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  چكيده

در توسـعه   يل نسبت به اثرات طرح هاديان اردبيينگرش روستا يبررس ا هدفب ،ق حاضريتحق
 يآن اهـال  يو جامعـه آمـار   انجام شـد  يشيمايبه روش پ ،ييروستا يگردشگر يهاترساخيز

ـ   يطرح هاد يبودند که از اجرا ييروستاها  يانمونـه . بـود ش از پـنج سـال گذشـته    يدر آنهـا ب
انتخـاب و اطالعـات الزم    ياچندمرحلـه  يبه صـورت تصـادف   ينفر از اهال دويستمتشکل از 

ها مثل دفـع  نهيزم يطرح در برخ که ج نشان دادينتا. نامه بودق پرسشيابزار تحق. دش يآورجمع
جـاد  يدر ا يول ،متوسط بود تأثير دارای يوانيفضوالت ح يآورجمع اد و دريز تأثير يزباله دارا

 ياديـ ل زيـ ان تمايياکثر روستا نبود؛ قابل قبولطرح ت يموفق ميزان يحيو تفر يفرهنگ يفضاها
روسـتاها   يگردشـگر  تواندر اکثر روستاها از  يول ،اشتندخود د يبه جذب گردشگر در روستا

بـه جـذب    يشـتر يل بيـ تما خـود  يقصد اقامت در روسـتا  دارای انييروستا استفاده نشده بود؛
 يبه جذب گردشگر در روستا يل کمتريزنان نسبت به مردان تماو  گردشگر در روستا داشتند؛

در  ،ييروسـتا  يسترساز توسـعه گردشـگر  شش عامل ب ،يل عامليجه تحليدر نت. داشتند خود را
  . ندکردن ييانس را تبيدرصد از وار ٥٤/٧٥ ،مجموع
  .)شهرستان( لي، اردبي، طرح هادييروستا يگردشگر: هاواژهكليد
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  مقدمه

 مهـم  ینقش توانديم ييروستا ينواح در موجود يفرهنگ و يعيطب يهاتيظرف از استفاده

ـ م از حفاظـت  ان،ييروسـتا  يبـرا  درآمـد  و اشـتغال  جـاد يا روستا، اتيح ديتجد در راث ي

باشـد   داشـته  ييروسـتا  داريپا و کپارچهي توسعه ،تينها در و يفرهنگ و يخيتار ،يعيطب

 توانديم که است ييروستا توسعه د دريجد نسبتاً هايحوزه از ييروستا گردشگري .)٩(

 و ايـ اح و در کنـد  همفـرا  ييروسـتا  درآمد و اشتغال براي ژهيو به را يامکانات و هافرصت

 فرعي هايشاخه از يكي روستايي گردشگري). ١٣(باشد  مؤثر ييروستا ينواح نوسازي

 ديگـر  ايو عـده  گردشـگري  بـازار  از بخشـي  را آن ايعده كه است گردشگري صنعت

 بـر  عـالوه توانـد  مـي  گردشـگري ). ٢٤(كننـد  مي قلمداد روستايي توسعه براي سياستي

 ايجـاد  روستايي، مهاجرت جريان از ر جلوگيريينظ مهم قتصاديا آثار ،نسبي هايمزيت

 اقتصـادي،  هـاي بخش ديگر كنار در روستايي تنوع اقتصاد كار، مازاد نيروي براي اشتغال

 محصـوالت  بـراي  تقاضـا  ايجـاد  و روسـتايي  خانوارهـاي  درآمـدهاي  سـطوح  باال بردن

 روسـتاها،  بـه  گردشـگري  جريـان ). ٢٧( را در پی داشته باشد دستي صنايع و كشاورزي

 فـراهم  انسـاني  و طبيعـي  هـاي جاذبـه  بر عالوه نيز بنيادي و عوامل زيرساختي كه زماني

 زيرسـاختارهاي  بـه  جريـان گردشـگري   رو،اين از .است همراه تقويت و تداوم با باشد،

