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  ...ي  بررسي و ارزيابي نقش اجراي طرح هادي در توسعه

  
  
  

 1396 بهار 46جغرافيا و توسعه شماره 

  09/12/1394: وصول مقاله 
  18/08/1395: نهايي  تأييد

  79- 100 :صفحات
  

  گردشگري روستاهاي توريستي ي دي در توسعهها  طرحبررسي و ارزيابي نقش اجراي 
 روستاي توريستي صور در شهرستان بناب: موردي ي مطالعه

  
  4محبوبه نقابي ،3علي مجنوني توتاخانه ،2*صغرا نيرومند شيشوان ،1وكيل حيدري سارباندكتر 

  

  چكيده
هاي هادي است، اول اينكه ميزان موفقت طرح      اهمي تهاي هادي در روستاهاي توريستي از دو جنبه داراي تهيه و تدوين طرح

 ي ههاي توسعي خود نيازمند انجام طرحوابسته به شرايط محيطي و انساني بوده و دوم اينكه روستاهاي توريستي بنا به كاركرد ويژه
 ساكنانديدگاه سه گروه دي از ها  طرحاجراي  آثارهدف اصلي شناسايي و تحليل  تحقيق حاضر با. متناسب با كاركرد گردشگري هستند
هاي ، از نوع پژوهش     ماهي تنظر  تحقيق از. روستاهاي فاقد گردشگري صورت گرفته است ساكنانروستاهاي توريستي، گردشگران و 

 ي جامعه. شود ها، از نوع تحقيقات ميداني محسوب مي نظر نحوه گردآوري داده ها، پيمايشي و از     متغي رلحاظ درجه كنترل  كمي، از
منظور رعايت اصل برابري،   عالوه بر اين به .)=72N(دهد اين تحقيق را تمامي سرپرستان خانوارهاي روستاي صور تشكيل مي آماري

. شده است  نفر نيز از روستاي فاقد گردشگري آلقو و به روش تصادفي ساده انتخاب 72شده به اين روستا و  نفر از گردشگران وارد 72
. روايي پرسشنامه با نظر پانلي از كارشناسان و پژوهشگران مورد تأييد قرار گرفت. پرسشنامه استفاده گرديدها از  براي گردآوري داده

) پرسشنامه در سه گروه 45مجموع ( هاآزمون در هر يك از گروه صورت پيش پرسشنامه به  15براي تعيين پايايي ابزار تحقيق تعداد 
و  886/0، گردشگران 874/0شده براي مقياس اصلي پرسشنامه روستاي گردشگري صور   مقدار آلفاي كرونباخ محاسبه. انجام گرفت

هاي آمده از تحليل عاملي نشان داد كه انتظارات هر سه گروه در مورد عامل دست نتايج به. به دست آمد 901/0روستاي فاقد گردشگري 
اجراي  آثاردرصد از واريانس كل  5/73درمجموع . استمحيطي متفاوت  ساختاري، اجتماعي، بهداشتي، اقتصادي و زيست -كالبدي
هاي ها اثبات و آزموندار بين انتظارات گروهوجود تفاوت معني Anovaعالوه بر اين نتايج آزمون . نمودنددي را تبيين ميها  طرح

در . دو گروه از روستاهاستتعاقبي نيز نشان داد كه بيشترين اختالف بين گروه گردشگران و كمترين ميزان شكاف بين  -تكميلي
مورد مطالعه ارائه شده  ي هاي محدودهي بهبود وضعيت طرحهاي پژوهش بحث و پيشنهادات كاربري در زمينهنهايت با توجه به يافته

  .است
  .، روستاي صور 5ي گردشگري،  روستاي توريستي، بنابدي روستايي، توسعهها  طرح :ها هواژكليد

                                                     
 v-heidari@uma.ac.ir                                                                                                دانشگاه محقق اردبيلي ،ريزي روستايي دانشيار جغرافيا و برنامه - 1
  s.nirouman.shishavan@bonabu.ac.ir                                                                         *بناب دانشگاه ،علمي گروه مهندسي معماري  تأعضو هي - 2
 a.majnouni@bonabu.ac. ir                                                                                                                       دانشگاه بناب ،مدرس مهندسي معماري - 3

  negabi.m@bonabu.ac.ir.com                                                                              بدانشگاه بنا ،علمي گروه مهندسي معماري  تأعضو هي - 4
است كه توسط دانشگاه  "گردشگري روستاي توريستي صور در شهرستان بناب ي تدوين سند راهبردي توسعه"پژوهشي با عنوان  پژوهش حاضر بر گرفته از طرح -5

  .بناب حمايت مالي شده است
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  مقدمه 
يابي گردشگري در دست ي مثبت و سازنده آثارامروزه  

جانبه در جوامع روستايي بر  متوازن و همه ي به توسعه
كه هر يك از  نحوي  به. شده است همگان آشكار

كشورها و در هر سطحي از توسعه با استفاده از 
ريزي جهت هاي گردشگري اقدام به برنامهظرفيت

محيطي  توسعه در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و زيست
. )Phillips et al,2013: 96(نمايند مي روستاهاي خود

ي  زمينه از طرفي بررسي تجارب كشورهاي مختلف در
دسته از  روستايي بيانگر دو ي هاي توسعهسياست
هاي گروه  مؤلفه :باشداصلي مي  و رويكردهاي هامؤلفه

اول، شامل منابع توسعه اعم از منابع طبيعي و انساني 
وسعه و ساختار آن گروه دوم، شامل فضاهاي ت. است

فضاها است، مانند شرايط جغرافيايي و اقليمي كه 
فضاها و  ي دهنده  هاي عمران روستايي شكلطرح

در محيط روستايي        فعالي تزيست و  كالبدهاي محل
بديهي است كه . )Messely et al, 2010: 22(است 

هاي  سطح برخورداري روستاها از منابع و قابليت
روستاها كه برگرفته از موقعيت طبيعي و انساني 

 يكسان نيست جغرافياي ممتاز روستا بوده،
)Amekawa, 2011: 121-122.(  به عبارتي، برخي از

روستاها به دليل شرايط و موقعيت مناسب داراي 
هاي طبيعي، فرهنگي و تاريخي هستند كه جذابيت

ي براي اين عامل منجر به اطالق روستاهاي گردشگر
گونه توانايي اين. روستاها شده استاين گروه از 

                                              ً روستاها، همواره طيف وسيعي از افراد را كه عمدتا  
افراد خسته از زندگي شهرنشيني هستند به سمت 

  . )Phillips et al, 2013: 102( نمايدخود جذب مي
ميان آنچه مسلم است اينكه امروزه صرف  در اين

ساني هاي طبيعي و انبرخورداري روستاها از قابليت
جهت جلب گردشگران كافي نبوده و اين امر نيازمند 

هاي الزم و متناسب سازي امكانات و زيرساخت فراهم
ها و نيازهاي هر دو گروه از گردشگران و با خواست

زيرا ؛ )Komppula, 2014: 364( محلي است جوامع
توسعه هر چه بيشتر گردشگري روستايي مستلزم 

گردشگران براي ورود و ماندگاري در روستاهاي  تشويق
 ).Komppula,2014:366( رفاهي آنان است امكانات تأمين

خدمات رفاهي در توسعه و رونق       اهمي تي  زمينه در
عقيده دارد كه ) 2010( 1،پراويترياگردشگري روستايي

يابي به توسعه از مسير گردشگري نيازمند تأمين دست
 گانه مردم، نظر گرفتن تابع سهامكانات رفاهي و با در 

. )Privitera,2010:62-63(است   محيط گردشگر و
 توسعه) 2010( 2بروك نظر سند عالوه بر اين از

گردشگري در روستاهاي جهان سوم يك رويكرد دو 
گذاران كشورهاي بدين نحو كه سياست. جانبه است

از در حال توسعه بايستي از توانمندي و نقش هر يك 
ديگري  رفاهي در تقويت گردشگري و خدمات يهامؤلفه

چند       در طي . )Sandbrook, 2010: 126(غافل نشوند 
هاي متعددي در  ي گذشته نيز در ايران برنامهدهه

راستاي توسعه و عمران روستاها تهيه، تصويب و اجرا 
ها بدون درنظر گرفتن اينكه اغلب اين برنامه. است شده

هايي است، و يا محدوديت ها قابليت چه روستايي داراي
نظر قرار دادن نوع                          سازي شده و يا در صورت مد پياده

هاي روستايي، به علت عدم جلب ها و قابليتتوانمندي
چنداني نداشته  روستاييان در عمل موفقيت مشاركت

  ). 27: 1388پژوهشكده سوانح طبيعي، (است 
روستايي كه  ي هاي توسعهترين طرحيكي از مهم

روستاها  ي بعد از پيروزي انقالب اسالمي براي توسعه
باشد كه به دي روستايي ميها  طرحتهيه شده است 

يابي به شرايط مطلوب  منظور ايجاد تغيير و دست
هاي انساني در نواحي روستايي به زيستي در سكونتگاه

كه  بطوري).154: 1389برزو و همكاران،(است اجرا درآمده
ه عنوان روستايي ب ديها  طرحن گفت كه امروزه توامي

هاي روستايي در حال  تنها طرح عمراني در محيط

                                                     
1-Privitera 
2-Sandbrook 
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وليت بنياد مسكن انقالب ؤسازي است كه مسپياده
اسالمي و زير نظر معاونت عمران روستايي و در 
راستاي رفع مشكالت اساسي روستاهاي كشور يعني 

روستايي و نابساماني وضع كالبدي و كيفيت مساكن 
باشد تأمين نيازهاي رفاهي روستاييان در حال اجرا مي

رو، با در نظر  از اين ).45: 1388شارمي،  آمار و صميمي(
سو و همچنين  هاي هادي از يكگرفتن اهميت طرح

با توجه به اينكه امروزه اين طرح تنها طرح اجرايي در 
اي                           ً                     روستاها بوده و از طرفي فعال  برنامه و طرح جداگانه

روستاهاي گردشگري تدوين  ي براي مديريت و توسعه
تأمين نيازها و رفع       اهمي تنشده است، لذا ضرورت و  

دي ها طرحگردشگري در بطن  ي موانع توسعه
: 1390رضواني، (زيادي است       اهمي تروستايي داراي 

هاي  زيرا بررسي روند طراحي و اجراي طرح ؛)170
و  گردشگرپذيرهادي روستايي در محيط روستاهاي 

تواند بسيار ها در ابعاد مختلف مياين طرح آثارارزيابي 
ضروري باشد، زيرا خدمات و كاركردهاي مورد انتظار 

هاي هادي در روستاهاي گردشگري با از طرح
كاركردهاي اين طرح در روستاهاي عادي تفاوت دارد 

