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چکیده
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مگننام بننا رش ن فزاین ن ۀ گردشننگری در نننواحی

مقدمه
صنعت گردشگری که یکی از صننای توسنعهیافتنۀ
نیمۀ دوم قرن بیستم است و اغلب از آن بهمنزلۀ کلین
رشنن اقتدننادی کاننور ا ینناد مننیشننود (قنبننری و
مکاران ،)۱ :5۹۳۱،بهمثابۀ سایر صنای  ،دارای دو بُعن
اصلی عرضه و تقاضاست؛ بهعبارتی صنعت گردشگری،
اایاوسسسسس
سسسس سا سسس(قاسس سس
ااورس است
تقاضاسسس
ننم عرضننهمحننور و ننم سسس
سسسسسسنقسسس
تزسیکسطرف،سا
۰۹۳۱س:سسس۵س؛Lui,2003: 11س)سس.سسسسس سس س س
وطهرو،س س س س س
س س س س سس
هرسشکلستزسگریشگرو،سنا س در اننزوا بلکنه در
سسس س سعسسۀس س سس س س سسسسس س س س س س س سسس س
ست
محیطی منحدربهفرد با مجموعه ویژگنی نایی انا
اتفاق میافت که نگرش و حماینت سناکنان محلنی ،از
عوامن کلین ی آن تس اس س (.)Dyer et al, 2007: 13

درحقیقت ،رفتار ادنمانۀ سناکنان محلنی نسنبت بنه
گردشگران ،عامن بازدارنن ۀ توسنعۀ گردشنگری و در
مقاب  ،رفتار صمیمانۀ آن ا ،حامی توسنعۀ گردشنگری
است ()Almeida-García,2016:17؛ بنابراین بررسنی
ادراک و احساسات جامعنۀ محلنی نسنبت بنه توسنعۀ
گردشگری و لحاظ نتایج این بررسی ا در برنامهرینزی
توسعۀ گردشگری مقدن  ،الزامنیسنت س( Dyer et al,
2007: 20س)؛ ازطننرفدیگننر ننر مقدنن گردشننگری،
آمیختهای از محدوالت گردشنگری اسنت کنه تجربنۀ
یکپارچننهای را بننرای گردشننگران فننرا م مننیکننن
( ،)Middleton, 2009: 338توجه به منۀ ابعناد اینن
تجربه ا مینت دارد و غفلنت از نیاز نا و ادراک طنرف
تقاضا ،ت اوم توسنعۀ گردشنگری مقدن را بنا مانک
مواجننه مننیسننازد ()Lui, 2003: 23؛ چراکننه ادراک
گردشگران با تأثیرگذاری بر رضایت آن ا (و بالعکس)،
موجننب افننزایا تننوان «رقابننتپننذیری »5مقاصنن
گردشگری میشنود ( .)Chen, 2016: 33گردشنگران
راضی ،به احتمال زیاد ،مکان ایی کنه بنه آنجنا سنفر
کردهان را به سایرین نیز توصیه اوا ن کرد.

1-Competitiveness

روسننتایی ،بننهتنن ریج از آغنناز د ننۀ  ،5۳11موضننو
گردشننگری در مطالعننات روسننتایی بننهعنننوان ینن
استراتژی توانمن برای توسعۀ روستایی بهویژه در بُع
گرییااس سسس(O'Connor,2006: 14س)س؛
اقتدننادی ،مطننر س س س
لیکن اغلب این مطالعات نیز مانن پنژو ا در زمیننۀ
سایر انوا گردشنگری ،مقدن محورن و پژو انگران،
بیاتر به موضوعات و مسائ توسعۀ گردشگری دربنارۀ
ویژگی ای مقاص گردشگری و ادراک ساکنان محلنی
پردااتننهانن (بن ری و مکنناران )۹ :5۹۳۱،و علننیرغننم
ا میت نگرش و ادراک نردو طنرف عرضنه و تقاضنا،
پژو ا ا و مطالعات انگاتشماری بنهطنور مزمنان
بنه بررسننی ایننن دو موضننو پردااتننهانن و سنننگینی
ترازوی این پژو ا ا به سمت طرف عرضه اسنت .بنا
توجه به آنچه ذکنر شن  ،ن ف عمن ۀ اینن پنژو ا
ارزیابی مزمنان ادراک گردشنگران (طنرف تقاضنا) و
ساکنانمحلی (طرف عرضه) روستای سولقان از توسعۀ
گردشگری در این روستا است .روستای سنولقان یکنی
از مهمترین حومه ای روستایی مورد توجه گردشگران
پیرامنون کالنشهر تهران بهشمار میآی و گردشگری
در این منطقه به اشکال مختلف ازقبی طبیعتگردی،
سننااتوسنناز ای ویالیننی و ایجنناد اانننه ننای دوم،
کو نوردی و گردشگری مذ بی نمایان است .با توجنه
به این مهم ،بررسی نظرات و ادراک جامعنۀ میزبنان و
گردشگران از ر ین از جنبنه نای مختلنف توسنعۀ
گردشگری این منطقه بنهعننوان یکنی از مقدن نای
اصننلی گردشننگران پایتخننتناننین و سننایر شننهر ای
اطراف بهویژه در نیمۀ نخست سال ،مورد بررسی قنرار
گیرد.
با این توصیف ،پنژو ا حاضنر بنا ن ف ارزینابی
ادراک طننرف تقاضننا و عرضننه از توسننعۀ گردشننگری،
بهدنبال پاسخگویی به دو سؤال اصلی است:
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 .5ادراک سنناکنان محلننی و گردشننگران از توسننعۀ
گردشگری در روستای سولقان به چه صورت است؟
 .۲میننزان ا میننت-عملکننرد شنناا ننای توسننعۀ
گردشگری از نگاه ساکنان محلی و گردشگران بنه چنه
میزان است؟
مروری بر مباني نظری و پیشینۀ پژوهش
توسعۀ گردشگری در نواحي روستایي
بننراسننام مطالعننات انجمننن جهننانی مسننافرت و
گردشنننگری ،گردشنننگری یکنننی از صننننای بنننزر
شغ آفنرین اسنت و بنه «بازینابی اقتدنادی» مقاصن
گردشگری کم میکن و نقا بسیار حنائز ا میتنی
در حرکت بهسوی «اقتداد سبز» دارد ( & Vespestad
 .)Mehmetoglu, 2010: 55بننا افننزایا تغییننر در
تقاضنننای گردشنننگری ،از مقاصننن رایجنننی ماننننن ِ
استراحتگاه ا ،سنواح و مراکنز بنزر تفریحنی ،بنه
نواحی روسنتایی ،پژو انگران بنهوینژه در کانور ای
توسننعهیافتننهتننر ،بننه رش ن فزایننن ۀ اشننکال متنننو
گردشگری و گذران اوقات فراغت در نواحی روسنتایی،
بهعنوان یکی از فرصت ای ننوین غلبنه بنر مانکالت
توسنعۀ روسننتایی (بننهویننژه در بُُعن اقتدننادی) توجننه
کردهان (ب ری و مکناران .)1 :5۹۳۱ ،از نگناه سنازمان
مکاری و توسعۀ اقتدادی ،گردشگری روستایی باین
در نننواحی روسننتایی انجننام شننود؛ ازنظننر کننارکردی
روستایی باش ؛ بر مبنای ویژگی ای ننواحی روسنتایی
شک گیرد ،مااغ کوچ مقیام ایجاد نمای  ،فضنای
باز و تمنام بنا طبیعنت ،مینراه فر نگنی ،جوامن و
الگو ای سنتی موردنظر قرار گیرد؛ ازنظر سااتمان نا
و سکونتگاه ا در مقیام روسنتا باشن ؛ ویژگنی بنومی
داشته باش  ،بهآرامنی و منسنجم رشن کنن و عمن تا
تحت کنترل جامعۀ محلنی قنرار گرفتنه باشن ؛ پاین ار
باش و درنهایت به شک نای مختلنف ،ناناند نن ۀ
الگوی پیچی ۀ محیط ،اقتداد و تاریخ روسنتایی باشن
( .)George et al, 2012: 27بننه ننر روی ،مننناط

روستایی بخانی از بنازار بنزر و متننو گردشنگری
ستن کنه منیتواننن اسنام تناریخی-فر نگنی ینا
طبیعی داشته باشن  .مانگونه که اشاره ش  ،جامعنۀ
محلی بهعنوان عرضهکنن ۀ اصلی منناب گردشنگری و
گردشگران بهعنوان متقاضیان بازدی از این منناب  ،دو
رکن اساسی سیستم گردشگری محسوب منیشنون و
توجه بنه نگنرش و ادراک آن نا نسنبت بنه چگنونگی
توسعۀ گردشگری بسیار حائز ا میت است؛ چراکنه بنا
بررسننی دین گاه و ادراک آن ننا دربننارۀ نحننوۀ توسننعۀ
گردشگری ،میتوان نقنا قنوت و ضنعف جنبنه نای
مختلف توسعۀ گردشگری را شناسایی کرد.
اهمیت ادراک در گردشگری
فراین دریافت ،تعبیر و تفسیر محرک ای محیطی
را ادراک میگوین ؛ درواق میتنوان گفنت کنه «افنراد
دنیا را با دی گان متفاوتی میبین ؛ چراکه ر کسی در
منظری ایستاده و واقعیت ای پویا و سیال زن گی را از
آن دی گاه مینگرد» (رضنائیان .)۹1 :5۹۳5 ،در زمیننۀ
گردشگری نیز ،ادراک افنراد از مقدن گردشنگری بنر
انگیزۀ سفر ،انتخاب مقد و رفتار ای سفر ،تأثیرگنذار
است ()Andriotis&Vaghan,2003:24;Lui,2003:24؛
بنابراین توجه به ادراک جامعنۀ محلنی و گردشنگران،
بهعنوان ذینفعان مهم صنعت گردشگری ،در موفقیت
و رقابتپذیری مقاص ( )Chen, 2016: 35و مچننین
پای اری گردشگری آن ا ()Zhang & Chan, 2016: 4
بسیار حائز ا میت است .از اواار د ۀ  ،5۳71محققان
زیادی به بررسنی نگنرش و ادراک سناکنان محلنی در
مورد توسعۀ گردشنگری در جامعنهشنان پردااتنهانن
()Gu & Wong, 2006, Zhu, 2010: 4؛ دلین اصنلی
این توجه ،آگا ی از اینن موضنو اسنت کنه سناکنان
محلی،بخا ج اییناپذیر پ ی ۀ فر نگی گردشگریان
( )Vareiro, 2013: 12و توسننعۀ گردشننگری دارای
اثرات منفنی و مثبنت زینادی در سنطل محلنی اسنت
(.)Ko & Stewart, 2002: 6
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درآم زایی و ایجاد فرصت ای شغلی برای ساکنان
محلننی ( ;Andereck & Nyaupane, 2011: 10
Bujosa & Rosell, 2005: 4; Diedrich & Garcia,
 ،)2009: 8تقوینت کسنبوکار نای جامعنۀ محلنی و
افزایا کیفینت زنن گی افنراد محلنی ( & Andereck

