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Due to the failure of development programs, it is necessary to revisit the concept of sustainability. Sus-
tainability is the frontispiece of all development actions and programs, such as the rural tourism. There-
fore, the main factor in the progression of the development goals is to attain a common view about the 
issues. This qualitative study attempts to survey the sustainable tourism dimensions in villages located 
in the margin regions of Iran's metropolises (Ahar) by using perceptions and attitudes of stakeholders. 
The required data was collected using interviews with key stakeholder tourism groups (local executives, 
tourists, immigrants, and residents). The results showed that tourism does not have proper sustainability 
in economic, socio-cultural, and environmental pillars. Generally, there is no interrelation and balance 
among the three pillars of sustainable tourism. It seems that the lack of sustainability of tourism activi-
ties in Ahar is mainly due to structural weakness, lack of understanding of stakeholders of sustainable 
development, lack of requirement training, legal barriers, and failure to establish an optimal balance 
between the stakeholders' benefits.
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Extended Abstract

1. Introduction
he development of tourism in rural areas 
has different positive and negative eco-
nomic, socio-cultural, and environmental 
effects; hence, studying the development 
of sustainable tourism is necessary and 

inevitable in order to have a comprehensive under-
standing of the work. This paper attempts to use and an-
alyze the perceptions and attitudes of key stakeholders 

in tourism with respect to three dimensions (economic, 
social, cultural and environmental) in the villages along 
the Tehran metropolises.

2. Methodology

In this qualitative method, information was collected 
through semi-structured interviews with 40 key stake-
holder groups (migrants, residents, tourists and ex-
ecutives) who were selected using purposive snowball 
sampling. The interviews started with three general 
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questions on the impact of tourism on three aspects of 
sustainable development. The extracted information 
was analyzed and interpreted by highlighting the main 
points and ordering the documents (coding) and inter-
views (the interviews were tape recorded). To ensure the 
validity of the findings, we shared the findings with the 
stakeholders, and they reviewed the analyses.

3. Results

Socio-cultural effects: It seems that the purpose and 
type of tourism in rural areas have an impact on the 
stability of the region. Environmental impact: The par-
ticipants believed that awareness as a means of achiev-
ing the goals is a voluntary orientation. If people have 
enough information on this subject without coercion, 
they will work in this direction.

Economic effects: The study showed that the residents 
and immigrants are more satisfied with improving their 
economic situation than in the past. However, they 
expressed that economic growth was not in line with 
economic stability, and it would not lead to controlled 
economic growth and local and fair distribution of eco-
nomic benefits. 

4. Discussion

Nowadays, the issue of sustainability is proceeding 
to all actions and developmental programs like rural 
tourism. Thus, scientists frequently have emphasized 
on triple values and goals of sustainable development 
which includes environmental, economic and social-
cultural dimensions and clearly stated that sustainable 
development achievement without integration of these 
dimensions and their combination will be impossible. 
This study attempt to survey the sustainable tourism 
dimensions in villages located in the margin regions of 
Iran's metropolises using perceptions and attitudes of 
stakeholders. 

The interviews with stakeholders show that rural tour-
ism can create new job opportunities and contribute to 
the diversification of employment in rural areas; but if 
this approach is not in harmony with the principles of 
sustainability, it would be an adhoc approach. So it is 
necessary to comprehensively consider the effectiveness 
of the measures in the programs of economic develop-
ment, environmental issues and socio-cultural values. 
The results show that although the growth of tourism 
in rural areas around the cities creates employment op-
portunities and diversification but it failed to coordinate 
with the criteria and objectives of sustainable develop-
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ment so that no relationship and balance was found be-
tween the three dimensions of economic, social cultural 
and environmental sustainability; even this growth has 
not been able to separately lead to relative stability. 

5. Conclusion 

Research findings show that most of the stakeholders 
do not have an understanding of sustainable develop-
ment concepts and are not clearly familiar with its prin-
ciples. On the other hand, local laws and management 
not only did not play a role in reducing the burden; they 
created management problems. Furthermore, there was 
no cooperation and coordination among stakeholders 
to resolve problem so that the incomplete spirit of in-
dividualism and the dominant thought of the develop-
ment of economic growth and sustainable development 
were highly significant in the related groups. However, 
according to the opinions of the stakeholders, the devel-
opment of sustainable tourism should provide an opti-
mal balance among the interests of all concerned parties. 
Thus, structural weakness, lack of required training and 
legal obstacles exacerbate the problems. 

Hence, reforming laws and undertaking development 
plans, improving education, and ultimately the coordi-
nation and balance among the interests of stakeholders 
in the tourism sustainability can help the unrestrained 
situation of rural of Tehran metropolis. Eventually the 
results show that tourism does not have proper sustain-
ability in the all three economic, socio-cultural and en-
vironmental pillars. Generally, there is not any interrela-
tion and balance among the three pillars of sustainable 
tourism. It seems that unsustainability of tourism activi-
ties in the margins of Iran's metropolises mainly is due 
to structural weakness, lack of understanding of stake-
holders of sustainable development, Lack of require-
ment trainings, legal barriers and failure to establish an 
optimal balance among stakeholders' benefits. 
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امروزه موضوع پایداری سرلوحه تمامی فعالیت ها و برنامه های توسعه ازجمله گردشگری روستایی است. ازاین رو اندیشمندان بارها بر 
ارزش ها و اهداف سه گانه توسعه پایدار تأكید كرده اند كه دربرگیرنده ابعاد زیست محیطی و اقتصادي و اجتماعيفرهنگی است. آنان 
به صراحت بیان داشته اند كه دستیابی به توسعه پایدار بدون هم گرایي در ابعاد مذكور و تلفیق آن ها با یکدیگر، امری محال خواهد بود. 
بنابراین در این مقاله سعی شد از طریق مصاحبه با گروه هایی كه نقش حیاتی در فرایند توسعه گردشگری روستای آهار دارند، ابعاد 
گردشگری پایدار و هم گرایی یا كاركردهای مشترک بین آن ها واكاوی شود. روش پژوهش حاضر كیفی و هدف آن كاربردی بود. اطالعات 
این تحقیق از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق از چهار گروه ذی نفع كلیدی گردشگری، یعنی مدیران محلی، گردشگران، 
مهاجران و ساكنان بومی به دست آمد كه از طریق ماتریس قدرت عالقه انتخاب شده بودند. روش نمونه گیری هدفمند این مطالعه از نوع 
گلوله برفی بود. یافته های پژوهش نشان داد گردشگری در روستای آهار در هر سه بُعد اقتصادی و اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی 
پایداری الزم را نداشت؛ به طوری كه ارتباط و تعادلی بین ابعاد سه گانه توسعه پایدار گردشگری در روستای بررسی شده یافت نشد. به نظر 
می رسد ناپایداری فعالیت های گردشگری در روستای مطالعه شده به این علل باشد: ضعف ساختاری، نبود درک صحیح ذی نفعان از توسعه 

پایدار، فقدان آموزش های الزم، موانع قانونی بسیار و برقرارنکردن تعادل بهینه بین منافع ذی نفعان.

