فاده از روش ویفی نظریه مبنایی صلر پذیرفت
به منظلر شناسایی جامعه ملرد مطاوعه در این پژوه ضمن مطاوعا اوویاه و پارس و جال در
ملرد م خصصین نیبت به شناسایی افراد و.یدی و مط .اقداا گردید روش نملنه گیری به صلر
وامت هدفمند و با اس فاده از ت،نیك گ.لوه برفی و پس از رسید به اشبا نظری صلر گرفات باه
منظلر جم نوری اعتعا از مصاحبههای عمی  2مصااحبه هاای م مرواز 3و مشااهده میا قیم4
اس فاده شد پس از جم نوری اعتعا دادههای جم نوری شده از عری تح.یل مح الایی مالرد
واواوی قرار گرف ند و عی مراحل ودگذاری باز 6ودگاذاری محالری٧و ودگاذاری ان خاابی 8عبقاه
بندی گردیدند در ودگذاری باز به هر یك از مش،ت مطرح شده از سلی نملنه هاا یاك واد داده
شد و تمامی دادهها ودگذاری گردیدند سپس در ود گذاری محلری میزا تشابه و تفاو هار یاك
از مفاهیمی وه در ودگذاری باز به دست نمده بلد ملرد مقاییه قارار گرفات و نهای اا در ودگاذاری
ان خابی به یك عبقه بندی و.ی برای تمامی داده ها دست پیادا وارده و از ایان عریا یاك مادوی
ساخ ار مند برای مش،ت گردش.ری اسا ا چهارمحاال و بخ یااری و در پای ن روسا ای هاد
گردش.ری دیمه (با تلجه به دیدگاه میلوین مربلط به وانل گردش.ری روس ای دیمه و با تلجه باه
بررسی دیدگاه سه دس ه مذولر) اس خرا گردید نزا به هور است واه در اب ادا مادل و.ای ملانا
 5به منظلر مع بر بل د اعتعا و رسید به اشبا تولری جم نوری اعتعا از گردش.را در وانل ها و روس اهای هد تا
رسید به مرح.ه اشبا تولری ادامه یافت وه دیدگاه گردش.را تا رسید به نقطه اشبا پس از عی  3مرح.ه در ماه های م عدد در
وانل های مخ .ف گردش.ری(و در این مطاوعه روس ای دیمه) انااا شد
Deep Interview

2

Focus Group

3

Direct Observation

4
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اس ا مشخص شده (حاصل جم نوری ول اعتعا از روس اهای هد و وانل های گردش.ری) و
پس از ن مدل روس ای هد گردش.ری دیمه(واق در منطقه ولهرنگ) اس خرا گردیده است
یافتهها (نتایج و بحث):
بر اساس نظریه زمینهای پس از جم نوری اعتعا از جامعه ملرد مطاوعه ( 3دس ه وه در بان
نورده شد) به بررسی و تح.یل نلارهای ویدئلیی ضبط شده مصاحبهها ع،سها و دست نلشا ه هاا
پرداخ ه شد پس از چندین بار مرور ملارد مشابه ن،اا اضاافه زایاد و بادو ارتبااط باا ملضال
تحقی حذ و گلیههای و.یدی در قاوب ود و مفاهیم 1به دست نمد (مرح.ه اول ود گذاری باز)
کد گذاری

باز2

در این مرح.ه با به وارگیری سیی م ود گذاری باز خط به خط( 3دادههاا تح.یال فرنینادهای
ن مشخص و به هر جم.ه به صلر جداگاناه یاك واد داده شاد در پاژوه حاضار بارای اناااا
ودگذاری باز جمت اص.ی اس خرا و به هر وداا ودهایی با عتمت  Pو  Eداده شد ودهایهای P
مربلط به نظر مردا روس ا و گردش.را بلده و ودهای  Eمربلط به نظرا م خصصا می باشد واه
در زیر (جدول )1نحله ودگذاری در این مرح.ه به صلر ختصه نورده شده است4
جدول  -1شمای کلی مفهوم سازی دادههای حاصل از پژوهش (کدگذاری باز)
ردیف
1
2
3