،)Nyaupane, 2011: 23; Oviedo etal, 2008: 44
کم به ارتقای کیفیت جاذبنه نا ( Job & Paesler,

 )2013: 3, Zhang & Chan, 2016: 7و حفظ ویت
و غننرور فر نگننی ( & Zu, 2010: 9; Andereck
 ،)Nyaupane, 2011: 23; Yoon, 2001: 12از جملنه
اثرات مثبت توسعۀ گردشگری در جوام محلی اسنت.
درکنار اثرات مثبت مذکور ،توسعۀ گردشگری مچنین
پتانسی ایجاد تبعات منفی اقتدادی ،زیستمحیطی و
فر نگی اجتماعی را نیز دارد؛ ماننن ایجناد شنلوغی و
ترافیننن در مقدننن (فننننی و مکننناران1 :5۹۳1 ،؛
 ،)Amuquandoh, 2010: 22; Zhu, 2020: 7افنزایا
قیمت زمین و مواد اوراکی (فننی و مکناران1 :5۹۳1،
؛ ،)Zhu, 2010: 4وارد ش ن اسنارت نای جن ی بنه
محیطزیست و تولی زباله ( Andereck &Nyaupane,
 ،)2011: 24, McGehee, 2004: 11مسائ اجتمناعی
مث جرم و جنایت ،مواد مخ ر و قت (فنی و مکاران،
5۹۳1؛  )Diedrich & Garcia, 2009: 10اشاره کرد.
رچننن روننن کلننی تقاضننای گردشننگری ،فزایننن ه
پیابینی ش ه است؛ انوا و کیفینت محدنوالتی کنه
گردشگران در جسنتجوی آن سنتن  ،دائمنا در حنال
تغییر است .گردشگران باتجربهتنر شن هانن  ،اوا نان
کیفیت باالتر ،تجربه نای ج ین تر و مچننین ارزش
بیاتری برای پول پردااتی اود ستن
(.)Buhalis, 2008: 4; Lui, 2003: 5

درواق  ،چون الگو نای تقاضنا و سنااتار اقتدنادی
جوام متغیر است ،نی صننعتی نباین و نمنیتوانن
فرض کن که جریان تقاضا برای محدوالتا ،میانه
ثابت و رو به افزایا است و طب این پیافرض فقنط
بر طرف عرضنۀ منناب تمرکنز کنن  .مچننین بنرای
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توسعۀ گردشگری پای ار ،م یریت تقاضا ،حیناتیتنر از

م یریت مناب (جاذبه ای گردشنگری) اسنت؛ چراکنه
تقاضای گردشنگران نسنبت بنه منناب  ،بیانتر دچنار
نوسان و تغییر میشود (.)Lui,.2003: 7
ب ری و مکناران ( )5۹۳۱نینز معتق نن تناکنون
اغلب مطالعات گردشگری روستایی مقد محور بوده و
پژو اننگران بیاننتر بننه مطالعنۀ موضننوعات و مسننائ
مرتبط با توسعۀ گردشگری در ارتبا بنا ویژگنی نای
مقدننن ای گردشنننگری و ادراک سننناکنان محلنننی
پردااتننهاننن ؛ از اینننرو بررسننی ادراک گردشننگران
روستایی بهعنوان بازیگران اصلی پین ایا و گسنترش
گردشننگری در نننواحی روسننتایی کمتننر مننورد توجننه
پژو اگران قرار گرفته است؛ بنابراین منیتنوان گفنت
که توجه به ادراک ر دو طرف عرضه و تقاضا بهعنوان
ابعاد اصلی صنعت گردشگری ،حیاتی است و به گفتنۀ
قادری و مطهر ( ،)5۹۳5توجه و پاسخگویی بنه طنرف
تقاضای بازار ،شاهکلی توسعۀ صحیل گردشگری است.
بررسننی ادراک سنناکنان یننا جامعننۀ محلننی دربننارۀ
جنبه نای مختلنف اقتدنادی ،اجتمناعی-فر نگنی و
زیسننتمحیطننی گردشننگری ،موضننو بسننیاری از
پننژو ا ننای داا ن و اننارش از کاننور بننوده اسننت
(از جمله فنی و مکناران1 :5۹۳۹ ،؛ ملکنی5۲5 :5۹۳1،؛
اشمپور و مکاران7 :5۹۳5،؛ضرابی و مکاران1 :5۹۳1،؛
شهابیان1 :5۹۳1،؛ Zamani-Farahani et al,2008: 23
 Tosun, 2002: 38؛ Rutherfords, 2004: 222
؛ Vargas et al, 2009: 45؛.) Nunkoo, 2012: 45

ظهیرینیا و نیکخواه ( )5۹۳1در پژو ای دریافتن
که مهمترین تأثیر توسنعۀ گردشنگری ازنظنر سناکنان
محلی شهر بن رعبام ،بُع اقتدادی و بیاترین اثرات
منفی گردشگری ،مربو به بُع اجتماعی است.
علیقلنننیزاده فیروزجنننانی و مکننناران ( )5۹۳۹در
پژو ای نگرش ساکنین منطقه به توسعۀ گردشنگری
و سنجا مینزان حماینت و مانارکت آننان و عوامن
تأثیرگننذار بننر ایننن نگننرش بنننرمبنای نظرینۀ مبادلنۀ

57۳

ارزیابی ادراک طرف تقاضا و عرضه از توسعۀ گردشگری...

اجتماعی را مورد ارزیابی قنرار دادهانن  .آن نا در اینن
مطالعه پنی بردنن کنه تدنویر ذ ننی جامعنۀ محلنی
روستا ای گردشنگرپذیر از اثنرات مثبنت گردشنگری
مانن اشتغالزاینی و درآمن زایی بیانتر از روسنتا ای
کمترگردشگرپذیر است و میزان حمایت آن نا تنابعی
است از سطل توسنعۀ گردشنگری ،وابسنتگی شنغلی و
درآمنن ی ،سننطل تحدننیالت و . ...نتننایج پننژو ا
سلیمانی نارونی و مکناران ( )5۹1۳نینز مؤین اینن
موضو است.
اانی و مکاران ( )5۹11در پژو ای ،ضمن بررسی
نقطهنظرات جامعۀ میزبان دربارۀ گردشنگری ،بنه اینن
نتیجه رسی ن که اثرات منفی گردشگری بنرای منردم
محلی ،بیاتر از اثرات مثبت است و روسنتائیان کمتنر
از ورود مسافران به ساح روستا اظهار رضایت دارن و
از پ ی ۀ گردشگری استقبال میکننن  .افنزایا بهنای
امالک ،فدلیبودن جریان گردشگران ،مهاجرت جوانان
به شهر ،آلنودگی سناح و درینا از جملنه اینن اثنرات
منفی توسعۀ گردشنگری در اینن روستاسنت .گارشنیا
( )۲151در ی پژو ا متوجه تأثیرگذاری متغیر ای
«اجتماعی-جمعیتشنااتی »5ساکنان محلی ،از جمله
جمله سطل تحدیالت ،مح تول و م تزمان زنن گی
در مقد گردشگری مورد بررسنی ،بنر ادراک آن نا از
اثرات توسعۀ گردشگری ش  .مچننین ااننو و چنان
( )۲151در پژو ا اود به بررسی ادراک گردشنگران
و سنناکنان محلننی مقاصنن طبیعننتگننردی کاننور
نننوکنننو پردااتننهانن کننه ازنظننر سنناکنان ،نقننا
گردشننگری در حفننظ محننیطزیسننت و حینناتوحننا،
م یریت و نگه اری از امکانات مقاص و اشنتغالزاینی،
مهمترین اثرات گردشگری است .ازنظر گردشگران نینز
مهماننوازی جوامن محلنی ،وجنود عالئنم را نمنا در
جنناده و مقاصنن گردشننگری ،دسترسننی راحننت و