و  دولتـي  بخـش  پشـتيباني  محلـي،  افراد مشاركت به نيز گردشگري توسعة و گردشگري

  ).٣٠(است  وابسته خصوصي هايگذاري سرمايه

 هـاي جاذبـه  داراي كـه  انـد شـده  بنـا  هـايي مكـان  در طبيعي به طور ايران روستاهاي

 طبيعـي  متنـوع  هايجاذبه و زيستي تنوع از برخورداري نظر از ايران. است گردي طبيعت

 قرار جهاني پايين هايرده در جذب گردشگر، لحاظ از اما ست،دنيا كشور پنج رديف در

تنوع که ل موجب شده است يدر گستره استان اردب يميو اقل ييايتنوع جغراف ).٢٣(د دار

 ،رديـ گشـکل   يگـرد متعـدد بـوم   يهـا  جاذبـه  ،جـه يو رسوم و در نت ها و آداب  فرهنگ

برخـوردار   يانـواع گردشـگر   يباال بـرا  توانن استان از يا ييکه مناطق روستا يا گونه به

مانده از آن در جا ه و آثار بهيز عهد زرتشت تا عصر صفول اياردب يخيتار پيشينة. اندشده
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 گر باعث شـده يده ديعد يهايژگيمختلف و و يهاادوار مختلف، وجود اقوام و فرهنگ

ـ ا ياست تـا روسـتاها   ـ نظ هـا يانـواع گردشـگر   يبـرا  ناسـب ط مين منطقـه از شـرا  ي ر ي

ــگر ــوم يگردش ــگر، )١(يق ــار يگردش ــو  يخيت ــگری  ،)٢(يفرهنگ ــيتفرگردش ، )٣(يح

  . دشونبرخوردار  )٥(يکشاورز گردشگری و )٤(دیگر عتيطب

توسـعه   يبـرا  ييمنـاطق روسـتا   کالبـدی  يا بـودن بسـترها  يبا توجه به ضرورت مه

 يت کالبـد يکـه در خصـوص بهبـود وضـع     ييهـا از طـرح  يکـ ي، ييروستا يگردشگر

 چه هدفاگر). ٢(است  ييروستا يطرح هاد ،ديآ يمکشور به مرحله اجرا در يروستاها

ح يصـح  يدر صـورت اجـرا   يول گردد،ينمبر ييروستا ين طرح به گردشگريم ايمستق

  . ساختفراهم  را ييروستا يگردشگر يالزم برا يبسترها توانيمآن، 

 يروسـتاها  کالبـدی ت و کنترل رشد و توسعه يهدا در راستای ييروستا يطرح هاد

ر نظـر  يـ و ز يسـالم اد مسـکن انقـالب ا  يـ ت بنيبـا مسـئول   ،١٣٦٦از سال  ،طيواجد شرا

ه و اجـرا  ير تهيز ةان و با اهداف عمدييروستا حال رفاه ، برایييروستا يمعاونت عمران

و  ي، اقتصـاد يط فرهنگيتوسعه عمران روستا با توجه به شرا نةيجاد زميا) ١: شده است

ـ امکانـات از طر  نةن عاداليتأم) ٢؛ ياجتماع ـ ، توليالت اجتمـاع يجـاد تسـه  يق اي و  يدي

بهبـود   يالت الزم بـرا يجـاد تسـه  يا) ٤روسـتا؛   يکالبـد ت يت وضـع يهدا) ٣ و ؛يرفاه

