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Abstract
The purpose of the present study was to analyze the affecting factors on the success of rural tourism in
the Meshginshar County. This research enjoys a developmentay attitude, with a descriptive-survey
nature, and an analytical method. The population of this study, based on the Cochran’s formula,
consists of all villagers living in rural areas of Meshginshar County in 2016 (N= 1071), among which
234 persons were selected as statistical sample to fill the questionnaires. Required data to find the
answers of research questions, were collected through documentary (secondary data) and survey
(initial data) method, using questionnaire and interview. Face validity of the questionnaires was
confirmed by professors and experts. A leading study was done in a region, similar to the statistics
population, using 30 questionnaires. Then, using the collected data and Cronbach's alpha in SPSS
software, the reliability of different parts of questionnaire was determined 0.82-0.92. To analyze the
acquired data, they have benefited factor analysis statistics test (verificational and explorative) in the
Lisrel, SPSS software environment. Also, according to Cranach’s alpha Formula, reliability was
acquired 0.92. The results of factor analysis test on the investigated factors indicates the efficacy of
six natural, economic, social, cultural, physical and institutional factors, on the successful
development of rural tourism. So, all the research hypothesis were confirmed with a significance level
of 0.000. Also, results indicate that the two physical and institutional factors are in unfavorable
condition, needing more attention; while the two natural and cultural factors in this village, enjoy a
very favorable status to attract tourists and success of the rural tourism development. Finally,
regarding the results analysis, applied suggestions were delivered.
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چکیده
هدف این مقاله تحلیل عوامل موثر بر موفقیت گردشگری روستایی شهرستان مشگین شهر است .این پژژوه ،،از لحژا هژدف
توسعه ای ،و از لحا ماهیت ،توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع تحلیلی است .در پژوه ،حاضر با رابطة کوکران ،حجم نمونه234 ،
نفر به دست آمد که براساس آن تعداد  234پرس ،نامه در اختیار روستاییان ساکن در روستای موئیل قرار گرفژت .روش گژرد آوری
دادهها برای پاسخگویی به پرس،های پژژوه ،بژه دو صژورت اسژنادی (دادههژای ثانویژه) و پیمایشژی (دادههژای اولیژه) و ابژزار
استفاده شده در روش پیمایشی ،پرس ،نامه و مصاحبه بوده است .روایی صوری پرس ،نامه توسط پانل متخصصان تایید شد .مطالعة
راهنما در منطقة مشابه جامعه آماری با تعداد 30پرس ،نامه انجام شد و با داده های کسژ شژده و رابطژة ویژژة آلفژای کرونبژا در
نرمافزار  ،SPSSپایایی بخ،های مختلف پرس،نامژة پژژوه 0/82 ،،تژا  0/92بژه دسژت آمژد .بژرای تجزیژه و تحلیژل دادههژای
به دست آمده از آزمون آماری تحلیل عاملی (تائیدی و اکتشافی) در دو محیط نرمافزاری  SPSSو  lisrelاستفاده شده است .همچنین
براساس رابطة آلفای کرونبا  ،پایایی پرس ،نامه  0/92به دست آمد .نتایج آزمون تحلیل عاملی بر عوامل بررسی شژده نشژان دهنژدة
مؤثربودن ش ،عامل طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگژی ،کالبژدی و نهژادی بژر موفقیژت توسژعة گردشژگری روسژتایی اسژت
به طوریکه فرضیات پژوه ،با سطح معناداری  0/000تائید شده است .همچنین نتایج بررسی نشان مژیدهنژد دو عامژل کالبژدی و
نهادی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و نیازمند توجه و رسیدگی هستند و دو عامل طبیعی و فرهنگی در ایژن روسژتا ،مطلوبیژت
زیادی برای جذب گردشگر و موفقیت توسعة گردشگری روستایی دارند .درنهایت باتوجهبه تحلیژل نتژایج ،پیشژنهادهای کژاربردی
ارائه شدهاند.
واژههای کلیدی :توسعة گردشگری ،توسعة روستایی ،شهرستان مشگینشهر ،گردشگری روستایی.
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مقدمه
بیان مسئله

درحال حاضر ،گردشگری روستایی به یکی از فعالیتهای پیشژتاز اقتصژادی تبژدیل شژده اسژت .بررسژی هژا نشژان
میدهند بین توسژعة گردشژگری روسژتایی ،جژذب گردشژگر و افژزای ،درآمژد اقتصژادی رابطژة مثبتژی وجژود دارد
(سیدعلیپور و همکاران  )2:1389،بنابراین ،ایجاد و توسعة گردشگری در نواحی روستایی از یک سو مژیتوانژد نقژ،
مهمی در متنوعسازی اقتصاد جوامع روستایی داشته باشد و زمینهساز توسژعة پایژدار روسژتایی باشژد و از سژوی دیگژر،
وسیلهای برای تحریک رشد اقتصاد ملّی (با غلبه بر انگارههای توسعه نیافتگی و عبور استانداردهای زندگی مردم محلژی)
به شمار آید .به هرحال ،اگر گردشگری روستایی بتواند همة نق،های محوله را به خژوبی ایفژا کنژد ،خژالق ،محژر یژا
فرایند توسعهیافته برای حصول بژه پایژداری توسژعه در نژواحی روسژتایی و نیژز پایژداری جوامژع محلژی در صژنعت
گردشگری و همة زیرشاخههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اسژت (شژریفزاده و مژرادینژژاد  )53:1381،بنژابراین
باتوجه به اهمیت مسئله ،یکی از رویکردهای اصلی دولت در راستای رفع محرومیت ،ایجاد محر های توسعه و تحقژق
اهداف تعیینشده در سند چشمانداز بیستسالة کشور برای بهرهگیری از توان مناطق محژروم ،بژهویژژه روسژتاها مقولژة
گردشگری است .باتوجه به رویکرد توسعة گردشگری در روستاهای کشور تاکنون  380روستای هژدف گردشژگری در
کشور شناسایی و ثبت شدهاند .سهم اسژتان اردبیژل 12 ،روسژتای هژدف گردشژگری اسژت کژه بژین آنهژا شهرسژتان
مشگینشهر 2 ،روستای هدف گردشگری دارد (انجمن صنفی راهنمایان گردشگری اردبیل .)1:1383،ایژن شهرسژتان بژا
داشتن ویژگیهای مختلف از شهرستانهای مهم در جذب گردشگر است .در همین راستا پژوه ،های متعژددی انجژام
شده اند اما در بیشتر آنها بعضی از مناطق به صورت گذار و تنها به صورت اسامی یاد شده اند .بین آنها روستای موئیژل
باوجود داشتن جاذبههای کمنظیر گردشگری از جمله برخژورداری از همژة مواهژ
آب وهوای بسیار مناس

وجژود ارتفاعژات سژبنن ،وجژود

و مطبوع ،چشمههای معژدنی گژرم ،رودخانژههژا و آب هژای معژدنی آشژامیدنی ،ارتفاعژات و

کوهستانهای پر برف ،درههای زیبا و سرسبز ،چشمانداز زیبا با باغ ها و مراتژع و سژبزینگی ،تنژوع گیژاهی و جژانوری،
گیاهان دارویی ،یینق های طبیعی ،صنایع دستی متنوع ،وجود عشایر و غیره ،به دلیل مشژکنت منطقژه و نبژود شژناخت
دقیق و علمی از قابلیتها و برنامهریزی نظاممند و جامع در بهرهبرداری معقول از قابلیتهژای موجژود و نهفتژه در آن،
تاکنون این قابلیتها در مسیر جذب هرچه بیشتر گردشگر و دسژتیابی بژه توسژعه ای پایژدار بهژرهگیژری نشژده اسژت
درنتیجه ،این پژوه ،در تنش است ،با تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت توسژعة گردشژگری در ایژن روسژتا مهژم تژرین
عوامل دارای تأثیر بسزا را بر رونق گردشگری ،همچنژین جژذب گردشژگران و ورود بیشژتر گردشژگر بژه ایژن روسژتا
مشخص کند زیرا این روستا با داشتن توانمندیهای فراوان گردشگری میتواند ،قط