1-Socio-demographic

چامان از ای زیبا مهمترین عوام توسعۀ گردشنگری
است.
مانگونه که ماا ه میشود( ،ح اق با توجه به
نتایج جستجوی نگارن گان در پایگاه ای علمی معتبنر
داا و اارش کاور) تقریبنا اغلنب مطالعنات مربنو ،
ی جانبه ستن ؛ منظنور اینکنه ینا بنه ادراک طنرف
تقاضا یا به طرف عرضۀ گردشگری توجه ش ه اسنت و
بننهجننز پننژو ا اان و چننون ( )۲151کننه بننهنننوعی
الهامبخا نگارن گان ،برای نگارش اینن پنژو ا نینز
بود ،تحقین جنام دیگنری دین ه نان ؛ بننابراین در
پژو ا حاضر قد بر این است که بهطور مزمان بنه
بررسی ادراک گردشگران و طرف عرضۀ گردشگری در
روستای سولقان پردااته شود تا ضعف ا و کمبود ای
احتمالی گردشگری روستا ،از ردو سمت مورد بحن
و بررسی قرار گیرد.
منطقۀ مورد مطالعه
روستای سولقان ،مرکز د سنتان سنولقان از توابن
بخا کن شهرسنتان تهنران ،در شنمال غنرب شننهر
تهنننران واقننن اسننت .د سننتان سننولقان در طننول
جغرافیایی بین  15درجه و ۳دقیقه تنا  15درجنه 5۳
دقیقۀ شرقی و عنرض جغرافینایی بنین  ۹درجه و ۲1
دقیقه تا  ۹1درجنه و  ۱۳دقیقنۀ عنرض شنمالی قنرار
دارد .عم ه جاذبه نای گردشنگری د سنتان سنولقان
ازقبینن بننا ننا و مننناظر طبیعننی ،آباننار ای زیبننا،
چامان از ای کو سنتانی ،سنکونتگاه نای روسنتایی،
رستوران نا و اقامتگناه ای تفریحی ،امکانات جادهای،
زیارتگاه ا و اماکن مذ بی و ...در امت اد این درّه قنرار
دارن .
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شکل  :5موقعیت جغرافیایي روستای سولقان

تهیه و ترسیم :نگارن گان5۹۳1 ،

یکی از ماکالت پژو ا حاضنر کمبنود ینا نقن
اطالعننات آمنناری در زمینننه ننای مختلننف ،ازجملننه
ویژگی ای جمعینتشناسنی روسنتای منورد مطالعنه
است .در سرشماری نای جمعیتنی مرکنز آمنار اینران
جمعینت سننولقان بنهطننور مجنزا سرشننماری نان ه و
بهعنوان بخای از جمعیت شهر تهران محسنوب شن ه
است؛ این درحالیسنت کنه سنولقان دارای تقسنیمات

اداری سیاسی و م یریت مجزا ،متانک از د یناری و
شورای اسالمی روستایی است.
روششناسي پژوهش
پژو ا حاضر ازنظر

ف ،توصیفی-تحلیلی اسنت.

مچنننین ازنظننر روش گننردآوری داده ننا ،پیمایاننی
(توزی پرسانامه) و در نهایت از نظر بُُع زمانی ،جنزو
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پژو ا ای مقطعنی اسنت (تابسنتان  .)5۹۳1فراانور
موضو و

شاا

ای مورد استفاده ،از منناب ضنیایی و عزینزی

ف پژو ا ،جامعۀ آماری شام دو گنروه

( ،)5۹۳۹لطفنننی و باباانننانزاده ( ،)5۹۳۹شنننهابیان

ساکنان محلی روستای سولقان و افرادی است کنه بنه

( ،)5۹۳1فنی و مکاران ( ،)5۹۳5چنویی و مکناران

این روستا سفر و از آن بازدی میکننن (گردشنگران).

( )۲111و اانو و چان ( )۲151اسنتفاده شن ه اسنت.

از آنجا که تع اد نر دو جامعنۀ آمناری بهطنور دقین
ماخ

روایی صوری (ظا ری) شاا

نای اسنتخراششن ه از

نیست ،در ر جامعۀ آمناری ۹1 ،پرساننامه

مناب مذکور ،توسط  7تن از اساتی و محققان باتجربه

توزی و با استفاده از داده ای گردآوریشن ه و رابطنۀ

بررسی و پس از اعمنال نظنرات آن نا ،دو پرساننامه

 ،5حجم نمونۀ دو جامعۀ آمناری تعینین شن  .در اینن

نهایی ش ن  .ر ی

از پرساننامه نا شنام سنؤاالت

رابطنه  Sانحنراف اسنتان ارد مینانگین نموننه (1۱۳51

جمعیتشننااتی و شناا

نا (جن ول نای  5و )۲

بنرای جامعننه آمنناری سنناکنان محلننی و  1۱715بننرای

ستن  .مانگونه که در ج ول  5ماا ه منیشنود،

جامعۀ آماری گردشگران) Z ،اطای استان ارد ()5۱1۱

در پرسانامۀ مربو به ساکنان محلی ،شاا

ا به 1

و  dاطای مجاز ( )1۱5است.

بُع اقتدادی (شام  55شاا ) ،اجتماعی-فر نگنی
(شننام  55شنناا ) ،کالب ن ی (شننام  7شنناا )،

رابطۀ :5

زیستمحیطی (شام  ۲شاا ) و عمومی (شنام 1

مطنناب رابط نۀ  ،5نمون نۀ ۲11تننایی از جامع نۀ آمنناری

شاا ) ،مجموعا  ۹1شاا  ،دستهبن ی ش هان  .در

ساکنان و نمونۀ 511تایی از جامعۀ آماری گردشنگران

ج ول  ۲نیز  5۳شاا

توسعۀ گردشگری از دین گاه

انتخاب و پرسانامه ا با استفاده از روش نموننهگینری

گردشگران یا طرف تقاضا آورده ش ه است.

در دسترم ،توزی ش  .مانگونه کنه اشناره گردین ،
برای گردآوری اطالعات مورد نیاز ،در اینن پنژو ا از
دو پرسانامه استفاده ش ه اسنت .نر دو پرساننامه،
«محق سااته» 5ستن و بنرای تن وین آن نا ،تمنام

1-Self-administered questionnaire
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جدول  :5ابعاد و شاخصهای توسعۀ گردشگری از نظر ساکنان محلي و نلفای کرونباخ هر بُعد

بُع

اقتدادی

اجتماعی -فر نگی

کالب ی

زیستمحیطی

عمومی

مأاذ :نگارن گان5۹۳1 ،

ردیف
5
۲
۹
۱
1
1
7
1
۳
51
55
5۲
5۹
5۱
51
51
57
51
5۳
۲1
۲5
۲۲
۲۹
۲۱
۲1
۲1
۲7
۲1
۲۳
۹1
۹5
۹۲
۹۹
۹۱
۹1
۹1

شاا
ایجاد فرصت ای شغلی برای روستاییان
افزایا سطل درآم روستاییان
ورود افراد سرمایهگذار و افزایا سرمایهگذاری
افزایا ارزش امکالک
کا ا سوداگری و داللبازی در معامالت امالک
افزایا رقابت عرضهکنن گان کاال ا و ا مات
رون کسبوکار در روستا
غلبه بر فدلیبودن سفر به روستا
اعطای تسهیالت به روستائیان فعال در گردشگری
تأثیر درآم ای گردشگری بر سایر بخا ای اقتدادی مث کااورزی
افزایا درآم مالیاتی روستا
توانمن سازی زنان روستایی
افزایا انسجام اجتماعی و مبستگی بین مردم
افزایا کیفیت زن گی و رفاه اجتماعی مردم
کا ا مهاجرت روستائیان به شهر بهویژه جوانان جویای شغ
ماارکت مردم در تدمیمات مربو به گردشگری روستا
حفظ و احترام به آداب و رسوم و صنای دستی روستا
افزایا سطل آگا ی عمومی مردم
بهبود وجهۀ عمومی روستا
افزایا تمام گردشگران با روستاییان و تقویت ارتباطات بین فر نگی
ایجاد فرصت برای شکوفایی استع اد ای افراد محلی
فرا مش ن فرصت تفریحی برای مردم محلی
بهبود معابر و زیباسازی روستا
توسعۀ امکانات و زیرساات ای حم ونق
کم به برنامهریزی اصولی کاربری زمین
حفظ بافت باارزش روستایی
افزایا امکانات زیربنایی (آب ،برق ،شبکۀ فاضالب ،اینترنت و)...
رون سااتوساز
افزایا استفاده از اراضی بالاستفاده
افزایا آگا ی مردم روستا دربارۀ ا میت حفاظت از محیطزیست
بهبود به اشت محیط و پاکیزگی محیط زیست
افزایا اعتماد و تعام میان مردم و مسئوالن محلی
افزایا قانونگرایی و رعایت مقررات توسط مردم
افزایا نقا تسهی گری دولت در توسعۀ گردشگری روستا
حمایت دولت و نهاد ای مسئول از توسعۀ گردشگری
بهبود وضعیت م یریت و جم آوری زباله و م یریت پسمان ا




آلفایکرونباخ

1۱117

1۱71۱

1۱۳11

1۱711

1۱1۲۹
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جدول  :1شاخصهای توسعۀ گردشگری ازنظر گردشگران (نلفای کرونباخ)7/119 :

شاا

ردیف
5

وجود مناظر و چامان از ای طبیعی و زیبا

۲

وجود جاذبه ای مذ بی

۹

وجود باغات و چامان از ای کااورزی

۱

دی ار اقوام و دوستان

1

جذابیت سکونتگاه ا و امکان بازدی از بافت روستایی

1

وجود فضا ای تفریحی اانوادگی

7

وجود امکانات تفرجگا ی (مانن منق کبابپز ،سکوی ناستن و) ...