کلیدواژهها:
توسعه پایدار، گردشگری، 

نواحی روستایی، تحلیل 
ذی نفعان، روستای آهار

تاریخ دریافت: 20 آذر 1394
تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1395

1.مقدمه

فزاینده ای  رشد  از  اخیر  دهه های  در  روستایی  گردشگری 
برخوردار بوده است و هر روزه به عالقه مندان آن افزوده می شود 
),Hall, Roberts, & Mitchell, 2003; Kim & Jamal, 2015; Snieška)؛ 
ازاین رو اندیشمندان آن را به عنوان یکی از راهکارهای بسیار مهم در 
 Jaafar, Rasoolimanesh,) تجدید حیات مناطق روستایی معرفی كرده اند
Lonik, 2015 &). بنابراین اگر گردشگري روستایي به گونه اي مناسب 

برنامه ریزي و مدیریت شود، مي تواند توسعه ملّي و محلي را افزایش 
دهد (Bayat & Rezvani, 2013). با این حال موضوعي كه همواره 
توجه محققان و برنامه ریزان حوزه گردشگري را به خود جلب 
كرده و پژوهش های بی شماری نیز درباره آن به دنبال داشته 

است، آثار و پیامدهای این نوع فعالیت در روستاهاست. 
.(Byrd, Bosley, & Dronberger, 2009)

براین اساس بسیاري از جوامع دریافته اند باید نگرشي واكنشي 
و فعال تر به گردشگري داشته باشند و بر توسعه واقعي و ترویج 
اثرهای اقتصادي و اجتماعي و محیط زیستی توسعه گردشگري، 
این  در   .(Ziaei, Amin Bidokhti, & Qorbani, 2015) كنند  توجه 
یکی  به عنوان  روستایی  گردشگری  كارآمد  مدیریت  به  میان 
توجه  بُعد  سه  این  بین  تعادل  ایجاد  در  ممکن  راه حل های  از 
است  گفتنی   .(Amir, Ghapar, Jamal, & Ahmad, 2015) می شود 
كه دستیابي به توسعه گردشگري مشروط به همکاري جوامع 
محلي است؛ زیرا جوامع نقش كلیدي در توسعه گردشگري 

دارند و عنصر اساسي توسعه گردشگري محسوب می شوند.
 (Ziaei, Amin Bidokhti, & Qorbani, 2015).

به عقیده برد )2007( برای دستیابي به توسعه پایدار گردشگري، 
مشاركت دادن همه ذی نفعان ضروری است (Byrd, 2007)؛ چراكه 
بدون حمایت ذی نفعان، توسعه گردشگري به شکل پایدار تقریباً 
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ناممکن است. بنابراین بررسي و شناخت كامل نگرش ها و عالیق 
ذی نفعان، براي مدیریت پایدار در گردشگری روستایی موضوعی 

.(Byrd, 2007) اجتناب ناپذیر محسوب می شود

نواحي  در  گردشگري  توسعه  گفت  می توان  درمجموع 
روستایي پیامدهاي مثبت و منفي مختلفي در ابعاد اقتصادي و 
اجتماعي فرهنگي و محیط زیستی را به دنبال دارد كه درراستاي 
توسعه پایدار گردشگري بررسي و شناخت گسترده از این آثار 
به مطالعه مشیری و همکاران (2012)  با استناد  الزامي است. 
در سال های اخیر روستای آهار شاهد رشد سریع فعالیت های 
گردشگری بوده است. توسعه پایدار و نظریه ذی نفعان بر شناسایی، 
مشاركت، تركیب دیدگاه های گروه های ذی نفع و كاهش تعارضات 
بین این گروه ها تأكید دارد. ازاین رو در این مقاله سعی شده با 
بهره گیری از این مبانی و روش كیفی مبتنی بر مصاحبه عمیق، 
ابعاد سه گانه گردشگری پایدار و پیوندهای بین این ابعاد از منظر 
یکی از روستاهای حومه شهر تهران )روستای آهار( واكاوی شود.

2.مروریبرادبیاتموضوع

مبانينظري

درخور  رشد  از  روستایی  گردشگری  بعد  به   1970 دهه  از 
توجهی در كشورهای توسعه یافته برخوردار شد و نقشی كلیدی را 
در توسعه مناطقی برعهده گرفت كه با شرایط اقتصادی اجتماعی 
زیرا  )Su, 2011; Yagüe Perales, 2002(؛  بود  مواجه  نامطلوب 
منابع  در كشف  تسهیل  ازیک سو موجب  روستایی  گردشگری 
گرفته  نادیده  نوسازی  روند  در  زمان  آن  تا  كه  شد  روستایی 
شده بود (Hwang & Lee, 2015) و ازسوی دیگر به دلیل تحول های 
به  برای شتاب بخشیدن  محركی  به  معاصر،  اقتصادی اجتماعی 
فعالیت دیگر بخش های اقتصاد ازجمله صنعت كشاورزی تبدیل 
شد (Bălan & Burghelea, 2015). این نوع گردشگری هویت و ماهیت 
مناطق روستایی را از مکانی صرفاً برای تولید غذا، به مکانی برای ارائه 

.(Hwang & Lee, 2015) امکانات و تسهیالت روستایی تغییر داد

ازآنجا كه توسعه روستایی فرایندی چندبُعدی و متضمن بهبود مستمر 
زندگی و پایداری در جامعه روستایی است (Azimi Amoli, 2007)، توسعه 
گردشگری می تواند به منظور بهبود مستمر زندگی به عنوان یکی از 
برجسته ترین بخش های فعالیتی، به بازساخت مطلوب اقتصاد مناطق 
 Bayat, Badri, Rezvani, & Sabokbar,)  كند روستایی كمک شایانی 
2014). بااین حال بسیاری از منتقدان ضمن تأكید بر اثر كنترل نشده 