مهم گردشژگری باشژد و نقژ،

مهمی در پویایی و تحر اقتصادی خود و دیگر روستاهای شهرستان مشگینشهر ایفا کند.
این مقاله به بررسی عوامل عوامل موثر بر موفقیت گردشگری روستایی در مناطق روستایی شهرستان مشگینشهر
پرداخته است .بی تردید ،عوامل گوناگونی در موفقیت گردشگری روسژتایی دخالژت دارنژد کژه نبژود آنهژا توسژعة
گردشگری روستایی را با چال ،های متعددی مواجه می کند .بر همین اسژاس ،شناسژایی عوامژل مژوثر بژر موفقیژت
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گردشگری روستایی از پی ،شرط های اساسی برای برنامه ریزی توسعة روستایی و توسعة ملژی بژه شژمار مژی رود و
نق ،مهمی در برنامه ریزی راهبردی دولت ها در منژاطق روسژتایی خواهژد داشژت .همچنژین بررسژی هژای میژدانی
نگارندگان در نواحی روستایی شهرستان مشگین شهر نشان می دهند میژزان توسژعة گردشژگری روسژتایی شهرسژتان
مشگین شهر کم است که می توان با گسترش امکانات رفاهی و خدماتی ،توانمندسازی روستاییان ،تقویت زیرسژاخت
فیزیکی ،حمایت دولت از گردشگری روستایی ،تقویت زیرساخت قانونی ،افژزای ،تمایژل بخژ ،خصوصژی بژرای
مشارکت در طرح ها و برنامه های گردشگری ،تقویت زیرساخت اقتصژادی ،ثبژات در سیاسژت هژای دولژت ،تژدوین
برنامة جامع گردشگری ،تقویت فرهنگ پذیرش ،اهتمام بژه تبلیغژات کژافی ،ارتقژای دانژ ،گردشژگری روسژتاییان،
توانمندسازی روان شناختی ،تقویت تعامنت اجتماعی گردشگری روستایی ،شکل گیری دید مثبت نسبت بژه توسژعة
گردشگری روستایی ،توانمندسازی روان شناختی ،آموزش آداب و رسوم روسژتاییان بژه گردشژگران ،ارتقژای امنیژت
اجتماعی ،بهبود باور و نگرش و غیره به موفقیت بیشتر در توسعة گردشژگری روسژتایی کمژک کژرد بژه ایژن دلیژل،
پژوه ،حاضر ،به دنبال پاسخ این پرس ،اسژت کژه از عوامژل مژوثر بژر موفقیژت گردشژگری روسژتایی شهرسژتان
مشگین شهر کدام بیشترین نق ،را در موفقیت گردشگری روستایی ایفا می کند؟ به همین دلیل ابتدا مبانی نظری عوامل
موثر بر موفقیت گردشگری روستایی بررسی و سپس با ارائة الگوی مفهومی ،عوامل مژوثر بژر موفقیژت گردشژگری
روستایی بررسی شدند .ازآنجاکه در شهرستان مشگین شهر تاکنون پژوه ،خاصی دربارة عوامژل مژوثر بژر موفقیژت
گردشگری روستایی انجام نشده است ،به همین دلیل مقالة حاضر بژه بررسژی عوامژل مژوثر بژر موفقیژت گردشژگری
روستایی در شهرستان مشگین شهر پرداخته است.
واکاوی ادبیات و پیشینة پژوهش
گردشگری نهتنها ابزار بالقوهای برای حلّ برخی از معضنت در روستاها به شمار می رود ،بلکژه یکژی از عناصژر
جدایی ناپذیر راهبرد توسعة روستایی مطرح شده است (شارپلی .)234:2002 ،بی تردید ،از نظژر موافقژان و مخالفژان،
توسعة گردشگری روستایی به طور فزایندهای مانند نوشدارو افزای،دهندة توان اقتصادی و قابلیت زیست در نژواحی
دورافتاده ،محرّ تجدید حیات سکونتگاهها و نیز بهبوددهندة شژرایط زنژدگی جوامژع روسژتایی بژه شژمار مژیرود
( .)Briedenham and Wichens, 2004: 1بهطورکلّی ،گردشگری روستایی از یکسو قابلیت اقتصاد سژرمایهداری را
در تصرّف فضاهای جدید و ادغام آنها را در چرخة مصرف نشان مژیدهژد کژه در آن راهبژرد کژاییی شژدن نژواحی
روستایی ،بخشی از اقتصاد زیباشناختی معاصر به شمار میرود (.)Kneafsey,2001:763
عوامل متعدّدی در موفقیت گردشگری روستایی نق ،دارنژد کژه ازسژویی ارتبژاط و تعامژل بژین آنهژا ،توسژعة
گردشگری را سب

میشود و از سوی دیگر نبود ارتباط یا همسویی بین آنها از این توسعه ،ممانعت خواهژد کژرد.

پژوهشگران بسیاری کوش ،کردهاند ،در بررسی های خود بژر روسژتاهای مختلژف ،ایژن ارتبژاط یژا نبژود ارتبژاط و
همسویی را بین عوامل تأثیرگذار بر موفقیت گردشژگری روسژتایی بررسژی کننژد .دیویژودی ( )2016معتقژد اسژت
عنوه بر وجود امکانات و تأسیسات رفاهی برای روستاها ،برنامهریزی مناس

درزمینة گردشژگری نیژز از متغیرهژای

تاثیرگذار بر موفقیت گردشگری روستایی است .پیژرس ( )2010بژر ایژن عقیژده اسژت ،بژین جژذب نیژروی مژازاد
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کشاورزی ،پس انداز و سرمایه گذاری ،بازاریابی تولیدات روستایی و فضاهای اقامتی و گردشگری رابطژة مسژتقیم و
معناداری وجود دارد .به باور بالگلو و برنبرگ ( ،)2013بین دسترسی به خدمات اجتماعی ،تعدد مراکز تصمیمگیری،
نیروی متخصص گردشگری و آموزش مردم بومی با موفقیت گردشگری روستایی رابطة معنژاداری وجژود دارد .بژه
زعم نیلسین و اسپنسلی ( )2015متغیرهای تاثیرگذار بر موفقیت گردشگری روستایی شامل ایجاد امکانژات تحصژیلی
و بنداشتی در روستا ،سطح آگاهی مردم از آثار گردشگری و دسترسی به امکانات و خدمات رفاهی روستایی هستند.
بوش و همکاران ( )2012دسترسی به مواد غذایی ،شیوة زندگی و الگوی مصرف مردم ،تبلیغات و اطنعات ،فضژای
انگیزه برای سرمایه گذاری بخ ،دولتی و توجه دولت به برنامه ریزی گردشژگری را از عوامژل موفقیژت گردشژگری
روستایی میدانند .به باور گودوین ( )2012بین راههای دسترسی مناس  ،دسترسی به خدمات آموزشی ،بهداشژتی و
اداری ،کیفیت مسکن روستایی و زیرساختهای کالبدی و موفقیت گردشژگری روسژتایی رابطژة معنژی داری وجژود
دارد .اپلر و جونز ( )2013استفاده از وجود عشایر ،توجه به صنایع بومی ،بازار هفتگی و روزانه در روسژتا و معرفژی
آداب و رسوم سنتی روستا را از دستاوردهای موفقیت توسعة گردشگری روسژتایی مژیدانژد .بژه بژاور هاریسژون و
چیپانی ( )2011زیرساخت های ویژة گردشگری ،بازار محلی فروش محصویت بومی ،توجه بژه ظرفیژت ورزشژی و
کوهنوردی و توجه به بهداشت آبهای گرم معدنی از متغیرهای تاثیرگذار بر موفقیت توسژعة گردشژگری روسژتایی
هستند .ویکنس ( )2008در بررسی های خود متوجه شد ،بین موفقیژت گردشژگری روسژتایی بژا اعطژای یارانژه بژه
سرمایه گذاران ،بازار محلی فروش محصویت بومی و سرمایهگذاری بخ ،دولتی رابطة مسژتقیم و معنژاداری وجژود
دارد .چادری و گوپتا ( )2015امکانات زیربنایی ،پس انداز و سرمایه گذاری ،شیوة زندگی و الگوی مصژرف مژردم و
دسترسی به مواد غذایی مناس

