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چکيده
گردشگری روستایی را میتوان کلیه فعالیتهای تفریحی و گردشگری در مناطق روستایی که بر پایه کشااورزی ،داماداری،
ماهیگیری ،هنرها و صنایع دستی ،آداب و رسوم محلی و غیره انجام میگیرد ،نامید .هدف اصالی ایان پاژوهش بررسای تعیاین
کنندههای جذب گردشگران در مناطق روستایی از دیدگاه اهالی روستای اسفیدان بوده است .جمعیات ایان مطالعاه ،خانوارهاای
ساکن در روستای اسفیدان بودهاست ( 422خانوار) .حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان برابر  442سرپرست خانوار
تعیین گردید که این تعداد نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند ابزار مورد اساتفاده بارای
جمعآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن بوسیله پانلی از متخصصان تأیید و برای بررسی پایایی آن نیز پیش آزمونی
بر روی  70نفر از اعضای جامعه اجرا شد و آلفای کرونباخ آن  0/33بهدست آمد .نتایج نشانداد که سازههای تعیین کننده جاذب
گردشگران در چهار عامل زیرساختی ،زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی جای گرفتند.
واژههای کلیدی :تفرجگاه ،توسعهروستایی ،روستای اسفیدان ،گردشگری روستایی.