انتظارات و  توجه به ،)125: 1392افتخاري و همكاران، (
هاي هادي هاي ذينفعان مختلف از طرحخواست

سو اطالعات الزم براي مديران را از  روستايي، از يك
طريق يك فرايند بازخوردي كارآمد جهت مديريت 

روستاهاي گردشگري از روستاهاي  ي متفاوت و بهينه
هاي ها بتوانند روش سازد تا آنعادي فراهم مي

نيازهاي  ها وتر و بهتري را براي تأمين خواستمناسب
گردشگران و افراد محلي انتخاب نموده و از سوي 

را  ها و موانع زمينهديگر، از طريق شناسايي ضعف
براي گسترش روزافزون تعداد گردشگران فراهم سازند 

روستاي توريستي  ).45: 1388آمار و صميمي شارمي، (
صور از توابع شهرستان بناب در استان آذربايجان 

هاي گردشگري متعددي در بليتشرقي نيز داراي قا
كه بر اساس  وريبط. ابعاد طبيعي و تاريخي است

برآوردهاي كارشناسان، اين روستا در مجموع داراي 
 چشمه آب(عد طبيعي                گردشگري در دو ب  ي جاذبه 13

هوايي كوهستاني،  و دائمي، آب معدني، رودخانه 
و ) غيره ونخورده  غارهاي طبيعي، طبيعت بكر و دست 

غارهاي باستاني و زيرزميني، مسجد ( تاريخي شامل
تاريخي، فرهنگ خاص و سنتي اهالي، لباس سنتي و 

شده  با توجه به مطالب گفته . است) غيره تاريخي و
سؤالي كه در اين زمينه  ترين توان گفت كه مهممي

اجراي  آثارترين  شود اين است كه مهممطرح مي
اي گردشگري هاي هادي روستايي در روستاه طرح

  :چيست
  

  نظري پژوهش نيمبا
  گردشگري و گردشگري روستايي

اي بودن  رشته به دليل چند وجهي و ميان  
هاي مختلفي اعم از اقتصادي،  گردشگري، از ديدگاه

تواند مورد  جغرافيا و مديريتي مي شناختي، جامعه
شايد به همين دليل است كه . بررسي قرار گيرد

از گردشگري با توجه به تاكنون تعاريف متعددي 
  هاي مختلف صورت گرفته است ديدگاه رشته

 )Marques and Santos, 2015: 5.( 

گردشگري را چنين تعريف ) 1931( 1آرتور بورمن
هايي را در  گردشگري مجموعه مسافرت: كرده است

منظور استراحت و تفريح و تجارت يا  گيرد كه به  برمي
منظور شركت در   هاي شغلي و يا به       فعالي تديگر 

مراسم خاص انجام گيرد و غيبت شخص گردشگر از 
اين مسافرت موقتي و                          محل سكونت دائم خود در طي 

 ).Tian et al, 2016: 445( باشد گذرا مي

از ديدگاه بازاريابي و بازاريابان گردشگري به 
شود كه در جريان مسافرت  ي گفته مي      فعالي تمجموعه 

اين فرايند شامل هر . افتد يك گردشگر اتفاق مي
ي كه در جريان مسافرت يك گردشگر اتفاق       فعالي ت
ريزي سفر، مسافرت به مقصد،  افتد مانند برنامه مي

                                                     
1-Arthur Borman 
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اقامت، بازگشت و حتي يادآوري خاطرات آن نيز 
نوان ع  را كه گردشگر به هايي       فعالي تهمچنين . شود مي

دهد نظير خريد كاالهاي  مي بخشي از سفر انجام
مختلف و تعامل ميان ميزبان و ميهمان را نيز در 

و فعل و        فعالي تتوان هرگونه  بطوركلي مي. گيردبرمي
انفعالي را كه در جريان سفر يك گردشگر اتفاق 

 .)Lumsdon,les,1997:18( كرد تلقي گردشگري،افتد مي

هاي سوئيسي كه بيشتر  اقتصاددان 1942در سال 
صنعت گردشگري را محور تحقيقات و مطالعات خود 
                            ً                    قرار داده بودند، تعريف نسبتا  بهتري به دست دادند 

نام  1توان از تعريف هونزيكرـ كراپف كه از آن جمله مي
وي گردشگري عبارت است از ظهور  ي به عقيده. برد

مجموعه روابطي كه از مسافرت و اقامت يك نفر غير 
بومي بدون اقامت و اشتغال دائم در يك محل به وجود 

  . )Marques and Santos, 2015: 7(آيد  مي
سازمان توريسم جهاني تعريف ذيل را در مورد 

گردشگري، مجموعه ": گردشگري ارائه كرده است
كه فرد در مسافرت و در مكاني خارج از  كارهايي است

دهد، اين مسافرت بيش  محيط محصول خود انجام مي
كشد و هدف آن تفريح، تجارت  از يك سال طول نمي

 :Pamucar et al, 2015( "هاي ديگر است       فعالي تيا 

با توجه به تعريف جامع گردشگري  .)652-653
گفت كه گردشگري روستايي نيز عبارت است  توان مي
گردشگري در  هاي مختلفها و گونه      فعالي تاز 

هاي مختلف روستايي و پيرامون آنها كه در  محيط
آثاري مثبت و منفي براي محيط زيست  ي بردارنده
با . )Nair et al, 2015: 317-318(باشد  مي روستا

به  يابي عدي گردشگري در دست    چندب       اهمي تتوجه به 
 متوازن روستايي، امروزه اين صنعت به عنوان ي توسعه
هاي مهم و موفق در بين تمامي شاخهاز يكي 
روستايي محسوب  ي هاي علمي دخيل در توسعه رشته
و جايگاه       اهمي تي اخير چند دهه      در طي . شودمي

گردشگري روستايي به قدري مورد توجه قرار گرفته 
                                                     
1-Honsicker- Krapf 

گوناگوني را براي آن  آثار و است كه دانشمندان ابعاد
 مختلفي هاينظريه و هاديدگاه رواين از اند،قائل شده

 و روستايي مناطق در گردشگري ي توسعه مورد در
 بيان توان مي روستايي ي توسعه با آن ارتباط ي نحوه

 راه تنها را گردشگري ي توسعه بسياري كه كرد؛چنان

 تأكيد و دانند مي روستايي مناطق ي توسعه و رشد

 سوي به حركت اساسي عنصر گردشگري كنندمي

 رهبري به توسعه"روستايي  مناطق بازسازي و احيا

  .)McGehee et al, 2015: 1279( است "گردشگري
  

  روستايي ي جايگاه گردشگري در توسعه
ي ي راهكارهاي توسعه با مرور ادبيات نظري در زمينه 

ارائه شود كه از ميان نظريات روستايي مشخص مي
شده، چهار ديدگاه بيش از ساير نظريات مورد توجه  

ديدگاه اكولوژيك، ديدگاه كالبدي : گرفته است قرار
، ديدگاه مركزيت يا بررسي مناسبات بيروني )فيزيكي(

آمار و صميمي شارمي، ( و در نهايت ديدگاه كاركردي
هاي  كالبدي،منابع و قابليت برمبناي ديدگاه.)44: 1388

ساني بدون فراهم نمودن بسترها و طبيعي و ان
توانند ها، نمي هاي الزم جهت استفاده از آنزيرساخت

روستايي تلقي گردد و يا در  ي عاملي در فرايند توسعه
روستايي مورد استفاده قرار گيرند  ي فرايند توسعه

)Knickel et al, 2009: 133(ها شامل ؛ اين زيرساخت
كه برگرفته از شوند روستايي مي هاي عمرانطرح

محيطي  ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و زيست
 ي اي بر توسعهزندگي روستايي بوده و تأثير دوگانه

منابع انساني و فراهم ساختن فضاي مناسب براي 
داشت آن بوده و از سوي ديگر منجر به جذب و نگاه

فراهم شدن بستر مورد نياز براي تسهيل توليد 
شود اي ازسوي ديگر ميوسعهت هاي      فعالي تاقتصادي و 

از طرفي . )147: 1388پژوهشكده سوانح طبيعي، (
دهد كه روستايي نشان مي ي بررسي متون توسعه

گردشگري  بر صنعت  تكيه روستايي با ي توسعه مديريت
 نيز بيشتر در قالب ديدگاه كالبدي مورد بررسي قرار
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 ).Cawley & Gillmor, 2008: 318-319(گرفته است 
به جانبه   همه ي ي توسعه براي گردشگري در زمينه

به عبارتي . روستاها، نقش چندگانه محول شده است
عنوان بخشي از موتور محرك   گردشگري روستايي به

توسعه روستايي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و 
افتخاري و (شود اكولوژيكي جوامع روستايي قلمداد مي

قش چندگانه توسط پذيرش ن ).128: 1392همكاران، 
ها صنعت گردشگري منجر به ارتباط اين رشته با رشته

هايي مانند كشاورزي، صنعت، خدمات و و تخصص
   ).108: 1386موالئي هشجين، (شده است   مديريت

هاي عقيده دارد كه تعدد نقش 1در اين زمينه ژايو    
گردشگري روستايي منجر به تأكيد روزافزون بر 

هاي ي سياستصنعت در زمينه هاي اينقابليت
از نظر وي اين . اي شده استمحلي و منطقه ي توسعه

عامل منجر به تعريف گردشگري با ابهامات زيادي 
تعريف واحد و  ي ارائهاست كن ممواجه شده و م

. )Xiao, 2010: 44-45( پذير نباشدشمول امكان جهان
متعدد چند  آثاركه گردشگري داراي  گذشته از اين

گيري و روستايي است، شكل ي جانبه در توسعه
ي بوده كه ينيازهااين صنعت نيز داراي پيش ي توسعه

عنوان مرجع رونق  ها به گذشته از وجود جاذبه
  هاي الزم استگردشگري، نيازمند تأمين زيرساخت

 )McAreavey and McDonagh, 2011: 177 .(  
اعتقاد دارد كه گردشگري  2زمينه سو  در اين

اي از برخالف ساير كاالها و خدمات داراي زنجيره
هاي اقتصادي، زيرساختي و خدماتي مرتبط به       فعالي ت

از نظر وي . باشدمتقابل مي آثارهم بوده كه داراي 
ها       فعالي توجود ارتباط متقابل بين گردشگري با ساير 

خارج          ً        هاي صرفا  اقتصادي      فعالي تاين صنعت را از 
كرده و نيازمند يك سيستم مديريتي پيچيده كرده 