1

کیفیت حم ونق و دسترسی به روستا
سکوت و آراما محیط و نبود ترافی

۳

و شلوغی

51

کیفیت مناسب اقامتگاه ا

55

به اشت و پاکیزگی محیط طبیعی

5۲

اطال رسانی مناسب و اطالعات را نمایی گردشگری

5۹

باالبودن سطل امنیت

5۱

وجود فروشگاه ا و مراکز اری سوغاتی

51

دسترسی مناسب به ا مات پلیس و اوراانس

51

مهماننوازی و براورد مناسب مردم محلی

57

وجود رستوران ای محلی سالم و به اشتی

51

بهصرفهبودن زینۀ ا مات گردشگری تفریحی

5۳

امکان کسب تجربه ا و ا مات متنو در روستا

مأاذ :نگارن گان5۹۳1 ،

روش مننورد اسننتفاده در ایننن پننژو ا ،رویکننرد
«تحلی ا میت-عملکرد» 5است .ازنظنر «اسنل  »۲در
م ن ل  IPAبننرای سنننجا شنناا ننا مننیتننوان از
مقینننام نننای  7 ،1ینننا 51تنننایی اسنننتفاده کنننرد
)(Kitcharoen, 2004؛ از اینرو ،در این پنژو ا ،نر
دو پرسانامه براسام طیف 1تایی طراحی ش ه است.
از  ۲11پرسانامۀ توزین شن ه بنین سناکنان محلنی،
تع اد  ۲۹۳مورد و از  511پرسانامه بین گردشنگران،
تعنن اد  5۱1مننورد معتبننر شنننااته شنن ه و مبنننای
تجزیننهوتحلین قننرار گرفتنن  .جهننت تجزیننهوتحلین
داده ننای گننردآوریشنن ه ،در گننام نخسننت ،جنن ول
1-Importance-Performance Analysis
2-Slack

ویژگننی ننای توصننیفی نمونننه ننا ،بننا اسننتفاده از آمننار
توصیفی تهیه ش  .مچنین باتوجه به ن ف تحقین ،
برای تعینین «تحلین ا مینت-عملکنرد» نر ین از
شاا ای توسعۀ گردشگری ازنظر ساکنان محلنی و
گردشگران ،از نرمافزار  IBM SPSS.22اسنتفاده شن ه
است؛ ب ینصورت که ابت ا ،برای ترسیم ماتریس ،IPA
میانگین ادراک سناکنان محلنی و گردشنگران دربنارۀ
شنناا ننای توسننعۀ گردشننگری جن ول ننای  5و ۲
محاسبه ش  .درنهایت نینز مناتریس ا مینت-عملکنرد
شاا ای توسعۀ گردشگری ترسیم ش ن .
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فرصت ای بهبود و تعیین استراتژی نای مناسنب بنه

تجزیهوتحلیل اهمیت -عملکرد
تجزیهوتحلی ا میت-عملکرد ابزاری مؤثر و سناده

کار گرفته میشود ).(Deng, 2008: 6

5

سننااتار م ن ل تجزیننهوتحلی ن ا میننت-عملکننرد

است که در د نۀ  5۳71توسنط «منارتیال و جیمنز»

بهعنوان تکنیکی اثربخا برای

مطر ش  .این تکنی

ارزیابی موقعیت رقابتی سازمان نا در بنازار ،شناسنایی

ماتریسی است که به چهار رب تقسیم ش ه و در شک
 ۲قاب ماا ه است.
زیای

ربع دوم (حفظ)

ربع اول (کانون توجه)

عملکریسباالس/ستهمی سزیای

عملکریسپائینس/ستهمی سزیای

ربع چهارم (اولویت پائین)

ربع سوم (کاهش)

عملکریسباالس/ستهمی سکم

عملکریسپائینس/ستهمی سکم

اهمیت

سسسسعملکردسسسسس

سسسسپائین

باالس

کم

شکل  :1ماتریس اهمیت -عملکرد

تهیه و ترسیم  :نگارن گان5۹۳1 ،

رب اول ناحیهای کلی ی اسنت؛ عوامن آن در اولوینت

درص نیز بیاتر از  ۱میلیون تومان درآم دارنن (5۳

باالیی قرار دارن  .عواملی که در رب دوم قرار دارنن  ،از

نفر نینز بنه اینن سنؤال پاسنخ نن ادهانن )؛ مچننین

جمله عواملی اساسی ستن که بای بنه آن نا توجنه

بیاترین تع اد پاسنخد نن گان ( ۲1۱1درصن ) دارای

شود .عواملی کنه در ربن سنوم قنرار دارنن  ،ا مینت

ردۀ سنی  ۱1تنا  ۱۳سنال سنتن و کمتنرین تعن اد

چن ن انی ن ارن ن و نیازمن ن اصننال فننوری نیسننتن و

آن ا ( 51۱1درص ) بنیا از  11سنال سنن دارنن ؛ از

درنهایت ،عوام موجود در ربن چهنارم ،بینانگر نقنا

نظر من تزمنان سنکونت پاسنخد نن گان در روسنتا،

قوّت کما میت است.

5

بیاترین تع اد آن نا ( ۲۲۱۲درصن ) بنین  51تنا 51
سال و کمترین تعن اد آن نا ( 57۱1درصن ) بیانتر از

یافتههای پژوهش

 ۲1سال است که در روستای سولقان ساکن ستن .

ویژگيهای توصیفي پاسخدهندگان
منانگوننه کننه از جن ول  ۹مانخ

اسننت ،از ۲۹۳

پاسخد ن ه به پرسانامۀ مربو بنه سناکنان محلنی،
 5۱۹نفر ( 1۳۱1درص ) مرد و  ۳1نفنر ( ۱1۱۲درصن )
زن ستن  .ازنظر درآمن  ۲۲۱1 ،درصن  ،دارای درآمن
کمتر از ی

میلیون تومنان 1۹۱1 ،درصن ین

تنا دو

میلیون تومان ۱۱۳ ،درص  ۹تا  ۱میلیون تومان و 5۱7
1-Martilla & James

511

ارزیابی ادراک طرف تقاضا و عرضه از توسعۀ گردشگری...
جدول  :9متغیرهای توصیفي ساکنان روستا ( 193نفر)

متغیر

نفر و درص

جنسیت

مرد )1۳۱1( 5۱۹ :زن)۱1۱۲( ۳1 :
کمتر از ی )۲۲۱1(1۱ :؛ ی

درآم (میلیون تومان)

تا )1۹۱1(51۲ :۲؛  ۹تا )۱۱۳(۱:51؛ بیا از )5۱7(۱:۱؛ اظهار نا ه)7۱۳(5۳:

سن

)۲5۱1(11 :۲1-۲۳؛ )۲5۱۹(15 :۹1-۹۳؛ )۲1۱1(۱1-۱۳:11؛ )51۱۹(۹۳ :11-1۳؛ بیاتر از )51۱1(۲1 :11

تحدیالت

زیردیپلم)۲1۱1( 17:؛ دیپلم)۱1۱5(511 :؛کاردانیوکارشناسی)۲۲۱5(1۹ :؛ کارشناسیارش )۹۱7(۳ :؛ دکترا)1۱1(۲ :

م ت سکونت در روستا

کمتر از )۲5۱7(1۲ :1؛ )5۳۱1(۱7 :1-51؛ )۲۲۱۲(1۹ :51-51؛ )51۱1(۱1 :51-۲1؛ بیاتر از)57۱1(۲1:۱۲

مأاذ :نگارن گان5۹۳1 ،

پاسخد ن گان به پرسانامۀ مربو به گردشگران،
 11نفر ( 1۳۱۱درص ) ،منرد و  11نفنر ( ۱1۱1درصن )
زن سننتن  .درآمنن بیاننتر پاسننخد ننن گان (۹۳۱۲
درص ) بین  ۹تا  ۱میلینون تومنان و دارای ردۀ سننی
 ۹1-۹۳سال سنتن و کمتنرین تعن اد آن نا (5۲۱5
درص ) بیانتر از  11سنال دارنن  .ازنظنر تحدنیالت،
بیاتر آن ا ( ۱۹۱5درص ) دارای تحدیالت کناردانی و
کارشناسی سنتن  .مچننین  ۲5۱۳درصن ین بنار،

 ۱1۱1درص دوبار ۲1۱۱ ،درص سهبنار و  51۱5درصن
نیز بیاتر از سه بار بنه روسنتا سنفر کنردهانن ۱1۱۳ .
درص برای دی ن طبیعت و تفریل؛  57۱1درص بنرای
زیارت امامزادگان؛  5۱۱۳درص برای دی ن دوسنتان و
اقوام؛  1۱7درص بنرای کو ننوردی و  1۱۱درصن نینز
برای اقامت کوتناهمن ت در ااننه نای دوم انود ،بنه
روستا مسنافرت کنردهانن ؛ درنهاینت ،اغلنب مسنافران
( 15۱7درص ) این روستا ،شهرون ان تهرانی ستن .

جدول  :۴متغیرهای توصیفي طرف تقاضا ( 5۴0نفر)

متغیر

نفر و درص

جنسیت

مرد)1۳۱۱(11:؛ زن)۱1۱1(11:

درآم (میلیونتومان)

کمتر از ی )1۱5(5۲:؛ ی

تا )5۱۱۳(۲:۲۲؛  ۹تا )۹۳۱۲(۱:11؛ بیا از )۹7۱1(۹۳ :۱؛ اظهارنا ه)5۲۱1(5۳:

سن

)۲1۱7(۲1-۲۳:۹1؛ )۲۳۱1(۹1-۹۳:۱۹؛ )51۱1(۱1-۱۳:۲۹؛ )51۱۲(11-1۳:۲۱؛ بیاتر از)5۲۱5(11:51

تحدیالت

زیر دیپلم)51۱1(۲1 :؛ دیپلم()۲7۱۲؛ کاردانی و کارشناسی)۱۹۱5(51۹:؛ کارشناسیارش )57۱1(۱۲ :؛ دکترا)5۱7(۱ :

دفعات بازدی از روستا

ی

بار)۲5۱۳(۹5 :؛ دوبار)۱1۱1(11:؛ سه بار)۲1۱۱(۱۲:؛ بیاتر از سه بار)51۱5(51:

دلی سفر به روستا

دی ار اقوام)5۱۱۳(۲۲:؛ زیارت امامزادگان)۲7۱1(۱1:؛ تفریل و دی ن طبیعت)۱1۱۳( 11:؛ اانه دوم)1۱۱(1:؛
کو نوردی)1۱7(51:

مب أ سفر

تهران)15۱7(5۲5:؛ کرش)7۱۱(55:؛ شهرری)۹۱۱(1:؛ شهریار)1۱1(1:

مأاذ :نگارن گان5۹۳1 ،

تجزیهوتحلیل عملکرد-اهمیت
مانگونه که پیاتر اشاره ش  ،بنهمنظنور ترسنیم
منناتریس  ،IPAابت ن ا میننانگین نظننرات گردشننگران و
سنناکنان محلننی در ارتبننا بننا ا میننت و عملکننرد
شاا نای توسنعۀ گردشنگری محاسنبه منیشنود.