 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس -4دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 -7استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
(* -نویسنده مسئول)izadi.nasim@yahoo.com :
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مقدمه
دستیابی به توسعه روستایی و بهبود کیفیت زندگی روستاییان از اهاداف بسایار مهمای اسات کاه هماواره ذهان
متخصصان و دولتمردان را بهخود مشغول کرده است .اما ،افزایش مهاجرتهای روستایی به شهرها ،فقر روستاییان ،نا
امنی غذایی و بسیاری عوامل دیگر نشاندهنده این موضوع است که راهبردهاای گذشاته در زمیناه توساعهروساتایی
آنچنان موفقیتآمیز نبودهاست .با این وجود ،یکی از راهبردهایی که میتواند جوامع روستایی را در دستیابی به توساعه
کمک کند ،گردشگری روستایی است .امروزه نرخ پایین بهرهوری تولیدات کشاورزی ،نارخ بااالی بیکااری ،گساترش
فناوریهای سرمایهبر و مهاجرت به کالنشهرها از جمله عواملی است که مناطق روستایی با آن دسات و پنجاه نارم
میکنند .از آنجا که رشد اقتصادی گردشگری باالسات (موساوی ) 737 ،مایتاوان باا ورود ایان صانعت در منااطق
روستایی بسیاری از مشکالت مطر شده را حل نمود .اما ،قبل از ورود این صنعت باه منااطق روساتایی ،مایبایسات
پتانسیلیابی مناسبی از مناطق مستعد روستایی صورتگیرد و زیرساختهای الزم فراهمگردد .برای پتانسایلیاابی نیاز
باید عوامل جذبکننده گردشگران در مناطق روستایی را شناسایی نمود تا از این طریق به تقویت نقاط قوت و کااهش
نقاط ضعف این عوامل پرداختهشود .در نتیجه هدف از انجام این تحقیق بررسی سازههاای تعیاینکنناده جاذباههاای
گردشگری در مناطق روستایی از دیدگاه روستاییان بوده است.
گردشگری و فعالیتهای وابسته به آن امروزه بزرگترین بخش صنعت و صادرات جهانی را شاامل مایشاود .در
دهههای آخر قرن بیستم بسیاری از برنامهریزان اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اروپاایی ،باه ارزیاابی گردشاگری
روستایی پرداختهاند و نتایج آنها نشانمیدهد که گردشگری می تواناد باه سارعت در اقتصااد روساتاییان ابعااد کاه
کشاورزی دارد ،را پیدا کند .گردشگری روستایی نه تنها تهدیدکننده معیشت کشاورزی نبوده بلکه ترویج آن مایتواناد
حافظ محیط روستا باشد ،جایی که مملو از سادگی است با حیوانات ،گیاهان ،باغات ،کپرها ،لنجهاا ،مهماانناوازیهاا،
همدلیها ،بیریاییها ،صمیمیتها و همه خوبیها و زیباییهای نگفته و از یاد رفتهاش کاه میراثای عظایم از تمادنی
تاریخی و فرهنگی است و شایسته حفظ و مراقبت میباشد و مایتاوان آنهاا را عااملی مهام در جاذب گردشاگران
روستایی دانست (اردستانی.) 733 ،
اما در یک تعریف کلی ،گردشگری روستایی عبارت است از فعالیتها و گونههای مختلف گردشاگری در محایط-
های مختلف روستایی و پیرامون آنها که دربردارنده ارزشها و آثار متفاوتی بارای محایط زیسات طبیعای و انساانی
روستا میباشد .بر این اساس میتوان گردشگری روستایی را در برگیرنده زمینههای مختلف فعالیاتهاای گردشاگری
چون سکونتگاهها ،رویدادها ،جشنوارهها ،ورزشها و تفریحات گوناگون دانست که در محیط روساتا شاکل مایگیرناد
(سوتریادز  .)40 4 ،در عرصه توسعهروستایی ،گردشگری روستایی یکی از مفاهیم و اشکال توسعه است کاه در آن از
منابعی که در مناطق روستایی وجود دارد ،استفادهمیشود .این منابع میتواند شامل آثار تاریخی و مذهبی ،جاذباههاای
طبیعی ،شیوه زندگی ،مزارع کشاورزی و غیره باشد .در گردشگری روساتایی باا افازایش ساطح بهارهوری در منااطق
روستایی ،ایجاد اشتغال ،حفظ فرهنگ بومی و جلب مشارکت مردم محلی ،منافع بسیاری نصیب روساتاییان مایشاود.
1- Soteriades
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بهبیان دیگر ،سیاستهای گردشگری روستایی اثرات مثبتی بار درآماد غیرکشااورزی روساتاییان دارد (وناگ و لای ،
.)40 4
مباحث گردشگری روستایی ،از دهههای  340میالدی باه بعاد گساترش یافات و در دهاههاای  320و 330
میالدی ،بیشتر در زمینه های اقتصاد گردشگری روستایی برای کشااورزان و جواماع محلای ماورد توجاه قارار گرفات
(قادری .) 734 ،در دهه  330بحث گردشگری روستایی بهطور جدی در مناطق روستایی آلپ شکل گرفت .این ناوع
گردشگری شباهت زیادی به اکوتوریسم دارد؛ با این تفاوت که در یک محیط روستایی انجام مایپاذیرد و اهاداف آن
وسیعتر است .برای اولین بار در منطقه کوههای آلپ (فرانسه ،آلمان و ایتالیا) به دنبال هجوم روزافزون گردشگرانی که
به این مناطق آمدند و فشار بسیاری را برای توسعه محیطهای روستایی وارد نمودند ،گردشگری روساتایی باه عناوان
یک گزینه برای توسعه مطر شد که اهداف آن حل مشکل مهاجرت جوانان و عادم توساعه اقتصاادی ،باهخصاوص
تخریب منابعطبیعی و میراث فرهنگی آن نواحی بود (برامول و لین .)4004 ،4مرور ادبیاات برناماهریازی گردشاگری
نشان میدهد که تاکنون ،چهار رویکرد عمده درمورد برنامهریزی بخش گردشگری وجود داشتهاست .نخست ،دیادگاه
رشدگرا که گردشگری را ابزاری برای بهبود شاخصهاای اقتصاادی مایداناد .دوم ،رویکارد فیزیکای -فضاایی کاه
گردشگری را یک پدیده فضایی و منبع مورد استفاده در ساماندهی فضاها دانسته و مورد مطالعاه قرارمایدهاد .ساوم،
دیدگاه اجتماعی که گردشگری را برای شکوفایی بهبود شرایط زیستی جوامع مفید میداند و چهاارم ،رویکارد توساعه
پایدار که گردشگری را مانند ابزاری توانمند در راستای اجرای سیاستهای توسعه پایدار ماورد بررسای و تحلیال قارار
میدهد (توالیی و همکاران.) 734 ،
در بررسی نتایج تحقیقات مختلف میتوان به موارد بسیار زیادی از عناصر جذبکننده گردشگر به مناطق روستایی
اشارهکرد که در ادامه به آنها پرداخته میشود .امااکن تااریخی و طبیعای یکای از عاواملی اسات کاه باعاث جاذب
گردشگران روستایی میشود (مطیعی لنگرودی و نصرتی قلعهبین 734 ،؛ ساقایی و علیازاده 737 ،؛ رد و همکااران،7
 .)40 2آندرسون و همکاران )40 4( 2بیان داشاتند کاه محایط زیسات طبیعای پیراماون نقاش مهمای را در جاذب
گردشگران به نواحی روستایی بازی میکند؛ ولی عدم مشاارکت دادن روساتاییان در تصامیمگیاریهاای مرباوط باه
گردشگری مانع توسعه گردشگری روستایی میشود .نادری مهدیی و همکاران ( ) 734در تحقیق خود عواملی از قبیل
معماری و بافت منطقه ،وجود امکانات رفاهی مناسب نظیر هتل ،اماکن تاریخی ،باستانی و مذهبی و وجود بازار صانایع
دستی و محلی را از عوامل مهم جذب گردشگر روستایی دانستهاند .نتایج پژوهش یعقوبی ( ) 734نشانمایدهاد کاه
ابعاد تاریخی ،طبیعی و فرهنگی روستاها زمینهساز توسعه گردشگری روستایی میباشد و عواملی نظیر ضعف مدیریت و
برنامهریزی ،کمبود تسهیالت رفاهی و بهداشتی مانع جذب گردشاگران باه روساتاها مایشاود .همچناین ،تاوالیی و
همکاران ( ) 734کمبود زیرساختهای الزم ازجمله مکانهای اقامتی ،پذیرایی ،رفاهی و ضاعف مادیریتی را از مواناع
1- Hwang and Lee
2- Bramwell and Lane
3- Rid et al
4- Anderson et al
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توسعه گردشگری دانستهاند .همچنین ،درویشی و همکاران ( ) 737در تحقیاق خاود فرصاتهاایی از قبیال راههاای
دسترسی ،برخورداری از قدمت و سابقه تاریخی ،وجود چشماندازهای زیستمحیطی و بهرهمندی از خدمات بهداشتی را
باعث جذب گردشگران بیشتر به مناطق روستایی عنوان کردهاند.
چهار شاخص اقتصادی ،طبیعی ،اجتماعی -فرهنگی و مدیریتی از شاخصهای مؤثر بر توسعه صنعت گردشاگری
روستایی بهحساب میآیند (بورقانی فراهانی و همکاران .) 734 ،یافتههای پاژوهش عبادالزاده و خواجاه شااهکوهی
( ) 734نشان داده است که پنج عامل امکانات و منابع ،زیرساختها و خدمات ،یادگیری و حرفاهآماوزی ،ارتباطاات و
پیوندها و مدیریت کسب و کار از عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهاای گردشاگری در ناواحی روساتایی هساتند.
عوامل دیگری نیز میتوانند زمینهساز جذب گردشگران در نواحی روستایی باشند که مایتاوان باه ماواردی از قبیال:
معرفی جاذبههای طبیعی روستاها ،خدمات رفاهی ،اقامتی ،معرفی آداب و سنن محلای و تضامین امنیات اشااره نماود
(منافیان و دانشور عامری.) 737 ،
در تحقیق دیگر (کیو  )40 4 ،وجود خدمات و امکانات بهداشتی -درمانی ،وجود فضااهای مناساب و امان بارای
پارکینگ ،سیستمهای جمعآوری زباله و پاکیزگی و بهداشت محایط روساتایی را از عوامال مهام توساعه گردشاگری
روستایی قلمداد کردهاند .نتایج سایر تحقیقات (یانگ :40 4 ،4بوتنارو 40 ،7و بشر و پاد )40 0 ،2نیز نشان داده است
که وجود تسهیالت تفریحی متنوع ،امکان بازدیدهای فرهنگی موجود در روستاها و ارائه خدمات اقاامتی و پاذیرایی از
جمله عوامل جذب گردشگران به مناطق روستایی میباشد .برگزاری انواع جشنوارههای روستایی ،برگزاری فساتیوال-
های فرهنگی ،معرفی غذاها و سوغاتهای محلی و امکان شرکت گردشگران در فعالیتهاای کشااورزی وابساته باه
زراعت ،باغداری ،دامداری یا ماهیگیری موجود در روستاها از سایر عواملی هستند که باعث جذب گردشگران و توسعه
گردشگری روستایی میشود (کراستیوا.)40 ،4
یافتههای پژوهش خانی و همکاران ( ) 737گویای این مطلب است که عواملی نظیر امکانات ارتباطی و ساهولت
دسترسی ،تسهیالت زیربنایی ،خدماتی و تفریحی و تبلیغات و اطالعرسانی مطلوب در توسعه و شکوفایی پتانسیلهای
گردشگری تأثیرگذارند .کرمی و شریفی ( ) 734در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که جاذبههای طبیعای از مهام-
ترین نقاط قوت و عدم وجود امکانات اقامتی ،رفاهی ،بهداشتی و ورزشی در مناطق روستایی از مهمترین نقاط ضاعف
جاذبههای گردشگری روستایی بهحساب میآید.
با توجه به مرور پیشینه تحقیق میتوان نتیجه گرفت که عوامل بسایار زیاادی در جاذب گردشاگران باه منااطق
روستایی وجود دارد .ولی در یک قالب کلی میتوان این عوامل را در ابعاد تاریخی ،فرهنگی ،طبیعی ( محیط زیستی) و
زیرساختی دستهبندی نمود .البته باید این نکته را مدنظر داشت که هر کدام از این ابعاد در هر منطقه میتواند برتری و
1- Cave
2- Yong
3- Butnaru
4- Bashar and Puad
5- Krasteva
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قدرت جذبکنندگی بیشتر و در مناطق دیگر قدرت کمتری داشته باشد.
مواد و روشها

