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  چکيده
طبيعـي در   ةسازوکارهاي توسعه گردشگري روستايي در حـوز هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي 

به لحاظ هدف از نوع کـاربردي، بـه   حاضر پژوهش  .روستاي حيدرآباد از توابع شهرستان ايالم بود
جامعـه  . بـود آوري اطالعات از نوع تحقيقـات پيمايشـي    لحاظ ماهيت، کمي و از لحاظ شيوه جمع

ــان، خا   ــروه کارشناس ــه گ ــژوهش س ــن پ ــاري اي ــتا آم ــاکن در روس ــاي س ــگران  نواره را و گردش
صـورت   ان و خانوارهاي ساکن در روستا بـه کارشناس های هاي آماري گروه که نمونه گرفت، دربرمی

در . گيري در دسترس انتخاب شدند ري جامعه گردشگران به شيوه نمونههاي آما سرشماري و نمونه
ي گـردآوري  ابـزار اصـل   .نفر به عنوان نمونه آماري پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند ۲۵۰ ،مجموع

بررسـي منـابع داخلـي و خـارجي،      ،که مبنـاي طراحـي آن   بوداي  ساخته اطالعات پرسشنامه محقق
نظـران تـرويج و توسـعه     روايي ابزار پژوهش توسط پانـل صـاحب  . االت پژوهش بودؤاهداف و س

                                                           
 ).arayesh.b@gmail.com(دانشکدة کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ايالم  ترويج و آموزش کشاورزی، استاديار ∗
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آزاد اسالمي واحد ايالم و نيز خبرگان گردشگري روستايي استان ايالم بررسـي و  روستايي دانشگاه 
 –کارهاي زيرسـاختي  ة طبيعـي، سـازو  حوز نتايج تحليل عاملي اکتشافي نشان داد که در. شدتأييد 

فرهنگـي بـه    -رسـاني و اقتصـادي   خدماتي، اطـالع  -، رفاهي)۱۵۸/۲۹با درصد واريانس (فرهنگي 
 .هاي توسعه گردشگري روستاي حيدرآباد شناسايي شدند فهترين مؤل عنوان مهم

، )روسـتا (، حيـدرآباد  گردشگري، گردشگري روستايي، طبيعت، توسعه روسـتايي : ها کليدواژه
   ).شهرستان(ايالم 

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗  

 مقدمه

تواند در قالب  شود که مي گردشگري روستايي فرايندي در توسعه روستايي در نظر گرفته مي
اي و محلي، امکان توزيع عادالنه خدمات و تسهيالت عمـومي در   منطقههاي توسعه  سياست

هـاي   بهبود کيفيت زندگي، کـاهش مهـاجرت   اين پديده نوين. يي را ايجاد کندمناطق روستا
در  ،ايـن اسـاس   بـر . از معيشت پايدار را بـه همـراه دارد   روستاييانروستايي و برخورداري 

پورجعفر ( شود مي تأکيدگاه گردشگري روستايي جاي رويکردهاي جديد توسعه روستايي، بر
 امروزي توان اثرگـذاري بـر   فعاليتي که در دنياي مثابه گردشگري به). ۶۲ :۱۳۹۱و همکاران، 

ه، مـورد توجـه طيـف وسـيعي از     فرايند توسعه متوازن را در همـه دنيـا بـه نمـاش گذاشـت     
اجرايـي در کشـورهاي مختلـف    هـاي سياسـي و مـديران     ريزان نظام گذاران و برنامه سياست

 شـود کـه تعـداد    بينـي مـي   ردهـاي سـازمان جهـاني گردشـگري، پـيش     بر اساس برآو. است
انتظـار  . ليـون نفـر افـزايش يابـد    مي ۶۰۰به حدود يـک ميليـارد و    ۲۰۲۰گردشگران در سال 

ميليـون   ۵۹۰و آمدهاي گردشگري به حدود يک هـزار ميليـارد   در ۲۰۲۰رود که در سال  مي
يش بـه سـمت نـواحي    نـوعي گـرا   ،در ساليان اخير). ۱۵۲ :۱۳۹۳زاده،  اسماعيل( دالر برسد

کشورمان نيـز از ايـن    ه است کهشدهاي خاص آن در سطح جهان پديدار  روستايي و جاذبه
روسـتايي را   گردشگریاقبال عمومي نسبت به  علت رسد که به نظر مي. يستن قاعده مستثنا

هـاي روسـتايي بـه     سـتاييان، کـاهش ميـزان مهـاجرت    مد روبايد در نقش آن در افزايش درآ
 دکـر جـو  و از طريق تماس بـا گردشـگران، جسـت    روستايياندن اطالعات شروز  شهرها، به
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اجتمـاعي   -، بـه قـدري در توسـعه اقتصـادي    صنعت گردشگري، امروزه). ۹ :۱۳۸۸اديب، (
: ۱۳۸۴رضـواني،  ( انـد  ي نـام نهـاده  ئکشورها اهميت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامر

ــوان). ۵۵ ــا تمــدني    از نظــر ت ــران ســرزميني چهارفصــل و ب هــاي محيطــي گردشــگري، اي
فـرد تـاريخي،    هـاي متنـوع و منحصـربه    هزار روستا از جادبـه  ۶۵ا بيش از چندهزارساله و ب

بـه  ). ۱۳: ۱۳۸۵افتخـاري و مهـدوي،   الدين  رکن( مذهبي، فرهنگي و طبيعي برخوردار است
برتـر دنيـا قـرار گرفتـه اسـت کـه        کشور دهايران از نظر منابع طبيعي در رديف ، همين دليل

. منـد شـود   اهش بيکاري و درآمد اقتصادي بهرهتواند از اثرات حاصل از گردشگري در ک مي
نـژاد،   ابوالحسـني ( اما با وجود آمارهاي موجود، ايران از اين فرصت بهره کافي را نبرده است

۱۳۸۲ :۲۸.(  
روستايي در جوامع سنتي نظير ايران که داراي مراکز روستايي فراوان ومتنوع گردشگري 

مقيـاس   در). ۲۲: ۱۳۸۵افتخـاري و مهـدوي،   ( اي باشد تواند پشتوانه اقتصاد منطقه است، مي
گـاه   هاي برتر کشور از نظر توان گردشگري است، اما هـيچ  استان اي، استان ايالم جزو منطقه