جنن ول ننای  1و  1بننهترتیننب ا میننت و عملکننرد
شنناا ننای توسننعۀ گردشننگری را از دین عرضننه و
ا میت و عملکرد شناا نای توسنعۀ گردشنگری از
دی طرف تقاضا ناان مید ن .

511

فصلنامه جغرافیا و توسعه ،سال شانزدهم ،شماره  ،15تابستان 5931
جدول  :1میانگین اهمیت و عملکرد شاخصهای توسعۀ گردشگری از دید عرضه (ساکنان محلي)
بع




5
۲
۹
۱
1
1
7
1
۳
51
55

ایجاد فرصت ای شغلی برای روستائیان
افزایا سطل درآم روستائیان
ورود افراد سرمایهگذار و افزایا سرمایهگذاری
افزایا ارزش امالک
کا ا سوداگری و داللبازی در معامالت امالک
افزایا رقابت عرضهکنن گان کاال ا و ا مات
رون کسبوکار در روستا
غلبه بر فدلیبودن سفر به روستا
اعطای تسهیالت (مانن وام کمبهره) به روستاییان فعال در گردشگری
تأثیر درآم ای گردشگری بر سایر بخا ای اقتدادی مث کااورزی
افزایا درآم مالیاتی روستا
میانگین بُع اقتدادی
توانمن سازی زنان روستایی
افزایا انسجام اجتماعی و مبستگی بین مردم
افزایا کیفیت زن گی و رفاه اجتماعی مردم
کا ا مهاجرت روستائیان به شهر بهویژه جوانان جویای شغ
ماارکت مردم در تدمیمات مربو به گردشگری روستا
حفظ و احترام به آداب و رسوم و صنای دستی روستا
افزایا سطل آگا ی عمومی مردم
بهبود وجهۀ عمومی روستا
افزایا تمام گردشگران با روستائیان و تقویت ارتباطات بین فر نگی
ایجاد فرصت برای شکوفایی استع اد ای افراد محلی
فرا مش ن فرصت تفریحی برای مردم محلی
میانگین بُع اجتماعی-فر نگی
بهبود معابر و زیباسازی روستا
توسعۀ امکانات و زیرساات ای حم ونق
کم به برنامهریزی اصولی کاربری زمین
حفظ بافت باارزش روستایی
افزایا امکانات زیربنائی (آب ،برق ،شبکۀ فاضالب ،اینترنت و)...
رون ساات و ساز
افزایا استفاده از اراضی بالاستفاده
میانگین بُع کالب ی

1۱۱1 ±۱۱77
1۱۱۲ ±۱۱11
1۱71 ±۱۱۱1
5۱51 ±۹۱11
1۱71±۱۱1۳
5۱۲1±۹۱۲1
1۱1۳ ±۱۱1۱
1۱7۱ ±۱۱1۱
1۱۱۳±۱۱7۹
1۱1۹±۱۱۹5
5۱1۱ ±۹۱۳5
1۱۹۹ ±۱۱۹۱
5۱۱۹±۹۱51
5۱5۲±۹۱۳1
1۱۹1±۱۱11
1۱۳5±۱۱۱1
1۱۳۹±۱۱۱5
1۱۳1±۱۱۱۳
1۱71±۱۱15
1۱11±۱۱1۱
1۱۳۹±۲۱۲۲
1۱7۹±۱۱17
1۱11±۱۱75
1۱۱1±۱۱۲1
1۱11±۱۱1۱
1۱1۹±۱۱1۱
1۱۳5±۱۱۹۱
5۱5۹±۹۱1۳
1۱۱1±۱۱7۱
1۱۳۳±۱۱1۹
5۱15±۱۱۲7
1۱11±۱۱51

5۱51±۲۱۳7
5۱۲1±۹۱1۳
5۱51±۲۱۳۳
1۱1۱±۱۱۹7
1۱11±۲۱5۲
5۱11±۹۱۳۲
5۱1۳±۹۱۳1
5۱51±۲۱17
1۱11±5۱71
5۱1۱±۹۱۳7
5۱51±۹۱7۳
1۱1۲±۹۱۲1
1۱۳۲±5۱۳۳
1۱1۳±5۱11
1۱۳۳±۱۱11
1۱۳۳±۱۱11
1۱11±5۱17
1۱11±5۱77
5۱۹۲±۹۱۹۲
1۱۳۱±۱۱51
5۱۹۹±۹۱11
5۱۹۹±۲۱۳۱
5۱۹۱±۲۱1۳
1۱1۱±۲۱1۳
5۱1۲±۹۱17
1۱۳1±۱۱11
1۱1۹±5۱11
1۱77±5۱11
5۱51±۹۱11
5۱۹5±۲۱1۱
5۱۲1±۹۱15
1۱11±۹۱۲۲

۹5

افزایا آگا ی مردم روستا دربارۀ ا میت حفاظت از محیطزیست

1۱11±۱۱51

1۱71±5۱1۳

۹۲

بهبود به اشت محیط و پاکیزگی محیطزیست

1۱11±۱۱۹۳

1۱7۱±5۱71

۹۹
۹۱
۹1
۹1
۹7

میانگین بُع زیستمحیطی
افزایا اعتماد و تعام میان مردم و مسئوالن محلی
افزایا قانونگرایی و رعایت مقررات توسط مردم
افزایا نقا تسهی گری دولت در توسعۀ گردشگری روستا
حمایت دولت و نهاد ای مسئول از توسعۀ گردشگری
بهبود وضعیت م یریت و جم آوری زباله و م یریت پسمان ا
میانگین بُع عمومی

1۱7۱±۱۱۲1
1۱۳۱±۱۱17
1۱۳7±۱۱1۳
1۱11±۱۱۲1
1۱7۱±۱۱۹5
1۱15±۱۱۲۹
1۱7۱±۱۱51

1۱75±5۱17
1۱77±5۱1۹
5۱5۱±۲۱55
5۱55±۲۱15
1۱71±5۱11
5۱۹1±۹۱۲5
1۱71±۲۱5۲

ردیف

اقتدادی
اجتماعی -فر نگی
کالب ی
زیست

محیطی

میانگین ا میت
 ±انحراف معیار

میانگین عملکرد
 ±انحراف معیار

5۲
5۹
5۱
51
51
57
51
5۳
۲1
۲5
۲۹
۲۱
۲1
۲1
۲7
۲1
۲۳
۹1

عمومی

مأاذ :نگارن گان5۹۳1 ،

شاا
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مانطور که ماا ه میشنود ،منۀ ابعناد توسنعۀ

میانگین ابعاد اقتدادی و کالب ی ،باالتر از حن وسنط

گردشننگری بننرای سنناکنان محلننی از ا میننت بنناالیی

(مقننن ار  )۹و مقنننادیر مینننانگین عملکنننرد ابعننناد

براوردارن و تفاوت ا میت آن ا ناچیز است؛ بنا اینن

زیستمحیطی ،عمنومی و اجتمناعی-فر نگنی از حن

حال ،از دی گاه آن ا بُُع اقتدنادی بنا مینانگین ۱۱۹۱

وسط پایینتر است .از ج ول  1نیز منیتنوان دریافنت

مهمترین بُُع توسعۀ گردشگری محسوب میشود .بُُع

که بیاترین تفاوت ا مینت و عملکنرد اینن ابعناد ،بنا

زیسنتمحیطننی بننا میننانگین  ۱۱۲1و بعن اجتمنناعی-

مقننادیر  ۲۱11و  ۲۱11بننهترتیننب مربننو بننه ُبُعنن

فر نگی با میانگین ۱۱۲1نیز در اولویت ای بع ی قرار

زیستمحیطی و عمومی ستن  .کمترین تفناوت اینن

میگیرن  .مچنین ابعاد عمومی و کالب ی با مینانگین

میانگین ا نیز مربو بنه بُُعن کالبن ی اسنت (مقن ار

 ۱۱51ا میننت یکسننانی دارن ن  .ازنظننر عملکننرد ،تنهننا

.)1۱۳1

جدول  :9تفاوت میانگینهای اهمیت و عملکرد ابعاد توسعۀ گردشگری از دید طرف عرضه (ساکنان محلي)

بُع
تفاوت میانگین ای ا میت و عملکرد
مأاذ :نگارن گان5۹۳1 ،

اقتدادی اجتماعی -فر نگی زیستمحیطی کالب ی عمومی
5۱1۳

5۱۹5

۲۱11

1۱۳1

۲۱11

برای درک بهتر تفاوت بین میانگین ا میت-عملکرد

زیستمحیطی و تا ح ی ،بُُع عمومی در اانۀ شنمارۀ

ابعاد پنجگانۀ مذکور ،نمای گرافیکی اینن یافتنه نا در

 ۹واق ش هان که باین «کنانونتوجنه» قنرار گیرنن ؛

شک  ۹نمایا داده ش ه است .مالحظه میشنود کنه

چراکه با وجود ا میت زیاد؛ عملکرد مناسنبی ن ارنن .