  . )Su, 2011: 1440( است
هاي توسعه نيز در مورد شرايط خاص برنامه  3كروي   

                                                     
1-Xiao 
2-Su 
3-Croy 

در روستاهاي گردشگري اعتقاد دارد كه رويكردهاي 
ريزي در روستاهاي گردشگرپذير داراي برنامه

فردي است، زيرا گردشگري به  ساختارهاي منحصر به 
هايي همچون  صورت يك عرصه و در كنار عرصه 

ونقل، جمعيت، اقتصاد، بازاريابي  زيست، حمل محيط
غيره داراي شكنندگي زيادي است و اين امر ضرورت و 

اي ريزي مختص روستاه نگاه ويژه در برنامه      اهمي ت
 ).Croy,2010:22-23(است  كرده توريستي را دوچندان

بدون شك رويكرد حاكم بر فرايند تهيه و اجراي 
گردشگري روستايي در كشورهاي  ي هاي توسعهبرنامه

اجتماعي و  -مختلف برگرفته از فرآيندهاي اقتصادي
و در ساختارهاي قدرت حاكم بر اين كشور بوده است 

يك  پردازان امر توسعه نيز هر اين فرآيندها نظريه  پي
به عنوان مثال . نظر قرار دادند                    بخشي از ابعاد را مد 

روستايي از مكتب  ي پردازان توسعهاز نظريه 4چائونگ
گردشگري روستايي  ي ريزي توسعهكمونيسم در برنامه

به باز طراحي روابط اجتماعي روستايي، تقسيم ابزار 
ي اجتماعي، تقويت ها سازمانتا، تقويت توليد در روس

كارآفريني روستايي، رفع تبعيض و نابرابري اجتماعي 
وري عمومي را مورد نظر قرار و ترويج مشاركت و بهره

  ). Chuang, 2010: 1315-1316(داده است 
ي نيز از منظر مكتب يپرداز آمريكانظريه 5فرگسون

هاي برنامهكاپيتاليسم عقيده دارد كه رويكرد غالب در 
تبليغ بر گردشگري روستايي بايستي مبتني  ي توسعه

و بازاريابي، افزايش عرضه و تقاضا، جذب حداكثري 
-گردشگري، سرمايه بهينه از منابع ي گردشگر، استفاده

وري اقتصادي و مالكيت گذاري  بخش خصوصي، بهره
  ها و منابع جذب گردشگر باشدزمين

)Ferguson, 2011: 349-351.(   
از جمله يكي از  6مكتب سوسياليسم و التورپيروان 

د كه نپردازان برجسته اين مكتب عقيده دار نظريه
روستايي مبتني بر گردشگري  ي ريزي توسعهبرنامه

                                                     
4-Chuang 
5-Ferguson 
6-Latorre 
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 1396بهار  ،46ه شمارپانزدهم، فصلنامه جغرافيا و توسعه، سال 

بايستي از توانايي الزم جهت ايجاد انسجام همگاني، 
شناختي، بهبود هاي اجتماعي و روانتقويت توانايي

ستاها، سهم همگاني در فضاهاي كالبدي و فيزيكي رو
ت همگاني، ايجاد                     روستايي، تقويت مالكي  ي توسعه
NGO يان يها، افزايش دانش و مهارت روستاو تعاوني

  وليت همگاني در حفاظت از محيطؤو در نهايت مس
ت خصوصي برخوردار باشد                       زيست از طريق لغو مالكي 

)Latorre, 2014: 3-5 .(ها مرور تجارب  عالوه بر اين
گردشگري  ي ريزي توسعهپيشرو در امر برنامه كشورهاي

دهد كه بيشتر اين كشورها يا داراي روستايي نشان مي
جداگانه و مختص در امور روستاهاي توريستي  برنامه

روستايي خود  ي بوده و يا در بطن برنامه كالن توسعه
خاصي براي روستاهاي گردشگرپذير تدوين  فصول
از ). Karanasios & Burgess, 2008: 171( نمودند

 1980 ي باشد كه از دههها كشور بريتانيا مي جمله آن
جانبه  منسجم و همه ي ميالدي اقدام به تدوين برنامه

. گردشگري روستايي نموده است ي جهت توسعه
مختص روستاهاي  ي توسعه ي ويژگي اصلي برنامه

سه اصل  مبتني بر SPRTD(1(انگلستان  توريستي
سازي گردشگري با رويكرد مشاركت  تجاري-1 :اساسي
 ي كه توسعه نحوي  گذاري بلندمدت؛ به هدف-2محلي؛ 

شروع شده و تا  1980گردشگري انگلستان از سال 
تعريف  -3ميالدي ادامه خواهد يافت و  2020سال 

گردشگري روستايي  ي ريزي توسعه دقيق اجزاي برنامه
  .هاي ظرفيتبهينه از همه ي جهت استفاده

)Karanasios and Burgess, 2008: 174.(  
گردشگري در كشورهاي   مديريت روستاهاي

مجارستان و هلند نيز داراي ساختار مخصوص و 
زيست،  دقيقي بوده كه بيشتر مبتني بر حفظ محيط

- هاي اقتصادي و زيست منفي بحران آثاركاهش 
در روستاهاي گردشگري و حتي رويكرد  محيطي  

شناختي در روان ابعاد اجتماعي واصالحي در 
باشد گردشگري روستايي مي ي ريزي توسعه برنامه

                                                     
1-Spatial program for rural tourism development 

)Buciega et al, 2009: 11.(  در برخي از كشورهاي
شرق و جنوب شرقي آسيا مانند چين، ژاپن و مالزي 

منظور ايجاد  هاي مخصوص و هدفمندي به نيز برنامه
  طي محي  تغييرات هدفمند در ابعاد كالبدي و زيست

منظور جذب حداكثري گردشگران بوده است  به 
)Horng and Tsai, 2010: 77( .ها  عالوه بر اين

ريزي گردشگري روستايي در كشورهايي مانند  برنامه
متحده آمريكا، كانادا و استراليا نيز بيشتر   اياالت

رفاهي گسترده   مبتني بر تأمين زيرساخت و خدمات
كسب  در راستايدر سطح روستاهاي گردشگرپذير 

  ).Dyer et al, 2007: 411( باشددرآمد بيشتر مي
  
  گردشگري روستاييي  دي و توسعهها  طرح

دي روستايي با در پيش گرفتن رويكردي ها  طرح
 روستاها،  ي كالبدي در توسعه  تحوالت مبتني بر محوريت

 هايي پرداخت كه همگي در پي دگرگونبه اجراي پروژه
 ي تبع آن دستيابي به توسعه روستاها و بهساختن كالبد 

    ).48: 1385يزدي و ابراهيمي،  پاپلي(روستايي بودند 
 ي جامع توسعه  عبارتي طرح  دي يا بهها  طرح
راهنماي مصوبي براي هدايت عمليات  روستايي،

سازندگي و آباداني در روستاها، با آگاهي از وضعيت 
شهبازي، (ها است  فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي آن

دي طرحي است كه ها  طرحدر واقع، . )225: 1389
ضمن ساماندهي و اصالح بافت موجود، ميزان و مكان 

استفاده از زمين براي  ي آتي و نحوه گسترش
لكردهاي مختلف را برحسب مورد در قالب مصوبات عم

هاي روستايي يا هاي ساماندهي فضا و سكونتگاهطرح
غفاري و ( نمايداي تعيين ميهاي جامع ناحيهطرح

دي روستايي، ها طرحدر قالب . )12: 1390همكاران، 
كالبدي مختلفي در سطح روستاها  -هاي عمرانيپروژه

طور كه اشاره شد، تكيه  انهرحال، هم  به .شونداجرا مي
هاي فيزيكي و دي بر جنبهها  طرحو تمركز اصلي 

كالبدي استوار شده است، اما بدون ترديد، اين تغيير و 
دگرگوني در كالبد روستاها، بدون در نظر گرفتن 
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مختص  محيطي هاي اجتماعي،اقتصادي و زيستويژگي
 وارثي و(هر روستا داراي كاركرد سازنده نخواهد بود 

؛ همچنان كه نتايج مطالعات متعدد )3: 1388صابري، 
دي ها طرحدر اين زمينه حاكي از آن است كه اجراي 

تأثير تركيب  بيروني، تحت      متغي ر عنوان يك  روستايي به
سني و جنسي، نوع معيشت، منابع، امكانات و 

هاي محيطي، سطح فرهنگ و ايدئولوژي، محدوديت
سياسي و حتي  ي ساختارها و نهادها، سطح توسعه

سطح روابط كشور با ملل و كشورهاي خارجي قرار 
در  از نظر دانشمندان آنچه). 1: 1388عنابستاني، (. دارد

ريزي روستاهاي  مورد رويكردهاي مختلف در برنامه
ها اين است كه با وجود نگرش ،دارد      اهمي تگردشگري 

ها و ابزارهاي مختلف در تهيه، تدوين و اجراي و روش
هاي توسعه در روستاهاي گردشگري، همه اين برنامه
ها در توجه جدي به تأمين خدمات مورد نياز از برنامه

پاپلي (اند هاي ويژه رويكرد مشترك داشتهطريق برنامه
در ايران نيز يكي از  ).47: 1385يزدي و ابراهيمي، 

هاي ريزيكه در مسير برنامه هاييترين برنامه مهم
ايي پس از پيروزي انقالب اسالمي در روست ي توسعه
كالبدي روستاها مورد  ي هاي توسعهطرح ي حوزه

 باشددي روستايي ميها  طرحگرفته است،  توجه قرار
  ). 106: 1386موالئي هشجين، (

عقيده دارد كه ) 1388(در اين زمينه عنابستاني  
مديريتي ويژه در مديريت روستاهاي  وجود ساختارهاي
ت اتخاذ رويكردهاي نوين در تهيه، توريستي ضرور

هاي هادي روستايي را در مورد تدوين و اجرا طرح
گردشگري  ي گردشگري و نمونه روستاهاي هدف

هاي ناپذير ساخته است، از نظر وي ويژگياجتناب
فرد روستاهاي گردشگري در ابعاد  منحصر به

ساماندهي كالبدي، تناسب محيطي، تقويت ساختارها 
خدماتي، آموزش و تقويت  - اي رفاهيهو زيرساخت

گذاري هاي ويژه گردشگري، برندسازي، سرمايهمهارت
بازگشت سرمايه منجر به اتخاذ رويكردهاي  ي و دوره
گردشگري  ريزي روستاهايدر مديريت و برنامه متفاوت

  .شده است

  ي پژوهشپيشينه
 يهاصورت منسجم ويژگي تاكنون پژوهشي كه به 

را در روستاهاي گردشگرپذير  دي روستاييها طرح
مورد بررسي قرار داده باشد، انجام نيافته است، ولي 