ـ  واقعي خود را در سطح منطقه ايگاهنتوانسته است که ج شهرسـتان  . دسـت آورد  هاي و ملي ب
نفر بر مبناي سرشـماري   ۲۱۳۵۷۹داراي جمعيتي معادل  کيلومترمربع ۲۱۶۵ با مساحت ايالم
کيلومتري شهر ايالم شروع شده و تـا ارتفاعـات    سیروستاي حيدرآباد از . است ۱۳۹۰سال 

 در نخسـت داراي رتبـه   گردشـگری به لحـاظ  اين روستا . دامتداد دار آنطوالب در نزديکي 
  . به عنوان قطب گردشگري شناخته شده استو  بوده سطح استان

ويژه در مورد گردشگري  هاي زيادي در دنيا و ايران به ، پژوهشبا توجه اهميت موضوع
در تحقيق فرهاديان . شود برخي از اين تحقيقات پرداخته مي ادامه، به که دراست انجام شده 

، »اثـرات گردشـگري بـر توسـعه روسـتايي شهرسـتان رامسـر       «با عنوان ) ۱۳۹۵( همکارانو 
رسـان بـه گردشـگران در     خـدمت  روسـتاييان نظرات گردشگران و  نقطه بين دار ی معنيتفاوت

ارتباط با اثرات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گردشگري بر توسعه روستايي وجـود داشـته   
کوتـاه شـدن مسـير عرضـه محصـوالت      معتقدنـد کـه   ) ۱۳۸۹( ميرکتـولي و مصـدق  . است
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کشاورزي، رقابتي شدن از لحاظ کيفيت و قيمت، افزايش سطح اشـتغال، کـاهش مهـاجرت،    
تـرين اثـرات مثبـت گردشـگري روسـتايي       دستي و توسعه امکانات رفاهي مهم رونق صنايع

رز و دامـدار در  روستاييان کشاووقت  فصلي و پاره اشتغال )۱۳۸۸( ميرزايي .روند ميشمار  به
نـق بـازار محصـوالت کشـاورزي را از     کاري، اشتغال زنان روستايي و رو زمان بيکاري و کم

معتقد است که ) Quinn, 2009( کوين. رشمرده استترين مزاياي گردشگري روستايي ب مهم
 ینقش کشاورزیهای  ی فعاليتاوج در فصول کمتوانند  هاي محلي مي ها و نمايشگاه جشنواره

شـود کـه    يادآور مـي  نيز) Campbell, 2011( کمپل. داشته باشندکليدي در جذب گردشگر 
ولـي تعـداد زيـادي حاضـرند      ،هاي طبيعت محرک بسياري از گردشگران اسـت  اگرچه زيبايي

ـ      رای خريـد بلـيط   براي حضور در يک رويداد، فواصل زيادي را سـفر کـرده و پـول زيـادي ب
ـ ) ۱۳۹۳( دهدشتي و همکاران. ندکن ها پرداخت جشنواره د کـه محتـواي تبليغـات    بر اين باورن

ـ   شفاهي هم به . گـذارد  أثير مـي طور مثيت و هم به طور منفي بر تصميمات خريد گردشـگران ت
منـدي نـواحي روسـتايي از منـابع و      اند کـه بـراي بهـره    نشان داده) ۱۳۸۸( شهيدي و همکاران

ريـزي   راهبـردی، بـه برنامـه   ندازي جامع و در رويکردي ا در قالب چشم بايدهاي طبيعي،  توان
 ،)۱۳۸۸( نتايج تحقيـق اديـب  بر پاية . روستايي در ايران پرداخته شود گردشگریفرايند توسعه 

ـ    روستايي يک فرايند بلند گردشگری هـا و رفـاه و    مين نيازمنـدي أمدت اسـت کـه نتيجـه آن ت
در . استهاي آينده  هاي نسل با در نظر گرفتن منابع و نيازمندي روستاييانامکانات بيشتر براي 

ساز درآمد و راه عالج همه  گري به عنوان فراورده جديد تغذيه، گردش)۱۳۸۶( تحقيق محمدي
 )۱۳۸۶( نتايج تحقيق آبيار. ندا جوامع روستايي تلقي شده است که با مشکالت اقتصادي مواجه

بخـش صـنايع    ردي، جذب جهانگرد و افـزايش اشـتغال در  هاي جهانگ نشان داد که بين جاذبه
اثـرات گردشـگري    ،)Halder, 2007( هلدربه باور . وجود دارد دار دستي رابطه مستقيم و معني

، کمک به ايجاد و حفـظ پـارک   تواند باعث بهبود موقعيت جسمي و ذهني بر محيط زيست مي
) Wing and Wong, 2006( نـگ نتـايج تحقيـق وينـگ و و   . بيعي شودحفظ منابع ط طبيعي و

نشان داد کـه سـن، جنسـيت، درآمـد، تحصـيالت، مـدت سـکونت در مکـان گردشـگري،          
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هاي توسـعه گردشـگري در منطقـه و     ران، سطح آگاهي ساکنان از برنامههاي گردشگ ويژگي
بر پاية  .ثرندؤبر درک ساکنان از اثرات گردشگري م قعيت کنوني برنامه توسعه گردشگريمو

هاي فردي، وابستگي اقتصـادي   ويژگي ،)Dyer et al., 2007(ير و همکاران نتايج پژوهش دا
 رابطـة ساکنان به گردشگري و درک اثرات گردشگري با نگرش ساکنان نسبت به گردشگري 

گردشگري روسـتايي را بـه    )Holland et al., 2003(هالند و همکاران . دارد وجوددار  معني
و راهبردهـايي را بـراي احيـاي نـواحي      دي براي توسعه روستايي معرفي کـرده عنوان راهبر

 هاي مکمل و يا متحول ساختن اين نواحي با توجه به منـابع  روستايي از طريق ايجاد فعاليت
  . اند طبيعي و انساني آنها ارائه کرده

بعـد  کارهاي توسعه گردشگري روستايي از بر سازوتمرکز اصلي تحقيق حاضر  ،بنابراين
تـرين   مهـم «اين اسـت کـه    ال اصلي تحقيقاين روستای حيدرآباد ايالم بوده و سؤ طبيعي در

  .»سازوکارهاي توسعه گردشگري روستايي از بعد طبيعي در روستاي  حيدرآباد کدامند؟
بررسي سازوکارهاي توسعه گردشگري روسـتايي در   هدف اصلي پژوهش حاضررو،  از اين