بُُع اقتدادی در ماتریس  ،IPAدارای باالترین ا مینت

بُُع اجتماعی -فر نگی و کالبن ی نینز در منرز ااننۀ

و عملکرد و در اانۀ شماره ی ؛ یعنی وضعیت ا میت

شمارۀ  5و  ۹واق ش هان .

زیاد -عملکرد باال یا «حفنظ» واقن شن ه اسنت .بُُعن

شکل  :9ماتریس اهمیت -عملکرد ابعاد توسعۀ گردشگری ازنظر طرف عرضه

تهیه و ترسیم  :نگارن گان5۹۳1 ،
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با نگا ی جزئیتر به ج ول  1و مچنین شنک ،۱
ماا ه میشود که شاا

ای شنمارۀ ،51 ،۹ ،۲ ،5

 ۲۱ ،۲۹ ،۲5 ،۲1 ،51 ،51 ،5۱ ،7و  ۲۳دارای ا میت
زیاد و عملکرد باالیی ستن  .شاا

شاا



ای شمارۀ  1 ،۱و  55ا میت و عملکرد باالتر

از متوسط دارن  .میانگین ا میت شاا
کمتر از عملکرد آن است .شاا

شنمارۀ ،۲1

ای شمارۀ ،5۹ ،5۲

نای شنماره ،1

 ۹۱ ،۹۲ ،۲1و  ۹1در اانۀ شمارۀ  ۱واق ش هان ؛ امنا

 ۹5 ،۲1،۹1 ،57 ،51 ،۳و  ۹1ضننمن داشننتن ا میننت

بای توجه داشت که ا میت آن ا از حن وسنط بناالتر

شنمارۀ

زیاد ،عملکرد مناسبی ن ارن  .ا میت شناا

 5۲از دی جامعۀ محلی ،ان کی از ح متوسنط بیانتر

اسنت و بنهدلین عملکنرد پنایین در اینن ااننه واقن
ش هان .

است ولی عملکرد آن مناسب نیسنت .مینزان ا مینت

شکل  :۴ماتریس اهمیت -عملکرد شاخصهای توسعۀ گردشگری ازنظر طرف عرضه

تهیه و ترسیم  :نگارن گان5۹۳1 ،

نای

ر سه با میانگین  ۱۱15و بهصرفهبودن زینۀ ا مات

میانگین ا میت و عملکرد ر ی

از شناا

5۳گانننه توسننعۀ گردشننگری از دی ن طننرف تقاضننا در

گردشگری تفریحی با میانگین  ۱۱11بنهترتینب دارای

ج ول  7ناان داده ش ه است .مانگونه که مالحظه

بیاترین ا میت ستن  .کمترین میزان عملکنرد نینز

نا

مربننو بننه امکانننات تفرجگننا ی بننا میننانگین ،5۱۳1

میشود ،بهطورکلی میانگین ا میت تمنام شناا
برای گردشگران باالتر از مق ار  ۱است؛ بنهطنورانا

جذابیت سکونتگاه ا و امکان بازدی از بافت روسنتایی

امنیت با میانگین  ،۱۱۳1مناظر و جاذبه ای طبیعنی و

با میانگین  ،۲۱۱۹کیفیت حمن ونقن و دسترسنی بنه

مهماننوازی بنا مینانگین  ،۱۱1۹کیفینت حمن ونقن ،

روسننتا بننا میننانگین  ۲۱۱1و اطننال رسننانی مناسننب و

وجود رستوران ای محلی سالم و به اشتی با میانگین

اطالعات را نمایی گردشگری با میانگین  ۲۱1۲است.

 ،۱۱1۲امکانات تفرجگا ی و به اشت و تمیزی محنیط

51۳

ارزیابی ادراک طرف تقاضا و عرضه از توسعۀ گردشگری...
جدول  :1میانگین اهمیت و عملکرد شاخصهای توسعۀ گردشگری از منظر تقاضا

میانگین ا میت ±

میانگین عملکرد ±

انحرافمعیار

انحرافمعیار

5

وجود مناظر و چامان از ای طبیعی و زیبا

1۱۹1 ±۱۱1۹

1۱1۳ ±۱۱11

۲

وجود جاذبه ای مذ بی

1۱۳۳ ±۱۱۲۳

1۱15 ±۹۱1۳

۹

وجود باغات و چامان از ای کااورزی

1۱۳۱ ± ۱۱۹1

1۱1۱ ±۱۱5۱

۱

دی ار اقوام و دوستان

1۱۳۲ ± ۱۱۱5

5۱11 ±۹۱5۱

1

جذابیت سکونتگاه ا و امکان بازدی از بافت روستایی

1۱۳1 ±۱۱۱1

5۱11 ±۲۱۱۹

1

وجود فضا ای تفریحی اانوادگی

1۱۱۳±۱۱7۲

1۱۳۳ ±۱۱۲1

7

وجود امکانات تفرجگا ی

1۱۱1±۱۱15

1۱1۱ ±5۱۳1

1

کیفیت حم ونق و دسترسی به روستا

1۱۱1 ± ۱۱15

5۱1۱ ±۲۱۱1

1۱۱۱ ±۱۱71

1۱71 ±۱۱۹۳

51

کیفیت مناسب اقامتگاه ا

1۱۱۱ ±۱۱7۳

5۱1۳ ±۲۱1۱

55

به اشت و پاکیزگی محیط طبیعی

1۱۱5 ± ۱۱15

1۱۳1 ±۹۱51

5۲

اطال رسانی مناسب و اطالعات را نمایی گردشگری

1۱1۹ ±۱۱1۲

5۱1۲±۲۱1۲

5۹

باالبودن سطل امنیت

1۱۹۹ ± ۱۱۳1

1۱7۲ ±۱۱11

5۱

وجود فروشگاه ا و مراکز اری سوغاتی

1۱1۲ ±۱۱71

5۱1۳ ±۹۱۳1

51

دسترسی مناسب به ا مات پلیس و اوراانس

1۱۱1 ±۱۱77

1۱1۲ ±۱۱۱7

51

مهماننوازی و براورد مناسب مردم محلی

1۱۹۳±۱۱1۹

1۱1۲ ±۱۱5۱

57

وجود رستوران ای محلی سالم و به اشتی

1۱۹۳ ±۱۱1۲

1۱۳۱ ±۱۱۲1

51

بهصرفهبودن زینۀ ا مات گردشگری تفریحی

1۱۱۹ ±۱۱11

5۱11 ±۹۱۲۲

5۳

امکان کسب تجربه ا و ا مات متنو در روستا

1۱۳۲ ±۱۱۱۲

1۱۳1 ±۱۱۹5

ردیف

۳

شاا

سکوت و آراما محیط و نبود ترافی

و شلوغی

مأاذ :نگارن گان5۹۳1 ،

بهمثابۀ بررسی ادراک طنرف عرضنه دربنارۀ ابعناد و
شاا

گرفتنهانن  .شنناا

ننای شننمارۀ  55 ،51 ،1 ،7و 5۲

ای توسعۀ گردشگری با اسنتفاده از مناتریس

دارای ا میت زینادی سنتن ؛ امنا مینانگین عملکنرد

ننای  ۹و  ،۱در شننک  1نیننز نمننایا

نای شنمارۀ ،۹ ،۲

 IPAدر شننک

گرافیکی ادراک طرف تقاضا دربارۀ شاا

آن ا کمتر است .مچنین شاا

ای توسعۀ

 5۳و  5۹دارای میزان ا میت و عملکرد تقریبا برابنری

گردشگری مالحظه منیشنود .مانا ه منیشنود کنه

نای شنمارۀ  ۱و 1

ا میت و عملکنرد شناا

نای شنمارۀ ،5۱ ،۳ ،1 ،5

 51 ،51و  57باالسننت و در وضننعیت «حفننظ» قننرار

ستن و درنهایت ا میت شاا

بیاتر از میانگین عملکرد آن است.

5۳1
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شکل  :1ماتریس اهمیت-عملکرد شاخصهای توسعۀ گردشگری ازنظر طرف تقاضا

تهیه و ترسیم :نگارن گان5۹۳1 ،

کمترین تفاوت میانگین عملکرد و ا میت نینز مربنو
به شاا ای شمارۀ  ۲ ،5و  5۹است.

از ج ول  1نیز ماخ است کنه بیانترین تفناوت
میانگین ای ا میت و عملکنرد بنهترتینب مربنو بنه
شنناا ننای شننمارۀ  1 ،7 ،1و  5۲اسننت؛ مچنننین

جدول  :0تفاوت میانگینهای اهمیت و عملکرد ازنظر طرف تقاضا

شمارۀ شاا

و تفاوت میانگین ای ا میت و عملکرد

5

1۱11

1

1۱1۲

55

5۱11

51

1۱1۳

۲

1۱17

7

۲۱11

5۲

۲۱5

57

1۱11

۹

1۱۲5

1

۲۱۹1

5۹

1۱۹

51

5۱11

۱

5۱۲7

۳

1۱۹۳

5۱

1۱71

5۳

1۱55

1

۲۱1۲

51

5۱11

51

1۱۹

مأاذ :نگارن گان5۹۳1 ،

نتیجه

تقاضا در گردشگری روستایی در تدنمیمگینری بنرای

در اغلب مطالعات و پژو ا ای انجامش ه دربنارۀ

سرمایهگذاری بخا ادوصی و دولتی حیناتی اسنت.