گویههای استخراج شده
عدا(ومبلد) تاب.لهای راهنما در جاده های دس رسی و مراوز جمعی ی برای وانل های
گردش.ری و روس اهای هد
نبلد پاروینگ مناسب برای خلدروها و یا وضعیت بییار نامناسب پاروینگ ها
عدا تلجه به نظرا مردا روس ا در خصلص ارائه عرح ها به ادارا و سازما ها(هر وس
یك بار مراجعه وند پشیما می شلد)

.
.
.
75
76

کد
مورد
نظر
P 01
P 02
P 03

.
.
.
سنگ چینی نامناسب راهروها و عدا زیرساخت اصلوی
نبلد سرویس بهداش ی تمیز و مرتب

E 29
E 30

Concept

1

Open Coding

2

Line by Line

3

 4جهت دس رسی به اعتعا وامل به مقاوه شناسایی مش،ت گردش.ری روس ایی اس ا چهارمحال و بخ یاری با اس فاده از ت،نیك
تولری بنیانی(وه در ایناا به دویل علننی شد مقاوه از هور ن خلدداری شده است)مراجعه گردد
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77
P = People

خاوی بلد ول ماملعه و گل شد ماملعه در اثر شی شل

E 31

منبع( :ورمی ده،ردی و وتن ری )13٩0

E = Expert

در ودگذاری محلری داده ها در ف رایندی می مر با هم مقاییه می شلند تا بعد از ود گذاری باز
پیلند بین مقلوه ها مشخص شلددر ودگذاری محلری عبقا  1تش،یل شده تلسعه می یابناد و هار
عبقه شامل زیر عبقههایی میشلد وه ارتباط هر یك از ننها مشخص مایگاردد نزماهی مرح.اهی
ودگذاری محلری مقاییهی دایمی داده هاست محق دادههای ودگذاری شده را با ی،دی.ر مقاییه
نملده و به صلر خلشههایی وه با هم تناسب دارند در می نورد و ودهای مشاابه را در یاك عبقاه
قرار میدهد (ادیب حا باقری و ص.صاوی  )1386در این مرح.ه ودهای حاصل تح.یل و ن دسا ه
از ودها وه ملضل مش رک داش ه در قاوب مفاهیم جدید گاروه بنادی شادند باه عباارتی در ایان
مرح.ه عبقههای گی رده حاصل گردید وه هر یك دارای خرده عبقاتی میباشاند در زیار (جادول
شماره )2نحله ودگذاری محلری در این مرح.ه به صلر ختصه نورده شده است2
شایا هور است وه عب اصلل این روش ودگذاری وزوما باید در جدول نورده شلد و نورد ن
به صلر ش،ل و نملدار در این روش پی بینی نشده است
جدول-2شمای کلی نتایج حاصل از کد گذاری محوری (خالصه شده)
طبقات گسترده
عدم(کمبود)
امکانات
زیرساختی

تبلیغات ،بازاریابی
و اطالع رسانی

بهداشت و
سالمت

خرده طبقات

کد مرتبط

مناسب نبلد جاده های دس رسی به وانل های گردش.ری

P

فقدا نراس .ی شهری در شهرها روس اهای هد
گردش.ری

و ورودی ها در وانل های

E

سایر
عدا(ومبلد) شناخت دقی حدود بازار گردش.ری اس ا از سلی میلوین امر
نبلد(ومبلد) تب.یغا مناسب برای وانل های گردش.ری و روس اهای هد

E
P

سایر
مش،ل امنیت و عدا حضلر نیروی ان ظامی در تمامی ملاق (ستمت اج ماعی)

P

جم شد زباوه و عدا دف بهداش ی مناسب ن در وانل های گردش.ری و
روس اهای هد

E

Categories

 - 2جهت دس رسی به اعتعا وامل به مقاوه شناسایی مش،ت گردش.ری روس ایی اس ا چهارمحال و بخ یاری با اس فاده از
ت،نیك تولری بنیانی(وه در ایناا به دویل علننی شد مقاوه از هور ن خلدداری شده است)مراجعه گردد
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سایر