دهد  مي داخلي و خارجي نشان بررسي و مرور مطالعات
هاي هاي برنامهكه مطالعات مشابهي در مورد ويژگي

   :روستاهاي گردشگري ارائه شده است ي توسعه
گردشگري  ي توسعه"درپژوهشي باعنوان ) 2013(1سو 

گردشگري روستايي  ي در توسعه) PAT(برنامه:روستايي
گردشگري  مثبت آثارضمن بررسي  "درچين 2جيا نونگ

روستايي در اقتصاد رو به رشد چين، به اين نتيجه 
رسيد كه اين برنامه از طريق تمركز بر بازسازي 
اجتماعي جوامع روستايي، كاهش فقر روستايي و 

پايدار توانسته است كه در بازسازي اقتصاد  ي توسعه
عالوه بر اين وي در اين . چين نقش سازنده ايفا كند

ضمن  PATپژوهش پيشنهاد كرده است كه برنامه 
تمركز ويژه بر روي روستاهاي توريستي، هماهنگي و 

اي  هاي باالدست توسعه منطقهبيشتري با برنامه انسجام
 .چين برقرار كند

رويكردهاي "اي با عنوان در مقاله )2013( 3ليونل
به  "گردشگري روستايي ي هاي توسعهغالب در برنامه

گردشگران  مندينتيجه رسيده است كه بين رضايت اين
از كيفيت خدمات در روستاهاي گردشگري با آموزش 

يان، توزيع مواد غذايي يزنان، سطح مشاركت روستا
 ي توسعهي گردشگران، معماري بومي،  مطابق با سليقه

گذاري  زيست و اشتراك محيط پايدار،حفاظت گردشگري
دار تجارب در بين مردم همبستگي مثبت و معني

اند ها پيشنهاد كرده در نهايت آن. وجود داشته است
هاي هاي خاص در برنامهكه با توجه به وجود ضرورت

گردشگري، مديران محلي بايستي در بطن  ي توسعه
هاي اقدام به طراحي برنامههاي كالن توسعه برنامه

  .ويژه براي روستاها و مناطق گردشگري نمايند

                                                     
1-Su 
2-Nong jia 
3-Ionel 
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در پژوهشي با عنوان  )2011( 1بركل و وربووك
بررسي تغييرات مكاني : روستايي هاي حساسسياست"

، "روستايي در اروپا ي اي جهت توسعهبه عنوان گزينه
گردشگر در روستاها از منظر  ي اقدام به بررسي توسعه

  . انداي نمودهمكاني و منطقه  هايسياست
هاي آنان با استفاده از آزمون رگرسيون  نتايج يافته

هاي لجستيك نشان داده است كه بين سياست
روستايي در اروپا از بعد كشاورزي،  ي پشتيباني توسعه

هاي طبيعي توزيع فضايي امكانات و حفاظت از عرصه
 ي گردشگري روستايي در اتحاديه ي ي و توسعهروستاي

عالوه بر اين . اروپا همبستگي مثبت وجود داشته است
هاي پژوهش نشان داده است كه نتايج فوق نتايج يافته

در غرب و شمال غربي اروپا به دليل اگو قرار دادن 
هاي آمايش سرزمين بيشتر از نقاط ديگر اين سياست

ر نهايت پيشنهاد كردند كه لذا آنان د. قاره بوده است
گردشگر براي  ي ضرورت تدوين يك سند جامع توسعه

  .هاي مكاني الزامي استاروپا با در نظر گرفتن ويژگي
در پژوهشي با عنوان ) 2010( 2ابراهيم و عبدالرزاق

جوامع  ي توسعه ي هاي توريستي و برنامه اقامتگاه"
ضمن بررسي تحليل از فرآيند  "روستايي در مالزي

گردشگر در سطح جهان به اين  ي ريزي توسعهبرنامه
اند كه در اين كشور ضرورت تنظيم يك نتيجه رسيده

 ي منظور ايجاد هماهنگي در زمينه منسجم به  ي برنامه
تقويت روستاهاي گردشگرپذير و در داخل وزارت 

نظر عالوه بر اين از . باشدگردشگري مالزي ضروري مي
ي فوق بايستي بتواند به نيازهاي ويژه ي ها برنامه آن

هايي مانند روستاهاي توريستي مالزي در زمينه
گذاري اضافه درآمد حاصل تغييرات اجتماعي، سرمايه

محيطي  هاي زيستگردشگري، رفع نگراني ي از توسعه
گردشگري، استفاده از گردشگري  ي حاصل از توسعه

 ي جهت توسعه و ترويج توسعهعنوان كاتاليزوري   به
نهايت استفاده از  اجتماعي در جوامع روستايي و در

                                                     
1-Briedenhann and Wickens 
2-Ibrahim and Razzaq 

هاي گردشگري براي حفظ ميراث فرهنگي ظرفيت
  .مالزي پاسخ دهد

گردشگري "در پژوهشي با عنوان ) 2004( 3بارك
هاي اقدام به بررسي ضرورت "روستايي در اسپانيا

گردشگري روستايي در اسپانيا  ي ريزي توسعه برنامه
هاي نموده و ضمن بررسي نقاط ضعف و قوت برنامه

اند كه رويكرد قبلي به اين نتيجه رسيده ي اجرا شده
گردشگري روستايي در  ي ريزي توسعهحاكم بر برنامه

جانبه بوده و اين كشور بايستي مبتني بر ديدگاه همه 
اي، اوقات در ارتباط با ايجاد تغييرات مثبت منطقه

دهي مناسب به نيازهاي ذينفعان محلي، فراغت، پاسخ
هماهنگي جوامع روستايي با تغييرات مدرن اسپانيا 

  .قرار گيرد
در ) 1392(الدين و افتخاري و همكاران ركن   

ريزي راهبردي  ارائه الگوي برنامه"پژوهشي با عنوان 
: موردي ي گردشگري پايدار روستايي مطالعه ي توسعه
اقدام به بررسي ابعاد  "تان لواسان كوچكدهس

محيطي و سياسي مؤثر بر  اجتماعي، اقتصادي، زيست
هاي  نتايج يافته. اندگردشگري روستايي نموده ي توسعه

پژوهش آنان با استفاده از رويكردهاي چهارگانه نقاط 
قوت، ضعف، فرصت و تهديد مشخص نموده است كه 

 روستاهاي گردشگري درپذيري بيشترين نياز و آسيب
محيطي و  محدوده لواسان كوچك در دو بعد زيست

لذا آنان در . محدوديت منابع و امكانات بوده است
كردند كه در روستاهاي  خود پيشنهاد پژوهش

دي بيشتر به سمت ها  طرحتوريستي، رويكرد اصلي 
و خدماتي و حفظ زيبايي  امكانات رفاهي تأمين
  .زيست طبيعي باشد محيط
در پژوهش خود با عنوان ) 1388(ضازاده و انوري ر

هاي هادي با تأكيد بر طرح رويكردي بر توانمندي"
: موردي ي پايدار گردشگري روستايي، مطالعه ي توسعه

هاي بررسي تفاوت ضمن "روستاي لجي سراوان
زيستي موجود بين روستاهاي گردشگري با ساير 
                                                     
3-Barke 
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دي ها  طرحروستاهاي عادي به اين نتيجه رسيدند كه 
بايستي مبتني بر طراحي  روستاهاي توريستي

 ها در پژوهش خود در آن. هاي سبز باشد دهكده
سبز پيشنهاد  ي سازي دهكدهطراحي و پياده ي زمينه

دي ها  طرحكردند كه اين طرح بايستي در بطن 
هاي مختص كردن ويژگي  و با لحاظ روستايي

  .روستاهاي توريستي صورت گيرد
خود با  در پژوهش) 1391(و اكبري عنابستاني 

هاي هادي و نقش آن در توسعه ارزيابي طرح"عنوان 
: موردي ييان، مطالعهيكالبدي روستا از ديدگاه روستا

به اين نتيجه رسيدند كه از نظر  "شهرستان جهرم
هاي هادي روستايي در بخش حفاظت يان طرحيروستا

هاي باارزش تاريخي كمترين تأثير مثبت را از بافت
داشته و اين عامل با نقش و كاركرد روستاهاي 
توريستي كه بيشتر به دليل وجود غناي فرهنگي و 

هاي باارزش تاريخي بوده است، اجتماعي در بافت
  .همخواني ندارد

  
  مدل مفهومي تحقيق

هاي با توجه به اينكه اين تحقيق از نوع پژوهش
شود، بر اساس مرور ادبيات محسوب مياكتشافي 

ها و نشانگرهاي هاي گذشته و مؤلفهنظري و پژوهش
ها      متغي رشده در اين مطالعات، فهرستي جامع از   ارائه

دي در ها طرحاجراي  آثارو نشانگرهاي مرتبط با 
فهرست اوليه نشانگرهاي . مناطق روستايي تدوين شد

فهومي و كيفي و نظري بر اساس قرابت و همگني م
محيطي،  زيست آثارمحتوايي در قالب پنج دسته 

فيزيكي، بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي  -كالبدي
شده و بر مبناي آن الگوي مفهومي   بندي دسته

  ).1شكل (پژوهش ترسيم گرديد 
  

 
  الگوي مفهومي پژوهش : 1شكل 

   1394 نگارندگان،: مأخذ
  

  هامواد و روش
اي و از لحاظ  اين تحقيق از لحاظ هدف، توسعه

ت، توصيفي و پيمايشي و نيز از نوع همبستگي و     ماهي 
 از استفاده با مورد نياز هايداده گردآوري.   ّ     عل ي است

هاي داده(ميداني  و )هاي ثانويهداده(اسنادي  روش

تعيين تعداد پرسشنامه مورد جهت  .بوده است )اوليه
در تحقيق حاضر از فرمول كوكران ) حجم نمونه(نياز 

مورد  ي طوري كه گفته شده جامعههمان. استفاده شد
پژوهش برابر همه سرپرستان خانوارهاي  مطالعه در اين

به منظور ). N=72(باشد موجود در اين روستا مي
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وارد شده نفر نيز از گردشگران  72برابري در آزمون، 
نفر نيز از سرپرستان خانوارهاي  72به اين روستا و 

ساكن در روستاي غير توريستي آلقو به عنوان حجم 
گيري از بين روش نمونه. نمونه انتخاب شده است

گردشگران و روستاي فاقد گردشگري به صورت 
  .تصادفي ساده بوده است
ها در اين تحقيق پرسشنامه ابزار گردآوري داده