  . است ۱۳۹۳-۹۴بعد طبيعي روستاي حيدرآباد در سال 

  مباني نظري پژوهش

  گردشگري روستايي
 در قالـب  فعاليـت فراگيـر جهـاني   يـک  مثابه  تواند به که گردشگري روستايي مي آنجااز 

 وجـود نـدارد   آنتعريفـي عـام از    ،اي و محلي شناخته شود هاي منطقه بر سياست تأکيد
)Oppermann, 1996: 31 .( ،گردشـگري  کنفرانس جهاني بنا به تعريف گردشگري روستايي

انواع گردشگري با برخورداري از تسهيالت و خدمات رفـاهي در   ، عبارت است ازروستايي
با شرکت  هاي طبيعت را همراه مندي از منابع طبيعي و جاذبه هرهکه امکان ب ،نواحي روستايي

گردشگري روسـتايي  ). ۶۳: ۱۳۹۱پورجعفر و همکاران، ( آورد در زندگي روستايي فراهم مي
هاي گردشگري در محيط روستايي با توجـه بـه فرهنـگ و بافـت سـنتي       شامل کليه فعاليت

گردشـگري   ةبرگيرنـد بـوده و در آداب و رسـوم سـنتي    و روستايي، هنـر و صـنايع دسـتي،   
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 گردشـگري غـذايي و شـکار اسـت    و اي،  ردشـگري مزرعـه  کشاورزي، گردشگري سـبز، گ 
  ). ۱۵۲: ۱۳۸۸عنابستاني، (

اي از  گردشگري زراعـي و کشـاورزي اسـت و حـوزه     ةگردشگري روستايي دربرگيرند

ارائه خدمات و تسهيالت خدماتي ماننـد اسـکان، پـذيرايي، امکانـات و وسـايل سـرگرمي،       

 داردروستايي و محصوالت کشاورزي را دربرها و توليد و فروش صنايع دستي  برپايي جشن

هـايي   روستايي حـوزه  گردشگریاز آنجا که اصطالح ). ۴۴: ۱۳۸۱زاده و مرادنژادي،  شريف(

گيـرد، بـا    ميورزي و گردشگري فرهنگي را نيز دربرمانند گردشگري حومه، گردشگري کشا

گـردي نيـز    عـت طبيعـت و يـا طبي   گردشگریسبز و  گردشگریها،  بوم مفاهيمي مانند زيست

 اردوی انـد از  عبـارت هاي تفريحي گردشگري روستايي  فعاليت. کند پيدا مي ارتباطی نزديک

وگذار در مناطق حيات وحش، بازاريـابي صـنايع    روستايي، اقامت در منازل روستايي، گشت

هاي ماجراجويي، بازديـد امـاکن تـاريخي و     هاي فرهنگي، ورزش دستي روستايي، جشنواره

هاي موسيقي و آواز محلـي و هـر گونـه فعاليـت      ديک مناطق روستايي، جشنوارهباستاني نز

  ).۶۳: ۱۳۹۱پورجعفر و همکاران، ( تفريحي معطوف به نواحي روستايي

  گردشگري روستايي صور

تـوان انـواع    ، مياستهاي بالقوه و بالفعل فراوان  از آنجا که نواحي روستايي داراي توانمندي

روستايي را برشمرد که با توجـه بـه اهـداف گردشـگري و بـر اسـاس       گوناگون گردشگري 

    .گيرد شرايط اقليمي و اقتصادي نواحي روستايي شکل مي

هاي  اين نوع گردشگري روستايي، در تعامل با جاذبه): گردي طبيعت( گردشگري طبيعي -۱
گـردي را نـوعي    طبيعـت ) Elper, 2004: 12( الپـر . گيـرد  شکل مي شناختی بوم /طبيعي

هاي طبيعـي، بـه رشـد و     داند که عالوه بر برخورداري از جاذبه گردشگري روستايي مي
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از حمايـت   ،توسعه اقتصاد روستايي در چارچوب توسعه پايدار نظر دارد و در ايـن راه 
  .برد هاي غيردولتي نيز بهره مي هاي محلي و سازمان انجمن

باط با فرهنگ، تاريخ و ميراث فرهنگـي  گردشگري فرهنگي در ارت: گردشگري فرهنگي -۲
 . شود و باستاني اقوام روستايي در نظر گرفته مي

 هـاي  در اين نوع گردشـگري، گردشـگران بـا اقامـت در دهکـده     : اي گردشگري دهکده -۳
از امکـان تجربـه    هاي اقتصادي و اجتماعي روستا ليتروستايي و شرکت در فعا نواحی

 ). Ashly, 1997: 21( شوند ها برخوردار مي دهکده اين در

اين نوع گردشگري را فرايندي براي ترويج کشاورزي در روسـتا  : گردشگري کشاورزي -۴
در روستا و تبيين جايگاه کشاورزي در اذهان گردشگران و بهبود محصوالت کشاورزي 

هاي سنتي کشاورزي روستايي،  که گردشگران با شرکت در فعاليت دين معنیب دانند، مي
منـاطق ميزبـان، از امکـان مشـارکت در      بـوم  زيسـت بدون ايجـاد پيامـدهاي منفـي در    

و  شـارپلي ). Elper, 2004: 14( شـوند  هاي کشاورزي روستايي برخـوردار مـي   فعاليت
را در ارتبـاط  گردشـگري کشـاورزي   ) Sharpley and Sharpley, 1997: 25( شـارپلی 

هاي روستايي  مستقيم با محيط زيست زراعي محصوالت کشاورزي و اقامت در کشتگاه
ـ دان مـي  اي از  مجموعـه ارائـة  گردشـگري روسـتايي را   ) Ashly, 1997: 22( آشـلي . دن

کشــاورزان  از ســویخــدمات و تســهيالت رفــاهي و ســکونتگاهي بــراي گردشــگران 
دانـد کـه انـواع     يهاي روستايي در اين نکته م يانگارد و فرق آن را با ديگر گردشگر مي

در  شـود،  غيرکشـاورزي انجـام مـي    روسـتاييان  از سویطور معمول  ديگر گردشگري به
پـذيرايي و تسـهيالت رفـاهي     امکانـات حالي که در اين نـوع گردشـگري، کشـاورزان    