سوغات و صنایع
دستی

معرو بلد سلغا اس ا و عدا شناخت ن در این اس ا (خصلصا گز
ب.داجی)
سایر

ادامه جدول-2شمای کلی نتایج حاصل از کد گذاری محوری (خالصه شده)
خرده طبقات
طبقات گسترده
دولت و مقولهی
گردشگری

منابع انسانی

E

مردا از بی تلجهی دووت در زمینه گردش.ری بییار شاوی هی ند

کد مرتبط
E

سایر
پایین بلد سطح نگاهی نیروی انیانی شاغل در بخ
دوو ی و خصلصی

گردش.ری اعم از
E

سایر

برنامه ریزی،
پژوهش و نظارت

عدا پژوه و تحقی های دانش.اهی و نوادمیك در ارتباط با گردش.ری
روس ایی
مردا روس ا خلاها هم،اری جهت گی رش و تلسعه گردش.ری می باشند ووی
تا به حال ویی از ننها در این ملرد چیزی نخلاس ه و یا برنامه خاصی صلر
نپذیرف ه است

E

P

سایر

تعصبات
قومی-قبیله ای

تغییرات اقلیمی

عدم انگیزه
مسوالن محلی
درک صحیح از
گردشگری

حاومیت ن.اه قلا ن.ر و ولتاه ن.ر در برنامه ریزی ها
E

سایر
شیب زیاد اراضی به دویل ولهی انی بلد اس ا و هزینه بر بلد ن جهت
اجرای عرح
سایر
عدا حمایت ماوی دهیارها
سایر

P

E

مدیریت ضعیف در شهرداری ها و دهیاری ها
P

سایر

واکاوی کیفی مشکالت گردشگری روستایی در استان چهارمحال و بختیاری با188...................... ...
عدا شناخت هنرهای دس ی و نبلد م،انی برای ارائه این هنرها(هنرهای
روس ائیا و عشایر)

کمرنگ شدن
جاذبه های
فرهنگی

P

سایر

منبع( :کرمی دهکردی و کالنتری.)1390 ،

کد گذاری انتخابی
ودگذاری ان خابی عبار است از ت.فی و تلاا ورد عبقا به وجلد نماده بارای شا،ل گیاری
اوویه چارچلب تحقی (قبادی و پاپ ز  )138٩در این مرح.ه از تحقی جم.اههاایی را واه قابت
ودگذاری شده بلدند دوباره با هم ترویب ورده تا رابطهای قابل درک بین ننها پدیاد نیاد (و پاس از
ن نملدار مدل مفهلمی ترسیم شد (ش،ل شماره )1
ن ،ه مهم در این مرح.ه گرد هم نمد و.یه عبقا و خرده عبقا حلل یك محالر عماده بالد
وه زمینه مدل یا نظریه را فراهم می نماید فعاویت عمده و اص.ی این مرح.ه از تحقی ایاااد خاط
سیر داس ا ( 1قبادی به نقل از پاپ ز  )138٩وه همهی عبقا را در بر میگیارد مایباشاد در
ادامه مدل مفهلمی تحقی (پایه گذاری مدل) در ش،ل شماره یك نورده شده است

مدل مفهومی تحقیق

امکانات زیرساختی و رفاهی
تبلیغات ،بازاریابی و اطالع رسانی
بهداشت و سالمت
سوغات و صنایع دستی
توجه کافی دولت در مقوله گردشگری
منابع انسانی
برنامه ریزی  ،پژوهش و نظارت
تعصبات قومی – قبیله ای
تغییرات اقلیمی
عدم انگیزه ی مسوالن محلی
درک صحیح از گردشگری
کمرنگ شدن جاذبه های فرهنگی

شکل شماره  :1مدل مفهومی مشکالت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری

نمودار کلی مدل مفهومی تحقیق و سهم هر یک از مقوله ها
Story Line

1
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پس از بررسی و تح.یل فی.مها مصاحبهها نلارها و دست نلش ههای جم نوری شده در این
مرح.ه در نهایت  84گلیه به دست نمد وه در مرح.هی بعد گلیههای مذولر به  12صفحه گی رده
با عناوین تبی.غا بازار و بازاریابی بهداشت و ستمت سلغا و صنای دس ی مناب انیانی
برنامهریزی و پژوه تعصبا قلمی و قبی.های تغییرا اق.یمی عدا ان.یزه میلن درک صحیح
از مقلوه گردش.ری وم رنگ شد جاهبههای فرهن.ی و ام،انا زیرساخ ی و رفاهی به ترتیب با
فراوانی های  3 5 2 4 4 16 5 4 2 8 ٩و  20گلیه تقییمبندی شد به منظلر ترسیم مدل
(با تلجه به تعداد فراوانی مدل ها) هر یك از صفحا گی رده را با تعدا گلیههای مربلط به ن در
نرا افزار  Excelوارد ورده و سپس با اس فاده از این نرا افزار مدل مفهلمی تحقی (ش،ل شماره
دو) ترسیم شد
نملدار شماره یك نشان.ر درصد تخصیص یاف ه مرتبط با هر گلیه بلده وه بر اساس ایان مادل
مقلوه ام،انا زیرساخ ی و رفاهی باا  24درصاد برناماه ریازی پاژوه و نظاار باا  20درصاد
تب.یغا راهنمایی و بازاریابی با  11درصد بهداشت و ستمت با  10درصد مناب انیانی با  6درصد
عدا تلجه وافی دووت تعصبا قلمی و قبی.های تغییرا اق.یمی عدا ان.یزه میلوین مح.ای باا 5
درصد ومرنگ شد جاهبههای فرهن.ی با  4درصد و در نهایت مقلوه سلغا و صنای دسا ی باا 2
درصد وم رین اوولیت را به خلد اخ صاص دادهاند
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نمودار شماره یک :نمودار مفهومی مشکالت گردشگری استان چهارمحال و بختیاری

از نناا وه عم.یا میدانی این پژوه در دوازده روس ای هد گردش.ری و همچنین ش
وانل شاخص گردش.ری (شناسایی شده تلسط اداره ول میرار فرهن.ی صنای دس ی و
گردش.ری اس ا ) صلر گرفت و هر وداا از وانل ها دارای شرایط ویژهی مخ ص به خلد هی ند

واکاوی کیفی مشکالت گردشگری روستایی در استان چهارمحال و بختیاری با190...................... ...