اشد كه شامل دو بخش مشخصات فردي و بمي
و سؤاالت ) شامل پنج پرسش(گويان پاسخ اي حرفه

هاي موجود در پرسش. استنباطي پژوهش است
              ً                              پرسشنامه اساسا  از سؤاالت بسته و بر مبناي طيف 

) 5= تا خيلي زياد 1= خيلي كم(ليكرت پنج سطحي 
ها از طريق بررسي و مرور      متغي ر. تشكيل شده است

  ي مورد پژوهش به لهأي مسنظري در حيطه ادبيات
گرفته در داخل و خارج از  هاي صورت ويژه پژوهش

حضوري و نيمه ساختارمند با  ي كشور و مصاحبه
 53نهايت  در. اند شده  متخصصان شناسايي و استخراج

 -هاي كالبدي     متغي رجهت بررسي در قالب       متغي ر
 ،10 ، بهداشتي9، اجتماعي      متغي ر 16 ساختاري

شده  انتخاب      متغي ر 9محيطي  و زيست 9اقتصادي 
  ).1جدول( است

 
  هاي پژوهش     متغي ر :1جدول 

كالبدي 
  ساختاري

، ايجاد ...)ايجاد ايمني بيشتر در برابر خطر وقوع سوانح طبيعي همچون زلزله، سيل و (سازي مساكن روستايي  بهسازي و مقاوم
در ) فرعي و اصلي(، تعريض و احداث معابر ...)آسفالت، روشنايي، درختكاري و (ها و مسيرهاي ارتباطي روستا وضعيت راهو بهبود 

ورزشي در روستا مانند  - روستا، گسترش فضاهاي تفريحي) جغرافيايي - مكاني(سطح روستا، توسعه و گسترش وسعت و محدوده 
، ...)گذاري، احداث ميادين، ايجاد معابر و شامل جدول(و بهبود فضاي محيطي روستا ، زيباسازي ...احداث پارك، اماكن ورزشي و 

ها و نورگيرها در معابر درون روستا، توجه به سبك  بان توجه به زيبايي ظاهري روستا، ايجاد مراكز اقامتي موقت، توجه به سايه
وساز در روستا،  ، نظارت بر ساخت...)تايي، تابلوهاي راهنما وهاي روسها، المانايستگاه(معماري سنتي، توجه به ميلمان روستايي 

  يابي كاربري اراضي تقويت وسايط نقليه عمومي، حفاظت از بناهاي باارزش روستا، هدايت توسعه آتي روستايي، توجه به مكان

  اجتماعي

ايتمندي روستاييان از محيط روستا، مندي و رض افزايش ارتباطات و بهبود دسترسي روستاييان به ساير مناطق، افزايش عالقه
، ...بهبود كيفيت زندگي مردم روستايي، بهبود دسترسي روستاييان به خدمات بهداشتي، اداري، آموزشي، انتظامي، تفريحي و 

اي هويژه جوانان از روستا و افزايش ماندگاري آنان، افزايش اعتماد روستاييان به دولت و برنامه كاهش مهاجرت روستاييان به
اجرايي از سوي نهادهاي دولتي، توجه به نهادهاي حمايتي و تأمين اجتماعي در روستا، حل تعارضات بين اهالي روستا، ارتقاي 

  ...)كتابخانه، اينترنت و(يان، تسهيل دسترسي محصلين به منابع مطالعه يسطح دانش و مهارت روستا

  بهداشتي

اي آب و فاضالب روستا، كاهش آلودگي ناشي از بود وضعيت سيستم شبكههاي خانگي، بهها و فاضالبدفع بهداشتي پساب
ها، ايجاد مراكز بهداشتي و هاي سطحي در روستا، دفن بهداشتي زبالهآوري آبگردوغبار به دليل آسفالت معابر، هدايت و جمع

ترل حيوانات موذي در روستا، ارائه مشاوره درماني در روستا، داير كردن مركز معاينه دام و طيور در روستا، واكسيناسيون دام، كن
 رايگان تنظيم خانواده

  اقتصادي
ها و مشاغل غير كشاورزي، افزايش ميزان       فعالي تحفظ قيمت اراضي در سطح مناطق روستايي، افزايش درآمد روستاييان، توسعه 

روستا، توزيع بذرهاي كشاورزي پربازده، ايجاد گذاري در يان، افزايش ميزان سرمايهيانداز روستا اشتغال جوانان، افزايش پس
  هاي روستاييها و متنوع تأمين مايحتاج روستايي، ايجاد و تقويت تعاونيفروشگاه

  محيطي زيست
كاري هاي روستايي، درختهاي غير كشاورزي، ايجاد و توسعه پاركها به كاربري حفاظت از اراضي كشاورزي و كاهش تبديل آن

اندازهاي طبيعي روستايي، حفظ بهداشت آب، ايجاد سيل بند، ترويج كشت محصوالت روستايي، حفاظت از چشممعابر درون 
 هاي طبيعي، كاهش آلودگي صوتيارگانيك، ارتقاي كيفيت بصري جاذبه

  1394نگارندگان بر اساس منابع مختلف، : مأخذ
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متخصصان و كارشناسان روايي پرسشنامه با نظر پانل 
ي موضوع مورد پژوهش مورد تأييد قرار  در زمينه

عالوه بر اين جهت تعيين پايايي ابزار تحقيق، . گرفت
ها و در نفر از هركدام از نمونه 15شامل (آزمون  پيش

پرسشنامه براي سه گروه روستاي صور،  45مجموع 
انجام ) گردشگران و روستاي بدون گردشگري آلقو

ايايي پرسشنامه با مقدار آلفاي كرونباخ پ. گرفت
، گروه 874/0محاسبه شده براي گروه روستاي صور 

و روستاي فاقد گردشگري آلقو  886/0گردشگران 
هاي و تحليل داده  تجزيه. به دست آمد 901/0

 SPSS22افزاري ي نرمشده با استفاده از بسته  گردآوري
اطالعات صورت گرفته و نتايج تحقيق در دو بخش 

شامل فراواني، درصد فراواني، ميانگين و (توصيفي 
شامل تحليل (هاي استنباطي و آزمون) انحراف معيار

 - هاي تكميليو آزمون Anovaو آزمون ) عاملي
ذكر است كه  شايان. ارائه گرديد 1تعقيبي توكي و شفه

تحليل عاملي نامي عمومي است براي برخي از 
كه هدف اصلي آن  ه     متغي ر هاي آماري چند روش

اين روش به بررسي . ها است خالصه كردن داده
پردازد و ها مي     متغي رهمبستگي دروني تعداد زيادي از 

هاي محدودي  عامل در نهايت آنها را در قالب
: 1382كالنتري، (كند بندي كرده و تبيين مي دسته
نيز يك آزمون  Anovaآزمون استنباطي . )233

به بررسي واريانس بيش از دو  پارامتري بوده كه در آن
تعقيبي -هاي تكميليآزمون. پردازديا چند جامعه مي

كننده  هاي تكميلعنوان آزمون شفه و توكي نيز به
و از طريق رد فرض صفر واريانس  Anovaنتايج آزمون 

ها  ي گروههاي در بين همهاقدام به مقايسه تفاوت
 در ).124و  114: 1392وند و خاصي،  غياث( پردازد مي

 شده در اين پژوهش،  مطرح اهداف به توجه نهايت با

فرضيات زير در اين پژوهش مطرح و مورد آزمون قرار 
  :گرفتند

                                                     
1- Tukey and Scheffe test 

        روسـتاهاي   سـاكنان بين انتظارات سه گـروه از
گردشگري، روستاهاي فاقد گردشگري و گردشگران 

هـادي تفـاوت    هـاي محيطي طرح زيست آثارازنظر 
  دارد؛دار وجود معني

        روسـتاهاي   سـاكنان بين انتظارات سه گـروه از
گردشگري، روستاهاي فاقد گردشگري و گردشگران 

هادي تفاوت  هايفيزيكي طرح -كالبدي آثارنظر  از
  دار وجود دارد؛معني

        روسـتاهاي   سـاكنان بين انتظارات سـه گـروه از
گردشگري، روستاهاي فاقد گردشگري و گردشگران 

هــادي تفــاوت  هــايبهداشــتي طــرح رآثــانظــر  از
 دار وجود دارد؛ معني

        روسـتاهاي   سـاكنان بين انتظارات سـه گـروه از
گردشگري، روستاهاي فاقد گردشگري و گردشگران 

دار  هادي تفاوت معني هاياقتصادي طرح آثارازنظر 
  وجود دارد؛

  روســتاهاي  ســاكنانين انتظــارات ســه گــروه از بــ
گردشگري، روستاهاي فاقد گردشگري و گردشگران 

دار هاي هادي تفاوت معنياجتماعي طرح آثارازنظر 
 .وجود دارد

  
  ي پژوهشمحدوده

روستاي صور جزء شهرستان بناب، بخش مركزي     
و دهستان بناجوي شمالي در استان آذربايجان شرقي 

ي جنوبي اين روستا از شمال به دامنه. واقع شده است
سهند، از سمت شمال به روستاي توتاخانه و از سمت 
غرب با روستاهاي هرگالن باراز و تجرك در شهرستان 

جوار  چايي هم ي توريستي قلعهشير و در منطقهعجب
 23ي روستاي صور با مركز شهرستان فاصله. است

  .)2ي شكل شماره( كيلومتر است
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   موقعيت جغرافيايي روستاي صور و آلقو: 2شكل 

  1394ترسيم، نگارندگان، تهيه و 
  

از نظر موقعيت طبيعي، روستاي صور در يك   
كوهي قرارگرفته اي تنگ پايوضعيت كوهستاني و دره

  ها بهو اين توپوگرافي روستا منجر به احداث ساختمان
نخورده، غارهاي  پلكاني، طبيعت بكر و دست صورت 

همچنين از نظر باستان . باستاني و طبيعي شده است
دانان قدمت اين روستا به حدود سه شناسان و تاريخ

روستاي گردشگري صور با . رسدهزار سال پيش مي
هاي آزاد داراي متر از سطح آب 2414ارتفاع 

هاي نهاي سرد و پوشيده از برف و تابستازمستان
 13در مجموع اين روستا داراي . ماليم و خنك است

روستاي آلقو نيز . شده است گردشگري شناخته ي جاذبه
كيلومتري مركز شهرستان بناب و بر سر  18در فاصله 

روستاي . راه روستاي توريستي صور قرار گفته است
هاي آزاد در متر از سطح آب 1310آلقو با ارتفاع 

  طرح(جاذبه گردشگري است موقعيت دشتي و بدون 
  .)1386دي روستاي آلقو،ها طرحو 1390صور، روستاي ديها

  