را از متغیرهای تاثیرگذار بر موفقیت گردشگری روستایی می داند .پژوه،هژای مژک

گریگور و تامسون ( )2011نشان می دهند عوامل موفقیت گردشگری روستایی تابعی از سژطح آگژاهی مژردم از آثژار
گردشگری ،دسترسی به خدمات و امکانات رفاهی و توجه دولژت بژه برنامژهریژزی گردشژگری و زیرسژاختهژای
کالبدی پیرامون گردشگری روستایی است .تولون و بسرا ( ،)2016بر این عقیده است که بژین موفقیژت گردشژگری
روستایی با برنامهریزی برای معرفی و استفاده از گیاهان دارویی منطقه ،حمایت از پوش ،گیاهی و جانوری منطقه و
معرفی و بهره گیری مطلوب و پایدار از آنها رابطة مستقیم و معناداری وجود دارد .گارا ( ،)2015بر این بژاور اسژت
که عوامل موفقیت گردشگری در مناطق روسژتایی عبارتنژد از :پژسانژداز و سژرمایهگژذاری ،آمژوزش مژردم بژومی،
دسترسی به خدمات اجتماعی و فضای انگیزه برای سرمایه گذاری بخ ،دولتی .بلژیج و همکژاران ( )2016امکانژات
زیربنایی ،اعطای یارانه به سرمایه گذاران ،توجه به بهداشت آب های گرم معدنی و ظرفیت ورزشی و کوهنژوری را از
متغیرهای تاثیرگذار بر موفقیت گردشگری روستایی می دانند .بهطورکلی ،بررسی پیشژینة پژژوه،هژای پژوهشژگران
داخلی و خارجی نشان میدهند عوامل موفقیت گردشگری روسژتایی عبارتنژد از :ایجژاد امکانژات تحصژیلی ،سژطح
آگاهی مردم از آثار گردشگری ،دسترسی به امکانات و خدمات رفژاهی ،دسترسژی بژه مژواد غژذایی مناسژ  ،شژیوة
زندگی و الگوی مصرف مردم ،آموزش مردم بومی ،نیروی متخصص گردشگری ،دسترسژی بژه خژدمات اجتمژاعی،
توجه دولت به برنامهریزی گردشگری ،توجه به صنایع دستی بومی ،بازار هفتگی و روزانة روستا ،اعطژای یارانژه بژه
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سرمایهگذاران ،امکانات زیربنایی ،پسانداز و سرمایهگذاری ،حفاظت از پوش ،گیاهی و جانوری منطقه و معرفژی و
بهرهگیری مطلوب پایدار از آنها و راههای دستری مناس .
محدودة پژوهش
براساس آخرین تصژمیمات سیاسژی اردبیژل ،روسژتای موئیژل در دهسژتان آلنژی ،بخژ ،مرکژزی از شهرسژتان
مشگینشهر قرار دارد .این روستا به فاصلة  20کیلومتری از مرکز شهرستان و در جنوب آن قرار دارد و راه منتهی بژه
آن آسفالت و کوهستانی و با رسیدن به روستا مسدود میشود .این روسژتا اقلژیم کوهسژتانی دارد و در یژک فضژای
ناهموار و در مجاورت کوه سبنن شکل گرفته است .بخشی از روستا در دامنة تپه گسترده شده است و بخ ،دیگژر
در راه پایین و چندین مسیر مهم از بای به پایین از میان روستا میگذرد .به دلیل برفگیربژودن و فضژای کوهسژتانی،
زمینهای کشاورزی و باغی پیرامون روستا محدود است .روستا از لحا اقلیمی ،زمستانهژای سژرد و تابسژتانهژای
خنک دارد (مهندسین مشاور پاسارگاد )12:1386 ،در شکل ( )1نقشة محدودة بررسیشده نشان داده شده است.

شکل :1 -نقشة محدودة بررسیشده؛

منبع( :نگارندگان.)1395 ،

روش پژوهش
پژوه ،حاضر با هدف کلی بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت گردشگری روستایی انجام شده است .این بررسی از
لحا هدف ،کاربردی و از لحا ماهیت ،توصیفی و تحلیلی است .جامعة آمژاری پژژوه ،شژامل همژة روسژتاییان
ساکن در روستای نمونة گردشگری موئیل است .این روستا براساس آخرین سرشماری عمومی نفژوس و مسژکن در
سال  ،1390تعداد  1532نفر جمعیت دارد که از این تعداد ،جمعیت افرد بیشتر  15سال آن شامل  1071نفر است .بژا
روش نمونهگیری تصادفی ساده و براساس رابطة کوکران ،تعداد نمونة مناس

برای این پژوه 234 ،نفر بژه دسژت

آمد .این پژوه ،با روش پیمایشی با پرس،نامه انجام شده است .در ایژن پژژوه ،،بژرای گژردآوری دادههژا بژرای
تحلیل متغیرها و اثبات فرضیهها از یک نوع پرس،نامه استفاده شده است .ایژن پرسژ،نامژه محقژق سژاخته و از 87
پرس ،تشکیل شده است که  7پرس ،ابتدای آن اطّنعات عمومی و جمعیت شژناختی و  80پرسژ ،آن اختصاصژی
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هستند .آزمون روایی که در این پژوه ،بهکار رفته است ،روایی صوری و محتوایی است بنابراین ،پرس،نامژه را در
اختیار اساتید دانشگاه محقق اردبیلی قرار دادیم تا نظر خود را نسبت به آن ارائه کنند .درنهایت بژا افژزای ،تعژدادی
پرس ،به پرس،نامه ،از نظر اساتید دانشگاه ،روایی پرس،نامه در حدّ بسیار خوب گزارش شد .برای تعیژین پایژایی
نیز از ضری

آلفای کرونبا استفاده شد .میزان آلفای کرونبا برای پرس،نامه برابر  0/92به دست آمد که مقژدار آن

خوب است .برای تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوه ،از روشهای آمژاری توصژیفی و اسژتنباطی اسژتفاده شژده
است .آن دسته از متغیرهای پرس،نامه که به صورت اسمی هستند با جدولهای توزیع فراوانی تحلیل شدهاند .بژرای
ترسیم نقشة محدودة بررسیشده از نرمافزار  Arc GISو برای وارد کردن اطنعات پرس،نامژه ،ترسژیم و اسژتخرا
دادههای توصیفی ،جدول و نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده شد .تجزیه و تحلیلهای آمژاری و آزمژون فرضژیات
نیز با روش تحلیل عاملی در محیط نرم افزارهای  Spssو  lisrelانجام شدند .برای سژنج ،مفهژوم اصژلی پژژوه،،
یعنی تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت گردشگری روستایی ،این مفهوم به  6بعد جزئی تقسیم شد سپس برای سژنج،
هر بعد ،پرس ،هایی طراحی و پس از تأیید اعتبار محتوایی ،با رجوع به متخصصژان (اعتبژار صژوری) و اطمینژان از
پایایی آنها با ضری

آلفای کرونبا در نمونههای اصلی پژژوه ،اجژرا شژدند .در جژدول ( ،)1برخژی گویژههژای

درنظرگرفتهشده برای هریک از ابعاد بررسیشده ارائه شدهاند.
جدول :1 -شاخصها و گویههای بهکاررفته در پژوهش
ابعاد
طبیعی

گویهها
آب و هوای مناس  ،چشمههای معدنی گرم ،چشمههای معدنی سرد ،رودخانهها ،ارتفاعات و کوهستانهای پربرف ،درّههای سرسبز ،باغات و
مراتع و سبزینگی ،تنوع گیاهی و جانوری ،یینقات طبیعی ،پوش ،گیاهی غنی در یینقات.
ایجاد درآمد ،ایجاد اشتغال ،کاه ،بیکاری ،جذب نیروی مازاد کشاورزی ،کاه ،فاصله درآمدی خانوارها ،انگیزه سکونت و اشتغال ،افژزای،

اقتصادی

قیمت اراضی ،پسانداز و سرمایهگذاری ،وجود امکانات زیربنایی ،سرمایهگذاری بخ ،خصوصی و دولتی ،توجژه بژه جنبژههژای ورزشژی و
کوهنوردی منطقه ،بازار محلی جهت فروش محصویت بومی.
امکانات تحصیلی و بهداشتی ،تن،های اجتماعی ،مهاجرت ،پایداری و همبستگی اجتماعی ،سطح آگاهی مردم ،میزان رفژاه روسژتایی ،میژزان

اجتماعی

فقر ،اعتماد مسئولین به مردم محلی ،میزان مشارکت مردم ،تحر اجتماعی ،روابط فضایی و عملکردی مردم ،ضری

امنیت ،عنقژه بژه حفژ

آداب و رسوم گذشته ،شیوه زندگی و الگوی مصرف.