به منظلر ام،ا بهره برداری واربردی از ن ایج حاصل از این مطاوعه با تلجه به اعتعا جم نوری
شده مدل مفهلمی تحقی و همچنین نملدار مشخص شد اوولیتها برای هر وانل گردش.ری و
یا روس ای هد به صلر جداگانه و با تلجه به مدلهای اص.ی (ش،ل شماره یك و جدول شماره
یك) صلر گرفت وه در این مقاوه مدل مفهلمی مربلط به روس ای هد گردش.ری دیمه (واق در
منطقه ولهرنگ) در ادامه خلاهد نمد نزا به هور است وه قیمت های هاشلر خلرده ی مدل نشا
از عدا قیم ی از مفاهیم و ودهای به دست نمده می باشد و قیمت های سفید رنگ مدل میدانی
نشا از وجلد همهی زیرعبقهها در قیمت ودگذاری باز دارد به زبا سادهتر این،ه مدل اص.ی
(ش،ل شماره ) 1مدل و.ی مش،ت گردش.ری ملجلد در اس ا چهارمحال و بخ یاری میباشد وه
مدل روس ای ملرد مطاوعه در این پژوه (روس ای دیمه) از ن اس خرا گردیده است و این
بدا معناست وه بر اساس مدل مفهلمی و.ی اس ا چهارمحال و بخ یاری دارای مش،ت و
محدویتهایی به شرح محلرهای زیر می باشد:
ام،انا زیرساخ ی و رفاهی
ومرنگ شد جاهبه های فرهن.ی
درک صحیح از گردش.ری
عدا ان.یزه میلن مح.ی
تغییرا اق.یمی
تعصبا قلمی و قبی.ه ای
برنامه ریزی پژوه و نظار
مناب انیانی
دووت و مقلوه گردش.ری
سلغا و صنای دس ی
بهداشت ستمت
تب.یغا بازاریابی و اعت رسانی
وه هر وداا از ملارد فلق در حقیقت دارای زیر شاخههای مربلط به خلد میباشند وه در جدول
شماره( )2به صلر ختصه نورده شده است
در این پژوه وه هد ن بررسی مش،ت و محدودیتهای گردش.ری روس ای دیمه
می باشد بر اساس اعتعا جم نوری شده و تح.یل ننها در نهایت مدل مش،ت و محدودیتهای
گردش.ری روس ای دیمه وه می خر از مدل اص.ی اس ا (ش،ل شماره )1میباشد به شرح ش،ل
شماره ( ) 2نورده شده است وه محلرهای اص.ی مش،ت و ملان روس ای دیمه به شرح زیر
میباشد:
ام،انا زیرساخ ی و رفاهی
-
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ومرنگ شد جاهبه های فرهن.ی
درک صحیح از گردش.ری
عدا ان.یزه میلن مح.ی
تغییرا اق.یمی
تعصبا قلمی و قبی.ه ای
برنامه ریزی پژوه و نظار
مناب انیانی
دووت و مقلوه گردش.ری
سلغا و صنای دس ی
بهداشت ستمت
اگر تلجهی به محلرهای روس ای دیمه و محلرهای و.ی اس ا داش ه باشیم مشاهده میگردد
وه روس ای دیمه دارای همه مش،ت ملجلد در مدل و.ی اس ا به جز مش،ل تب.یغا بازاریابی و
اعت رسانی می باشد وه با تلجه به جم نوری اعتعا و تح.یل ننها هر یك از محلرها در
روس ای دیمه فراوانی مربلط به خلد را داش ه است وه در قیمت بعدی پژوه به ن اشاره شده
است
مدل مفهومی روستای دیمه از شهرستان کوهرنگ
روس ای دی مه در ده وی.لم ری شهر چ..رد واق در شهرس ا ولهرنگ در اس ا چهارمحاال و
بخ یاری بلده ودر مااور چشمه بییار زیبا و پرنب دیمه واق شده است وه این چشمه سرچشمه
اص.ی زاینده رود میباشاد نب ایان چشامه از گالاراترین نب هاای جهاا ودارای خالاص درماانی
فلقاوعاده است مناظر زیبا و سرسبز باچشم انداز عبیعی بی بدیل منطقه و فضاسازی اعرا چشامه
م،انی مناسب برای گردش.را بلده و در این منطقه بییار زیباا روسا اها بااغهاا چشام انادازها و
مناظر بییار چشم نلازی وجلد دارد وه روس ای دیمه را در این منطقاه باه عنالا روسا ای هاد
گردش.ری ان خاب ورده است همچنین این روس ا به عنلا ی،ی از تام گااههاای ایات وعشاایر
بخ یاری به شمار مینید وه خلد نیز به عنلا ی،ی از جاهبههای گردش.ری میباشاد در اداماه باه
بررسی مدل اس خرا شده این روس ای هد گردش.ری و شناسایی اوولیتهای ن در حلزه تحقی
پرداخ ه میشلد
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شکل شماره( ،)2مدل مفهومی مشکالت روستای هدف دیمه