 (Schloegel, 2007) محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی گردشگری
 Amir, Ghapar,( توصیه می كنند كه تعادلی میان آن ها برقرار شود
Jamal, & Ahmad, 2015; Hall & Lew, 2009). درحقیقت گردشگری 

پایدار به دنبال افزایش اثرهای مثبت و كاهش اثرهای منفی است 
(Khavarian-Garmsir & Zare, 2015; Weaver, 2006) و به نوعی به 

گردشگری مبتنی بر توسعه و پایداری تأكید دارد: توسعه پایداری كه 

به یک دوره نامحدود، بدون زوال یا تغییر محیطی و ارتقای كرامت 
.)Butler, 1991; Fun, Chiun, Songan, & Nair, 2014( انسانی اشاره دارد

فلسفه پایداری در گزارش كمیسیون برانت لند با عنوان »آینده 
مشترک ما درباره محیط زیست و توسعه« با یک چشم انداز بلندمدت 
 ،(Abbas & Bajunid, 2015) در بهره برداری از منابع در مجامع جهانی
استفاده  در  بین نسلی  عدالت  رویکرد  مبتنی بر  و  به طورجّدی تر 
 Iluţiu-Varvara, Mârza, Sas-Boca,) شد  مطرح  محیط زیست  از 
Ceclan, 2015 &). بنابراین توسعه پایدار می تواند به منظور حفظ 

موجودیت همه موجودات زنده، هماهنگ باهم و بدون تهدید برای 
یکدیگر تعریف شود. این تعریف را می توان با توسعه گردشگری 
پایدار به عنوان حفظ فعالیت های همه افراد و نهادها در هماهنگی 
ارزش های  و  محیط زیست  و  اقتصاد  ازجمله  دیگر  عناصر  با 

.(Ekinci, 2014) فرهنگی اجتماعی انطباق داد

مفهوم پایداري اجتماعي فرهنگي با معیارهایي مانند رعایت 
ارزش های اجتماعی فرهنگی، مشاركت مردمی، كیفیت زندگی 
كیفیت  جرایم،  نرخ   ،(Van der Duim, 2005) فردی  توسعه  و 
مفهوم  می شود.  مشخص  و...  فقر  و  درآمد  توزیع  و  زندگی 
پایداري اقتصادي عمدتاً با معیارهایي همچون سهم گردشگري 
در كاهش فقر و توزیع درآمد و ثروت و منابع قدرت اقتصادي 
معیشت پایدار ساكنان محلي (Van der Duim, 2005) و مفهوم 
پایداری زیست محیطی با معیارهایی مانند حفظ تنوع زیستی 
و استفاده عاقالنه از منابع طبیعی و حفظ منابع طبیعی برای 
نسل های بعدی معرفی می شود. این ابعاد باهم ارتباط متقابل دارد 
و توسعه پایدار بدون درنظرگرفتن همه ابعاد )با تفکر كل نگر( 

تحقق نخواهد یافت.

به هرحال توسعه پایدار پرداختن به همه اجزا یا ابعاد با رویکردي 
سیستمي و كل نگر است تا همه ابعاد و روابط متقابل بین آن ها 
و  ناپایداري  باعث  بُعد،  یک  به  بی توجهی  شود.  درنظرگرفته 
ابعاد مختلف  ارتباط  دست نیافتن به توسعه پایدار خواهد شد. 

توسعه پایدار در تصویر شماره 1 نشان داده شده است.

سازمان جهاني گردشگري معتقد است دخالت ذی نفعان در این 
فرایند یکي از شرایط الزم براي شکل گیری توسعه پایدار گردشگری 
محسوب می شود (Byrd Jr, 2003)؛ بنابراین كلید اصلی برای موفقیت 
است  گروه های ذی  نفع  پایدار حمایت  توسعه گردشگری  اجرای 
(Gunn & Var, 2002; Khavarian-Garmsir & Zare, 2015). شناسایي 

و تركیب دیدگاه های همه  ذی نفعان، می تواند دانش و آگاهی ها را 
 Yuksel, Bramwell, &) افزایش و در بلندمدت تعارض ها را كاهش دهد
Yuksel, 1999). به هرحال برای رسیدن به گردشگری پایدار در مناطق 

روستایی باید تعادلی بهینه بین منافع تمام گروه های ذي  نفع فراهم 
.(Ap, 1992) شود

تاكنون  برنامه های گردشگری  است  معتقد  نظریه ذی  نفعان 
بیشتر بر منافع اقتصادی و رضایت گردشگر تأكید داشته است تا 
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مشاركت ذی  نفعان؛ درصورتی كه مشاركت فعال آن ها عاملی مهم 
برای موفقیت گردشگری روستایی و افزایش انسجام جامعه به منظور 
دستیابی به منافع بیشتر است (Falak, Chiun, & Wee, 2014). فریمن 
این نظریه را در اواسط دهه 1980 در مقابل رویکردهای سّنتی 
 Lafreniere, Deshpande, Bjornlund, &) كرد  مطرح  مشاركت 
این  تکامل  تابه حال درراستای  زمان  آن  از  Hunter, 2013). وی 

 Freeman, 1983,) رهیافت پژوهش های فراوانی را انجام داده است
 2004, 2010; Freeman, Harrison, & Wicks, 2007; Freeman &

 Phillips, 2002; Harrison & Freeman, 1999; Phillips, Freeman, &

.(Wicks, 2003; Wicks, Gilbert Jr, & Freeman, 1994

فریمن ذی نفعان را گروه ها یا افرادي می داند كه نقش بسزایي بر 
بهبود عملکرد و كارآمدی برنامه ها دارند (Freeman, 1983) یا گروه هایی 
كه برای بقای شركت حیاتی هستند (Friedman & Miles, 2006) . به 
اعتقاد فری من در مدیریت كارآمد ذی  نفعان درک سه مفهوم ضروری 
است: دو مفهوم اول بر شناسایي منافع آنان و فرایندهای الزم براي 
درک رابطه بین سازمان و افراد ذی نفع و مفهوم سوم بر مدیریت 
تبادل ها بین همه ذی نفعان تمركز دارد (Freeman, 2010). به  عالوه 

باید درنظرداشت كه دیدگاه های ذي نفعان در توسعه گردشگری 
در ناحیه براساس برخی متغیرها، مانند سطح آگاهی از منافع و 
انتظارات شان متفاوت است (Jamal & Getz, 1995). فشار این ارزش ها 
ممکن است مردم را وادار كند تا محیط پیرامون را مالحظه كنند 