تواند يدرست م يکه با اجرا) ٢٨( يو عموم يستيط زيان و خدمات محييمسکن روستا

توجه به اهداف توسعه . فراهم کند ييروستا يمناسب را در نواح يرفاه يهارساختيز

 يتوسـعه گردشـگر   ين بسترهاتواند به فراهم شدين طرح ميدر ا ييروستا يگردشگر

  . دبسيار کمک کن ييدر مناطق روستا

 يول بوده، ييروستا يساز توسعه گردشگرنهيزم ياز اهداف طرح هاد يچه بعضاگر

ن طـرح بـر اصـالح    يـ نشده و ا يتوجه جد يگردشگر ين است که به بسترهايا لهمسئ

ـ را ن يگردشـگر تواند اهـداف  ين طرح ميکه هم يدر حال متمرکز شده است، يکالبد ز ي

ـ بـا توجـه بـه اهم   . کند پيشگيری ياضاف يهانهيپوشش دهد و از تکرار و صرف هز ت ي

. دنماي ضروری می يگردشگر يدر توسعه بسترها يطرح هاد تأثير بررسی ن موضوع،يا
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خـوب   ييتوانـد راهنمـا  ين طرح ميج ايم نتايبرداران مستقمثابه بهره ان بهييدگاه روستايد

توسعه  يهاها و برنامهدر طرح يکار يباشد تا از مواز ييزان توسعه روستايربرنامه يبرا

 ييروسـتا  يو گردشـگر  يهـاد  يهـا نـه اثـرات طـرح   يدر زم. شود يريجلوگ ييروستا

 ييروسـتا  يبـر گردشـگر   آنهـا  تأثيرتاکنون  يول ،انجام شده ياديز يمجزا يهاپژوهش

  . قرار نگرفته است يمورد بررس

 لحـاظ  از ولـي  باشد غني نظر جاذبه از ايمنطقه اگر ،)١٦( كاشاني چيجنگبه گفتة 

به  .شودمي مواجه شكست با گردشگر پذيرش در. نگيرد قرار توجه مورد رفاهي امكانات

 هـا ر بخـش يبر توسـعه سـا   ييروستا يتوسعه گردشگر، )٢٢(باور مورسان و همکاران 

تواند بـه رفـاه کـل    ياست که م گذارتأثير يع دستيصنا و ييع غذاي، صناير کشاورزينظ

 مشـكالت  كـه  داد نشـان  )٢٤(زن و همکـاران  مطالعـه پـاپ  . دبينجامـ  ييجامعه روستا

 و زيربنـايي  امكانات استان کرمانشاه شامل فقدان حرير روستاي روستايي در گردشگري

 شـدن  كمرنـگ  ،روستايي از گردشگري مسئوالن و روستاييان صحيح درك عدم رفاهي،

 و عدم حمايتو  موقع، هب و صحيح رساني اطالع شبكه فقدان روستا، فرهنگي هايجاذبه

درون  ييروسـتا  ينـواح  ،)١٠( سيانـاک يگ يهـا افتـه يبـر پايـة   . استدولت  كافي توجه

 ت ويـ دار تقويبر توسعه پا يمناسب و بادوام مبتن يق گردشگريه اروپا تنها از طرياتحاد

  .خواهند شد اياح

زان يـ ات و متأثيرنگرش و درک  يبه بررس يط به جوامع محلمطالعات مربو ةبخش عمد

ن يـ هـدف ا ). ٣١(ده است شمعطوف  يدر توسعه گردشگر يت و مشارکت مردم محليحما

در نظـام   يق پررنگ کردن نقش جامعه محلـ ياست تا از طر بوده ييهاراه حل ئةمطالعات ارا

ـ مناسـب و پا  يتعـامل ست را در يط زيو مح يبتوان گردشگران، ساکنان محل يگردشگر دار ي

ــرار داد  ــه). ٦(ق ــا ب ــاران   بن ــان و همک ــه مورس ــه ،)٢٢(مطالع ــربرنام ــگري و  يزان گردش

 ينسـبت بـه توسـعه گردشـگر     ييگذاران با اطالع از نگرش ساکنان منـاطق روسـتا   استيس

  . آن را کاهش دهند يرا گسترش و اثرات منف يدار گردشگريتوانند توسعه پا يم
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بـه مطالعـه نگـرش سـاکنان      ،يل عـامل يبا استفاده از تحل ،)١١( و همکاران يگلزرد

ج نشان داد کـه چهـار عامـل اثـرات     ينتا. اسر پرداختنديدر ن ينسبت به توسعه گردشگر

ــرات اجتمــاعياقتصــاد ــرات زيفرهنگــ -ي، اث ــرات توســعه يطــيمح ســتي، اث  ياو اث