در روس ای دیمه مش،ت و ملان به راح ی قابال م.مالس بالده و مال خالرد ننهاا از زباا
میو لوین م خصصا گردش.را مردا روسا ا و دیاد محقا واامت واضاح و مع.الا بالد تماامی
مش،ت محدودیتها و ملان به جز تب.یغا وه در مدل پایه (ش،ل شماره دو) وجالد داشات در
مدل این روس ای هد گردش.ری وجلد دارد بر اساس مدل به دست نمده این روس ا مقلواه هاای
ام،انا زیرساخ ی و رفاهی با  28درصد برنامه ریزی پژوه و نظاار باا  22درصاد بهداشات و
ستمت با  11درصد مناب انیانی و درک صحیح از گردشا.ری هار دو باا هفات درصاد تغییارا
اق.یمی عدا تلجه وافی دووت و تعصبا قلمی -قبی.ه ای هار ساه باا پانج درصاد وم رناگ شاد
مقلوههای فرهن.ی با چهار درصد و در نهایت مقلواههاای سالغا و صانای دسا ی و عادا ان.یازه
میلوین مح.ی هر دو با سه درصد به ترتیب بانترین مش،ت و محدودیتهای مربلط به این وانل
را به خلد اخ صاص دادهاند به منظلر روشنتر شد این ملضل نملدار شاماره دو واه مربالط باه
روس ای دیمه میباشد در زیرنورده شده است
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نمودار شماره( :) 2نمودار کلی مربوط به موانع و محدودیت های گردشگری روستای هدف گردشگری دیمه
** :در نملدار فلق مقلوه هایی با اندازه صفر به معنای صفر مط .نبلده ب،.ه هد محق از این نمالدار نشاا داد
اهمیت وم ر این مقلوه ها و پررنگ تر شد سایر مقلوه ها(با تلجه به اعتعا جم نوری شده) می باشد