گردشگری؛ بهویژه گردشگری روستایی ،ادراک جامعنۀ

نتننایج حاص ن از رویکننرد تجزیننه و تحلی ن ا میننت-

میزبان بهعنوان بخای از عرضۀ چنن پارۀ گردشنگری،

عملکرد ناان داد که بیاترین میانگین ا میت متعل

بررسی ش ه است؛ با این حال ،بای توجه داشت که در

به بُُع اقتدادی است؛ این موضو که با نتایج بسیاری

توسعۀ گردشگری روستایی بهعننوان بخنا مهمنی از

از پنژو ا نا ،ازجملنه ااننو و چنان ( ،)۲151لنی و

این صنعت ،توجه به طرف تقاضنا بسنیار مهنم اسنت؛

مکاران ( ،)۲151علیقلیزاده فیروزجنانی و مکناران

بنابراین تجزیهوتحلین ادراک نر دو طنرف عرضنه و

( )5۹۳۹و ظهیننرینیننا و نیکخننواه ( )5۹۳1مخننوانی

5۳5

ارزیابی ادراک طرف تقاضا و عرضه از توسعۀ گردشگری...

دارد ،مؤی این نکته است کنه بنهوینژه در کانور ای

نوکنو و چین) ،حفظ محیطزیست و حیاتوحنا

درحننالتوسننعه ،اولننین و مهننمتننرین دلینن توسننعۀ

درنتیجۀ توسعۀ گردشگری است .در اغلب مقدن ای

گردشگری ،بهرهمن ی از آثار مثبت اقتدادی آن است.

گردشگری بهوینژه در کانور ای درحنالتوسنعه کنه

ننای اقتدننادی درآم ن زایی ،اشننتغالزایننی و

عم ه ا اف توسعه ،کسب درآم میباش  ،بیتنوجهی

اعطای تسهیالت (مانن وام کنمبهنره) بنه روسنتاییان

بننه حراسننت و حفاظننت از مننناب زیسننتمحیطننی

فعننال در بخننا گردشننگری ،بننهترتیننب مهننمتننرین

قاب ماا ه است؛ این درحالیست که اگر برنامه نای

ای اقتدادی توسنعۀ گردشنگری بنرای افنراد

حفاظننت و حراسننت از محننیطزیسننت مننورد توجننه

شنناا

شاا

محلی روستای سولقان است .از نتایج قاب بح دربارۀ

برنامهریزان و سیاستگذاران واق شود ،اود میتوانن

بع اقتدادی ،نارضایتی مردم محلنی از افنزایا ارزش

منب مهمنی بنرای کسنب درآمن سناکنان محلنی در

بهای امالک است .منظور اینکه افنزایا ارزش امنالک

م تزمان بیاتری باش ؛ عالوه بر بُُع زیستمحیطنی،

برای مردم چن ان از اولویت بناالیی برانوردار نیسنت،

میننزان تفنناوت ا میننت و عملکننرد بُُع ن عمننومی کننه

نسبت به ا مینت آن بیانتر

بننهطننورکلننی منظننور ماننارکت و حمایننت مسننئوالن

است؛ بهطور واضلتر اینکه مردم از افزایا چانمگینر

حکننومتی در توسننعۀ گردشننگری روسننتا اسننت ،نیننز

بهای امالک ناراضنی سنتن تقریبنا در اغلنب منوارد،

قاب توجه است .این درحالیست کنه داالنت و نقنا

مکنان (شنهر ینا روسنتا) منورد توجنه

تسهی گری دولت بهویژه در کاور ا و مناط در حال

گردشگران و سنرمایهگنذاران بخنا گردشنگری قنرار

توسننعه کننه بننه سننااتار ای زیربنننایی نینناز دارنن  ،از

گیرد ،افزایا بهنای زمنین ،ازجملنه اثنرات اقتدنادی

ا میت زیادی براوردار است.

ولی عملکرد این شاا

زمانیکنه ین

توسننعۀ گردشننگری در آنجاسننت کننه بننرای براننی
اوشاین و برای برای دیگر نااوشاین است.
بهطورکلی توسعۀ گردشگری و تعام گردشنگر بنا
فر نو ،اقتداد ،محیطزیست و جامعنۀ محلنی ،دارای
تبعات اقتدادی ،اجتماعی -فر نگی و زیستمحیطنی
است (لی و مکاران .)۲151،از آنجایی که شک غالب
گردشنگری روسننتای سنولقان ،طبیعننتگنردی اسننت،
متأسفانه میزان عملکرد زیستمحیطی گردشنگری ،از
میان سایر ابعاد توسعۀ گردشگری مذکور ،پنایینتنرین
اسننت .نتننایج پننژو ا ننای ملکننی ( ،)5۹۳5اننانی و
مکاران ( )5۹11که بهترتیب برروی شهر نم آبنرود
و روستای چمخاله لنگرود انجام ش ه نیز اثرات منفنی
گردشننگری بننر محننیطزیسننت را یننادآور شن هانن  .در
حالیکه ازجمله نتایج مطالعه اانو و چنان ( )۲151و
لننی و مکنناران (( )۲151بننهترتیننب در کاننور ای

بحث
دی ه ش که بیاترین تفاوت میزان مینانگین نای
ا میت و عملکرد شاا
مربو به شاا

ای بُُع اجتماعی-فر نگنی،

«مانارکت روسنتائیان» در توسنعۀ

گردشگری است که این موضو ماابه نتیجۀ پنژو ا
لی و مکاران ( )۲151است .ایاان اظهار دارن که در
جوام درحالتوسعه ،دولت ا اغلب فرصنت مانارکت
در فرایننن تدننمیمگیننری ننا را بننه جامعننۀ میزبننان
نمید ن  .شاا
شاا

بهبنود وجهنۀ روسنتا نینز ازجملنه

ایی است کنه ازنظنر منردم محلنی سنولقان،

ا میت و عملکرد باالیی دارد؛ مچنین اگرچنه مینزان
عملکرد شاا

توانمن سنازی زننان روسنتایی پنایین

است ،میزان ا میت آن نیز ازنظر افراد محلنی در حن
متوسط است و شای بتوان گفت ،جوّ اجتماعی روسنتا

5۳۲
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و نگرش روستائیان نسبت به کنارکردن زننان موجنب
ع م ا میت باالی این شاا



روداانه و مناظر طبیعی ی گونه امکانات تفرجگنا ی

ش ه اسنت .در بررسنی

ماننن ِ دسنتگاه ننای پخنت غننذا ،سنرویس به اشننتی،

ننای

سنکوی ناسنتن ،پارکیننو و ...تعبینه نان ه اسنت و

امنیت ،وجنود منناظر طبیعنی ،کیفینت حمن ونقن ،

زینۀ بسیاری از رستوران نا و فروشنگاه نای عرضنۀ

امکانات تفرجگا ی ،رستوران ای به اشنتی و محلنی،

سوغات روستا بهصرفه نیسنت .اینن درحنالیسنت کنه

مهماننوازی و نحوۀ براورد روستاییان و بهصرفهبنودن

«اسکورام »5و مکاران ( )۲111بر این معتق ن کنه

سفر به روستا دارای باالترین میانگین ا میت سنتن .

چننون ویژگننی اغلننب مننناط روسننتایی و حومننهای

کمترین تفاوت میانگین ا میت و عملکرد ،مربنو بنه

گردشگری ماابه یک یگر است ،کیفیت بازدی افراد در

امنیت ،وجنود جاذبنه نای طبیعنی و منذ بی اسنت؛

شرایط رقابتپذیری و آین ۀ آن ا تأثیر بسزایی دارد.

بنابراین میتوان گفت که گردشگران ،در سفر اود بنه

سرانجام بر مبنای نتایج پنژو ا ،در راسنتای توسنعۀ

این روستا ،احسام امنیت کام دارن و از جاذبه نای

موفقیتآمیز گردشگری روستایی در د ستان سولقان،

طبیعی و مذ بی آن لنذت منیبرنن ؛ بنا اینن وجنود،

پیانهاد ای عملیاتی زیر قاب طر است:

ادراک طننرف تقاضننا روسننتای سننولقان ،شنناا

بیاترین تفاوت میانگین ا میت و عملکرد شاا

نا،



رسی گی به وضنعیت حمن ونقن و دسترسنی بنه

متعل به وجود امکانات تفرجگا ی ،کیفیت حم ونق

روستا و ندب تابلو ای عالئم راننن گی و را نمنایی

و دسترسی به روستا ،اطال رسانی مناسب و اطالعنات

بهدلی اطرناکبودن آن؛ ماارکت ر چنه بیانتر

را نمای گردشگری ،جنذابیت سنکونتگاه نا و امکنان

سنناکنان محلننی در فراین ن تدننمیمگیننری توسننعۀ

بازدی از بافت روستایی ،به اشت و پاکیزگی طبیعنت،

گردشگری روستا و درنتیجه بهبود تعامالت مردم و

بهصرفهبنودن زیننۀ ان مات گردشنگری تفریحنی و

مسئوالن؛

کیفیت مناسب اقامتگاه است؛ درواق این شناا

نا



در عین براورداری از ا مینت زیناد ،عملکنرد پنایینی
دارن  .گردشگران اظهار داشتن کنه جنادۀ منتهنی بنه

نظارت بر سااتوسناز ای غیرقنانونی در روسنتا و
باغات کااورزی و مچنین شیوۀ معماری آن ا؛



روستای سولقان از شهر تهران ،با وجود پی و ام زیاد

رسنننی گی بنننه وضنننعیت به اشنننت و تمینننزی
محیطزیست روستا؛

بهدلی کو ستانیبنودن ،عالئنم را نمنایی-راننن گی،



حفظ و بازسازی بافت ارزشمن و سنتی روستا؛

عننرض شننانۀ اسننتان ارد و وضننعیت آسننفالت مناسننبی



اعطننای تسننهیالتی مانننن وام ننای کننمبهننره بننه

ن ارد ،در کنار جاده و سط

ای زباله ،شا

کارآفرینان گردشگری در روستا؛

انبو ی از

انوا زبالهان  ،تابلو ای را نمنای گردشنگری در طنول



تجهیز مکان ای ویژۀ استراحت؛

جنناده و درکنننار جاذبننه ننای طبیعننی و مننذ بی



اقامت گردشنگران در روسنتا بنه امکاننات ضنروری

انگاتشمار است ،در ان ک کوچه نای روسنتا شنا

مانن ِ سکوی ناستن.
بر ر پژو ا علمی ،بهدلی تفاوت دی گاه

بافننت سنننتی و اانننه ننای روسننتاییان ن و بننرش ننای

ب ون ش

چن طبقه و سکونتگاه ای ویالینی من رن در باغنات و

محققان ،نق و نقدی وارد است .اینن پنژو ا نینز از

مناظر طبیعی با ما یت روستا سنخیتی ن ارد ،در کنار
1-Skuras
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این قاع ه مسنتثنی نیسنت .بنهنظنر منیرسن بخنا



سیزد م) ،تهران .سمت.