در اجرای این پژوهش از روش پیمایش استفاده شده اسات .جامعاه ماورد بررسای در ایان پیماایش ،سرپرساتان
خانوارهای ساکن در روستای اسفیدان بودهاست ( 422خانوار) .روش نمونهگیری در این تحقیق ،نمونهگیاری تصاادفی
ساده بود .برای تعیین حجم نمونه تحقیق از جدول کرجسی و مورگان ( ) 330استفاده شد .با توجه به ایان جادول و
جامعه آماری ،حجم نمونه  442سرپرست خانوار برآورد گردید .برای جمعآوری دادهها از ابزار پرسشانامه اساتفاده شاد.
گویههای پرسشنامه مورد نظر از دو بخش تشکیل شده بود که شامل :ویژگیهاای فاردی پاساخگویان و ساازههاای
جذب کننده گردشگران در مناطق روستایی بود .برای سنجش سازههاای جاذب گردشاگر ،از طیاف لیکارت پانج 4
سطحی (خیلی کم= تا خیلی زیاد=  )4استفاده شد .روایی صوری ابزار تحقیق توسط پانلی از متخصصان مورد تأییاد
قرار گرفت .برای تأیید پایایی پرسشنامه یک پیش آزمونی بر روی  70نفر از اعضای جامعه اجرا شد و آلفاای کرونبااخ
آن  0/33بهدست آمدپس از جمعآوری دادهها ،اطالعات بهدست آمده از تکمیل پرسشنامهها ،باا اساتفاده از نارمافازار
آماری  SPSSنسخه  3مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .در نهایت ،برای مشخص کردن سازههای جذب گردشاگران
در مناطق روستایی از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید.
روستای اسفیدان از توابع بخش گرمخان شهرستان بجنورد ،با مختصات جغرافیایی  43درجاه و  72دقیقاه طاول
شرقی و  73درجه و  40دقیقه عرض شمالی ،در  24کیلومتری شهر بجنورد قرار دارد .این روستا از جناوب غربای باه
کوه آق قیه و از شمال غربی به کوه اسب و از جنوب غربی به تنگة دهیر مزه محدود میشاود .ارتفااع ایان روساتای
کوهستانی ،از سطح دریا در حدود  200متر است و آب و هوای معتدل کوهستانی دارد .رودخانه دائمی اسافیدان نیاز،
در غرب آن جریان دارد .روستای اسفیدان هشت قرن قدمت دارد .از جاذبه های فرهنگی -تاریخی آن نیز میتوان باه
مقبره شیخ محمدرضا ربانی معروف به حاج آخوند ،آرامگاه امامزاده محمدبن باقربن موسیبن جعفر و قلعه سانگی کاه
قدمت آن به دوره صفویه و قاجاریه میرسد اشاره کرد .مردم روستای اسفیدان به زبان آذری سخن میگویند ،مسلمان
و پیرو مذهب شیعه جعفری هستند .درآمد اکثر مردم روستای اسفیدان از فعالیاتهاای زراعای ،باغاداری ،داماداری و
صنایع دستی تأمین میشود .واحدهای مسکونی روستا بهصورت پلکانی بر دامنه کوه ساخته شده و در قسمتهاایی از
دیوارة کوه و سنگهای بزرگ آن بهعنوان حصار واحد مسکونی استفاده شده است .چشمه آب معدنی و آبشار هنرور در
فاصله سه کیلومتری روستای اسفیدان واقع شدهاست .غار خزانه هنرور در نزدیاک چشامه هنارور ،واقاع شادهاسات.
ارتفاعات پیرامون روستا ،با پوشش جنگلهای تنک خزری زیبایی خاصای دارد .ایان ارتفاعاات ،محال زیسات اناواع
جانوران و پرندگانی مانند آهو ،کبک و گراز میباشد و از مناسبترین مکانهای کوهنوردی ،سنگنوردی و غاارنوردی
است .بازیها و ورزشهای بومی و محلی ،موسیقی و غذاهای محلی نیز از سایر جاذبههای این روساتای گردشاگری
است (گزارش اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان خراسان شمالی.) 737 ،