نتیجه گیری و پیشنهادها
یاف ه های این پژوه با اس فاده از نظریه مبنایی به منظلر اس خرا مدل ملان گردش.ری
روس ای هد گردش.ری دیمه از دیدگاه جلام م عدد ملرد ون،اش قرار گرفت همان.لنه وه
مشاهده شد مدل مذولر دارای تمامی ملان (با مقادیر م فاو نیبت به مدل پایه) به جز مقلوه
تب.یغا و اعت رسانی میباشد
به عبار دی.ر ع.یرغم وجلد جاهبههای فراوا در این منطقه و ان خاب ن به عنلا روس اهای
هد گردش.ری و انااا تب.یغا گی رده برای معرفی ننها (تب.یغا این رن ی ت.لیزیلنی و )
برنامه ای مدو برای روس ای مذولر جهت رف ملان و افزای ویفیت گردش.ری روس ا صلر
نپذیرف ه است و در نهایت با مراجعه گردش.ر به این وانل گردش.ری و پیشینه ههنی از تب.یغا
از این منطقه گردش.ر با فقدا ام،انا ملاجه میشلد این گلنه ملارد سبب افت گردش.ری برای
منطقه و اس ا خلاهد بلد
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اس ا چهارمحال و بخ یاری از ظرفیت های بانی گردش.ری به ویژه گردش.ری عبیعی
برخلردار است و با تلجه به ملقعیت قرار گیری و نزدی،ی به مراوز بزرگ جمعی ی می تلاند به
عنلا ی،ی از قطب های گردش.ری وشلر تاهیز شلد در این راس ا تا ونل نیبت به تصلیب 15
منطقه نملنه در شهرس ا های مخ .ف اس ا اقداا شده است
مناع نملنه گردش.ری وه از ام یاز وم ری برخلردار شدهاند هر چند دارای تلا های
باوقله فراوانی هی ند اما با ضعف شدید زیر ساختها فاص.ه از مراوز گردش.ر فرست و سایر
محدودیتها روبه رو می باشند این مناع عمدتاً م قاضیا وم ری جهت سرمایه گذاری دارند با
تلجه به این امر از جم.ه سیاست های دووت برای این مناع باید تامین زیرساختهای ضروری
داد مشلقهایی همچل معافیتهای ماویاتی تیهیت نزا اجازه فروش و واگذاری برخی از
واربریها و باشد
بر اساس ن ایج تحقی پیشنهادهایی جهت رف ملان روس ای هد گردش.ری ملرد مطاوعه
ارائه میگردد:
ی،ی ازمش،ت حاصل از پژوه در روس ای دیمه محلر بهداشت و ستمت میباشد وه در این
خصلص اس قرار اویپ های اورکانس وان،سهای مربلط به ومكهای اوویه جم نوری به ملق
زباوه افزای تعداد سطلهای زباوه به منظلر وم ر وثیف شد محیط زییت پیشنهاد میگردد
اس فاده از مناب انیانی نملزش دیده جهت ون رل اداره و مدیریت به ر این روس ای هد
گردش.ری با برگزاری وتسهای ترویای با محلریت گردش.ری و رف ارهای مناسب اج ماعی به
منظلر برخلرد مناسبتر با گردش.را جهت افزای رضایت گردش.را پیشنهاد میگردد
ام،انا زیرساخ ی و رفاهی وافی نیز ی،ی از مش،ت ملجلد در روس ای دیمه میباشد حال
از نناایی وه این روس ا ملرد تلجه گردش.را از اقصی نقاط وشلر قرار میگیرد و همچنین تب.یغا
گی رده ای در ملرد منطقه ولهرنگ به گلش رسیده است (تب.یغا بی از ام،انا ) وذا جمعیت
وثیری این روس ا را به عنلا مقصد گردش.ری خلد ان خاب میونند و این خلد یك پ انییل بزرگ
جهت افزای درنمد و بهبلد اوضا اق صادی ساونا منطقه و نهای ا یك گاا ملثر به سمت تلسعه
روس ایی منطقه می باشد حال اگر زیرساخت و ام،انا رفاهی وافی برای گردش.را فراهم ن.ردد
(اووین هد گردش.ر وذ برد از عبیعت و رف خی .یهای روزمره میباشد) این امر میتلاند به
عنلا یك ام یاز منفی با وز زیاد باشد وذا افزای و بهبلد زیرساختهای ملجلد در این منطقه با
ت،یه بر مبانی پایداری پیشنهاد میگردد
سلغا و صنای دس ی مردا این منطقه و فروش ن به صلر ف.ه و یا بی هبندی شده میتلاند
ی،ی دی.ر از مناب درنمدی برای ساونین منطقه باشد وذا تلجه به این مهم نیز ی،ی از راه،ارهای
بهبلد وضعیت ماوی مردا منطقه می باشد وذا برگزاری وتس های ترویای با محلریت بازاریابی و
فروش محصلن و همچنین تلجه وافی دووت به این مقلوه بی از پی ضرور مییابد وه به
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منظلر اس فاده از این پ انییل ایااد فروش.اههای ملقت در روس ای هد دیمه جهت فروش ملاد
غذایی وبنی و صنای دس ی پیشنهاد میگردد
اما سایر پیشنهادهای تحقی بر اساس اوولیت های وض ملجلد به شرح زیر است:
 سرمایهگذاری مناسب در تلسعه گردش.ری روس ایی جهت تیهیل دس رسی گردش.را روس اییبه صنای دس ی و تلسعه مناب انیانی جهت رف ومبلد نیروی م خصص؛
 تش،یل سمنهای ولچك مح.ی میتلاند ومك زیادی در تعامل بین جامعه میزبا و مهماجهت پایداری گردش.ری روس ا و تقلیت نقاط قل و واه تضاد و اثرا منفی بین سه عر
درگیر با گردش.ری (جامعه مح.ی جامعه میزبا محیط عبیعی روس ا) نماید
 تش،یل و تقلیت انامنها و نهادهای غیردوو ی فعال در زمینۀ گردش.ری روس ایی با نظارمی قیم «مؤسیا گردش.ری روس ایی» در نقاط روس ایی برخلردار از قاب.یتهای بیش ر و دارای
ملقعی ی مروزیتر در سطح منطقه
 قاب.یتسنای و تعریف تلا های جدید گردش.ری در محلّ به منظلر سرمایهگذاری و ج.بمشاروت بخ خصلصی؛
 ایااد بازاری مع بر و ثابت جهت بازاریابی صنای دس ی روس اییا و افزای سهلوت دس رسیگردش.را روس ایی به صنای دس ی تلوید شده تلسط روس اییا
بدیهی است اگر دووت یك سیاست مش رک برای تماا مناع نملنه گردش.ری اس ا در پی
گیرد مناع برخلردار عمدت ًا برخلردار تر شده و باعث قطبی شد تلسعه گردش.ری در اس ا
خلاهد شد همچنین مناع نملنه با ام یاز پایین در حاشیه قرار گرف ه و تنها در قاوب عنلا مصلب
باقی خلاهند ماند و اقداا اجرایی خاصی برای این مناع صلر نخلاهد گرفت
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