  .کنند گردشگران را فراهم مي

سکونتگاهي در مـزارع روسـتايي    در اين نوع گردشگري، اقامتگاه و: گردشگري مزرعه -۵
که با اقامت در مزارع، عالوه بر شرکت در  شود، چنان شگران در نظر گرفته ميبراي گرد
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هاي طبيعي  توانند از تمامي جاذبه هاي اقتصادي و اجتماعي مربوط به مزرعه، مي فعاليت
 ).Elper, 2004: 13( هاي تفريحي در مناطق روستايي برخوردار شوند و فعاليت

دانند که از  نوعي از گردشگري در مناطق سرسبز را گردشگري سبز مي: گردشگري سبز -۶
از آنجـا کـه در   . آيـد  وجود مـي  روستايي به گردشگریرويکرد توسعه پايدار در صنعت 

گردشگري سبز، بهترين رويکرد براي توسعه همزيسـتي بـين محـيط زيسـت طبيعـي و      
پـذير   د گردشگري مسئول و گردشگري انعطافهايي مانن نام باشود،  اجتماعي برآورد مي

بـاري کـه برخـي از گردشـگران در نـواحي      شود و با توجـه بـه اثـرات زيان    شناخته مي
گراي روسـتايي را شـامل    ترين رويکرد گردشگري طبيعت کنند، کامل روستايي ايجاد مي

 ).۶۳: ۱۳۹۱پورجعفر و همکاران، ( شود مي

  راهبردي براي توسعه روستايي ،گردشگري روستايي

گردشگري روستايي راه حل كلـي بـراي همــة دردهــا و مــسائل و مــشكالت نــواحي        
ـ  روسـتايي نيست، اما يكي از شيوه ار اقتصـادي مهمـي داشـته    هايي است كه ممكن است آث

هاي روستايي و كاهش مهاجرت  تواند به كند شدن روند تخليه سكونتگاه نوعي مي باشد و به
راهبـردي بـراي توسـعه روسـتايي      در قالـب رشد گردشـگري  . روستايي كمك كندمعيت ج

پـي   آناران محلي در جوامع روسـتايي بـه اهميـت    ذگ است كه سياست جديدنسبتاً  یتفكر
چنـد در  تحقيقـاتي  به  تعدادي از نويسندگان. اند، اما تجربه كافي براي اجراي آن ندارند برده

ونـه صـنعت گردشــگري از    چگ« اي از آن عبـارت اسـت از   نمونهاند، که  اين زمينه پرداخته
هـاي فرهنگـي و    بــر ارزش  آور زيــان  یمانـد يـا ممكـن اســت تــأثيرات   مـيحركـت بـاز

فكــري وجـود دارد    ةزمينـ يك ديدگاه ديگر با اين پـيش ،همچنين. »؟اجتماعي داشته باشد
از . »توسـعه نـواحي روسـتايي اسـت گردشگري راه حل و عالج قطعـي اقتـصادي بـراي «كه 

ريــزي   تــر گردشــگري را بــه عنــوان فراينــد برنامــه       يك ديدگاه محتاطانــه  ،طرف ديگر
هايي را بـراي بـه حـداقل رسـاندن مضـرات و بـه حـداكثر         كه فرصت کند معرفی می يكپارچه
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عنـوان   در يك نگرش ديگـر، گردشـگري روسـتايي بـه    . سازد فراهم میرساندن منافع توسعه 
   :نيز براي آن ارائه شده است شرحدين ه روستايي معرفي شده و داليلي بموتور محركه توسع

گردشگري نيز منبع شـغل و  يافته،  شده و توسعه دهي همانند هر فعاليت صادراتي سازمان -۱
 ؛ آيد حساب مي درامد به

 ماننــد هاي كــشاورزي   برخالف ساير كاالها، خدمات و فراورده ،گردشگري روستايي -۲
سـازي و كارهـاي    اهيگيري، پوشـاك و نسـاجي، سـاختمان   م های غذا، توليدات فعاليت

هــاي   عاليـت هماننـد مولـدي بـراي تعـداد زيـادي از ف      ،نقـل و بيمـه  و عمـومي، حمـل
اي  ههرگز نبايد فراموش كرد كه گردشگري روستايي زنجيـر  .دكنـ اقتـصادي عمـل مـي

اي سـاده از   آورد و صـرفاً مرحلـه   وجـود مـي   ا بـه هاي اقتصادي و خـدماتي ر  از فعاليت
 ؛ هاي اقتصادي نيست فعاليت

فاقـد  هــاي طبيعــي    نواحي روستايي يـا پديــده   برداری از به بهره گردشگري روستايي -۳
و با استخراج منابع يـا صـنايعي ماننـد نفـت و معدن  پردازد میگونـه ارزش اسنادي هر

 ؛ و كند برابري مي

 منـد هـاي نياز  روستايي تقاضا براي صنايع دستي، هنرهاي سنتي و فعاليتگردشگري  -۴
هــايي اســت كــه در محــيط      ايـنهـا همـان فعاليت. برد باال مي را نيروي كار بيشتر

به همان انـدازه كـه گردشـگري روســتايي، گردشــگراني را      . روستا مورد نظر است
هزينه را به منطقه  یزا هاي برون كند، جريان خـارج از فضاي اقتصاد روستا جذب مي

در  همچنـين، . كنـد  تزريق كرده و آثــار ضـريب تكـاثري سـنتي را نيـز ترغيـب مـي       
گردشـگري حتـي در    شـود و  مـی از منـابع روسـتايي اسـتفاده     ،گردشگري روسـتايي 

در نــواحي كوهــستاني بـا    واقـع  و  هاي زراعــي  هاي روستايي فاقد زمين سكونتگاه
ـ تواند بـه توسـعه روســتايي كمــك      ع فرهنگي و طبيعي ميبرداري از مناب بهره  ـدکن

)Sharpley and Sharpley, 1997: 28 .(  
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  شناسي پژوهش     روش

زيـرا در پـي توسـعه     ،به لحاظ ماهيت، کمي و از نظر هدف، کاربردي استحاضر پژوهش 
از ميــان  بــوده و) توســعه گردشــگري روســتايي( دانــش کــاربردي در يــک زمينــه خــاص

 پـژوهش  جامعـه آمـاري  . هاي توصيفي نيـز بـه روش پيمايشـي انجـام شـده اسـت       پژوهش
ها و نهادهاي مربوط به گردشگري روستايي بـه تعـداد    مسئوالن دستگاه :سه گروه اند از عبارت