1- Krejcie and Morgan
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نتايج و بحث
بر اساس یافتههای توصیفی ،افراد مورد مطالعه بین دامنه سنی  4تا  43سال قرار داشتند کاه میاانگین سانی
آنها  24/43سال بود .میانگین تعداد سالهای تحصیلی پاسخگویان برابر با  4/20سال بوده است .شغل اصلی اکثریت
پاسخگویان زراعت ( 2 /2درصد) و سایر افراد در شغلهایی نظیر باغداری ،دامپروری ،شغل آزاد و دولتی مشاغول باه
کار بودند.
برای اولویتبندی جاذبههای گردشگری در مناطق روستایی از آماره ضریب تغییرات اساتفاده گردیاد .یافتاههاای
حاصل مشخص کرد که جاذبههای بهرهگیری از مناظر طبیعی با میانگین  2/33و ضریب تغییرات  ،0/02وجاود جااده
دسترسی مناسب به روستا با میانگین  2/34و ضریب تغییرات  ،0/03بهرهگیری از افراد آگاه و مطلع به عنوان راهنمای
گردشگران با میانگین  2/2و ضریب تغییرات  ،0/ 2وجود صنایع دستی محلی با میاانگین  2/02و ضاریب تغییارات
 0/ 3و معماری و بافت خانههای روستا با میانگین  2/7و ضریب تغییرات  0/ 3به ترتیب رتبههای اول تا پنجم را به
خود اختصاص دادند .پژوهشهای انجام یافته توسط سایر محققان نیز نظیر اندرسون و همکاران ( ،)40 4درویشای و
همکاران ( ) 737و کرمی و شریفی ( ) 734این موضوع را تأیید کردهاند.
همچنین ،با توجه به میانگین رتبهای و ضریب تغییرات بهدست آمده متغیرهای دسترسی به امکانات اولیه مثل آب
و غذای سالم با میانگین  4/23و ضریب تغییرات  ،0/22هزینههای پایین رفت و آماد باه روساتا باا میاانگین  4/43و
ضریب تغییرات  ،0/4طرز برخورد و رفتار روستاییان با گردشگران با میانگین  7/43و ضریب تغییارات  ،0/43جماع-
آوری زبالهها در روستا با میانگین  4/47و ضریب تغییرات  0/33و هزینههای پایین ماواد غاذایی باا میاانگین  4/47و
ضریب تغییرات  0/33به ترتیب پایینترین رتبهها را کسب کردند.
برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی ابتدا انسجام درونی دادهها مورد ارزیابی قرار گرفت .در ایان راساتا ،معنایداری
آزمون بارتلت حاکی از آن است که ماتریس همبستگی دادهها در سطح خطای یک درصد تفاوت معنایداری باا صافر
دارد و بر این اساس دادهها از حداقل همبستگی الزم جهت انجام تحلیل عاملی برخوردارند .همچناین ،مقادار KMO
برابر  0/347محاسبه گردید که نشانگر کفایت حجم نمونه جهت انجام تحلیل عاملی مایباشاد .باا توجاه باه ماالک
کیسر چهار عامل دارای مقدار ویژه باالتر از یک استخراج شدند که تبیین کل واریانس توسط این چهار عامل 2 /44
درصد گردید و  73/34درصد از واریانس باقیمانده مربوط به دیگر عاملهایی است که پیشبینی آنها در ایان تحقیاق
میسر نشدهاست.
بهمنظور تحقیق درباره ماهیت روابط بین متغیرها و دستیابی به تعریف عاملها ،فرض بار ایان قارار گرفات کاه
ضرایب باالتر از  0/4در تعریف عاملها سهم مهم و بامعنی دارند و بنابراین ضرایب کمتر از این مقدار بهعناوان صافر
(عامل تصادفی) در نظر گرفتهشد .یافتههای حاصل از چرخش عاملها به روش واریماکس 4نشان داد که در عامل اول
1- Kaiser
2- Varimax
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هفت گویه ،در عامل دوم نه گویه و در عاملهای سوم و چهارم هر یک پنج گویه جای گرفتند.
جدول  .اولویتبندی سازههای تعیین کننده جذب گردشگران
میانگین رتبهای