الت و مـدت  يدرآمد، تحصعالوه برآن، سن، . اندمهم ادراک ساکنان بوده يهاکننده نييتب

مورسـان و همکـاران    يهـا افتهي. اندگذار بر نگرش ساکنان بودهتأثير يرهاياقامت از متغ

، سـن،  يطـ يو مح يفرهنگـ  ي، اجتمـاع ي، اقتصـاد يعـ يز نشان داد که عوامل طبين) ٢٢(

مطالعـه   نتايج .هستند يدار گردشگريگذار بر توسعه پاتأثيرالت عوامل يت و تحصيجنس

در توسعه هنرهـا،   ياز اثرات گردشگر درک مثبت زنان ةدهند نشان) ٣٢(ستر يوانگ و ف

درک مثبـت از   دارای که جوانـان  يدر حال بود، يدارر امور مربوط به خانهيع و سايصنا

  . ندبود يحيتفر يهاو فرصت ياجتماع يدر بهبود زندگ يگردشگر تأثير

ــه  ــه از جنب ــدد نشــان داده ک ــات متع ــامطالع ــاع ،ياقتصــاد يه ، يفرهنگــ -ياجتم

و توسـعه   يت زنـدگ يـ فيو بهبـود ک  يحـ يتفر يهـا فرصـت  يساز ، متنوعيطيمح ستيز

و  يش درآمـد ملـ  ي، افـزا يگـذار هيجاد و توسعه شغل، سـرما ي، ايعموم يهارساختيز

). ٢٢، ٢٠، ٧، ١(نگرش ساکنان محلي نسبت به گردشگري مثبـت اسـت    ،يتبادل فرهنگ

 از جملـه  يفرهنگـ  - يعوامل اجتماع ش تورم ويزااف مانند ييهاين، نگرانيهمچن

 ،)١٨(خـتن زبالـه   ير ،) ١٧، ٨(ت يـ ش جـرم و جنا يفزاات، يو ازدحام جمع يشلوغ

، ازدحام در اسـتفاده از  )٢١(ات يو زوال اخالق يش خرابکارياستفاده از مواد مخدر، افزا

ن يبـه همـ  . ابراز شده اسـت  ينسبت به توسعه گردشگر) ١٩( يالت عموميمنابع و تسه

انـد  ف کـرده يدولبه توصـ  یريرا همانند شمش ين توسعه گردشگرااز محقق يبعض ،ليدل

ـ را ن ييهانهيتواند هزيجاد منافع ميکه ضمن ا  .)١٥(ل کنـد  يـ تحم يز بـه جامعـه محلـ   ي

نـده کـه   يآ يهـا استيشکل دادن به س يبرا يشناخت ادراک ساکنان نسبت به گردشگر

   ).٢٩(است  يضرور ،کندياد ميآن را ز يايکم و مزا را يگردشگر ياثرات بالقوه منف
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ـ قابل از کرمان ماهان بخش روستاهاينشان داد که ) ٩(مطالعه قنبري و همکاران   تي
ـ تقو امـا  برخوردارنـد  گردشـگر  جذب نهيزم در باال ـ ن مـورد  هـاي رسـاخت يز تي  در ازي

  ١.است ضروري ماهان بخش ييروستا گردشگري انيجر گسترش
ـ   یارتبـاط  که دهدينشان م يطرح هاد ياجرا يابيارز از  يمنـد تين رضـا يمثبـت ب
جـاد  ي، اييشامل بهبـود عبـور و مـرور روسـتا     يعمران يهاتيو فعال يطرح هاد ياجرا

 بـر پايـة نتـايج   ). ١٤(وجـود دارد   ييط روسـتا يبهبود مح و يو ادار يسات حفاظتيسأت
، يکالبـد  نـة يطـرح در زم  يپـس از اجـرا   ،شابوريدر ن) ٢٨(و همکاران  يمطالعه شماع