  مشخصات اجتماعي روستاي صور و آلقو: 2جدول 

بعد جمعيت  نام
 خانوار

ميانگين تعداد
 زنان روستا

ميانگين تعداد
 مردان روستا

نرخ
 رشد

باسوداي 
  مردان

با سوادي 
  زنان

اشتغال 
  مردان

اشتغال 
  زنان

76/3 72  صور  49/46  51/53  7/2 -  3/88  77 52/99  87/98  

12/3 111  آلقو  65/48  35/51  14/1 -  65/94  49/89  27/98  34/98  

  1390سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال : مأخذ
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  هاي پژوهشيافته
شده، از نظر جنسيت در   بر اساس اطالعات كسب    

گويان را مردان هر سه گروه، بيشترين تعداد پاسخ
بدين صورت كه درروستاي گردشگري . اندتشكيل داده

درصد و روستاي  38/76درصد، گردشگران  87صور 
گويان از درصد از پاسخ 83/70 آلقو فاقد گردشگري

به لحاظ سني نيز، در روستاي . گروه مردان بوده است
سال  45الي  40صور، گروه سني در حدود  توريستي

سال با  40الي  35درصد، گروه سني  22/47با 
 40درصد و در گروه گردشگران گروه سني  16/54

درصد داراي بيشترين ميزان  61/48سال با  45الي 
عالوه بر اين از نظر نوع اشتغال نيز . فراواني بوده است

صور و شغل كشاورزي در دو گروه روستاي توريستي 
 75و  83/70روستاي فاقد گردشگري به ترتيب با 

در . درصد داراي بيشترين توزيع فراواني بوده است
درصد داراي  48بين گروه گردشگران نيز شغل آزاد با 

در رابطه با . بيشترين ميزان توزيع فراواني بوده است
سطح سواد نيز در دو گروه روستاي گردشگري و 

ر مشترك سطح راهنمايي روستاي فاقدگردشگري بطو
درصد و گروه گردشگران  5/37و  27/40به ترتيب با 

درصد داراي بيشتري  05/68تحصيالت متوسطه با 
سطحنظر  نهايت از در .ميزان فراواني بوده است

درآمد نيز در دو گروه روستاي توريستي صور و 
 هزار الي 500روستاي فاقد گردشگري، متوسط درآمد 

درصد  77/52درصد و  38/51ميليون به ترتيب با  يك 
ميليون پانصد  ميليون الي يك   و متوسط درآمد يك

درصد در بين گروه گردشگران داراي  22/47هزار با 
  .بيشترين ميزان فراواني بوده است

  
  نتايج آزمون تحليل عاملي

 ساكنانمنظور تحليل انتظارات سه گروه از  به      
ستي صور، گردشگران وارد شده به روستاي توري

روستاي صور و روستاي فاقد گردشگري آلقو از اجراي 
و تعيين مقدار واريانس تبيين شده  "هاي هاديطرح

هاي  ها در قالب عامل     متغي ركدام از  توسط هر
به . بندي شده، از تحليل عاملي استفاده شد دسته

هاي مربوط به  منظور تشخيص مناسب بودن داده
 آثارهاي مورد تحليل در خصوص      متغي رمجموعه 

 KMOاز آزمون بارتلت و شاخص   دي،ها  طرحاجراي 
داري آزمون بارتلت در سطح  معني. بهره گرفته شد

، )3جدول( KMOدار مناسب درصد و مق99اطمينان 
در هر سه گروه مورد مطالعه، حاكي از همبستگي و 

هاي مورد نظر براي انجام تحليل عاملي      متغي رمناسبت 
  .بود

  
  

  داري  معني  و آزمون بارتلت و سطح KMOمقدار : 3جدول 
  ).Sig(داري  سطح معني  بارتلتمقدار   KMOمقدار   دي روستاييها طرحانتظارت از 

  000/0  078/976  779/0  روستاي گردشگري
  000/0  652/968  768/0  گردشگران

  000/0  458/994  796/0  روستاهاي فاقد گردشگري
  1394نيرومند شيشوان و همكاران، : مأخذ     

  
هاي استخراج شده از نظر انتظارات سه گروه  عامل

روستاي توريستي صور، گردشگران و  ساكناناز 
روستاي فاقد گردشگري، همراه با مقدار ويژه،  ساكنان

درصد واريانس و درصد واريانس تجمعي در جدول 
هاي ذكر است عاملشايان . ارايه شده است) 4(

عاملي  استخراج شده در اين مرحله از مدل تحليل
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شناسي ها در قسمت روش     متغي ربندي مطابق با تقسيم
عامل نخست تحت عنوان عامل . پژوهش بوده است

براي گروه  875/7با مقدار ويژه  "زيرساختي- كالبدي"
 547/7براي گردشگران و  469/8روستاي توريستي، 

كننده  تنهايي تبيين براي روستاي فاقد گردشگري به 
بيشترين . كل بوده است درصد از واريانس 63/17

دي در اين عامل مربوط به ها طرحانتظار از اجراي 
درصد و كمترين ميزان  15/19گروه گردشگران با 

 51/16مربوط به گروه روستاي فاقد گردشگري آلقو با 
از آن، عامل بعدي با نام عامل   پس. درصد بوده است

براي روستاي  989/4با مقدار ويژه  "اجتماعي"
براي  678/4براي گردشگران و  350/4صور،  توريستي

درصد  31/11روستاي فاقد گردشگري توانسته است 
در اين عامل بيشترين . از واريانس كل را تبيين نمايد

دي مربوط به روستاي ها  طرحپيامدهاي انتظار از 
درصد و كمترين ميزان  63/11گردشگري صور با 

درصد بوده  74/10انتظار مربوط به گروه گردشگران با 
عامل بعدي تحت عنوان عامل بهداشتي  .است
 456/7اين عامل با مقدار ويژه . گذاري شده است نام

 643/7براي گردشگران و  753/8براي روستاي صور، 

درصد از  16/17براي روستاي فاقد گردشگري، 
در اين عامل . نمايدتغييرات واريانس كل را تبيين مي

مربوط به گروه گردشگران بيشترين تغييرات واريانس 
درصد و كمترين ميزان مربوط به روستاي  28/18با 

چهارمين . باشددرصد مي 42/16گردشگري صور با 
-عامل بارگذاري شده تحت عنوان عامل اقتصادي نام

 974/8ي اين عامل با مقدار ويژه. گذاري شده است
براي گردشگران  697/3روستاي صور،  ساكنانبراي 

براي روستاي فاقد  786/8ه اين روستا و وارد شده ب
درصد از تغييرات  52/15گردشگري، توانايي تبيين 

در نهايت، عامل آخرين تحت . واريانس كل را داراست
در اين عامل . محيطي بارگذاري شد عنوان عامل زيست

، 357/3ي روستاي صور با مقدار ويژه ساكناننيز 
شگري با و روستاي فاقد گرد 675/8گردشگران با 

درصد از تغييرات كل واريانس  88/11حدود  458/4
 50/73اين پنج عامل درمجموع . نمايدرا تبيين مي

  . انددرصد واريانس كل را تبيين كرده
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  هاها به تفكيك گروه واريانس و درصد واريانس تجمعي آن هاي استخراج شده همراه با مقدار ويژه، درصد عامل: 4جدول 

مقدار ويژه  هاي مطالعهگروه  ها عاملرديف
درصد واريانس 

  مقدار ويژه
درصد واريانس 

  تجمعي
 درصدواريانس ميانگين

  نظر سه گروه از

زيرساختي -كالبدي  1

  25/17  25/17  875/7  روستاي گردشگري

  15/19  15/19  469/8  گردشگران  63/17

  51/16  51/16  547/7روستاي فاقد گردشگري

  اجتماعي  2

  88/28  63/11  989/4  روستاي گردشگري

  89/29  74/10  350/4  گردشگران  31/11

  09/28  58/11  678/4روستاي فاقد گردشگري

  بهداشتي  3

  3/45  42/16  456/7  روستاي گردشگري

  17/48  28/18  753/8  گردشگران  16/17

  89/44  80/16  643/7روستاي فاقد گردشگري

  اقتصادي  4

  93/64  63/20  974/8  روستاي گردشگري

  32/55  15/7  697/3  گردشگران  52/15

  68/63  79/18  786/8روستاي فاقد گردشگري

  محيطي زيست  5

  79/75  86/8  357/5  روستاي گردشگري

  20/73  88/17  675/8  گردشگران  88/11

  59/72  91/8  458/5فاقد گردشگريروستاي 
  1394نيرومند شيشوان و همكاران، : مأخذ  

  

هاي مرتبط با      متغي روضعيت قرارگيري مجموعه 
روستاي توريستي  ساكنانگروه   انتظارات هريك از سه

 آثارصور، گردشگران و روستاي فاقد گردشگري آلقو از 
شده با فرض  دي، با توجه به عوامل استخراجها  طرح

 5/0تر از  هاي داراي بار عاملي بزرگ     متغي رشدن   واقع
در جدول   ها به روش وريماكس، پس از چرخش عامل

  .شده است ارائه) 5(
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  آمده از ماتريس چرخش يافته به تفكيك گروه دست هاي مربوط به هر يك از عوامل و ميزان بارهاي عاملي به     متغي ر: 5جدول 
 بار

 عاملي
 ها عامل ها     متغي ر

754/0 
هاي ارتباطي، تعريض و احداث معابر فرعي روستا، بهبود سازي، ايجاد و بهبود راهبهسازي و مقاوم

 محيط روستا

روستاي 
 گردشگري

دي
كالب

 - 
ري

ختا
سا

 

908/0 
ورزشي، زيباسازي و  - حفاظت از بناهاي باارزش، سبك معماري سنتي، گسترش فضاهاي تفريحي
 بهبود محيط روستا، حفاظت از بناهاي باارزش، توجه به زيبايي ظاهري روستا

 گردشگران

711/0 
روستا، تقويت وسايط هاي ارتباطي سازي، هدايت توسعه آتي روستا، وضعيت راهبهسازي و مقاوم

 ها و اماكن ورزشينقليه عمومي، احداث پارك

روستاي فاقد 
 گردشگري

654/0 
دمات، ارتقاي دانش و خ... بهبود كيفيت زندگي، بهبود كيفيت دسترسي به انواع بهداشتي، اداري و

 يانيمهارت روستا

روستاي 
 گردشگري

عي
تما

اج
 

587/0 
روستايي، بهبود كيفيت دسترسي به انواع بهداشتي، اداري مندي از محيط زندگي افزايش رضايت

 ، حل تعارضات بين اهالي روستا، تسهيل دسترسي به منابع مطالعه...و
 گردشگران

611/0 
، افزايش ماندگاري ...بهبود كيفيت زندگي، بهبود كيفيت دسترسي به انواع بهداشتي، اداري و