فرهنگی
کالبدی
نهادی

طرز تفکر مردم محلی ،اینت و عشایر ،تنوع صنایع دستی ،محصویت بومی متنوع ،آداب و رسوم سنتی خاص.
راههای مناس  ،اجرای پروژههای عمرانی ،خدمات حمل و نقل عمومی ،خدمات ارتباطی ،دسترسی به انواع خژدمات (مژالی ،بژانکی ،اداری،
فرهنگی ،عمومی) ،کیفیت مساکن روستایی ،وجود زیرساختهای کالبدی مناس  ،وجود زیرساختهای مناس

گردشگری.

اطنعرسانیرسانهها ،انگیزه برای سرمایهگذاری بخ ،دولتی ،انگیزه برای سرمایهگذاری بخ ،خصوصی ،توجژه دولژت بژه برنامژهریژزی در
خصوص گردشگری روستایی.
منبع( :نگارنده براساس یافتههای پژوه.)1395،،

فرضیههای پژوهش
 -1به نظر میرسد بین عامل طبیعی و موفقیت گردشگری روستایی رابطة معنیدار مثبت وجود دارد
 -2به نظر میرسد بین عامل اقتصادی و موفقیت گردشگری روستایی رابطة معنیدار مثبت وجود دارد
 -3به نظر میرسد بین عامل اجتماعی و موفقیت گردشگری روستایی رابطة معنیدار مثبت وجود دارد
 -4به نظر میرسد بین عامل فرهنگی و موفقیت گردشگری روستایی رابطة معنیدار مثبت وجود دارد
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 -5به نظر میرسد بین عامل کالبدی (فیزیکی) و موفقیت گردشگری روستایی رابطة معنیدار مثبت وجود دارد
 -6به نظر میرسد بین عامل نهادی (مدیریتی) و موفقیت گردشگری روستایی رابطة معنیدار مثبت وجود دارد.
یافتههای پژوهش
الف( -یافتههای توصیفی)

بر اساس اطّنعات جمعآوریشده از پرس،نامه ،وضعیت پاسخ دهندگان بر اساس سن مطابق جدول ( )2است.
جدول :2 -توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش براساس سن
آماره

تعداد

درصد

درصد تجمعی

 15تا  25سال

43

20

20

 26تا  35سال

84

35

55

 36تا  45سال

70

30

85

بیشتر از  46سال

37

15

100

کل

234

100

سن

منبع( :نگارنده ،براساس یافتههای تحقیق.)1395 ،

بر اساس اطّنعات جمعآوری شده از پرس،نامه ،وضعیت پاسژخ دهنژدگان براسژاس سژطح تحصژینت مطژابق
جدول ( )3است.
جدول :3 -توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش براساس سطح تحصیالت
آماره

تعداد

درصد

درصد تجمعی

بیسواد

24

10

10

ابتدایی

62

26

36

متوسطه

71

30

66

دانشگاهی

80

34

100

کل

234

100

تحصیالت

منبع( :نگارنده ،براساس یافتههای تحقیق.)1395 ،

براساس اطّنعات جمعآوریشده از پرس،نامه ،وضعیت پاسخدهندگان براساس سطح شغل مطابق جدول ( )4است.
جدول :4 -توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش براساس سطح شغل
آماره

تعداد

درصد

درصد تجمعی

زارع و باغدار

33

14

14

دامدار

65

27

41

کارمند

9

4

45

کارگر

11

5

49

سایر شغلها

116

51

100

کل

234

100

شغل
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توصیف ویژگیهای مربوط به متغیرهای پژوه ،در جدول ( )5نشان داده شده است.
جدول :5 -میانگین و انحراف معیار بخشهای اقتصادی از لحاظ اشتغال و درآمد
درآمد

اشتغال

متغیر

تعداد

گردشگری

234

4/92

دامداری

234

3/57

1

خدمات جانبی

234

3/20

1/19

3/21

صنعت

234

000

000

000

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

0/34

4/92

0/34

3/57

1/02
1/17
000

منبع( :نگارنده ،براساس یافتههای تحقیق.)1395،

طبق دادههای جدول ( )5مشاهده میشود ،بین بخ،های مختلف اقتصادی ،بخ ،گردشژگری بژا میژانگین 4/92
هم از نظر اشتغال و هم از نظر ایجاد درآمد بیشترین تأثیر را داشته است و پس از آن ،بخ ،دامداری در مرتبژة دوم،
بخ ،خدمات جانبی در مرتبة سوم و بخ ،صنعت در مرتبة آخر قرار دارد .در ادامه ،طبق دادههای جژدول شژمارة
 ،6مشاهده میشود میانگین همة متغیرها بیشتر از حدّ متوسط (مقدار  )3است پس بهطور توصژیفی گفتژه مژیشژود،
وضعیت این متغیرها در حدّ مناسبی است امّا میانگین عوامل طبیعی ( )3/90از میژانگین سژایر متغیرهژا بیشژتر بژوده
است درنتیجه از نظر مطلوببودن در رتبة نخست قرار میگیرد.
جدول :6 -میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش
متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

عوامل طبیعی

234

3/90

0/89

عوامل اقتصادی

234

3/54

0/75

عوامل اجتماعی

234

3/41

0/74

عوامل فرهنگی

234

3/43

0/69

عوامل کالبدی

234

3/28

0/50

عوامل نهادی

234

3/21

0/63
منبع( :نگارنده ،براساس یافتههای تحقیق.)1395،

همانطورکه در جدول ( )7منحظه میشود در این پژوه ،،باتوجه به من کیسژر 6 ،عامژل دارای مقژدار ویژژة
بیشتر از  1برای عوامل مؤثر بر موفقیت گردشژگری روسژتایی اسژتخرا شژدند .پژس از چژرخ ،عژاملی بژا روش
واریماکس ،متغیرهای مربوط به عوامل مؤثر بر موفقیت گردشگری روستایی در  6عامل طبقهبندی شدند.
جدول :7 -عوامل استخراجشده با مقادیر ویژه و درصد واریانس
عوامل

تعداد

میانگین

انحراف معیار

طبیعی

2/38

2/43

%52

اقتصادی

2/28

2/34

%54

اجتماعی

1/98

2/02

%56

فرهنگی

1/82

1/87

%58

کالبدی

1/74

1/78

%60

نهادی

12/88

13/18

%73
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با اجرای دستور دوران متعامد (چرخ ،واریماکس) در بررسی نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بژر عوامژل مژؤثر بژر
موفقیت گردشگری روستایی نشان داده شد از  80پرس ،پژوه ،،همة پرس،ها از لحا داشتن بار عاملی مسژاوی
یا بیشتر از  ،0/30در  6عامل دستهبندی شدند (براساس گزارش لیچ ،برت و مورگان 2005 ،گویههایی که بار عژاملی
بیشتر از  0/30دارند ،پذیرفتنی هستند) بنابراین هیچ کدام از پزس ،هژای مبنژی بژر تحلیژل عژاملی اکتشژافی حژذف
نشدند درنتیجه میتوان تحلیل عاملی تأییدی را بر متغیرهای پژوه ،انجام داد .در شکل ( ،)2الگوی نهژایی عوامژل
مؤثر بر موفقیت گردشگری روستایی با روش تحلیل عاملی اکتشافی ،نشان داده شده است.
استفادة بهینه از وجود آبهای گرم معدنی ،برنامهریزی برای معرّفی و استفاده از گیاهان دارویی منطقه ،حفاظت
از پوش ،گیاهی و جانوری منطقه و معرّفی و بهرهگیری مطلوب و پایدار از آنها

جذب نیروی مازاد کشاورزی

ایجاد امکانات تحصیلی در روستا
عوامل طبیعی

ایجاد امکانات بهداشتی در روستا
سطح آگاهی مردم از آثار گردشگری

23/65

عوامل اجتماعی 23.65

عوامل اقتصادی

24/62

دسترسی به امکانات و خدمات رفاهی

26/45

24.62

دسترسی به مواد غذایی مناس

26.45

عوامل مؤثر بر موفقیت

بازاریابی تولیدات روستایی
فضاهای اقامتی و گردشگری
امکانات زیربنایی
سرمایهگذاری بخ ،دولتی