.(Ghasemi & Hamzah, 2014) و مثبت یا منفی بیندیشند

معرفیروستایآهار

در  رودبارقصران  بخش  روستاهاي  از  یکي  آهار  روستاي 
شهرستان شمیران است. این روستا در طول جغرافیایي 51 درجه 
و 27 دقیقه و عرض جغرافیایي 35 درجه 56 دقیقه قرار دارد 
و ارتفاع آن از سطح دریا 2118 متر است. آهار در مسیر جاده 
تهران لشکرک به طرف فشم قرار دارد و تا منتهی الیه جاده بعد از 
روستاي باغ گل و ایگل جزو حوزه نفوذي آهار است. این روستا كه 
در فاصله 28 كیلومتري تهران و 10 كیلومتري فشم قرار گرفته 
است )طرح هادی روستا(، از موقعیت ویژه جغرافیایي برخوردار 
است كه به واسطه نزدیکي به شهر تهران، جمعیت موقت از آنجا 

استقبال  می كنند.

عدالت اجتماعی
مزایای جامعه محلی

اشتغال
 درآمد

 كیفیت زندگی
  مشاركت عمومی

احترام به ارزش های اجتماعی و فرهنگی
   توسعه شخصی

بهره وری اقتصادی
تداوم گردشگری مقصد

مطلوبیت تقاضا
اقتصاد 

عدالت محور

حفظ محیط زیست
حفظ تنوع زیستی

استفاده عاقالنه از منابع طبیعی
حفظ منابع طبیعی برای نسل های 

بعدی

حفاظت عدالت محور
كاركرد مشترک

اقتصاد/محیط طبیعی

گردشگری
پایدار

.(Fons, Fierro, & Patiño, 2011; Khavarian-Garmsir & Zare, 2015) تصویر 1. ابعاد توسعه پایدار گردشگری روستایی

ارزیابیتوسعهپایدارگردشگریدرمناطقروستاییحاشیهکالنشهرتهران)موردمطالعه:روستایآهار(
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در سال های اخیر گردشگری در این روستا با رشد چشمگیری 
مواجه شده است. ساكنان ثروتمند اهل تهران خانه هاي ویالیي 
شهر  در  آن ها  اغلب  كه  ساخته اند  آهار  روستای  در  را  زیبایي 
تهران سکونت دائمي دارند و در تعطیالت تابستاني یا تعطیالت 
آخرهفته، از این خانه ها به عنوان خانه دوم برای گذراندن اوقات 
فراغت استفاده می كنند. در فصل زمستان و در تعطیالت آخرهفته 
نیز افراد بسیاری براي فعالیت  هاي ورزشي به این منطقه مي آیند 
كه با برنامه  ریزي مناسب می توان از امکانات موجود در منطقه 
استفاده كرد. همچنین در فصل تابستان و در تعطیالت تابستاني 
یا تعطیالت آخرهفته، به علت خنکي هوا و وجود هواي مطبوع، 
مسافران فراوانی به ویژه از تهران براي گذراندن اوقات فراغت به این 

.(Moshiri, Mahdavi, & Jalali, 2012) منطقه سفر مي كنند

3.روششناسیتحقیق

هدف این پژوهش بررسی اثرهای رشد گردشگری در روستای 
آهار با تأكید بر مؤلفه های توسعه پایدار بود. در این پژوهش سعی بر 
آن شد با استفاده از اصول و مبانی نظریه ذی نفعان كه بر مشاركت 
دیدگاه های  دارد،  تأكید  توسعه ای  طرح های  در  گروه ها  توافق  و 
گروه های كلیدی بررسی شود كه به هر نحوی بر رشد گردشگری 
روستای آهار تأثیر می گذارند و می پذیرند. این نظریه بیان می كند 
كه تركیب دیدگاه های همه ذی نفعان كلیدی برای رسیدن به یک 
دیدگاه مشترک می تواند دانش و آگاهی ها را افزایش و در بلندمدت 
تعارض ها را كاهش دهد. براین اساس پژوهش حاضر با رویکرد كیفی 

انجام شده است. 

اطالعات این مطالعه از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته از چهار 
گروه ذی نفع كلیدی، یعنی مهاجران، اهالی، گردشگران و مدیران 
در اردیبهشت و خرداد 1394 گردآوری شد. روش انتخاب نمونه ها 
از طریق نمونه گیری هدفمند و از نوع گلوله برفی بود؛ به طوری كه از 
هر شركت كننده بعد از مصاحبه خواسته شد تا ذی نفعان دیگر را با 
ذكر آدرس محل سکونت معرفی كند. درعین حال خاتمه  نمونه گیری 
مبتني بر اشباع داده ها بود. مشاركت كنندگان در این پژوهش را ده 
نفر از هریک از دسته های ذی  نفعان تشکیل می دادند. مصاحبه ها 

پایداری  بر  گردشگری  رشد  تأثیرات  درباره  محوری  سؤال  یک  با 
روستای بررسی شده آغاز می  شد كه در روند انجام مصاحبه با افراد 

مختلف بنابر  ضرورت تعدیل یا تشریح می شد.

آستانه  و  نظری  اشباع  سطح  تا  اطالعات  گردآوری  فرایند 
پس  كه  بدین  ترتیب  یافت؛  ادامه  دردسترس  اطالعات  سودمندی 
نتیجه  این  به  تحقیق  گروه  مصاحبه(  )چهل  مصاحبه ها  انجام  از 
رسیدند كه ضمن دستیابی به شناخت مدنظر، نمی توان اطالعات 
بیشتری از این شیوه به دست آورد. سپس تجزیه وتحلیل مصاحبه ها 
انجام شد. مصاحبه های ضبط شده به صورت كلمه به كلمه روي كاغذ 
تجزیه وتحلیل  داده ها  جمع آوری  فرایند  با  به طورهم زمان  و  آورده 
شد. عبارت های محتوایی حاصل از مصاحبه نمونه ها در قالب یک 
عبارت معنایی استخراج شد. فرایند تحلیل محتوای قراردادی داده ها 
انجام شد: 1. پیاده سازی مصاحبه بالفاصله بعد  طبق مراحل زیر 
از هر مصاحبه؛ 2. خواندن متن برای درک كلی از آن؛ 3. تعیین 
واحدهای معنی و كدهای اولیه؛ 4. طبقه بندی كدهای اولیه مشابه 
در طبقه های جامع تر؛ 5. تعیین محتوای داده ها. درنهایت اطالعات 
به  دست آمده در سه گروه پایداری اجتماعی  فرهنگی و اقتصادی و 

 محیط  زیستی دسته بندی شد.