جهاد کشاورزي شهرستان ايالم، اداره ميراث فرهنگي ، گردشـگري و صـنايع    ، شاملنفر چهل
 ؛روستايي، اداره منابع طبيعي شهرستان ايالم، اداره محيط زيسـت شهرسـتان  دستي، اداره تعاون 

در پـژوهش   .و گردشـگران  ؛خـانوار  ۱۱۰هاي ساکن در روستاي حيـدرآباد بـه تعـداد     خانواده
هـاي   ا و نهادهـاي مـرتبط و نيـز خـانواده    ه ي مسئوالن دستگاهدر مورد دو جامعه آمارحاضر، 

براي تعيـين حجـم نمونـه    . به روش سرشماري صورت گرفتکليه افراد  مطالعة ساکن روستا،
ـ  .گيري در دسترس مورد مطالعـه قـرار گرفتنـد    نفر به روش نمونه صدگردشگران، تعداد  ين دب

نفــر از گردشــگران داراي  صــد ۱۳۹۳فــروردين  پــنجم تــا ســيزدهمبــازه زمــاني  در نظــور،م
تفکيـک   حجم نمونه مورد مطالعـه را بـه   ۱جدول . هاي الزم براي مطالعه انتخاب شدند ويژگي
   .دهد گويان نشان مي پاسخ

  گويان تفکيک پاسخ العه بهحجم نمونه مورد مط -۱ جدول

  روش انتخاب  تعداد  گويان پاسخ
  سرشماري  نفر ۴۰  ها و نهادهاي مرتبط کارشناسان دستگاه

  سرشماري  نفر ۱۱۰  خانوارهاي ساکن روستاي حيدرآباد
  گيري دردسترس نمونه  نفر ۱۰۰  گردشگران

  ۱۳۹۳مرکز آمار ايران، های پژوهش؛  يافته: منبع

ساخته بوده  ها پرسشنامه محقق ري دادهگردآو حاضر برایابزار مورد استفاده در پژوهش 
گويـان و سـازوکارهاي توسـعه گردشـگري      هاي فـردي پاسـخ   ويژگي دو بخش اصلي که از
ـ  از پاسخ ،در اين پرسشنامه .ايي در بعد طبيعي تشکيل شده استروست ان خواسـته شـده   گوي
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. نـد کنمشـخص   های صفر تا دهها با امتياز از گويه کدام را در مورد هر است که ديدگاه خود
که  بررسي شدين صورت داعتبار محتوايي پرسشنامه ب ،با توجه به ماهيت و اهداف پژوهش

هاي ايالم و دانشگاه آزاد اسالمي و  پرسشنامه مقدماتي در اختيار پانلي شامل اساتيد دانشگاه
. دشـ اصـالحات الزم انجـام    ري قرار گرفت و بر حسب نظرات آنهاخبرگان مسائل گردشگ

فـا بـراي   ، از آلفاي کرونباخ استفاده شد؛ مقـدار آل سنجش پايايي ابزار تحقيق ، برایهمچنين
که مبين پايايي قابـل قبـول ابـزار     دست آمده به درصد ۹۶ طور ميانگين هاي مختلف به بخش

 . تحقيق بوده است

  نتايج و بحث

  گويان اي پاسخ هاي فردي و حرفه ويژگي

 ۶/۳۳. درصد نيز مرد بوده اند ۵۶درصد پاسخگويان زن و ۴۴يافته هاي تحقيق نشان داد که 
درصد آنـان بيشـتر از    ۴/۶سال سن داشته اندو  ۲۶-۳۵تحقيق بين درصد نمونه هاي آماري 

درصـد  ۸/۴۲. درصد پاسخگويان متاهل و بقيه مجرد بـوده انـد   ۶/۶۱. سال سن داشته اند ۵۵
 ۸/۶. درسد بقيه نيز در روستاها اقامت داشـته انـد   ۲/۵۷آنان در شهر زندگي مي کرده اند و 

ان نيز تحصيالتي در سـطح کارشناسـي داشـته    درصد از آن ۸/۲۴درصد گردشگران بيسواد و 
درصد از آنان  ۸/۶۴درصد نمونه هاي آماري تحقيق داراي شغل دولتي بوده اند و  ۲/۳۵. اند

درصد نيز در  ۷۰درصد پاسخگويان شهر بوده و ۳۰محل تولد . نيز داراي شغل آزاد بوده اند
  .روستا به دنيا آمده بودند

  

  ستايي در بعد طبيعيتحليل عاملي توسعه گردشگري رو

، از شـيوة  هـاي توسـعه گردشـگري روسـتايي     ؤلفـه براي شناسايي م ،هاي تحليلي در بخش يافته

در تحقيـق   .استفاده شـده اسـت   ۱۹نسخه  SPSSافزار آماري  تحليل عاملي اکتشافي به کمک نرم

هاي توسـعه گردشـگري روسـتايي از     ؤلفههدف از کاربرد تحليل عاملي مشخص کردن محاضر، 
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در قالـب  شـده توسـط هـر کـدام از متغيرهـا       يان و تبيين مقـدار واريـانس تبيـين   گو ديدگاه پاسخ

   :تدين شرح طی شده اسب یمراحل ،طور کلي حاضر، بهدر تحقيق  .استشده  بندي هاي دسته عامل

دسـت   بـه  KMOبا توجه بـه مقـدار    حاضر، در تحقيق: ها تعيين و تشخيص مناسب بودن داده

  ).۲ جدول(اند  ها براي تحليل عاملي مناسب بوده که داده توان گفت آمده در سطح مناسب، مي

  شده هاي گردآوري و بارتلت براي دادهKMO مقدار  -۲ جدول

KMO داري سطح معني بارتلت آماره 

۸۳/۰ ۳/۱۳۴ ۰۰۰/۰ 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

شده همراه با مقدار ويژه و درصد واريـانس تجمعـي    هاي استخراج عامل :تعيين تعداد عوامل
  . ده استآمآنها در جدول 

  واريانس تجمعي ، و درصددرصد واريانس ،شده همراه با مقدار ويژه هاي استخراج عامل - ۳ جدول