گردشگری روستایی

شیوة زندگی و الگوی مصرف مردم
آموزش مردم بومی

پسانداز و سرمایهگذاری

بازار محلی فروش محصویت بومی

عوامل نهادی

عوامل فرهنگی

نیروی متخصّص گردشگری

34/52

18/94

اعطای یارانه به سرمایهگذاران

تعدّد مراکز تصمیمگیری

34.52

18.94

توجّه به بهداشت آبهای گرم معدنی

دسترسی به خدمات اجتماعی

عوامل کالبدی
38/96

توجّه به ظرفیت ورزشی وکوهنوردی

38.96

فضای انگیزه برای سرمایهگذاری بخ ،دولتی ،توجّه دولت به

استفاده از ظرفیت وجود عشایر ،توجّه به صنایع دستی بومی ،بازار

برنامهریزی گردشگری ،تبلیغات و اطّنعرسانی

هفتگی و روزانه در روستا ،معرّفی آداب و رسوم سنتی روستا

راههای دسترسی مناس  ،اجرای پروژههای عمرانی ،دسترسی به خدمات آموزشی ،بهداشتی ،اداری ،مالی ژ بانکی،
فرهنگی ،کیفیت مساکن روستایی ،زیرساختهای کالبدی ،زیرساختهای ویژة گردشگری

شکل :2 -الگوی نهایی عوامل مؤثر بر موفقیت گردشگری

روستایی (منبع :نگارنده ،براساس یافتههای پژوه)1395 ،،
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آزمون فرضیهها با تحلیل عاملی اکتشافی ()EFA
همانطورکه در جدول ( )7منحظه شد ،در این پژوه ،باتوجه به من کیسر 6 ،عامل دارای مقدار ویژژة بیشژتر
از  1برای عوامل مؤثر بر موفقیت گردشگری روستایی استخرا شدند .پس از چرخ ،عاملی بژا روش واریمژاکس،
متغیرهای مربوط به عوامل مؤثر بر موفقیت گردشگری روستایی در  6عامل طبقهبندی شدند بنابراین براساس نتژایج
بهدستآمده و براساس بار عاملی بهدستآمده از نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی بر هرکدام از گویههژا ،مژیتژوان
به صورت زیر نتیجهگیری کرد .عوامل طبیعی موجود در این روستا شامل :آب وهوای بسیار مطبوع و مناس  ،وجژود
چند دهنه چشمة آبگرم ،وجود چشمههای آب سرد و همچنژین نزدیکژی بژه کژوه سژبنن و برخژورداری از همژة
مواه

این نزدیکی (وجود یینقهای طبیعی ،پوش ،گیاهی غنی در یینقها و  ،)...برای جژذب گردشژگر بژه ایژن

روستا بسیار مطلوب هستند .این یافتههای پژوه ،با یافتههژای  Fleischerو  Tchetchikدر سژال  2014همخژوانی
دارد .عوامل اقتصادی مانند زیادبودن سطح درآمد روستاییان از منابع گردشگری و ایجاد اشتغال و کژاه ،بیکژاری،
جذب نیروی مازاد کشاورزی ،کاه ،فاصلة درآمدی بین خانوارهژا ،بژه وجژود آوردن تنژوع فرصژتهژای شژغلی،
افزای ،انگیزة جوانان برای سکونت و اشژتغال در روسژتا و افژزای ،قیمژت زمژین هژا ،جایگژاه ویژژه ای در توسژعة
گردشگری در این روستا به دست آوردهاند امّا ازجمله مسائل ضروری از لحا اقتصادی که نیاز به توجّه و تجدیژد
نظر فوری مسئوین گردشگری در شهرسژتان دارنژد شژامل نبژود فضژاهای اقژامتی و گردشژگری ،کمبژود امکانژات
زیربنایی ،نبود سرمایهگذاریهای بخ ،دولتی ،اعطانکردن یارانه به سرمایهگذار بخ ،گردشگری ،نبود بژازار محلژی
برای فروش محصویت بومی و توجّه نکردن به جنبههای ورزشی و کوهنوردی منطقه هسژتند زیژرا توجّژه بژه ایژن
جنبههای اقتصادی ،نق ،مؤثری در موفقیت بیشتر توسعة گردشگری در ایژن روسژتا و جژذب گردشژگران از خژود
شهرستان و شهرستانهای مجاور دارد .این یافتههای پژوه ،بژا یافتژههژای شژارپلی ( ،)1380پژا

زن و همکژاران

( ،)1389تقدیسی و همکاران ( ،)1393داشپر ( ،)2016جوان و سقایی ( )1383و حیدری ساربان ( )1390همخژوانی
دارند .از لحا عوامل اجتماعی ،درصد باسوادان در این روستا زیاد است .کمبودن تن،های اجتمژاعی و مهژاجرت،
زیادبودن پایداری ،همبستگی و تعامل اجتماعی بین ساکنان روستا و زیادبودن میزان مشارکت و سطح آگاهی مژردم،
یکدستی در سطح زندگی مردم ،پویایی و تحرّ اجتماعی زیاد ،روابط فضایی و عملکردی مردم روسژتا بژا اطژراف،
عنقة مردم به حف آداب و رسوم گذشته و مهم تر از همه زیادبودن ضری

امنیت در روستا از جملژه مسژائل مهژم

اجتماعی هستند که نق ،مهم و مؤثری در موفقیت توسعة گردشگری در این روستا دارند امّا گفتنی است ،از لحژا
اجتماعی ،کمبود امکانات تحصیلی و بهداشتی در روستا و تعدّد مراکز تصمیمگیری ،مانع توسعة گردشژگری در ایژن
روستا شدهاند .این یافتههای پژوه ،با یافتههای سیپویری ( ،)2010دانیل ( ،)2003رکن الژدین افتخژاری و قژادری
( ،)1381حیدری ساربان ( )1390و مهدوی حاجیلویی و همکاران ( )1387همخژوانی دارنژد .از مهژمتژرین عواملل
فرهنگی مؤثر بر موفقیت گردشگری در این روستا ،برخورداری از وجژود ایژنت و عشژایر ،صژنایع دسژتی متنژوع،
محصویت بومی متنوع و مهم تر از همه طرز تفکر مناس

مردم محلی نسبت به توسعة گردشگری در روستا هستند.

این یافتههای پژوه ،با یافتههای بازبی ( ،)2000جنکینز ( ،)2000شریف زاده و همکژاران ( )1381و شژمسالژدینی
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( )1389همخوانی دارند .از لحا عوامل کالبدی ،وجود خدمات ارتباطی ،حمل ونقل عمژومی و اسژتفاده از مصژالح
بادوام و جدید در مساکن روستایی از عوامل مهم مؤثر بر توسعة گردشگری در این روستا هستند امّا باتوجه به نتایج
به دست آمده در این پژوه ،،نبود راه های ارتباطی روستایی مناس  ،کمبود دسترسی به خدمات آموزشی ،بهداشژتی،
مالی ژ بانکی ،اداری و فرهنگی ،نبود زیرساختهای مناس

کالبدی همچژون جژادههژای روسژتایی مناسژ

و  ...از

مهمترین موانع مؤثر بر جذب هرچه بیشتر گردشگر به این روستا هستند .این یافتههای پژوه ،با یافتههژای کروپژر
( ،)2009آرچژژر ( ،)2005کرمژژی و همکژژاران ( ،)1391جژژوان و سژژقایی ( )1383و تقدیسژژی و همکژژاران ()1393
همخوانی دارند .از لحا عوامل نهادی همانطورکه مشاهده میشود توجّه نکژردن بخژ ،دولتژی بژه ایجژاد فضژای
انگیزه برای سرمایهگذاری و همچنین نبود نهادهژای دولتژی مسژئول گردشژگری در ایژن روسژتا و مهژمتژر از همژه
اطّنعرسانی نامطلوب رسانهها (رادیو ،تلویزیون ،بروشور و  )...مانع جذب گردشگر و موفقیت گردشژگری در ایژن
روستا هستند درحالیکه سرمایهگذاری بخ ،خصوصی بژرای گردشژگری در ایژن روسژتا در حژدّ مطلژوبی اسژت.
میتوان نتیجهگیری کرد ،برای رسیدن به توسعة مناس

و پایدار در این روسژتا ،لژزوم توجّژه بخژ ،دولتژی در امژر

سرمایهگذاری ،ایجاد امکانات و تسهینت یزم و حذف قوانین دست وپاگیر و غیرضروری بژرای بخژ ،خصوصژی،
برای جذب هرچه بیشتر گردشگر در این روستا ضروری هستند زیرا بخ ،دولتی با برنامهریزی گردشگری اصژولی
و منطقی میتواند در کنار بخ ،خصوصی ،با ایجاد زمینههای یزم و بهرهگیری از فرصتها و ظرفیتهژای موجژود
در این روستا به توسعة همهجانبة این روستا کمک کند .این یافتههای پژوه ،با یافتههژای بژازبی ( ،)2000والفژورد
( ،)2001کرمی و همکاران ( ،)1391هارونی سلیمانی ( )1389و مهدوی حژاجیلویی و همکژاران ( )1387همخژوانی
دارند.
آزمون فرضیات به کمک تحلیل عاملی تأییدی)CFA( 1

در این بخ ،با روش تحلیل عاملی تأییدی ،فرضیههای موجود را بررسی خژواهیم کژرد .در شژکل ( ،)3الگژوی
معادیت ساختاری فرضیههای پژوه ،و در شکل ( ،)4مقدار  T-Valueفرضیههای پژوه ،نشان داده شدهاند.