روششناسنننی نننر پنننژو ا ،منننیتوانن ن یکنننی از
مح ودیت ای منذکور باشن  .اگنر سنایر محققنان در



گردشگری روستایی نسبت به پیامن ای گردشنگری

تعینننین حجنننم نموننننه و مچننننین روش متفننناوت

روستایی ،تحقیقات اقتداد و توسعۀ کاناورزی اینران.

تجزیهوتحلی داده ای گردآوریش ه استفاده نماینن ،

شمارۀ  .۲صفحات .۲5۹-۲51


پژو ا ،وجنود دارد؛ اینن تفناوت احتمناال در مینزان
ا میت عملکرد ر ی
اوا

از شاا

ضننیایی ،محمننود؛ عننذرا عزیننزی ( .)5۹۳۹را نمننای
ت وین و کاربرد شناا

نای ابعناد مختلنف

بود .مچنین در این پژو ا ،توزی پرسانامه

سلیمانی ارونی ،ا یجه؛ بهمن اسرویپنور؛ مسنعود
بننرادران؛ مندننور غنیننان ( .)5۹1۳نگننرش سنناکنان

پژو ا نای آتنی از سنایر روش نای نموننهگینری و

احتمال دستیابی به نتایج متفاوت نسبت به نتایج این

رضنناییان ،علننی ( .)5۹۳5رفتننار سننازمانی (چننا

نای ارزینابی توسنعۀ پاین ار

گردشگری ،تهران .نار علوم اجتماعی.


شهابیان ،پویان ( .)5۹۳1بررسی و اثنرات گردشنگری

میان ک گردشگران (ب ون درنظرگرفتن انگیزۀ آن نا

شهری در توسنعۀ پاین ار شنهر؛ بنا تأکین بنر ادراک

از سفر به روستا) بنود؛ احتمنال منیرود درنظرگنرفتن

ساکنان ،آرمانشهر .شمارۀ  .7صفحات .5۲5-5۹۹

«انگیزۀ گردشگران» بهعنوان معیناری مهنم در توزین
پرسانامه ،به تعمن مطالعنه کمن



ضننرابی ،اصننغر؛ صنن یقه اسننالمیپریخننانی (.)5۹۳1
سنننجا ت نأثیرات اقتدننادی ،اجتمنناعی -فر نگننی و

کنن و نتنایج را

زیسننتمحیطننی توسننعۀ گردشننگری ،پننژو ا ننای

تاح ی متفاوتتر ناان د .

جغرافیای انسانی .شمارۀ  .71صفحات .۹7-1۲

منابع


باقری ،فاطمه؛ ناصر عبن ی ( .)5۹۳۹بررسنی جایگناه

بررسی نگنرش سناکنان شنهر بنن رعبام نسنبت بنه

اثرات اقتدادی صنعت گردشنگری در تحقن ا ن اف

تأثیرات گردشنگری ،مطالعنات من یریت گردشنگری.

اقتدنناد مقنناومتی ،اولننین مننایا ملننی گردشننگری

شمارۀ  .۹۲صفحات .۱۹-11

معاصر .شیراز.




ب ری ،سی علی؛ ناصنر بینات؛ احن ا فتناحی؛ ناصنر
عب ی؛ فاطمه باقری ( .)5۹۳۱بخابن ی گردشگران

ازنظر ساکنان ،مطالعات م یریت گردشنگری .شنمارۀ

روستایی براسام انگیزه ای گردشگری ،پژو ا نای

 .۲1صفحات .۲۹-۱۹

جورش ،ال وان ا ،مایر،



ر و جی .ری  ،دانلن (.)5۹۳5

و مه ی رمضانزاده لسوبویی ،تهران .مهکامه.

قادری ،اسماعی ؛ معسا مطهر ( .)5۹۳1بررسی عامن
کااننی انگیزانن ن ۀ گردشننگران در انتخنناب مقد ن ،

توسعۀ گردشگری روستایی ،ترجمۀ محم رضا رضوانی


فنی ،ز ره؛ محم علینزاده طنولی؛ زیننب زحمنتکا
( .)5۹۳5تأثیرات گردشگری بر توسعۀ پاین ار شنهری

جغرافیای انسانی .شمارۀ  .۱7صفحات .77۹-717




ظهیننرینیننا ،مدنطفی؛ ن ایتا نیکخننواه (.)5۹۳1

اقتداد و م یریت شهری .شمارۀ  .۲صفحات .51-۲۳


قنبننری ،سننیروم؛ محم حسننین د قننان؛ حسننین

اانی ،فضنیله؛ ابوطالنب قاسنمی وسنمهجنانی؛ علنی

میرکیاناری( .)5۹۳۱عوام مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی

قنبرینسب ( .)5۹11بررسی اثرات گردشگری ساحلی

در گردشگری روستایی ،مطالعات م یریت گردشگری.

بننا تکیننه بننر نظرسنننجی از اانوار ننای روسننتایی،

شمارۀ  .۹۲صفحات .5-۲1

جغرافیای انسانی .شمارۀ  .۱صفحات .15-11
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Introduction
Tourism industry basically is a new source of revenue in developing countries, a social activity, big
business and of the most important world's economic sectors which its human-oriented in both
supply and demand sides shows the importance of studying and considering people' perception in its'
planning. Despite the importance of this issue, only one side's view and perception (in particular the
supply side) has been paid in most of tourism researches .
Tehran as a metropolitan city surrounded by some touristic villages. Village of Sulaghan as the most
one boasts pleasing weather rural suburbs considered by Tehran tourists. Tourism in this region could
be found in various forms including nature - based, construction of villas, second homes, climbing
and religious tourism. Since the perception of supply and demand sides is essential for successful
tourism development planning, preventing of causing and increasing problems of tourism growth, the
present study seeks to answer two main questions :
1- Hat is the perception of local residents and tourists about the development of tourism in village of
Sulaghan ?
2-How much is the importance - performance of tourism development indicators in local residents
and tourists perspective?
Methods and Material
In this research, dimensions and indicators of tourism development are extracted from previous
research and theoretical base including economic, socio-cultural, environmental, physical and general
dimensions. The tool for collecting of required data is a self-administered questionnaire. The present
research has used "IPA (Importance-Performance Analysis)" method in IBM SPSS. 22 to examine
the perception of local community (as supplier side) and tourists (as demand side) about tourism
development in the village simultaneously. The statistical population consists of two groups of local
residents of the village and those who visit this destination (tourists). Since the number of both
statistical populations is not precisely determined, in each statistical society, 30questionnaires are
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distributed and the size of two samples is determined using the collected data and sample size
determination formula .
Results and Discussion
demographically, %59,8 of locals are male, %28,5 %aged 40-49,%63,6 had an imcome of 1-2
million Toman and %17,5 have been living in the village for over 20 years. In the second sample
(tourists), %59,4 of tourists are male, %29,0 aged 30-39, %45,5 visited twice, %45,9 visited for
recreation and %81,7 were citizens of Tehran.
Analysis of the results of 239 questionnaires of local people and 148 questionnaires of tourists
illustrate that in local people point of view, among the 5dimensions, economic dimension has the
most of importance and performance average and the least difference between its importance and
performance. Environmental (2,58) and public (2,06) dimensions had the greatest amount of
difference. concerning the importance, economic had the most (4,34), then environmental (4,25),
socio-cultural (4,20) and finally general (4.18) and physical (4.18) dimensions.
In opinion of demand side, security (average: 4.90), natural attractions and hospitality (4.83), health
local restaurants (4.82), transportation quality (4.81), recreation facilities (4.81), environment
sanitation (4.81) and finally cost-effectiveness of recreational tourism services (4.80) are the most
important dimensions. However, such features as recreational facilities, transportation quality and
access to village, tourist guide information, possibility of visiting of the rustic texture and cleanliness
of nature have the most amount of difference between their importance and performance.
Conclusions
Paying attention to demand and supply sides are vital in rural tourism development as an important
part of tourism industry. The results provide valuable information on supply and demand's
perceptions of Sulaghan tourism development's current situation. Likewise, in developing countries,
the first and most important reason for tourism development is to benefit from its positive economic
effects. A debatable result of the economic dimension is the local population's dissatisfaction with the
increasing of property value. The idea is that increasing the value of properties is not a high priority
for people, but the performance of this indicator is more attention; more clearly, people are
dissatisfied with the jumping properties price in the village due to tourism growth. In addition lack
of tourism management causes the environmental and socio-cultural challenges in Sulaghan.
Considering the capacities and potential in rural areas and the adoption of environmental protection
policies and strategies along with wise planning and management of tourism tends to be a suitable
basis for sustainable development.
Generally some of suggestions like improving the rural environment and transportation (roads)
situation, controlling the illegal constructions, maintenance of traditional village texture and
improving the situation of all indicators that their distance of importance and performance is high,
can increase the quality of visiting and the competitiveness of rural tourism in Sulaghan .
Keywords: Tourism, Local residents, Tourists, Sulaghan village, Importance-Performance Analysis
(IPA) .
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