  درصد تجمعي واريانس  درصد واريانس   مقدار ويژه  عامل

۱  ۲۵۱/۸ ۱۵۸/۲۹ ۱۵۸/۲۹ 

۲  ۸۸۴/۷ ۲۱۴/۲۵ ۳۷۲/۵۴ 

۳  ۵۷۱/۴ ۲۴۲/۱۷ ۷۱۴/۷۱ 

۴  ۲۳۲/۴ ۵۶۵/۴ ۱۷۹/۷۶ 

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

ة کننـد  تنهـايي تبيـين   بـه  ۲۵۱/۸، عامـل اول بـا مقـدار ويـژه     ۳ هاي جدول بر اساس يافته
انـد   چهار عامـل در مجمـوع توانسـته   اين  ،طور کلي درصد واريانس کل است؛ و به ۱۵۸/۲۹
  .ندکنطبيعي را تبيين  گردشگریدرصد کل واريانس عوامل  ۱۷۹/۷۶

پس از چرخش عاملي به شيوه وريماکس، متغيرهاي تحقيق : چرخش عاملي و نامگذاري متغيرهـا 
  ).۴ جدول( نامگذاري شدند ،دسته قرار گرفته چهاردر 
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درصد تجمعي شده همراه با مقادير ويژه، درصد واريانس و  عوامل استخراج - ۴ جدو ل

  طبيعي ةواريانس آنها در حوز

  عاملي بار  ها گويه  نام عامل

کارهاي ازوس

  فرهنگي -زيرساختي

  ۶۴/۰  هاي طبيعي روستا هاي الزم براي دسترسي به مکان ايجاد زيرساخت

  ۶۰/۰  توسعه مراکز بهداشتي در روستا از طريق افزايش تعداد گردشگران

  ۶۳/۰  و تلويزيوني از اماکن زيبا و دلنشين روستا هاي راديويي توليد و پخش برنامه

  ۶۸/۰  دهي اردوهاي ورزشي و کوهنوردي در فصول خاص در روستا سازمان

مناسـب بـه گردشـگران در     رسـانی  خـدمات استفاده از امکانات خـدماتي از قبيـل   

  راستاي توسعه پايدار
۶۹/۰  

هـاي   عنـوان يکـي از قابليـت   پيمايي به  عه کوهنوردي و احداث مسيرهاي کوهتوس

  ممتاز منطقه
۷۱/۰  

  ۵۲/۰  توسعه و بهبود مسيرهاي دسترسي به مناطق تفرجگاهي

  کارهاي ازوس

  خدماتي -رفاهي

  ۵۷/۰  رساني به روستاهاي کنار جاده باسازي جاده بين روستايي و خدماتزي

  ۴۵/۰  هاي مخصوص روشن کردن آتش ها و جايگاه ساخت منقل

  ۴۴/۰  شده به گردشگران بندي هاي بسته زغالعرضه 

باني در مناطق مختلف و اسـتفاده از نيروهـاي بـومي     هاي متعدد محيط ايجاد پايگاه

  محافظت از محيط طبيعي و حيات وحش برای
۶۳/۰  

  ۵۳/۰  ها در سطح روستا سرا و مسافرخانه ساخت و ايجاد مهمان

  ۴۰/۰  رفاه حال گردشگران برایهاي عمومي  ايجاد پارکينگ

  ۴۸/۰  گردشگران مين امنيت جاني و ماليأت برایبرپايي چادرها  یها ايجاد مکان

  ۶۲/۰  ها و حريم رودها و ايجاد جوي آب سازي اطراف چشمه پاک

  ۸۱/۰  هاي اطراف روستا بهسازي آسفالت و جاده

هـاي   حفـظ گونـه   برایروستا  مختلف شده در مناطق هاي ملي حفاظت ايجاد پارک

  در منطقه گردی طبيعتهاي  و جانوري و تبديل آنها به جاذبهمختلف گياهي 
۷۲/۰  

  ۷۴/۰  کنند هايي که محصوالت مورد نياز گردشگران را مهيا مي ها و مغازه ساخت بوفه
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  عاملي بار  ها گويه  نام عامل

سازوکارهاي 

  رساني اطالع

جلـوگيري  منظور آگاهي دادن به آنها در زمينـه   نصب تابلوهايي براي گردشگران به
  از آلودگي آب

۳۵/۰  

منظور آگاهي دادن بـه آنهـا در زمينـه رعايـت      نصب تابلوهايي براي گردشگران به
  بهداشت محيط داخل روستا

۳۹/۰  

منظور آگاهي دادن به آنهـا در زمينـه خـاموش     نصب تابلوهايي براي گردشگران به
  کردن صحيح آتش پس از ترک محل

۶۳/۰  

بــراي  رودهــا هــايي چــون مرتــع و نشــان دادن جــذابيتتابلوهــايي بــراي نصــب 
  گردشگران و چگونگي رسيدن به آنها

۷۲/۰  

منظور آگاهي دادن به آنها در زمينـه جلـوگيري    نصب تابلوهايي براي گردشگران به
  از بريدن و شکسن شاخ و برگ درختان جنگلي

۵۸/۰  

در زمينه  دادن به آنهادادن بروشورهايي به گردشگران براي آگاهي  نصب تابلوها يا
  ها سوزي در جنگل مضرات ساالنه آتش

۸۱/۰  

هـاي اصـلي و فرعـي بـه      هايي که اطالعـاتي دربـاره جـاده    تهيه بروشورها و نقشه
  .دهد گردشگران مي

۵۷/۰  

  ۶۴/۰  روستا به گردشگران زيبا و دلنشين اماکن و مناطق معرفي برای  هيه بروشورهاييت
بـرداري صـحيح و    ارتبـاط بـا بهـره    محلي و گردشـگران در آموزش دادن به مردم 

  هاي منطقه محافظت از جاذبه
۴۶/۰  

  سازوکارهاي 

  فرهنگي -اقتصادي

  ۶۶/۰  هاي گردشگري براي جمعيت ميزبان سودآوري حدمات و فعاليت

به شهرها از طريق ايجاد اشتغال و افزايش درآمد  روستاييانجلوگيري از مهاجرت 
  آنها به وسيله توسعه گردشگري روستايي

۵۵/۰  

  ۶۶/۰  هاي گردشگري با حفظ منابع طبيعي و محيط زيست سويي فعاليت هم

خارج کردن گردشگري منطقه از ماهيت فصلي بودن اين صنعت  راستایتالش در 
  زمستاني گردشگریو فعال کردن 