شکل :3 -الگوی معادالت ساختاری فرضیههای پژوهش

شکل :4 -مقدار  T-Valueفرضیههای پژوهش

Consirmatory Factor Analysis

1
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فرضیة نخست پژوهش
به نظر میرسد بین عامل محیطی و موفقیت گردشگری روستایی رابطة معنادار مثبت وجود دارد.
در این پژوه ،همانطورکه در شکلهای ( )3و ( )4مشاهده میشود ،ضری

مسیر اثر عوامل طبیعی بر موفقیژت

گردشگری روستایی معادل  82درصد محاسبه شده است .برای این شاخص ،مقدار  20/63 ،tتخمین زده شده اسژت
بنابراین میتوان بیان کرد فرض صفر با  99درصد اطمینان رد میشود و باتوجه به معناداری و مثبت بودن این ضری ،
بین عامل طبیعی و موفقیت گردشگری روستایی رابطة معناداری وجود دارد یعنی مطلژوب بژودن عوامژل طبیعژی از
جمله آب وهوای مناس

و مطبوع ،وجود چشمههای معدنی گرم ،چشمههای معدنی سژرد ،رودخانژههژا و آبهژای

معدنی آشامیدنی ،ارتفاعات و کوهستانهای پربرف ،درّههای زیبژا و سرسژبز ،چشژمانژداز زیبژا بژا بژاغهژا و مراتژع،
سبزینگی و تنوع گیاهی ،وجود گیاهان دارویی ،موزة حیات وح ،طبیعی ،وجود یینق های طبیعی و پوش ،گیاهی
غنی در یینقها بر موفقیت گردشگری روستایی تأثیر بسزایی دارند.
فرضیة دوم پژوهش
به نظر میرسد بین عامل اقتصادی و موفقیت گردشگری روستایی رابطة معنادار مثبت وجود دارد.
در این پژوه ،ضری

مسیر اثر عوامل اقتصادی بر موفقیت گردشگری روستایی ،همان طورکه در شکل های ()2

و ( )3مشاهده میشود ،معادل  69درصد محاسبه شده است .برای این شژاخص ،مقژدار  20/74 ،tتخمژین زده شژده
است بنابراین میتوان بیان کرد فرض صفر با  99درصد اطمینان رد میشود و باتوجه به معناداری و مثبت بژودن ایژن
ضری

میتوان بیژان کژرد ،بژین عامژل اقتصژادی و موفقیژت گردشژگری روسژتایی رابطژة معنژاداری وجژود دارد

بدین معنی که بهترشدن عوامل اقتصادی ازجمله سطح درآمد ،ایجاد اشژتغال ،کژاه ،بیکژاری ،جژذب نیژروی مژازاد
کشاورزی ،کاه ،فاصلة درآمدی خانوارها ،تنوع فرصتهای شغلی ،افزای ،انگیزة جوانان برای سکونت و اشژتغال،
افزای ،قیمت زمین ها ،افزای ،پسانداز و سرمایهگذاری ،افزای ،دستمزد در فعالیتهای غیرکشاورزی ،مکانیژابی و
گسترش فعالیتهای بازاریابی تولیدات ،افزای ،تعداد واحدهای اقتصادی غیرکشاورزی ،وجژود فضژاهای اقژامتی و
گردشگری (هتلها و  ،)...وجود امکانات زیربنایی ،سرمایهگذاری بخژ ،خصوصژی ،سژرمایهگژذاری کژنن بخژ،
دولتی ،سرمایهگذاری برای ایجاد امکانات گردشگری در طژول سژال ،اعطژای یارانژه بژه سژرمایهگژذار گردشژگری،
پرداخت به جنبههای پزشکی آبهای گرم معدنی و پرداخت به جنبههای ورزشی و ظرفیتهای کوهنوردی منطقه و
بازار محلی برای فروش محصویت بومی بر موفقیت گردشگری روستایی تأثیر بسزایی دارد.
فرضیة سوم پژوهش
به نظر میرسد بین عامل اجتماعی و موفقیت گردشگری روستایی رابطة معنادار مثبت وجود دارد.
در این پژوه ،،همانطورکه در شکلهای ( )3و ( )4مشاهده میشود ،ضژری

مسژیر اثژر عوامژل اجتمژاعی بژر

موفقیت گردشگری روستایی ،معادل  58درصد محاسبه شده است .برای این شژاخص ،مقژدار  20/18 ،tتخمژین زده
شده است .بنابراین میتوان بیان کرد فرض صفر با  99درصد اطمینان رد میشود و باتوجهبه معناداری و مثبتبژودن
این ضری

میتوان بیان کرد بین عامل اجتماعی و موفقیت گردشگری روستایی رابطة معنژاداری وجژود دارد یعنژی
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بهترشدن عوامل اجتماعی ازجمله افزای ،امکانات تحصیلی ،درصد باسوادان ،امکانات بهداشتی ،سطح آگژاهی مژردم
و میزان رفاه روستایی (افزای ،کیفیت مساکن ،توقعات و  )...کاه ،مهاجرت ،نر رشد جمعیت ،فقر و تژن،هژای
اجتماعی در روستا پایداری همبستگی اجتماعی و تعامل دسترسژی بژه خژدمات اجتمژاعی بژه ویژژه بژرای مژردان
مشارکت در فعالیتهای مختلف سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی روابط فضایی و عملکردی مژردم روسژتا بژا اطژراف
پویایی و تحرّ اجتماعی اعتماد مسئوین به مردم محلی شیوة زندگی و الگوی مصرف مردم انگیزة مانژدگاری در
روستا عنقة مردم به حف آداب و رسوم گذشته افزای ،ضری

امنیت کاه ،تعدّد مراکز تصمیمگیژری و کژاه،

فاصلة طبقات اجتماعی بر موفقیت گردشگری روستایی تأثیر بسزایی دارند.
فرضیة چهارم پژوهش
به نظر میرسد بین عامل فرهنگی و موفقیت گردشگری روستایی رابطة معنادار مثبت وجود دارد.
در این پژوه ،ضری

مسیر اثر عوامل فرهنگی بر موفقیت گردشگری روستایی ،همان طورکه در شکل هژای ()3

و ( )4مشاهده میشود ،معادل  69درصد محاسبه شده است .برای این شژاخص ،مقژدار  20/33 ،tتخمژین زده شژده
است بنابراین میتوان بیان کرد فرض صفر با  99درصد اطمینان رد میشود و باتوجّه به معناداری و مثبت بژودن ایژن
ضری

میتوان بیان کرد بین عامل فرهنگی و موفقیت گردشگری روستایی رابطة معناداری وجود دارد بدین معنی که

بهترشدن عوامل فرهنگی ازجمله طرز تفکر مردم محلی ،اینت و عشایر ،صنایع دسژتی متنژوع ،بازارهژای هفتگژی و
روزانه ،محصویت بومی متنوع و آداب و رسوم سنتی ویژه بر موفقیت گردشگری روستایی تأثیر بسزایی دارند.
فرضیة پنجم پژوهش
به نظر میرسد بین عامل کالبدی و موفقیت گردشگری روستایی رابطة معنادار مثبت وجود دارد.
همان طورکه در شکل های ( )3و ( )4مشاهده میشود ،در این پژوه ،ضری

مسیر اثر عوامل کالبدی (فیزیکژی)

بر موفقیت گردشگری روستایی ،معادل  42درصد محاسبه شده است .برای این شاخص ،مقدار  18/14 ،tتخمین زده
شده است بنابراین میتوان بیان کرد فرض صفر با  99درصد اطمینان رد میشود و باتوجه به معناداری و مثبت بژودن
این ضری