جاذبههای گردشگری
بهرهگیری از مناظر طبیعی
وجود جاده دسترسی مناسب به روستا
بهرهگیری از افراد آگاه و مطلع به عنوان راهنمای گردشگران
وجود صنایع دستی محلی
معماری و بافت خانههای روستا
زبان و گویش محلی
زیارتگاهها و اماکن مذهبی
وجود بازارچههای محلی در سطح روستا
تنوع گونههای گیاهی و جانوری
موسیقی محلی و بومی
غذاهای سنتی روستا
وجود اقامتگاهها جهت اسکان گردشگران
وجود امکانات و خدمات حملونقل
بازیهای محلی و بومی
نوع پوشش و لباس اهالی روستا
فرهنگ و آداب و رسوم محلی
وجود درمانگاه و یا مراکز بهداشت در روستا
وجود شبکههای ارتباطی و مخابراتی
نبود متکدیان و فقرا در روستا
وضعیت پاکیزگی و تمیزی روستا
کشت محصوالت زراعی و باغی مختلف
دسترسی به امکانات اولیه مثل آب و غذای سالم
هزینههای پایین رفت و آمد به روستا
طرز برخورد و رفتار روستاییان با گردشگران
جمعآوری زبالهها در روستا
هزینههای پایین مواد غذایی
مأخذ :یافتههای تحقیق