۵۵/۰  

نقـل کـه در خـدمت    و هـاي جمـل   گردشگری و شرکتهاي  هماهنگي بين شرکت
  منافع محلي باشند

۶۴/۰  

ها از طريق مدفون کردن آنها  بردن مشکالت ناشي از فضوالت دام کاهش يا از بين
  در محيطي خارج از روستا

۳۴/۰  

  هاي پژوهش يافته: مأخذ
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ه فرهنگـي ناميـد   -سازوکارهاي زيرساختي درصد واريانس، ۱۵۸/۲۹، با تبيين عامل اول
هـاي الزم بـراي    ايجـاد زيرسـاخت   :انـد از  ة هفت متغير است، که عبـارت دربرگيرند و شده

اد هاي طبيعي روستا، توسعه مراکز بهداشتي در روستا از طريق افزايش تعد دسترسي به مکان
زيبا و دلنشـين روسـتا،   اکن هاي راديويي و تلويزيوني از ام گردشگران، توليد و پخش برنامه

دهي اردوهاي ورزشي و کوهنوردي در فصول خاص در روستا، استفاده از امکانـات   سازمان
عه ي مناسب بـه گردشـگران در راسـتاي توسـعه پايـدار، توسـ      رسان خدماتخدماتي از قبيل 

و  ،هـاي ممتـاز منطقـه    پيمايي به عنوان يکـي از قابليـت   کوهنوردي و احداث مسيرهاي کوه
   .و بهبود مسيرهاي دسترسي به مناطق تفرجگاهي توسعه

 -سازوکارهاي خدماتي ،درصد واريانس را به خود اختصاص داده ۲۱۴/۲۵عامل دوم که 
زيباسـازي جـاده    :انـد از  ة يـازده متغيـر اسـت، کـه عبـارت     دربرگيرنـد  ه شده ورفاهي ناميد

روشـن  هاي  اهها و جايگ ه روستاهاي کنار جاده، ساخت منقلرساني ب روستايي و خدمات بين
هـاي متعـدد    شـده بـه گردشـگران، ايجـاد پايگـاه      بنـدي  هـاي بسـته   کردن آتش، عرضه زغال

محافظت از محـيط طبيعـي و    برایباني در مناطق مختلف و استفاده از نيروهاي بومي  محيط
هــا در ســطح روســتا، ايجــاد  ســرا و مســافرخانه حيــات وحــش، ســاخت و ايجــاد مهمــان

مين أت برایبرپايي چادرها  هاي رفاه حال گردشگران، ايجاد مکان برایومي هاي عم پارکينگ
اد جـوي  ها و حريم رودهـا و ايجـ   سازي اطراف چشمه امنيت جاني و مالي گردشگران، پاک

شـده در   هـاي ملـي حفاظـت    هاي اطراف روستا، ايجـاد پـارک   آب، بهسازي آسفالت و جاده
تلـف گيـاهي و جـانوري و تبـديل آنهـا بـه       هـاي مخ  گونهحفظ  برایمناطق مختلف روستا 

ت مـورد نيـاز   هايي که محصوال ها و مغازه و ساخت بوفه ،ي در منطقهگرد طبيعتهاي  جاذبه
  .کنند گردشگران را مهيا مي
، ســازوکارهاي درصــد واريــانس را بــه خــود اختصــاص داده ۲۴۲/۱۷عامــل ســوم کــه 

نصب تابلوهايي براي  :اند از است، که عبارتة نُه متغير دربرگيرند ه شده ورساني ناميد اطالع
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نصب تابلوهـايي   منظور آگاهي دادن به آنها در زمينه جلوگيري از آلودگي آب، گردشگران به
 منظور آگاهي دادن به آنها در زمينه رعايت بهداشت محيط داخل روسـتا،  براي گردشگران به

نهـا در زمينـه خـاموش کـردن     منظور آگـاهي دادن بـه آ   نصب تابلوهايي براي گردشگران به
 و هايي چون مرتع تابلوهايي براي نشان دادن جذابيتصحيح آتش پس از ترک محل، نصب 

نصـب تابلوهـايي بـراي گردشـگران      رودها براي گردشگران و چگونگي رسـيدن بـه آنهـا،   
منظور آگاهي دادن به آنها در زمينه جلوگيري از بريدن و شکستن شـاخ و بـرگ درختـان     به

دادن به آنهـادر زمينـه    دادن بروشورهايي به گردشگران براي آگاهي ، نصب تابلوها ياجنگلي
هـايي کـه اطالعـاتي دربـاره      ها، تهيه بروشورها و نقشه سوزي در جنگل مضرات ساالنه آتش

معرفـي امـاکن و    بـرای دهد، تهيـه بروشـورهايي    هاي اصلي و فرعي به گردشگران مي جاده
حلـي و گردشـگران   و آمـوزش دادن بـه مـردم م    ،ا به گردشگرانمناطق زيبا و دلنشين روست

  .هاي منطقه برداري صحيح و محافظت از جاذبه درارتباط با بهره
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  هاي پژوهش يافته: مأخذ

  طبيعي ةتحليل عاملي توسعه گردشگري روستايي در حوز -۱ نمودار

سازوکارهاي توسعه گردشگري در 

 طبيعي ةحوز

 -زيرساختي سازوکارهاي

  ۱۵۸/۲۹فرهنگي 

  رساني اطالع سازوکارهاي

۲۴۲/۱۷ 

 

  سازوکارهاي رفاهي

۲۱۴/۲۵ 

سازوکارهاي اقتصادي 

۵۶۵/۴ 
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سـازوکارهاي   ،درصـد واريـانس را بـه خـود اختصـاص داده      ۵۶۵/۴عامل چهـارم کـه   

سودآوري خـدمات و   :اند از عبارتة شش متغير است، که دربرگيرند ه شده واقتصادي ناميد

به شـهرها از   روستاييانهاي گردشگري براي جمعيت ميزبان، جلوگيري از مهاجرت  فعاليت

سـويي   وسيله توسعه گردشـگري روسـتايي، هـم    د اشتغال و افزايش درآمد آنها بهطريق ايجا