میتوان نتیجه گرفت بین عامل کالبدی (فیزیکی) و موفقیت گردشگری روستایی رابطة معناداری وجژود

دارد یعنی بهترشدن عوامل کالبدی (فیزیکی) از جملژه راه هژای روسژتایی ،اجژرای پژروژههژای عمرانژی ،خژدمات
حمل ونقل عمومی (رفت و برگشت به شهر و روستاهای مجاور) ،خدمات ارتبژاطی (مخژابرات ،تلفژنهمژراه ،تلفژن
ثابت و  ،)...تقاضا برای نهادههای خدماتی (بهداشت ،تنظیم خانواده ،آموزش) ،دسترسی به انژواع خژدمات عمژومی،
آموزشی ،بهداشتی ،مالی و بانکی ،مراکز مهمانپذیر مانند (هتژلهژا ،مهمژانسژراها و  )...در روسژتا ،کیفیژت مسژاکن
روستایی ،استفاده از مصالح بادوام و جدید در مساکن ،وسایل و تسهینت رفاهی در مساکن روستایی ،دسترسژی بژه
خدمات اداری و فرهنگی ،زیرساختهای کالبدی و زیرسژاختهژای خژاص گردشژگری بژر موفقیژت گردشژگری
روستایی تأثیر بسزایی دارند.
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فرضیة ششم پژوهش
به نظر میرسد بین عامل نهادی و موفقیت گردشگری روستایی رابطة معنادار مثبت وجود دارد.
در این پژوه ،ضری

مسیر اثر عوامل نهادی بر موفقیت گردشگری روستایی همان طورکه در شکل هژای ( )3و

( )4مشاهده میشود ،معادل  61درصد محاسبه شده است .بژرای ایژن شژاخص ،مقژدار  19/11 ،tتخمژین زده شژده
است بنابراین میتوان بیان کرد فرض صفر با  99درصد اطمینان رد میشود و باتوجه به معناداری و مثبت بژودن ایژن
ضری

میتوان بیان کرد بین عامل نهادی و موفقیت گردشگری روستایی رابطة معناداری وجود دارد بدین معنژی کژه

هرچه بهترشدن عوامل نهادی شامل اطّنعرسانی رسانهها (رادیو ،تلوزیون ،بروشور و  )...بژرای گردشژگری روسژتا،
فضای انگیزه برای سرمایهگذاریهای دولتی ،فضای انگیزه برای سرمایهگذاریهای بخ ،خصوصی ،نهادهای دولتژی
زیربط (نمایندگی میراث فرهنگی ،موزه و  )...در روستا و توجّه دولت به برنامهریزی دربارة گردشژگری در روسژتا،
بر موفقیت گردشگری روستایی تأثیر بسزایی دارند.
نتیجهگیری و ارائة پیشنهادها
هدف اصلی از اجرای برنامههای مختلف در نواحی روستایی ،رسیدن به توسعة روسژتایی اسژت .در ایژن زمینژه
راهبردهای متعدّدی در دورههای مختلف مطرح شدهاند .راهبرد توسعة گردشژگری در نژواحی روسژتایی باتوجّژه بژه
وجود مشکنت و تنگناهایی مانند نبود فرصتهای شغلی ،فقر ،مهاجرت روسژتا ژژ شژهری و  ...مژیتوانژد یکژی از
راهکارهای مهم در مناس کردن محیط روستایی بژرای سژاکنان آن باشژد .توسژعة گردشژگری روسژتایی مژیتوانژد
فرصتهای جدیدی برای اشتغال و درآمد روستاییان ایجاد کند اگر چه در بیشتر روستاهای کشژور مژا جاذبژههژای
فراوان طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی و ورزشی وجود دارند ،کمبود امکانات و نبود زیرساختهای مناس  ،پیوسته مژانع
از رونق جدّی این فعالیت بوده است .در همین راسژتا گردشژگری روسژتایی در ایژران ،بژدون برنامژهریژزی و تنهژا
به صورت اتّفاقی انجام میشود .باتوجّه به اهمیت گردشگری در فرایند برنامهریزی توسعة روستایی ،توجّژه بژه آن در
برنامهها و طرحهای توسعة روستایی به ویژه طرحهای محلی ضرورت بسیار دارد .برای ایفای نق ،مثبت گردشگری
در فرایند توسعة روستا ،توجّه به مدیریت محژیط زیسژت ،مشژارکت محلژی ،قژوانین صژریح و محکژم ،بازاریژابی و
برنامهریزی واقعبینانه درزمینة گردشگری ،ضروری هستند .موفقیت روش پایدار ،به عوامل زیادی همچون مشژارکت
جامعة محلی در برنامهریزی ،مشارکت در توسعة گردشگری روستایی و مدیریت گردشگران وابسته است .روسژتای
موئیل واقع در شهرستان مشگینشهر نیز از لحا طبیعی بژا داشژتن چشژمههژای آب گژرم ،برخژورداری از مواهژ
نزدیکی به سبنن ،تنوع گیاهی و جانوری ،وجود آبشار ،درّههای سرسبز ،چشمانداز زیبا و مراتع و باغ ها و غیژره از
لحا فرهنگی با داشتن آداب و رسوم ویژه ،وجود عشایر ،صنایع دستی متنوع ،محصویت دامژی و بژاغی ،پژرورش
زنبور عسل و مهم تر از همه طرز تفکر مناس

مردم محلی نسبت به ورود گردشگر و از لحا کالبدی با نزدیکی بژه

مرکز شهرستان ،وجود تسهینت رفاهی در مساکن روستایی ،وجود راه های دسترسی داخل روستا و  ...برای اجژرای
پروژههای توسعة گردشگری موقعیت بسیار مناسبی دارد درنتیجه ،رفع کمبودهژای زیرسژاختی گردشژگری در ایژن
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روستا میتواند در جذب گردشگران بسیار موثر باشد .از مهمترین دییل موفقنبودن این روستا در جژذب گردشژگر،
عنوه بر کمبود امکانات و زیرساختهای گردشگری ،اطّنعرسژانی و تبلیغژات نامناسژ

بژرای ایژن روسژتا اسژت.

درمجموع ،توسعة گردشگری هر مکان ،نیازمند جاذبههای طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی و امکانات زیرساختی خژدماتی،
تفریحی ،ورزشی و  ...است .این موارد مهمتژرین پایژههژای گردشژگری را تشژکیل مژیدهنژد و بژرای رسژیدن بژه
گردشگری پایدار ،ضروری هستند .بسیاری از این جاذبهها در روستای بررسژی شژده وجژود دارنژد در مقابژل ،ایژن
روستا در زمینههای تبلیغاتی ،اقامتی ،برنامهریزی گردشگری ،تفریحات و ورزشهژای کوهسژتانی ،عوامژل نهژادی و
مدیریتی و همچنین وجود راههای دسترسی مناس

بهطور چشژمگیری بژا ضژعفهژایی روبژهرو اسژت .بژا معرّفژی

جاذبههای گردشگری روستا با رسانههای گروهی و اینترنت میتوان به توسعة گردشگری روستایی و تأمین خدمات
یزم برای گردشگران کمک کرد .با مدیریت شایسته و برنامهریزیهای یزم میتوان بسیاری از توانمندیهژای بژالقوة
موجود را در این روستا به توانمندیهای بالفعل تبدیل کرد و با این روش ،با توسژعة گردشژگری در منطقژه ،زمینژة
یزم را برای ایجاد اشتغال ،درآمد و درنهایت ،توسعة روستایی فراهم کرد .درمجموع میتژوان ایژن گونژه بیژان کژرد،
برای توسعة صنعت گردشگری در این روستا باید به زیرشاخصهای عوامل طبیعی شامل استفادة مطلژوب از وجژود
آبهای گرم معدنی روستا و اطراف آن ،مشارکت و برنامهریزی یکپارچه و همگانی برای استفاده از گیاهان دارویژی
و پوش ،گیاهی و جانوری منطقه با در نظر گرفتن همة اصژول زیسژتمحیطژی عوامژل اقتصژادی شژامل شژاخص
امکانات زیربنایی و زیرساختها ،سرمایهگذاری بخ ،دولتی ،امکانات بهداشتی ،آموزشی ،درمژانی ،مراکژز خریژد و
توجّه به جنبههای ورزشی و کوهنوردی منطقه عوامل اجتماعی شامل شاخص توجّه به امکانات تحصیلی در روستا،
سطح آگاهی مردم از آثار گردشگری ،آموزش مردم بومی ،دسترسی به خژدمات و امکانژات رفژاهی و مژوادّ غژذایی
مناس