انحراف

2/33
2/34
2/2
2/02
2/7
2/ 7
2
2/43
2/43
2/02
2/22
7/33
2/43
2/42
7/33
2/73
7/34
4/34
4/32
7
4/32
4/23
4/43
7/43
4/47
4/47

معیار
0/70
0/24
0/37
0/34
0/30
0/33
0/32
0/34
0/34
0/33
0/33
0/30
0/33
/04
/03
/22
/23
/0
/4
/44
/43
/4
/74
/34
/34
/34

ضریب تغییرات
0/02
0/03
0/ 2
0/ 3
0/ 3
0/ 3
0/4
0/4
0/4
0/4
0/44
0/47
0/47
0/42
0/43
0/73
0/73
0/73
0/73
0/2
0/27
0/22
0/4
0/43
0/33
0/33

اولویت
4
7
2
4
2
3
3
3
0
4
7
2
4
2
3
3
3
40
4
44
47
42
44
42

خیلی کم ( ) ،کم ( ،)4متوسط ( ،)7زیاد ( )2و خیلی زیاد ()4

مالحظه می شود که هفت گویه عامل اول از لحاظ مفهومی ،همگی مربوط به مسائل زیربنایی و ساختاری مناطق
گردشگری میشود.
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جدول  .3نتایج حاصل از چرخش عاملها به روش واریماکس
نام عامل

زیرساختهای گردشگری

فرهنگی

زیستمحیطی

اقتصادی

گویه

بار عاملی

وجود امکانات و خدمات حملونقل
وجود اقامتگاهها جهت اسکان گردشگران
دسترسی به امکانات اولیه مثل آب و غذای سالم
وجود جاده دسترسی مناسب به روستا
بهرهگیری از افراد آگاه و مطلع به عنوان راهنمای گردشگران
وجود شبکههای ارتباطی و مخابراتی
وجود درمانگاه و یا مراکز بهداشت در روستا
زبان و گویش محلی
معماری و بافت خانههای روستا
طرز برخورد و رفتار روستاییان با گردشگران
زیارتگاهها و اماکن مذهبی
نوع پوشش و لباس اهالی روستا
فرهنگ و آداب و رسوم محلی
غذاهای سنتی روستا
بازیهای محلی و بومی
موسیقی محلی و بومی
وضعیت پاکیزگی و تمیزی روستا
بهرهگیری از مناظر طبیعی
تنوع گونههای گیاهی و جانوری
کشت محصوالت زراعی و باغی مختلف
جمعآوری زبالهها در روستا
وجود صنایع دستی محلی
نبود متکدیان و فقرا در روستا
هزینههای پایین رفت و آمد به روستا
هزینههای پایین مواد غذایی
وجود بازارچههای محلی در سطح روستا

0/302
0/327
0/373
0/307
0/334
0/222
0/473
0/344
0/3 2
0/243
0/243
0/223
0/2 7
0/434
0/447
0/40
0/333
0/333
0/332
0/33
0/323
0/327
0/374
0/37
0/334
0/333

مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول  .2درصد واریانس و مقادیر ویژه عاملهای مختلف
نام عامل
4
7
2