ست روستا شامل آرامستان، دفع زبالـه،  يط زيشاخص مح اما افته ويشاخص معابر بهبود 
 مـورد توجـه قـرار نگرفتـه اسـت؛      يسـحط  يهاآب يآورسبز و جمع يفاضالب، فضا

و در بعد  يمندتيزان مهاجرت، مشارکت و رضايشاخص م ،يدر بعد اجتماعهمچنين، 
   .ت مطلوب قرار دارنديو اشتغال در وضع يگذارهيماسر يها، شاخصياقتصاد

ن طرح در بخش خمام رشـت از لحـاظ نحـوه سـاخت و سـاز مسـکن و       يا ياجرا
ان ييروستا يها و دسترسزباله ي، دفع بهداشتيسازو مقاوم يبهساز برایروستا  يمعمار

 يهـا فاضـالب  يچون دفع بهداشت يدر موارد يول ،موفق بوده يبه خدمات به طور نسب
 يرکشـاورز يبه غ يزراعاز  ياراض کاربری ليت معابر و کاهش تبدي، بهبود وضعيخانگ

طـرح   ياجرا که نشان داد) ٥(زپور و همکاران يمطالعه عز). ٢(چندان موفق نبوده است 
ـ نسبتاً مطلوب و بر م تأثيربر توسعه اشتغال  ييروستا يهاد ـ ، ميگـذار هيزان سـرما ي زان ي

  .مطلوب داشته است تأثيرن ياز زم يبرداررهان، و بهيدرآمد روستائ
ـ ا يدر دو روسـتا ) ٢٥(و همکاران  پورطاهري يبررسبر پاية نتايج  طـرح   ،وانغربي

 و مسـکن  تيوضـع  بهبود کشاورزي، هايکانال ها،جدول و معابر تيفيک در بهبود يهاد
 ماتخـد  تيوضـع  بهبود در مثبت یرييتغ ه استنتوانست يول ،بوده سازها موفقو ساخت

  .کند جاديا قبل دوره به نسبت ييروستا
زان يـ ت روسـتا بـا م  يـ و انـدازه جمع  يت استقرار، فاصله روستا از مراکز شهريموقع

 يواقـع در نـواح   يروستاها. نددار يرابطه قو ييروستا يهاد يهاطرح يت اجرايموفق
بت نسـ  يطرح هاد ياز نظر اجرا يت متوسط و دورتر از مراکز شهريبا جمع يکوهستان
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ـ از موفقتر به شـهر   نزديکو  شتريت بيبا جمع ياجلگه يواقع در نواح يبه روستاها ت ي
زان مشارکت يو م يان از طرح هاديروستاي يشناخت و آگاه. اندبرخوردار بوده يشتريب

ـ بـه اهـداف ا   يابيگـر در دسـت  ياز عوامل مهم د ه و اجرايان تهيآنها در جر هـا   ن طـرح ي
  ). ٤(ند رو شمار می به

ت آن يـ و ظرف ييروستا ينه گردشگريژه در زميول بهيت ممتاز اردبيتوجه به موقع با
ـ ، شـناخت د يجـذب گردشـگران خـارج    يبرا  تـوان  يدارا يدگاه سـاکنان روسـتاها  ي

 يياتوانـد راهنمـ  يمـ  ،ستا در آنها به اجرا در آمده ييروستا يکه طرح هاد يگردشگر
  . باشد ييروستا يگردشگر يترهادر توسعه بس ياثرات طرح هاد يابيارز يخوب برا
ل يـ ان شهرسـتان اردب يينگرش روسـتا  يبررس حاضر قيتحق ين راستا، هدف کليدر ا

اهـداف   اسـت و  ييروسـتا  يگردشـگر  يدر توسعه بسـترها  يطرح هاد تأثيرنسبت به 
دگاه سـاکنان  يـ د) ، بگويـان  پاسـخ  يفرد يهايژگيو) الف: اند از آن عبارت ياختصاص

ان نسـبت بـه اسـتفاده از    ييدگاه روسـتا يـ د) ج، يبت بـه گردشـگر  نسـ  ييمناطق روستا
در توسـعه   يطرح هـاد  تأثير يهان مؤلفهييتع) د و ،يدر طرح هاد يگردشگر يها توان