و شاخص تعدّد مراکز تصمیمگیری عوامل فرهنگی شامل شاخص صنایع دستی ،بازارهای هفتگی و روزانژه

و استفاده از ظرفیت وجود عشایر شاهسژون عوامژل کالبژدی شژامل شژاخص راههژای دسترسژی مناسژ  ،اجژرای
طرحهای عمرانژی ،انژواع دسترسژی بژه خژدمات آموزشژی ،بهداشژتی ،مژالی  -بژانکی ،اداری ،فرهنگژی ،شژاخص
زیرساختهای کالبدی و زیرساختهای ویژة گردشگری و عوامل نهادی شامل شاخص توجّه دولت به برنامهریژزی
برای گردشگری ،ایجاد فضای انگیزه برای سرمایهگذاری دولتی ،تبلیغات و اطّنعرسانی توجّه ویژه شود .از مجمژوع
شاخصها تعداد  36شاخص ،اگر به آنها توجه و رسیدگی شود ،بیشترین اثرگذاری را بژر توسژعة ایژن صژنعت در
روستای موئیل خواهند داشت .از سویی برنامهریزی مسئوین دولتی در سطح شهرستان نیاز به رویکرد جژامعنگژر و
همچنین هماهنگ کردن بخ،های مختلف مرتبط دارد .به طورکلی با به کارگیری روش تحلیل عاملی ،عوامل مؤثر بژر
موفقیت گردشگری روستای موئیل بهترتی

اهمّیت عبارتند از:

 -1توجّه دولت به برنامهریزی گردشگری در این روستا و اینکه گردشژگری در ایژن روسژتا از حالژت اتّفژاقی و
بدون برنامه خار شود .همچنین سرمایهگذاریهای دولتی دربارة ایجاد امکانات زیربنژایی و زیرسژاختهژای ویژژة
گردشگری و مهمتر از همه تبلیغات و اطّنعرسانی در درجة اول اهمّیت قرار دارند
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 -2راه های دسترسی مناس

برای جذب گردشگران ،امکانات اقامتی و تفریحی ،توجّه بژه جنبژههژای ورزشژی و

کوهنوردی منطقه نیاز به برنامهریزی و توجّه دارد
 -3تعدّد مراکز تصمیمگیری در این روستا یکی از مهمتژرین موانژع توسژعة گردشژگری در آن اسژت .از سژویی
آموزش مردم بومی و افزای ،آگاهی مردم از آثار مثبت گردشگری ،ایجاد بازارهای روزانژه و هفتگژی بژرای فژروش
محصویت بومی ،توجّه به جنبة بهداشتی آبهای گرم معدنی و استفاده از همة ظرفیژتهژای وجژود آبهژای گژرم
معدنی در روستا و اطراف آن نیاز به مشارکت و برنامهریزی یکپارچه و همگانی با هماهنگی همة دستگاههای مرتبط
با گردشگری در سطح استان و شهرستان دارد.
ارائة پیشنهادها
ازآنجاکه ش ،دسته عوامل طبیعی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،کالبدی و نهادی در موفقیت توسعة گردشژگری
در این روستا نق ،مهمی داشتهاند ،در پژوه ،حاضر ،برای برطرف کردن مشکنتی که به آنها اشاره شد و با هدف
بهرهگیری بیشتر از تواناییها و امکانات بالقوة موجود در این روستا به تفکیک هر دسته از عوامل مژؤثر مطژرحشژده،
پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه میشوند:
در بخش عوامل طبیعی:

-1استفاده از همة ظرفیت وجود آبهای گرم معدنی موجود در روستا و اطراف آن و ایجاد تسهینت یزم بژرای
بهرهبرداری از آنها
-2برنامهریزی برای معرّفی و بهرهبرداری از وجود گیاهان دارویی منطقه با حف آنها بژرای رسژیدن بژه توسژعة
زیستمحیطی پایدار
-2جلوگیری از تخری

محیط زیست و تنظیم برنامههای توسعة گردشگری متناسژ

بژا شژرایط زیسژت محیطژی

منطقه
-3توسعة ورزشهای کوهستانی مانند اسکی روی برف ،یخنوردی ،صخرهنوردی ،پاراگنیدر و غیره.
در بخش عوامل اقتصادی:

 -1توسعه و تجهیز هرچه بیشتر استخرها و مکانهای بهداشتی وابسته به آبهای گرم معدنی این روستا و منطقة
آن با وسایل و امکانات پیشرفته برای جذب هرچه بیشتر گردشگران
 -2تجهیز جاذبههای گردشگری با سژطوحی اسژتاندارد از خژدمات بهداشژتی ،درمژانی ،حمژلونقژل ،پشژتیبانی،
اطّنعرسانی و ...
 -3ارائة تسهینت مالی و تخصّصی برای تجهیز و ساماندهی اقامتگاههای موجود
 -4ایجاد کمپینگها و اقامتگاههای سبک با همة تجهیزات مربوطه ،اطراف آبهای گرم معدنی
 -5ارائة تسهینت و تخصیص اعتبارات برای اجرای پروژههای پیشنهادی.
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در بخش عوامل اجتماعی:

 -1اجرای دورههای آموزشی برای منابع انسانی شاغل در بخ،های مختلف گردشگری
 -2استفاده از خردهفرهنگهای بومی در توسعة گردشگری این روستا
 -3برگزاری کارگاههای آموزشی برای روستاییان و آموزشهای مرتبط برای تعامل با گردشگران
 -4ایجاد زمینة مشارکت ساکنان روستا برای توسعة روستا
 -5عنوه بر سرمایهگذاری در صنعت گردشگری ناحیة بررسی شده و انجام اقدامات اولیه ماننژد ایجژاد و ارتقژای
زیرساختها ،تأسیسات و تسهینت اقامتی ،بهداشتی ،رفاهی آموزش ساکنان محلی و گردشگران واردشده به منطقه
در راستای بهرهگیری بهینه از جاذبههای متنوع گردشگری منطقه و رعایژت شژاخصهژای توسژعة پایژدار روسژتایی
ضروری هستند.
در بخش عوامل فرهنگی:

 -1احیا و تولید صنایع دستی بومی برای عرضه به گردشگران
 -2ایجاد بازارهای روزانه و هفتگژی بژرای سژایر تولیژدهای روسژتایی شژامل صژنایع دسژتی ،گیاهژان دارویژی،
فرآوردههای دامی و  ...در فصول ورود گردشگران برای کس

درآمد و ایجاد اشتغال برای افراد بومی

 -3استفاده از ظرفیت وجود عشایر شاهسون در منطقه و گسترش گردشژگری عشژایری بژا برنامژهریژزی دقیژق،
یکپارچه و با هماهنگی سازمانهای مسئول برای حف و بهرهبرداری مطلوب و پایدار از این استعدادهای بالقوه.
در بخش عوامل کالبدی:

 -1توجّه به دسترسی مطلوب گردشگران به جاذبههای گردشگری روستا با گسترش راههای آسفالته و اسژتاندارد
با هماهنگی ارگانها و سازمانهای مربوط به حملونقل جادّهای
 -2آماده کردن زمین های مستعد برای ایجاد خدمات گردشگری با بخ،های عمومی و دولتی و واگذاری آنها به
بخ ،خصوصی برای ایجاد و توسعة امکانات
 -3تجهیز و تقویت زیرساختهای حملونقل اعم از نوسازی ناوگان حملونقل جادّهای ،توسعة راههای آسژفالته
و مطلوب
 -4گسترش زیرساختها و خدمات باتوجّهبه موقعیت مکانهای رقی

در منطقه.

در بخش عوامل نهادی:

-1معرّفی جاذبههای گردشگری این روستا با چا  ،انتشار ،تهیة بروشور ،تهیة فیلمهای مستند و ...
 -2معرّفی مزیژتهژای نسژبی مشژگینشژهر درزمینژة سژرمایهگژذاری در بخژ ،گردشژگری و تسژهیل شژرایط
سرمایهگذاری در این روستا
 -3ایجاد هماهنگی میان سازمانهای دولتی مرتبط با بخ ،گردشگری در سژطح شهرسژتان و اسژتان بژرای رفژع
مقرّرات دستوپاگیر برای تسهیل سرمایهگذاری بخ ،خصوصی و افراد حقیقی.
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