 يان، توجه به نهادهاي حمايتي در سطح روستايدگان، ارتقاي دانش و مهارت روستاكر تحصيل

روستاي فاقد 
 گردشگري

818/0 
هاي سطحي، كنترل حيوانات موذي، آوري آبهاي خانگي، هدايت و جمعها و فاضالب دفع پساب

 هادفن بهداشتي زباله

روستاي 
 گردشگري

تي
داش

به
 

864/0 
هاي سطحي، آوري آبهدايت و جمعهاي خانگي، ها و فاضالب ها، دفع پسابدفن بهداشتي زباله

 ايجاد مراكز بهداشتي و درماني
 گردشگران

840/0 
اي آب و فاضالب روستا، كنترل حيوانات موذي در روستا، دفن بهبود وضعيت سيستم شبكه

 اي آب و فاضالب روستاها، بهبود وضعيت سيستم شبكهبهداشتي زباله

روستاي فاقد 
 گردشگري

900/0 
افزايش درآمد روستاييان، افزايش ميزان اشتغال جوانان، توزيع بذرهاي كشاورزي پربازده، توسعه 

 ها و مشاغل غير كشاورزي      فعالي ت

روستاي 
 گردشگري

دي
صا

اقت
 

574/0 
ها و متنوع تأمين مايحتاج روستايي، ايجاد و گذاري در روستا، ايجاد فروشگاهافزايش ميزان سرمايه

 هاي روستاييتقويت تعاوني
 گردشگران

893/0 
افزايش ميزان اشتغال جوانان، افزايش درآمد روستاييان، توزيع بذرهاي كشاورزي پربازده، توسعه 

 گذاري در روستاها و مشاغل غير كشاورزي، افزايش ميزان سرمايه      فعالي ت

روستاي فاقد 
 گردشگري

678/0 
هاي غير كشاورزي، ها به كاربري تبديل آن ايجاد سيل بند، حفاظت از اراضي كشاورزي و كاهش

 كاري معابر درون روستاييكاهش آلودگي صوتي، درخت

روستاي 
 گردشگري

ت
يس

ز
 

طي
حي

م
 

894/0 
هاي طبيعي، ايجاد و  اندازهاي طبيعي روستايي، ارتقاي كيفيت بصري جاذبهحفاظت از چشم

 هاي روستاييپارك ي توسعه
 گردشگران

689/0 
هاي غير كشاورزي، ايجاد سيل بند، ها به كاربري كشاورزي و كاهش تبديل آن حفاظت از اراضي

 كاري معابر درون روستاييحفظ بهداشت آب، درخت

روستاي فاقد 
 گردشگري
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 تفاوت كه داد نشان طرفهيك واريانس تحليل نتايج  

روستاي توريستي صور، گردشگران  ساكناناز  گروه سه
در تمامي ابعاد  روستاي فاقد گردشگري ساكنانو 
 000/0هاي هادي روستايي درسطح طرح آثارگانه پنج

  . دار بوده است درصد معني 05/0و ضريب خطاي 

 - كالبدي آثارهاي مرتبط با      متغي رميان  در اين
داراي  F=524/13 هاي هادي با مقدارساختاري طرح

 از بيشترين ميزان انتظار ازسوي سه گروه بوده و بعد
هاي بهداشتي، اجتماعي،      متغي رآن نيز به ترتيب 

  )6جدول . (محيطي و اقتصادي قرار دارند زيست
  

  روستاييهاي هادي طرح آثاردر مورد انتظارات مختلف از  Anovaنتايج آزمون : 6جدول 
  F P  ميانگين مربعات  ي آزاديدرجه  مجموع مربعات  هاشاخص

  000/0*  524/13  145/67  3  321/204  هابين گروه  ساختاري -كالبدي

  000/0*  238/10  634/63  3  365/198  هابين گروه  اجتماعي

  000/0*  693/12  457/66  3  876/201  هابين گروه  بهداشتي

  000/0*  687/9  653/58  3  523/189  هابين گروه  اقتصادي

  000/0*  654/10  378/62  3  634/194  هابين گروه  محيطي  زيست
   1394نيرومند شيشوان و همكاران، : مأخذ

  
 كه داد نشان توكي و شفه تعقيبي هايآزمون نتايج

 از يك هيچ در مورد مطالعه سه گروه دروني تفاوت

 بيروني تفاوت اما نيست؛ معنادار مراحل پژوهش

هاي طرح آثارها از  ي انتظارات آن ها در زمينه گروه
 نتايج بطوركلي .معنادار است هادي داراي تفاوت

هاي هادي در طرح آثار بين كه است آن از حاكي
روستاي گردشگري،  ساكنانروستايي از نظر  ي توسعه

 روستاي فاقد گردشگري آلقو ساكنانگردشگران و 

  )7جدول . (دارد وجود معناداري تفاوت
  

  

 گانه هاي سههاي هادي روستايي از نظر گروهطرح آثارنتايج آزمون تكي و شفه در مورد شكاف بين : 7جدول 

 ديها طرح آثار
ها گروه
 گانه سه

ميانگين  اختالف
)1،2،3(  Est.error Sig  

 فاصله اطمينان

 كران باال كران پايين

Tukey- 
HSD  

  x1(  X2( گردشگري روستاي ساكنان
X3  

6000/2-  
*2000/5 -  

65425/1  
65425/1  

000/0  
5065/6-  
9095/8-  

9095/0  
4905/1-  

  x2(  X1(گردشگران 
X3  

6000/2  
4000/2-  

65425/1  
65425/1  

000/0  
9095/0-  
1095/6-  

5095/6  
3095/1  

  x3(  X1(روستاي فاقد گردشگري 
X2  

*2000/5  
4000/2  

65425/1  
65425/1  

000/0  
4905/1  
3095/1-  

9095/8  
1095/6  

Scheffe  

  x1(  X2( گردشگري روستاي ساكنان
X3  

6000/2-  
*2000/5 -  

65425/1  
65425/1  

000/0  
6760/6 -  
0760/9-  

0760/1  
3240/1-  

  x2(  X1(گردشگران 
X3  

6000/2  
4000/2-  

65425/1  
65425/1  

000/0  
0760/1-  
2760/6-  

6760/6  
4760/1  

  x3(  X1(روستاي فاقد گردشگري 
X2  

*2000/5  
4000/2  

65425/1  
65425/1  

000/0  
3240/1  
4760/1-  

0760/9  
2760/6  
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  هاتجزيه و تحليل يافته
آزمون تحليل عاملي نشان و تحليل نتايج  تجزيه 

روستاي  ساكنانترين انتظارات دهد كه مهممي
هاي اقتصادي، توريستي صور به ترتيب مربوط به عامل

محيطي   ساختاري،بهداشتي، اجتماعي وزيست-كالبدي
همين مورد در رابطه با گردشگران به . بوده است

ساختاري،  -هاي كالبديترتيب مربوط به عامل
محيطي، اجتماعي و اقتصادي بوده  زيستبهداشتي، 

ترين انتظار گروه روستاي فاقد در نهايت مهم. است
هاي اقتصادي، گردشگري نيز به ترتيب مربوط به عامل

  ساختاري، اجتماعي و زيست -بهداشتي، كالبدي
توان گفت كه مسائل و به عبارتي مي. باشدمحيطي مي

نجر به اين مشكالت اقتصادي درگير جوامع روستايي م
هاي هادي روستاهاي توريستي طرح ساكنانشده كه 

عنوان ابزاري براي رفع مشكالت   روستايي را به
هاي اقتصادي بين جوامع شهري و اقتصادي و نابرابر

كه توجه به چهار عامل  بطوري. اندروستايي تلقي نموده
افزايش درآمد روستاييان، افزايش (بارگذاري شده 

توزيع بذرهاي كشاورزي  وانان،ميزان اشتغال ج
) ها و مشاغل غير كشاورزي      فعالي تپربازده، توسعه 

يان از يم روستازعهايي كه به دهد كه عاملنشان مي
تر وضعيت معيشتي آنان توان بااليي براي بهبود سريع

نظر  از 900/0اثرگذار است با مقدار با عاملي
اري گردشگري صور بارگذ يان ساكن در روستاييروستا

شده و حتي بر اساس مصاحبه عميق صورت گرفته با 
  ساختاري نيز به -آنان نشان داد كه عامل كالبدي

يان يعنوان عامل دوم ناشي از توقعات اقتصادي روستا
 -هاي هادي در راستاي رفع مشكالت ساختاريازطرح

  .كالبدي است
تحليل نتايج آزمون تحليل واريانس -بررسي و تجزيه

دار در بين ز در مورد وجود اختالف معنيطرفه ني  يك
روستاي توريستي  ساكنانهر سه گروه از گردشگران، 

روستاي بدون گردشگري آلقو نيز  ساكنانصور و 
دار از نظر انتظارات نشان داد كه با وجود اختالف معني

هاي هادي روستايي در هر دو اجراي طرح آثارآنان از 
 آثارقد گردشگري، گروه از روستاهاي گردشگري و فا

ترين اثر از نظر هر عنوان مهم كالبدي به  -ساختاري
علت اصلي آن ناشي از رويكرد . سه گروه بوده است

رغم تأكيد و  هاي هادي است كه عليفعلي در طرح
هاي هادي روستايي در مورد بيني قانون طرح پيش

هاي هادي روستايي در جهت ضرورت توجه طرح
سازي ستاها، به دليل عدم پيادهجانبه رو توسعه همه
روستاها نيز  ساكنانهاي هادي روستايي، كامل طرح

هاي هادي روستايي در مورد اهداف و وظائف طرح
هاي همچنين نتايج آزمون. شناخت دقيقي ندارند

ي دو تعاقبي توكي و شفه در رابطه با مقايسه -تكميلي
تظار از گانه از نظر وجود انهاي سهدويي بين گروه  به

منظور روشن  دي و همچنين به ها طرحاجراي  پيامد
ها ازنظر كدام گروه از      متغي رساختن اينكه كدام 

بيشتري نسبت به گروه مقايسه داشته است،       اهمي ت
دويي  كاربرده شده و نتايج تمامي مقايسات دو به   به

 بين انتظارات 000/0 دارينشان داد كه درسطح معني
روستاي گردشگري، گردشگران و  ساكنانسه گروه 

دار روستاي فاقد گردشگري اختالف معني ساكنان
ها در راستاي در واقع نتايج اين آزمون. وجود دارد

طرفه بوده  تكميل نتايج آزمون تحليل واريانس يك
  .است

  
  ه نتيج

روستاهاي گردشگري در مقايسه با ساير روستاهاي 
  زيستاجتماعي و  -عادي داراي شرايط انساني