 .انييدگاه روستاياز د يگردشگر يبسترها

  روش پژوهش

درصـد از   ١/١(لـومتر مربـع   يک ٣/١٧٨٦٧معـادل   يل با وسـعت ياستان اردب قيمنطقه تحق
ـ م و بـوده  رانيدر شمال غرب فالت ا واقع )کشور مساحت ن ارتفـاع آن از سـطح   يانگي

  .است متر ٢٤٠٠ا يدر
طـرح   ياجـرا  پـس از  سـال  پنج تا دهگذشت  باد يبا يطرح هاد يابيکه ارز از آنجا
 يحداقل پـنج سـال سـابقه اجـرا     يدارا يروستاها حضر، قي، در تحق)٥، ٣(انجام شود 
شهرسـتان   يق ساکنان روستاهايتحق يجامعه آمار. رفتندمورد مطالعه قرار گ يطرح هاد

شهرسـتان طـرح    يروسـتا  ٥٧تـاکنون در  . گيرند ادشده را دربرمیيل با مشخصات ياردب
 ١٢، ٢٩ن تعـداد،  ياز ا. استش از پنج سال يسابقه ب يطرح دارا ٤٨اجرا شده که  يهاد
 ،انـد کـه در مجمـوع   هن واقع شدير و ثمري، هيمرکز  يهاب در بخشيترت روستا به ٧و 

ن يـي نفـر تع  دويسـت کوکران  رابطةاندازه نمونه با استفاده از . نددارت ينفر جمع ٥٧٠٠٠
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ن  منظور، ابتدا بخـش  يدب. گرفتانجام  يامرحلهچند يبه روش تصادف يريگنمونه. دش
ـ ا يروسـتا  دهدر مرحله بعد، . دش انتخاب يمرکز ن بخـش انتخـاب و از هـر روسـتا،     ي
ل پرسشـنامه از  يـ اطالعات الزم بـا تکم . ن شدندييبه عنوان نمونه تع ياهال نفر از بيست

 يهاگروه يت علمئيه يپرسشنامه به کمک اعضا ييروا. دش يآورق مصاحبه جمعيطر
و  يلــيدانشــگاه محقــق اردب ييروســتا يزيــرا و برنامــهيــو جغراف يت کشــاورزيريمــد

 ،آن ييايـ اصـالح پرسشـنامه و پا   يابـر . دشـ د ييأل تياد مسکن استان اردبيکارشناسان بن
کـه   پـذيرفت انجام  يانينفر از روستا سی ينمونه با همکار از در منطقه خارج ای مطالعه

  .دست آمد به ٩٢٤/٠اس نگرش يمق ي، مقدار آلفا برايضمن انجام اصالحات ضرور
ـ ماه به لحـاظ و  يشيمايپ -يفيو روش آن توص يپژوهش حاضر از نوع کاربرد  تي

هـا  اسـتخراج عامـل   يبـرا  ياکتشـاف  يل عاملياز تحل ،لين دليبه هم است و يفاکتشا نيز
در . عامل است يرها در تعداديخالصه کردن متغ يبرا يروش يل عامليتحل. دشاستفاده 

ـ باالتر از ) ژهيمقدار و(شه پنهان ياز مالک ر ،ن روشيا  يبـرا  ييک بـه عنـوان راهنمـا   ي
-کـه بـه سـاده    ييهادن به عامليرس يبرا. ه شداستفاد ياستخراج يهان تعداد عاملييتع

  ).١٢(ماکس استفاده شد ير باشند، از چرخش متعامد به روش وارين شکل قابل تفسيتر
در  ينسـبت بـه اثـرات طـرح هـاد      گويـان  پاسخ نگرش سطوح بنديگروه منظور به

 ISDM شاخص اي نيانگيم از اريمع انحراف تفاوت از ،يگردشگر يهارساختيتوسعه ز
ـ   يبررسـ  يبـرا  همچنـين،  .)٢٦(ستفاده شـد  ا ق و نگـرش  يـ تحق يرهـا ين متغيرابطـه ب