انتخابذینفعان

ماتریس  از  تأثیرپذیر،  و  تأثیرگذار  ذی نفعان  شناسایی  برای 
به  ماتریس  این  در   .(Bryson, 2003) شد  استفاده  قدرت عالقه 

سؤال هایی از این دست پاسخ داده شد:

1. چه گروه هایی در داخل و خارج روستا از انجام فعالیت های 
گردشگری به طورمستقیم و غیرمستقیم سود می برند؟

2. كدام سازمان ها و نهادها ممکن است قوانین و آیین نامه هایشان 
رشد گردشگری را تحت شعاع قرار دهد؟

3. همکاری با كدام گروه ها و نهادها كیفیت فعالیت ها و نتایج 
برنامه های گردشگری را ارتقا خواهد داد؟

به این ترتیب فهرستی از تمام گروه های ذی نفع داخلی و خارجی 

تصویر 2. ماتریس عالقه قدرت ذی نفعان.

پ الف
ب

ت

ج ح

رتذد
قد

عالقه 5

5

1
1
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الزم،  مجوزهای  ارائه دهنده  سازمان های  اهالی،  نخبگان،  شامل 
این  شد.  تهیه  كارآفرینان  و  رقبا  مهاجران،  گردشگران،  مدیران، 
ماتریس با استفاده از دیدگاه كارشناسان، میزان تأثیرگذاری بالقوه   

هریک از ذي  نفعان را مشخص می كند.

براساس ماتریس قدرت عالقه )تصویر شماره 2(، ذی نفعان گروه 
»ذ« به كمترین تالش مدیریتی نیاز دارند؛ زیرا در یک چهارم پایین 
در  »پ«  و  »الف«  گروه  دو  ذی نفعان  گرفته اند.  قرار  چپ  سمت 
یک چهارم باالی سمت چپ قرار گرفته  اند و باید با توجه كافی راضی 
نگه  داشته شوند. ذی نفعان گروه های »ب«، »ت«، »ح« و »ج« در 
یک چهارم باالی سمت راست قرار دارند. این  گروه ها به عنوان بازیگران 
كلیدی باید در تمام سطوح برنامه شركت داده شوند. درنهایت چهار 
گروه ذی نفع شامل اهالی )شامل تمام اهالی محلی روستا(، مدیران 
)شامل شورای اسالمی روستا، دهیار و مدیران شهرستانی(، مهاجران 
)شامل تمام افرادی كه به روستا مهاجرت كرده اند( و گردشگران 
)صاحباِن خانه دوم و گردشگرانی كه به طورموقت به این روستا سفر 

می كنند( مشخص و برای انجام مصاحبه ها انتخاب شدند.

4.یافتهها

اثراجتماعیفرهنگی

یافته های پژوهش نشان می دهد وضعیت اجتماعی فرهنگی با 
رشد گردشگری با توجه به معیارهای پایداری، اثرهای متفاوتی به  
جا گذاشته است. ذی نفعان بر این باورند كه توسعه گردشگری بر 
رشد ابزارهای آموزشی و افزایش توجه دولت به این مناطق در این 
زمینه و افزایش انگیزه سوادآموزی تأثیرگذار بوده است. همچنین 
قدرت باالی چانه زنی گردشگران ورودی به این روستا، به رشد 
این ابزارها كمک شایانی كرده است؛ بنابراین رشد گردشگری در 
این منطقه توانسته است زیرساخت های آموزشی و سوادآموزی و 
آگاهی افراد محلی را ارتقا دهد. به عنوان نمونه برخی از ذی نفعان 

اذعان داشتند:

»درگذشته سواد و آگاهی در بین روستاییان در سطح ضعیفی 
قرار داشت؛ اما با ورود گردشگران كه اغلب از اقشار تحصیل كرده 
محسوب می شوند، تعامل با اهالی افزایش یافته و ساكنان عالقه 
بیشتری به سوادآموزی و افزایش سطح تحصیالت پیدا كرده  اند« 

)یکی از ساكنان(.

و  امکانات  روستا  این  در  دوم،  خانه های  ساخت  رونق  »با 
ازآنجاكه  یافت.  افزایش  نیز  فرهنگی اجتماعی  زیرساخت های 
و  می دهند  تشکیل  را  جامعه  تحصیل كرده  قشر  گردشگران 
چانه زنی آن ها قوی است، دولتی ها به این منطقه بیشتر توجه 
از گردشگری  این موضوع عالوه بر درآمدهای حاصل  می كنند. 

است« )یکی از مهاجران(.

وجود  و  زمین  خریدوفروش  دوم،  خانه های  »ساخِت 

رستوران های فراوان در این منطقه می تواند درآمد  فراوانی برای 
سازمان های دولتی و خدمات رسانی در این منطقه داشته  باشد. 
بنابراین سازمان های دولتی و عمومی در خدمات رسانی به مردم با 

دست باز عمل می  كنند« )یکی از مدیران(.

یافته های پژوهش در زمینه مشاركت فعاالنه مردم بر نداشتن 
مشاركت محوری جامعه محلی داللت دارد؛ به طوری كه ذی نفعان 
اذعان داشته اند كه مشاركت مردم  انجام شده  در مصاحبه های 
نسبت به گذشته به  طور چشمگیری كاهش یافته  است. حدود 
60 درصد از مصاحبه شوندگان نیز بر نبود مشاركت در این گونه 
جوامع تأكید داشته اند. در این زمینه بعضی از ذی نفعان این گونه 

بیان كرده اند:

»ازیک طرف با ورود افراد جدید در روستا در قالب خانه های 
دوم و كسانی كه برای ایجاد تفرج گاه و رستوران به این مناطق 
آمده اند و ازطرف دیگر مهاجرت افراد محلی به مناطق دیگر به ویژه 
شهر تهران، تركیب جمعیتی این منطقه را از یک دستی خارج 
كرده است و مردم نسبت به  هم ناآشنا و غریبه تر شده اند« )از 

گروه ساكنان(.

از  پذیرایی  برای  یا  آخرهفته  تعطیالت  گذران  برای  یا  »ما 
مهمان به این روستا می  آییم و با مسائل و مشکالت روستا و خود 

روستاییان آشنایی چندانی نداریم« )از گروه گردشگران(.