مقدار ویژه
2/47
4/70
7/33
7/33

درصد واریانس مقدار ویژه
3/04
4/34
7/74
7/00

درصد واریانس تجمعی
3/04
72/30
23/44
2 /44
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بنابراین ،میتوان این عامل را زیرساختهای گردشگری نامگذاری نمود .این عامل دربرگیرنده زیرساختهاایی از
قبیل خدمات حمل و نقل ،اقامتگاهها ،مراکز بهداشتی ،شبکههای مخابراتی و غیره میباشد .این عامل با توجه به مقدار
ویژه آن ( 3/04 ،)2/47درصد از کل واریانس گویهها را تبیین مینماید .عامل دوم مربوط به عوامل فرهنگی است که
باعث جذب گردشگران به مناطق روستایی میشود .لذا ،این عامل را مایتاوان عوامال فرهنگای نامگاذاری نماود .از
عوامل فرهنگی که بر جذب گردشگران اثرگذار بودند ،میتوان به مواردی از قبیل گویش و موسیقی محلی ،زیارتگااه-
ها ،پوشش و لباس محلی ،غذاهای سنتی و غیره اشاره نمود .با توجه به مقدار ویژه این عامل ( ،)4/70مشخصشد که
 4/34درصد از کل واریانس گویهها توسط عامل فرهنگی تبیین میشود .گویههای عامل ساوم بیاانگر ویژگایهاای
محیط زیست طبیعی منطقه مورد مطالعه نظیر تنوع گونههای گیاهی و جانوری و مناظر طبیعی است .بناابراین ،عامال
سوم را میتوان عامل زیستمحیطی نام نهاد که با مقدار ویژه  ،7/33مقدار  7/74درصد از واریانس کال گویاههاا را
تبیین مینماید .در نهایت ،گویههای عامل چهارم از لحاظ مفهومی بیانگر ویژگیهای اقتصادی است .در نتیجه ،عامل
چهارم عوامل اقتصادی نامگذاری گردید .این عامل با مقدار ویژه  7 ،7/33درصد از واریانس کال گویاههاا را تبیاین
میکند.
یافتههای بهدست آمده با نتایج تحقیقات مختلفی مطابقت دارد .بهطوری که محققان بسیاری نیز باه ایان نتیجاه
رسیدهاند که عوامل زیرساختی ،فرهنگی ،زیستمحیطی و اقتصادی از عوامل مهم در جاذب گردشاگران باه منااطق
روستایی هستند (مطیعی لنگرودی و نصرتی قلعهبین 734 ،؛ کرمی و شریفی 734 ،؛ سقایی و علیزاده 737 ،؛ یاناگ،
 40 4؛ بوتنارو40 ،؛ بشر و پال40 0 ،؛ رد و همکاران40 2 ،؛ آندرسون و همکاران.)40 4 ،