ز يـ سـه نگـرش زنـان و مـردان و ن    يمقا يرمن و براياسپ يل همبستگياز تحل ،انييروستا
 ياز آزمـون ناپـارامتر   ،يان در رابطه با نگرش نسبت بـه گردشـگر  يينده روستايبرنامه آ

  . س استفاده شديکروسکال وال

  ج و بحثينتا

   يشناخت تيجمع يهايژگيو

 آن نهيشـ يب و نـه يکم و سـال  ١٢ اريـ مع انحـراف  سـال و  ٤١  گويـان  پاسـخ  يسن نيانگيم

ـ بق و مـرد  گويـان  پاسـخ  از ددرص ٩٣ ت،يجنس ظراز ن. بود سال ٧١ و ١٨ب يترت به  زن هي
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 ٢٢ ،ييابتـدا  سواد يدارا درصد ٣١ سواد، يب آنها از درصد سه سواد، سطح نظر از . بودند

 پلميـ د فـوق  و پلميـ د مـدرک  يدارا درصـد  ٢٩ و رستان،يدب و ييراهنما سطح در رصدد

 درصد ٩٥. داشتند سانسيل فوق و سانسيل التيتحص زين گويان پاسخ از درصد ١١ ؛بودند

 خـانوار  ياعضـا  تعـداد  متوسـط . بودنـد  شـهر  سـاکن  هيبق و روستا ساکن گويان پاسخ از

دهد کـه  يجه نشان مين نتيا. بود نفر يازده آن نهيشيب و کي آن نهيکم ،نفر سه گويان پاسخ

 يروسـتاها  يتمـام  .جوان بـوده اسـت   يتياز نظر ساختار جمع يمورد بررس يروستاها

 از درصـد  ٧٨ ياصـل  شـغل . بودنـد  برخـوردار  يکشـ  لوله يدنيآشام آب از مطالعه مورد

  .بود يکشاورز گويان پاسخ

   روستا يگردشگر يهاساختريدر فراهم ساختن ز يطرح هاد تأثير

در روسـتاها،   يگردشـگر  يهـا سـاخت ريدر توسعه ز يطرح هاد تأثير يبه منظور بررس

توانـد  يمـ  ييروسـتا  ياگرچـه گردشـگر  . ده شديپرس گويان پاسخاز  ١جدول  يهاهيگو

 بسـا بـا   چـه نشده  تيريمد ييروستا يگردشگر يول ،فراوان داشته باشد ياقتصاد يايمزا

 گويـان  پاسـخ از ). ١٥(د همراه شـو نامطلوب  يطيمح ستيو ز ياجتماع -ياثرات فرهنگ

ج نشـان  ينتا .شان گردشگر جدب کننديل دارند در روستاهايتا چه حد تما که ال شدؤس

و انحراف  ٠٥/٤ن يانگيم(ند ردا گردشگر جذب به ياديز يليل خيان تماييروستا داد که

، تا چه حـد  يبا انجام طرح هاد کهده شد يپرس گويان پاسخبه دنبال آن، از ). ٢٨/١ار يمع

ـ ا. روستا در جذب گردشگر استفاده به عمل آمـد  يهاتواناز  در رتبـه پـايين   ه يـ ن گوي

 يهـا تـوان بـه   ، گويای آنکـه )٣/١ار يو انحراف مع ٩٧/١ن يانگيم(قرار گرفت ) هفدهم(

  . شده است يمورد مطالعه توجه کم يروستاها يگردشگر

 ،ربـاز ياسـت کـه از د   ياز مشـکالت  يوانيـ ت حو فضـوال  يخـانگ  يهاموضوع زباله

وجـود ظـواهر   . جـاد کـرده اسـت   يکشـور ا  ياکثـر روسـتاها   ينامناسب را برا ای چهره