کردن  خارج راستایهاي گردشگري با حفظ منابع طبيعي و محيط زيست، تالش در  فعاليت

گردشـگری زمسـتاني،   گردشگري منطقه از ماهيت فصلي بودن اين صـنعت و فعـال کـردن    

نقل که در خدمت منـافع محلـي   و هاي جمل ي و شرکتگردشگرهاي  هماهنگي بين شرکت

ها از طريق مدفون کردن آنهـا   بردن مشکالت ناشي از فضوالت دام و کاهش يا از بين ،باشند

   .در محيطي خارج از روستا

  گيري و پيشنهادها هجنتي

هاي توسعه گردشگري روستايي بـا رويکـردي بـه     پژوهش حاضر با هدف شناسايي زيربخش

بـراي پـي بـردن بـه     . استان ايالم انجام شدحيدرآباد طبيعي در روستاي گردشگري  گردشگری

 ،ن منطقه هـدف يادشده،  پژوهش پيمايشي روی سه جامعه آماري گردشگران، ساکناهاي  مؤلفه

بـه نتيجـه و اسـتخراج     دسـتيابی بـراي  . صورت گرفتها و نهادهاي دولتي  و مسئوالن دستگاه

ن بـود کـه   ايـ سـؤال اصـلي پـژوهش    . تحليل عاملي اکتشافي کمک گرفته شد از شيوةعوامل 

  .»طبيعي کدامند؟ ةتوسعه گردشگري روستايي در حوز) سازوکارهاي( ترين عوامل مهم«

ــة  ،۴ در جــدول ــر پاي ــايج تب ، روســتايي در بعــد طبيعــي گردشــگریحليــل عــاملي نت

درصد واريانس را به خود اختصـاص داده و بـا    ۱۵۸/۲۹فرهنگي  -کارهاي زيرساختيسازو

بـر ايـن اسـاس،    . گردشگری طبيعي بوده استعامل اول در تحليل عاملي  ۲۱/۸مقدار ويژه 

تـوان کمـک    هنگـي در روسـتا، مـي   هـا و کارهـاي فر   توان گفت که با توسعه زيرساخت مي

  . چشمگيري به جذب گردشگر در منطقه مورد مطالعه کرد
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  :ی داردخوان هم بدين شرح ها ای از پژوهش پارهبا نتايج  حاضر دست آمده از تحقيق هنتايج ب
حي روسـتايي  راهبردهايي را براي احياي نوا) Holland, et al., 2003( هالند و همکاران

ل و يا متحول کردن اين نواحي با توجه بـه منـابع انسـاني و    مکمهاي  از طريق ايجاد فعاليت
راهبردهـاي جزئـي   هـا و   کرده، تنها راه احيای مجـدد روسـتاها را ارائـه برنامـه    طبيعي ارائه 

بتوانند هم از منابع انساني و طبيعي بهره ببرند و هم باعـث ايجـاد    تا از اين رهگذر،دانند  مي
   .درآمد و افزايش رفاه زندگي ساکنان نواحي روستايي شوند

ين نتيجه رسيدند که افزايش و بهبـود  بد) Volunteer and Gaul, 2003( ر و گوئلييوالنت
حش هاي گياهي و حيات و طبيعي، حفاظت افراد محلي از گونهاطالعات و دانش درباره منابع 

هـاي گيـاهي و حيـواني،     حيطي گردشـگري و از بـين رفـتن گونـه    م بومي از آثار مثبت زيست
  .از پيامدهاي منفي آن است... ، کاهش حجم گياهان و ها واگير و بيماريگسترش سريع 

هـا منجـر بـه گردشـگري      دارد که توسعه زيرسـاخت  بيان مي نيز) Halder, 2007( هلدر
توانـد باعـث بهبـود     گردشگري بر محيط زيسـت روسـتايي مـي   اثرات . بهداشت خواهد شد

  .رک طبيعي و حفظ منابع طبيعي شودموقعيت جسمي و ذهني و کمک به ايجاد و حفظ پا
  :استزير قابل طرح  شرح ، پيشنهادهايی بهبر مبناي نتايج تحقيق حاضر

بـردن   عـي بـاالترين اولويـت را بـه کـاهش و يـا از بـين       طبي گردشـگری گردشگران در بعد 
دن آنها در محيطي خـارج از روسـتا و نيـز    کرها از طريق مدفون  مشکالت ناشي از فضوالت دام

دادن بروشـورهايي بـه    روشـن کـردن آتـش و نصـب تابلوهـا يـا       هاي ها و جايگاه ساخت منقل
ها اختصـاص   سوزي در جنگل ساالنه آتشدر زمينه مضرات  گردشگران براي آگاهي دادن به آنها

در زمينه بهداشـت محـيط روسـتا و فـراهم     ربط  ذیکه مسئوالن  رو، الزم است از اين. داده بودند
س کارهـاي خـود   أي جـامع و راهبـردي را در ر  هـا  تسـهيالتي بـراي گردشـگران، برنامـه     کردن

يـک   قالـب  اقتصادي در، فرهنگ و درآمد منظور حفاظت از محيط زيست ، بههمچنين. قراردهند
گردشـگران، زمينـه بازگشـت     منـدی  بردن رضـايت  با باال دبرنامه گردشگري پايدار روستايي، باي

  .ندکنبتوانند به توسعه روستا کمک  رهگذر،تا از اين  شودها فراهم مجدد آن
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اسـاس نتـايج تحليـل عـاملي در ارتبـاط بـا توسـعه گردشـگري روسـتايي از طريـق            بر
بيشترين سهم را نسبت به ساير عوامل داشـته   فرهنگي -طبيعي، عامل زيرساختي گردشگری

 ةريـزي و اجـراي برنامـ    سنجي، برنامـه  رو، الزم است که پيش از هرگونه امکان از اين. است
هـا و گسـترش    برای توسعه زيرسـاخت نگر  گري در اين ناحيه، مطالعاتي جامعتوسعه گردش

  . دصورت گيرسعه آتي استان ايالم هاي تو همسائل فرهنگي در برنام
بخشي از موضوع وسـيع و گسـترده    به بررسی صرفاً نين، از آنجا که تحقيق حاضرچهم

منـدان   هو عالق پرداخته است، توجه ديگر پژوهشگرانگردشگري روستايي در بعد طبيعي آن 
  :دنيز سودمند خواهد بوهاي زير  به زمينه موضوع گردشگري روستايي

 ؛ گردشگري ماجراجويانه ةگردشگري روستايي در حوز ةتوسعسازوکارهاي  - 
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