زیرساختهای
گردشگری

عوامل فرهنگی

سازههای تعیین کننده جذب
گردشگران

عوامل اقتصادی

شکل  .عوامل تعیین کننده جذب گردشگران در مناطق روستایی

عوامل زیستمحیطی
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نتيجهگيری و پيشنهادها
در کشورهایی که اقتصاد آن وابسته به نفت است ،اقتصاد گردشگری میتواند راهگشای بسیار مهمی در بهگردش
درآمدن اقتصاد آن کشور باشد .مناطق روستایی بهدلیل جاذبههای طبیعی و تاریخی و بکار باودن نسابت باه منااطق
شهری میتواند منبع درآمد بسیار مناسبی برای دولتها و بهخصوص جوامع روستایی باشد .گردشگری که در راساتای
توسعه پایدار باشد ،میتواند بهعنوان ابزاری در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی عمل کند که باا تأثیرگاذاری در ساه
بعد پایداری اقتصادی ،اجتماعی و محیطی ضمن جلب مشارکت جامعه محلی در توسعه ،با پتانسیل حفظ و حمایات از
منابع طبیعی و محیط زیست باعث پایداری محیطی میشود .بر همین اساس ،در این پژوهش باهبررسای ساازههاای
تعیین کننده جذب گردشگران در مناطق روستایی پرداخته شدهاست .از دیدگاه جامعه میزبان سه جاذبه بهارهگیاری از
مناظر طبیعی ،وجود جاده دسترسی مناسب به روستا و بهرهگیری از افراد آگاه و مطلع به عنوان راهنماای گردشاگران
باالترین اولویت جذب گردشگران به مناطق روستایی را به خود اختصاص دادند .همچنین ،جاذبههاای گردشاگری در
چهار عامل زیرساختهای گردشگری ،عوامل اجتماعی ،عوامل اقتصادی و عوامل زیستمحیطی جای گرفتند.
در بعد اقتصادی ،با جذب گردشگران به مناطق روستایی گامی جهت کاهش فقر با توسعه مراکز اشتغال کوچاک،
افزایش و تغییر شکل منابع در معرض خطر به سمت منابع پربازده و همراه با سودمندی و توزیع درآمد برداشاته مای-
شود .در بعد اجتماعی نیز باعث کارآفرینی و جلاوگیری از مهااجرت ،ارتباطاات بیشاتر روساتاییان باا ساایر جواماع و
فرهنگهای متنوع و شناساندن هویت محلی و رفاه و نهایتاً ایجاد توسعه پایدار روساتایی مایگاردد .در بعاد زیسات-
محیطی نیز روستاییان بیشتر به حفط محیط زیست طبیعی خود میپردازند تا از این طریاق باعاث جاذب گردشاگران
بیشتری به مناطق روستایی شوند.
با توجه به اینکه یکی از عوامل مؤثر در جذب گردشگران ،زیرساختها بودند ،لذا پیشنهاد میشود زیرساختهاای
اولیه و ضروری برای گردشگران فراهم شود .بهعنوان مثال ،با توجه باه شارایط منطقاه اسافیدان ،مایبایسات خاناه
بهداشت روستا تجهیز شود .همچنین ،افرادی بهعنوان راهنمای گردشگری جهت آشنا کاردن گردشاگران باا منطقاه
تعیین شوند و حتی روستا به سیستم اینترنت و مخابرات متصل شود تا گردشگران ارتباط بیشتری با سایر افراد برقرار
نمایند .از اقدامات فرهنگی که میتوان برای جذب گردشگران ترتیب داد ،برپاایی جشانوارههاای ورزشای -محلای و
نمایشگاههای صنایع دستی در روستا میباشد .این فعالیتها عالوه بر آشنایی گردشگران باا فرهناگ روساتاییان ،باه
اقتصاد منطقه نیز کمک شایانی خواهد کرد.
با توجه به اینکه سه جاذبه بهرهگیری از مناظر طبیعی ،وجود جاده دسترسی مناسب به روستا و بهرهگیری از افاراد
آگاه و مطلع بهعنوان راهنمای گردشگران ،باالترین اولویت جذب گردشگران به مناطق روستایی را به خود اختصااص
دادند ،پیشنهاد می گردد مناظر طبیعی حفظ و بازیابی شوند و در بین روستاییان فرهنگ حفظ منابع تارویج گاردد و یاا
حتی برنامههایی جهت تشویق آنها به حفظ منابع تهیه گردد .همچنین جادههای روساتایی در صاورت نیااز تعمیار و
مرمت شوند که دسترسی به این جاذبهها تسهیل گردد .بهعالوه در راستای بهارهوری مناساب از صانعت گردشاگری
افرادی آموزش داده شوند که تاریخچه ،ارزش و اهمیت این مناطق را بدانند و با توانایی ارتباطی قوی خود ،گردشگران
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را جذب و ترغیب نمایند.
با توجه به اینکه زیرساختها یکی از سازههای تأثیرگذار بر جذب گردشاگران اسات ،توصایه مایشاود امکاناات
تفریحی و استراحتگاههای مناسب احداث شود و افراد برای بازدید از ایان منااطق دغدغاه راه و محال اساتراحت را
نداشته باشند ،چه بسا مناظر طبیعی بکر و بسیار زیبایی که وجود دارند اما به دلیل صعبالعبور بودن و یا نداشتن مراکز
اسکان مناسب ،توجه گردشگران را جذب نمیکنند .همچنین توصیه میشود بر پااکیزگی منطقاه و حفاظ اصاالت آن
تأکید شود و گردشگری عامل تخریب آن نگردد و آداب و سنن منحصر بهفرد منطقه کاه عامال جاذباه و زیباایی آن
است تقویت گردد و تحت تأثیر حضور گردشگران قرار نگیرد.
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Abstract
Rural tourism can be considered as all resorts and tourism activities in rural areas based on agriculture,
livestock, fishing, arts and crafts, local customs, etc. The aim of this study was the investigation of factors
affecting tourism in rural areas from the viewpoints of Esfidan residents. The population of study was the
households in the village Esfidan (544 households). Sample was estimated from 226 head of household through
simple random sampling. The questionnaire was the instrument of data collection that its face validity was
confirmed by a panel of experts and its reliability was assessed by a pilot test (which it’s Cronbach's alpha was
0.79). From the results, structures of the tourism were clustered into four factors: infrastructure, environmental,
social and economic. In the end, according to the results of this research, recommendations were presented.
Keywords: rural development, rural tourism, resorts, Esfidan.
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