»اهالی، ما را به عنوان عضوی از اهالی جدید روستا نمی پذیرند و 
به ما به عنوان رقیبی نگاه می كنند كه حق آن ها را ضایع كرده ایم« 

)از گروه مهاجران(.

»افرادی كه از تهران می  آیند، هیچ سنخیتی با ما ندارند و من 
فقط به عنوان یک ارائه  كننده خدمات با آن ها ارتباط دارم. من 
به خوبی فاصله طبقاتی خود نسبت به آن ها را حس می كنم« )از 

گروه مهاجران(.

ورود  با  می  كند  مشخص  انجام شده  مصاحبه های  محتوای 
گردشگران و مهاجران به این روستا، تركیب جمعیتی و هم گرایی 
نسبی دستخوش تغییری شده  كه در گذشته وجود داشته است؛ 
به طوری كه امروزه در این روستا سه گروه اهالی بومی روستا و 

صاحبان خانه های دوم و مهاجران زندگی می كنند.

به  نه تنها  یافته های پژوهش نشان می دهد رشد گردشگری 
حفظ سّنت ها و رسوم مردم روستا كمکی نکرده؛ بلکه گردشگری 
باعث تضعیف آداب و سّنت ها از قبیل گرایش به الگوهای غربی، 
ازبین رفتن لهجه های محلی، مراسم های سّنتی و... شده است. 
بنابراین فعالیت های گردشگری در بعضی موارد به علت ناهمخوانی 
فرهنگ محلی با واكنش اهالی مواجه شده است. به عنوان  مثال، 
درحالی كه اهالی از ُمدگرایی در روستا احساس نارضایتی می  كنند، 
گردشگران نوع لباس پوشیدن خود را حق طبیعی شان می دانند. 

به عنوان  مثال، یکی از مهاجران اذعان داشت:

ارزیابیتوسعهپایدارگردشگریدرمناطقروستاییحاشیهکالنشهرتهران)موردمطالعه:روستایآهار(
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اهالی  »در همین چند ماه اخیر، شاهد چند مورد مشاجره 
با گردشگران بوده ام. بیشتر این مشاجره ها به دلیل بی احترامی 
گردشگران به ارزش  های مذهبی )رعایت نکردن شئونات اسالمی( 

رخ داده است« )از گروه مهاجران(.

از طرف دیگر یکی از گردشگران معتقد است:

 »ما برای این ویال میلیاردها تومان هزینه كرده ایم كه فقط 
آخرهفته ها در این مکان به استراحت بپردازیم. ما به واكنش 

اهالی  نداریم؛ هرچند  شخصاً  ها و رفتارهای دیگران توجهی 
این منطقه را بسیار دوست داریم و برای آن ها احترام خاصی 

قائلیم« )از گروه گردشگران(.

اثراقتصادی

یافته های پژوهش نشان می  دهد رشد گردشگری اثر اقتصادی 
مصاحبه های  تجزیه وتحلیل  است.  داشته  به دنبال  را  مثبتی 
اقتصادی  وضعیت  گردشگران،  ورود  می دهد  نشان  انجام شده 

ساكنان و مهاجران و مدیریت محلی را ارتقا داده است.

در این روستا اشتغال از كشاورزی و باغداری به سمت مشاغل 
خدماتی تغییر ماهیت داده است یا گاهی ساكنان هردو فعالیت را 
به طورهم زمان انجام می دهند كه در آمد بیشتری به دنبال داشته 
است. همچنین سود این فعالیت در حدی است كه بسیاری از 
سرمایه گذاران و افراد جویای كار را به این مناطق سوق داده است. 

در این زمینه برخی از ذی نفعان این گونه بیان می كنند:

»با ورود گردشگران به روستا وضعیت زندگی ما نسبت به گذشته 
بهتر شده است و من از این وضعیت راضی هستم« )از گروه ساكنان(.

»بیشترین درآمد مدیریت محلی از طریق صدور پروانه های 
ساختمانی است؛ به طوری كه درآمد این اداره ها گاهی ده ها برابر 

نسبت به قبل افزایش یافته است« )از گروه مدیران(.

می گشتم  سرمایه گذاری  برای  مکانی  به دنبال  مدت ها  »من 
تا یکی از دوستان این روستا را به من معرفی كرد. چندسالی 
است كه در این روستا به فعالیت مشغولم و از سرمایه گذاری خود 
احساس رضایت می كنم و حدود شش نفر را نیز به طورمستقیم 

مشغول به كار كرده ام« )از گروه مهاجران(.

براساس اظهارات و تحلیل مصاحبه ها این افزایش درآمد پایدار 
و  مسکن  فروش  با  ساكنان  از  بسیاری  درگذشته،  است.  نبوده 
زمین های باغی و زراعی خود، به شهر مهاجرت یا آن را پس انداز 
فراوانی  به دست آمده كاهش  پول  ارزش  زمان  به مرور  كرده اند كه 
مشغول  روستا  در  ساده  كار  نیروی  به عنوان  حال  و  است  یافته 
به كار هستند. ازسوی دیگر، روستاییانی كه در روستا باقی مانده اند با 
ثروتمندترین اقشار جامعه ایران همسایه شده اند. یکی از پیامد های 
این مسئله را می توان احساس ضعف درمقابل این طبقه ثروتمند 
وضعیت  كلیت  مصاحبه شوندگان  از  بسیاری  به طوری كه  دانست؛ 

طبقاتی جامعه را تحمل نکردنی توصیف كرده اند. ساكنان محلی 
خود  حامی  را  كار  قانون  گردشگری  زمینه  در  فعال  مهاجران  و 
نمی دانند و معتقدند هرلحظه احتمال ازدست دادن شغل آن ها را 
تهدید می كند. به عنوان مثال ساكنان و مهاجران دراین باره می گویند:

»من خانه و زمین های خود را ده سال پیش به علت رشد قیمت 
نسبی در آن زمان فروختم. حاال قیمت مسکن و زمین به ده ها 
برابر افزایش یافته است و توانایی خرید ندارم. هم اكنون به عنوان 
نگهبان خانه های ویالیی مشغول به كار شده ام« )از گروه ساكنان(.

این  روستا،  برای جوانان  اشتغال  و  درآمد  افزایش  »با وجود 
به صورت  این روستا  برای من و كسانی كه در  فاصله طبقاتی 
دائمی زندگی می كنیم، تحمل كردنی نیست« )از گروه ساكنان(.