هاي توسعه در اين محيطي خاصي بوده و اجراي طرح
دي و يا هر طرح ديگري از ها  طرحروستاها اعم از 

حساسيت و پيچيدگي خاصي برخوردار است؛ زيرا 
هاي هادي برخالف ديگر روستاها كه هدف اصلي طرح

ساختن تسهيالت  روستا و فراهم ساختار فيزيكي  هدايت
فيزيكي مساكن  -بديالزم جهت بهبود وضعيت كال

اين اهداف در روستاهاي . باشدها مي روستايي آن
هاي گردشگري بايستي به نحوي صورت داراي جاذبه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  
                                                                                      

                 
     

 

 
97  

  
  ...ي  بررسي و ارزيابي نقش اجراي طرح هادي در توسعه

روستا، براي رفع  ي گيرد كه ضمن هدايت توسعه
جوامع  هاي و نيازهاي گردشگران،مناسب خواست

. محلي نيز پاسخ مناسب و اصولي را پيش بيني نمايد
نتايج تحقيق حاضر نيز مورد اين موضوع از طريق 
با  براساس نتايج اين پژوهش. تأييد قرارگرفته است
ها و نيازهاي ذينفعان، انتظارات توجه به نوع خواست

به . هاي هادي نيز متفاوت بوده استآنان از طرح
هاي پژوهش حاضر عامل عبارتي بر اساس نتايج يافته

دل عنوان عامل نخست وارد م زيرساختي به -كالبدي
تحليل عاملي گرديده و بيشترين ميزان واريانس را به 

در اين زمينه بر اساس . خود اختصاص داده است
روستاي توريستي  ساكنانهاي تحقيق، از نظر يافته

هاي سازي، ايجاد و بهبود راهصور، بهسازي و مقاوم
ارتباطي، تعريض و احداث معابر فرعي روستا، بهبود 

هاي مؤثر در ترين عاملمهمعنوان  محيط روستا به 
هاي      متغي ر. شودي روستايي محسوب ميتوسعه

حفاظت از بناهاي با ارزش، سبك معماري سنتي، 
ورزشي، زيباسازي و بهبود  -گسترش فضاهاي تفريحي

محيط روستا، حفاظت از بناهاي با ارزش، توجه به 
زيبايي ظاهري روستا از نظر گردشگران وارد شده به 

هاي مورد      متغي رترين مهمعنوان  به روستاي صور،
روستاها  ي هاي هادي در توسعهطرح آثارانتظار از 
سازي، هدايت هاي بهسازي و مقاوم     متغي ر. بوده است

هاي ارتباطي راه آتي روستا، بهبود وضعيت ي توسعه
ها و روستا، تقويت وسايط نقليه عمومي، احداث پارك

تر مورد انتظار از همهاي م     متغي رعنوان  اماكن ورزشي به
 ساكنانهاي هادي در توسعه روستاها از نظر طرح

  .روستاي فاقد گردشگري بوده است
هاي پژوهش دابرو و همكاران اين نتايج يا نتايج يافته

توان در اين زمينه مي. مطابقت داشته است) 2009(
هر دو گروه از  ساكنانگفت كه بيشتر انتظارات 
اي فاقد گردشگري در روستاي گردشگري و روست

مقايسه با گردشگران از همگرايي بيشتري برخوردار 
عامل بعدي بارگذاري شده تحت عنوان عامل . است

روستاي  ساكناندر اين عامل از نظر . اجتماعي است

هاي بهبود كيفيت زندگي،      متغي رصور  توريستي
دسترسي به امكانات بهداشتي و اداري و ارتقاي 

كه از  درحالي. مهارت از اولويت بيشتري برخوردار است
مندي از هاي افزايش رضايت     متغي رنظر گردشگران 

محيط زندگي روستايي، بهبود كيفيت دسترسي به 
، حل تعارضات بين ...بهداشتي، اداري ومراكز انواع 

روستا، تسهيل دسترسي به منابع مطالعه از اهالي 
روستاي  ساكناناز نظر . باالتري برخوردار است      اهمي ت

هايي مانند افزايش      متغي رفاقد گردشگري آلقو نيز 
نهادهاي  كردگان در روستا و توجه به تحصيل ماندگاري

  . زيادي برخوردار است      اهمي تحمايتي در روستا از 
) 2000( ول كوك و نارياننتايج با نتايج پژوهش  اين
با وجود اشتراك انتظارات هر . خواني داشته استهم

تن امكانات رفاه سه گروه در مورد ضرورت فراهم ساخ
ان بيشتر به دنبال بهبود رفاه خود يياجتماعي، روستا

از طريق افزايش كيفيت زندگي و ارتقاي دانش و 
ي كه گردشگران خواهان ارتقا درحالي. اندمهارت بوده
و رفع طريق بهبود دسترسي به خدمات  رفاه خود از

بررسي . اندان بودهييبين آنان و روستا تعارضات
هاي انتظارات سه گروه در مورد عامل بهداشتي تفاوت

روستاي توريستي صور  ساكناننيز نشان داد كه 
هايي مانند دفع بهداشتي زباله و      متغي ربيشتر به دنبال 

 اند، درحيوانات موذي بودهفاضالب و همچنين كنترل 
روستاي فاقد گردشگري آلقو عالوه  ساكنانكه   حالي

هايي مانند بهبود سيستم آب      متغي ربر موارد فوق، 
آوري فاضالب روستا نيز  شرب روستا و سيستم جمع

  . ت باالتري هستند           داراي اولوي 
گردشگران، عالوه بر موارد فوق،  در نهايت از نظر  

ات بهداشتي و اورژانسي نيز داراي ايجاد مراكز خدم
ها تا حدودي با نتايج  اين يافته. بيشتري است      اهمي ت

مطابقت داشته ) 1390(پژوهش عنابستاني و اكبري 
تفاوت انتظارات سه گروه از افراد مورد مطالعه . است

در مورد عامل اقتصادي نيز بدين صورت بوده است كه 
افزايش درآمد هر دو روستا بيشتر به دنبال  ساكنان

كردگان جوانان و تحصيل ايخود، ايجاد اشتغال بر
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. اندروستا، تنوع مشاغل و توزيع بذر پر محصول بوده
ها دنبال ايجاد فروشگاه  كه گردشگران بيشتر به درحالي
گذاري هاي تأمين مايحتاج و افزايش سرمايه و تعاوني

  .در سطح روستاها هستند
بريدن هان و هاي پژوهش اين نتايج با نتايج يافته 

در نهايت عامل . همخواني داشته است) 2004(ويكنز 
عنوان آخرين عامل مورد بررسي در  محيطي به  زيست 

 ساكنانها نشان داد اين پژوهش بود كه نتايج بررسي
هاي توريستي بيشتر انتظار ايجاد سيل بند، روستا

 ساكنان. حفاظت از اراضي كشاورزي و غيره را دارند
  روستاهاي فاقد گردشگري نيز بيشتر مربوط به عدم

كاري  تغيير كاربري اراضي، حفظ بهداشت آب و درخت 
كه انتظارات  درحالي. معابر درون روستايي بوده است

انداز  گردشگران بيشتر مربوط به حفاظت از چشم
ها طبيعي و انساني روستا، ارتقاي كيفيت بصري جاذبه

تفاوت انتظارات . يي بوده استهاي روستاو ايجاد پارك
سه گروه بيشتر مربوط به نيازهاي گردشگران در 

ي محيط طبيعي و سالم روستا و به زمينه مشاهده
  . دوراز آلودگي شهرها بوده است 

نيز  ANOVAسازي آزمون  نتايج حاصل از پياده
 آثارنشان داد كه بين انتظارات هر سه گروه در مورد 

ساختاري،  -بعد كالبديها هادي در پنج طرح
 محيطي تفاوت اجتماعي، بهداشتي، اقتصادي و زيست

هاي همچنين نتايج آزمون. دار وجود داردمعني
تكميلي و تعاقبي نشان داد كه بيشترين شكاف بين 
گروه گردشگران با روستاي فاقد گردشگري و كمترين 
ميزان شكاف گردشگران با روستاي گردشگري و 

عادي  روستاي توريستي و روستاي شكاف بين كمترين
  . بوده است

  
  پيشنهادات

هاي مورد بررسي در اين      متغي ربا توجه به ابعاد 
 اجتماعي، كالبدي، ي ترتيب در زمينه  پژوهش به

كاربردي  زيستي پيشنهادات بهداشتي،اقتصادي و محيط
  :گرددزير ارائه مي

بيشتر منظور ايجاد همگرايي  به ي كالبدي در زمينه   
بين انتظارات هر سه گروه فوق بهتر است كه ضمن 

سازي روستاها، تعريض معابر، متوجه به بهسازي و مقاو
شناسي محيطي در طريق توجه به اصول روان از

هاي كالبدي، انتظارات      متغي رسازي طراحي و پياده
   .گردشگران نيز برآورد شود

بهبود وضعيت اجتماعي روستاهاي  ي در زمينه
توان از طريق افزايش كميت و مي شگرپذير نيزگرد

هاي تخصصي كيفيت خدمات و همچنين ارائه آموزش
روستاها، سطح فرهنگ و  ساكنانبه گردشگران و 

   .دانش عمومي آنان را ارتقا بخشيد
توان ميهاي بهداشتي نيز      متغي ربا وضعيت رابطه در    

از طريق بهبود بهداشت عمومي روستا و همچنين 
ارتقاي كيفيت خدمات مراكز بهداشتي و اورژانسي 

  .رضايت هر سه گروه را جلب نمود
 هاي اقتصادي نيز     متغي ر موردتوجه در  ي قابل نكته

يان اعم از يي انتظارات روستااين است كه همه
عادي  توريستي و روستاهاي هايساكن روستا يانيروستا

ي گردشگري و افزايش درآمد از طريق توسعه
يابي است؛ بنابراين در راستاي يان قابل دستيروستا
شود از طريق يابي به اين عامل پيشنهاد ميدست

توجه به نيازهاي اقتصادي گردشگران در روستاها، 
  .گيرد يان شكلينيازهاي روستا جهت رفع الزم يزمينه

در نهايت در مورد بهبود وضعيت زيست محيطي  
عنوان نمود كه از توان نيز مي روستاهاي گردشگري

رويه در روستاها و وساز بيطريق جلوگيري از ساخت
ها و خصوص روستاهاي توريستي، توسعه پارك به

 فضاهاي سبز درون روستايي و جلوگيري از تخريب
اندازهاي طبيعي روستايي، نيازهاي هر سه گروه چشم

 .رفع و رضايت آنان جلب شود
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