»صاحب رستوران ها یا هتل ها از بیمه كردن ما سربازمی زنند و 
با ما به صورت ماه به ماه یا چند ماه یک بار قرارداد می بندند، به این 

دلیل از آینده خود می ترسم« )از گروه مهاجران(.

»به علت نبود قوانین مالیاتی محکم و مدّون، بیشترین دلیل 
افزایش قیمت زمین در این مناطق بورس بازی زمین است كه 
این خود باعث اختالف بیشتر درآمدی بین ساكنان دارای زمین و 

روستاییان فاقد زمین می شود« )از گروه مدیران(.

اثرمحیطزیستی

تحلیل مصاحبه ها نشان می دهد با ورود گردشگران و ریختن 
از  بسیاری  رودخانه  به داخل  ویال ها  و  رستوران ها  زباله های 
فعالیت ها و گونه های جانوری در این منطقه منقرض شده اند. چند 

تن از ذی نفعان درباره این موضوع این چنین می گویند:

»قبل از انقالب گردشگری در این منطقه رونقی نداشت و در 
این رودخانه ماهی قزل  آالی خال قرمز موجود بود. حال با ورود 
گردشگران و ساختن رستوران ها و خانه های ویالیی، اثری از این 

نوع ماهی خاص یافت نمی شود« )از گروه ساكنان(.

باغداری  و  كشاورزی  فعالیت  دیگر  گردشگری  رونق  »با 
مقرون به صرفه نیست و ترجیح می دهم زمین های خود را تفکیک 

كنم و برای ساخت وساز بفروشم« )از گروه ساكنان(.

اذعان داشته اند كه  همچنین ذی نفعان درباره ساخت وسازها 
به علت رعایت نکردن قانون و خألهای آن بسیاری از ساخت وسازها 
در حریم رودخانه اتفاق می افتد و نهاد های مرتبط هیچ گونه نظارتی 
بر آن ندارند. در این زمینه یکی از گروه مهاجران چنین می گویند:

»اصاًل بر ساخت وسازها در حریم رودخانه نظارتی نمی شود؛ 
حتی بیشتر این ساخت وسازها با كسب مجوز از نهادهای قانونی 
انجام می شود و نهادهای اجرایی و نظارتی، فقط با رسانه ای شدن 
این عمل غیرقانونی واكنش نشان می دهند« )از گروه مهاجران(.

بسیاری از ذی نفعان افزایش تردد وسایل نقلیه، آلودگی صوتی، 
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آلودگی هوا و گودبرداری های غیراصولی را ازجمله نگرانی های 
جّدی خود عنوان كرددند.

همگراییابعادگردشگریپایداردرروستایبررسیشده

یافته های پژوهش نشان می دهد در بُعد زیست محیطی تخریب 
منابع طبیعی ازجمله ازبین رفتن گونه های جانوری و ساخت وساز 
در حریم رودخانه ها شدت گرفته است. در بُعد اقتصادی مشاغل 
از  بسیاری  برای  پیِش رو  اقتصادی  فرصت های  و  به وجودآمده 
قبیل  از  مشکالتی  به طوری كه  است؛  نبوده  پایدار  ذی نفعان 
ناامنی شغلی، اجتناب كارفرمایان از بیمه كردن بیشتر كارگران، 
رشد كنترل نشده و افزایش فاصله طبقاتی را می توان از اثرهای 

اقتصادی رشد گردشگری در این روستا برشمرد.

در بُعد اجتماعی فرهنگی نیز ازبین رفتن فرهنگ بومی و نبود 
مشاركت و نزاع بین ذی نفعان به خوبی مشهود است. ازطرف دیگر 
تحلیلی بر ابعاد توسعه پایدار گردشگری در روستای آهار نشان 
می دهد بعضی از متغیرهای پژوهش با بهبود نسبی روبه رو بوده 
و  فرصت ها  روستا  این  در  گردشگری  رشد  به طوری كه  است؛ 
متنوع سازی مشاغل و آگاهی و آموزش را افزایش داده است. 
اهداف  و  معیارها  با  را  خود  نتوانسته  مسئله  این  بااین حال 
نتوانسته  پایداری  ابعاد  بنابراین  پایدار هماهنگ سازد؛  توسعه 
از یکدیگر پشتیبانی كند و به كاركردهای مشترک دست یابد. 

از رشد  اقتصادی حاصل  نسبی وضعیت  بهبود  مثال  به عنوان 
گردشگری و افزایش آگاهی و آموزش نتوانسته محیط زیست 
روستای مطالعه شده را حفظ كند یا وضعیت آن را بهبود بخشد. 
كاركردی  به  نتوانسته  اجتماعی  و  اقتصادی  ابعاد  عالوه براین 
اقتصاد  پایدار  توسعه  اهداف  مطابق  و  یابد  دست  مشترک 

عدالت محور را نهادینه كند )تصویر شماره 3(.

5.بحثونتیجهگیری

شغلی  فرصت های  ایجاد  به  می تواند  روستایی  گردشگری 
جدید و متنوع سازی مشاغل در مناطق روستایی كمک شایانی 
پایداری هماهنگ  مبانی  و  اصول  با  رهیافت  این  اگر  اما  كند؛ 
نباشد، رهیافتی مقطعی خواهد بود. براین اساس ضروری است 
در برنامه های توسعه ای معیارهاي اثربخشي اقتصادي، مالحظات 
جامع  به صورت  فرهنگي اجتماعي  ارزش های  و  محیط زیستی 

درنظرگرفته شود. 

در بُعد اجتماعی فرهنگی نتایج پژوهش های شیلینگ و همکاران 
(2012) و آرونسون (1994) و لَن )1994( نشان می دهد رشد 
گردشگری می تواند به پایداری اجتماعی فرهنگی جامعه روستایی 
كمک كند. باوجوداین یافته های پژوهش حاضر نشان از آن دارد 
كه رشد گردشگری در روستای آهار به پایداری اجتماعی فرهنگی 
روستای بررسی شده كمک نکرده است. یافته های نظری و میدانی 

بهره وری اقتصادی
افزایش رشد اقتصادی

ناامنی شغلی
افزایش فاصله طبقاتی

اجتماعی فرهنگی
افزایش نسبی کیفیت زندگی

مشارکت نکردن عمومی
بی احترام به ارزش های اجتماعی و فرهنگی

ازبین رفتن فرهنگ بومی
افزایش نزاع ها

افزایش مهاجرت

حفظ محیط زیست
از بین رفتن تنوع زیستی

استفاده ناعاقالنه از منابع طبیعی

تصویر 3. الگوی ابعاد توسعه پایدار گردشگری در روستای آهار.

ارزیابیتوسعهپایدارگردشگریدرمناطقروستاییحاشیهکالنشهرتهران)موردمطالعه:روستایآهار(
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این پژوهش حاكی از آن است كه هدف و نوع گردشگری می تواند 
در پایداری این مناطق تأثیر بسزایی داشته باشد؛ به گونه ای كه 
رشد گردشگری در روستای مطالعه شده به علت روستاگردی و 
آشنایی با فرهنگ روستایی نیست؛ بلکه به دلیل گذران اوقات 
جاذبه های  به  بدون توجه  و  منطقه ا ی خوش آب وهوا  در  فراغت 

اجتماعی فرهنگی روستاست.

قادری و هندرسون (2012) نیز اشاره كرده اند كه اگر گردشگری 
روستایی به خوبی مدیریت نشود، به سبب تعامل و ارتباط جامعه 
فرهنگ  متفاوت،  فرهنگ های  از  مختلف  گردشگران  با  محلی 
 Calado, Rodrigues, Silveira,( محلی دچار زوال و انحطاط می شود
نوع  ازاین رو   .(& Dentinho, 2011; Ghaderi & Henderson, 2012

محلی  جامعه  اجتماعی فرهنگی  ارزش های  با  باید  گردشگری 
همخوانی داشته باشد كه مطالعه های انجام شده این وضعیت را 

در این روستا تأیید نمی كند.

در بُعد اقتصادی، در پژوهش های َچمی )2003(، مک اینتایر 
 ،(2012) همکاران  و  رضوانی  و   )1995( مک كول   ،(1993)
مناطق  در  گردشگری  اقتصادي  پایداري  اصلي  موضوع های 
رشد  محلی،  اقتصاد  متنوع سازی  اقتصادي،  منافع  را  روستایی 
اقتصادي كنترل شده، بهبود روابط محلی و توزیع عادالنه منافع 
اقتصادي در اقتصاد محلی برمی شمارند. مطالعه انجام شده نشان 
اقتصادی  نسبی وضعیت  بهبود  از  مهاجران  و  می دهد ساكنان 
خود در مقایسه با گذشته احساس رضایت می كنند. درعین حال 
معتقدند رشد اقتصادی درراستای پایداری نبوده و به رشد اقتصادی 
كنترل شده، بهبود روابط محلی و توزیع عادالنه منافع اقتصادی 
منجر نشده است. از نظر نظری پایداری اقتصادی به طورگسترده ای 
قواعد  و  )نهادها، سیاست ها  اقتصادی  بهره وری سیستم های  به 
به  توجه  و  عادالنه  اجتماعی  پیشرفت  بر  تأكید  با  عملکردی( 
عنصر تداوم اشاره دارد (Assefa & Frostell, 2007) كه مطالعه های 

انجام شده این وضعیت را در این روستا تأیید نمی كند.

از دیدگاه نظری پایداری زیست محیطی تالشی مداوم برای 
حفظ توانایی بقا و جلوگیری از شکست و انقراض و اساساً به معنی 
 Khajeh) است  پایه  منابع  بقای  استمرار  به همراه  باروری  حفظ 
Shahkouhi, 2010). بااین حال تحلیلی بر ادراک ذی نفعان نشان 

می دهد رشد گردشگری در روستای آهار اثرهای نامطلوبی بر 
محیط زیست وارد كرده و هیچ تالشی درراستای حفظ باروری 
همراه استمرار بقای منابع پایه انجام نشده است؛ به طوری كه در 
بین ابعاد سه گانه توسعه پایدار بیشترین ناپایداری متعلق به اثر 
زیست محیطی است. این در حالی است كه گردشگری روستایی 
براساس  تأثیرات فعلي و احتمالي آینده  باید تضمین كند كه 
پایداري كاهش یابد و اداره شود. این امر از طریق تعادل و موازنه 
بین رشد نهایی گردشگري و نیازهای حفاظت و نگهداری منابع 
طبیعی امکان پذیر است (Ghaderi, 2003). به نظر می رسد رفتار 
بسیاری از ذی نفعان در تخریب محیط زیست به دلیل دانش اندک 

و ناآگاهی آن ها از مؤلفه های توسعه پایدار باشد. ازسوی دیگر نبود 
قوانین مدّون و محکم نیز به این مشکالت دامن می زند.

نشان  ذی نفعان  از  انجام شده  مصاحبه های  محتوای  تحلیل 
با  و  ندارند  پایدار  توسعه  از  درستی  درک  آنان  بیشتر  می دهد 
مفاهیم و مبانی آن به خوبی آشنا نیستند. ازطرف دیگر قوانین و 
نحوه مدیریت محلی نه تنها هیچ گونه نقشی در كاهش مشکالت 
ایفا نکرده؛ بلکه نحوه مدیریت خود بخشی از مشکل بوده است. 
خألهای موجود در زمینه توسعه پایدار روستای آهار عبارت است 
از: نبود برخورد جّدی در مقابل ساخت وسازها در حریم رودخانه، 
اعطای مجوزهای ساخت وساز بدون پشتوانه قانونی، نبود حمایت 
جدی قانون كار از كارگران و حمایت ضعیف سازمان ها و ارگان های 

محیط زیستی در حفاظت از گونه های كمیاب گیاهی و جانوری.

ازسوی دیگر در این روستا هیچ گونه تعامل و هماهنگی بین 
به طوری كه  نشد؛  دیده  موجود  مشکالت  رفع  برای  ذی نفعان 
روحیه فردگرایی ناقص و برتری تفکر رشد اقتصادی دربرابر توسعه 
و توسعه پایدار، به شدت در گروه های ذی نفع درخورتوجه بود. این 
در حالی است كه براساس نظریه ذی نفعان برای ایجاد گردشگری 
پایدار باید تعادلی بهینه بین منافع تمام گروه های ذی نفع فراهم 
شود؛ بنابراین ضعف ساختاری، فقدان آموزش های الزم و موانع 
قانونی بسیار به مشکالت دامن می زد. ازاین رو اصالح قوانین و 
انجام طرح های توسعه ، آموزش جامعه و درنهایت، هماهنگی و 
تعادل بهینه بین منافع ذی نفعان درراستای گردشگری پایدار 

می تواند به وضعیت لجام گسیخته در این روستا كمک كند.
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