ورود  يبـرا  يليتمـا  يياست که گردشگران روستا داليلیاز  يکينامناسب سطح روستا 

 يورآدر جمع يطرح هاد تأثيرموضوع  ،لين دليبه هم. دهنديبه روستا از خود نشان نم
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و  يوانيـ فضـوالت ح  يآور ، کاهش زباله در سطح روسـتا، جمـع  يخانگ يهاآسان زباله

. قـرار گرفـت   يمناسـب در سـطح روسـتا مـورد بررسـ      يفراهم کردن امکانات بهداشـت 

نـه  يت بهيريبه مد ياديل زيتما گويان پاسخدهد، ينشان م ١ج جدول يکه  نتا گونه همان

از داخـل   يوانيـ فضـوالت ح  يآورل به جمـع يتما هيکه گو يا گونه ، بهفضوالت داشتند

 يهـا هيـ و گو ؛)٤١/١و انحـراف معيـار    ٩٤/٣ميانگين ( روستا  در رتبه دوم قرار گرفت

و ) ٤٧/١ار يـ و انحـراف مع  ٠٦/٣ن يانگيم(روستا  زباله کاهش در يهاد طرح تأثير زانيم

) ٢٦/١ار يـ نحراف معو ا ٤١/٣نيانگيم( يخانگ زباله آسان دفع در يهاد طرح تأثير زانيم

 فضـوالت  يآور جمـع  در طرح تأثير زانيمه يگو. سوم و چهارم قرار گرفتند يهادر رتبه

ازدهم نشـان  يـ ز با قرار گرفتن در رتبه ين) ٣٢/١ار يو انحراف مع ٩٩/٢ن يانگيم( يوانيح

تـوان گفـت کـه طـرح     يم رو، نياز ا. ه استمؤثر بود اد که طرح در اکثر روستاها نسبتاًد

مناسب را  ييهارساختيان، زييروستا يهاتوانست ضمن برآورده ساختن خواسته يدها

سـطل زبالـه در دفـع     تأثيرزان ياما از نظر م. فراهم کند ييروستا يتوسعه گردشگر يبرا

ـ ، م)٣٦/١ار يو انحراف مع ٨٩/٢ن يانگيم(روستا  يهاح زبالهيصح ت در حـد  يـ زان موفقي

ت و دفـع  يريمـد  يسـنت  يهـا وهيروستاها و شـ  يرهنگبا توجه به ساختار ف. متوسط بود

ان خـود را بـا   ييرد تـا روسـتا  يـ صـورت گ  ينه کار فرهنگين زميها، الزم است در ازباله

  .ق دهنديد تطبيط جديشرا

اصـالح بافـت    مـورد توجـه   و ي، موضـوع اساسـ  ييمسکن روستا يدر طرح بهساز

د و اسـتاندارد متناسـب بـا    يـ جاد مسـاکن جد ي، ايساز ، مقاوميباسازياز نظر ز يمسکون

است و از  ييروستا يز همسو با طرح هادين طرح نياز آنجا که ا. است ييط روستايشرا

 گويـان  پاسـخ داشته باشـد، از   ييسزا هب يرساختيز تأثيرتواند يز مينظر جذب گردشگر ن

و  يد مسـکون يـ جد يجـاد فضـاها  يچقـدر بـه ا   يادشـده،  يهـا ده شد که در طرحيپرس

ان تـا چـه حـد از    ييطـرح روسـتا    يمسکن توجه شده است و پس از اجرا يساز مقاوم

ـ ، گو١با توجه به جدول . دنت داريمنازل خود رضا در  يت از منـازل مسـکون  يه رضـا ي

ت يـ کـه اکثر ، گويـای آن )٣٧/١ار يـ و انحـراف مع  ٢٥/٣ن يانگيم(رتبه پنجم قرار گرفت 
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طـرح در   ، تـأثير نيمچنـ ه. داشـتند  ياديـ ت زيخـود رضـا   يان از منازل مسکونييروستا

 يو سـاخت منـازل مسـکون   ) ٤٧/١ار يـ و انحراف مع ٠٧/٣ن يانگيم(مسکن  يساز مقاوم

ـ از ا که توان گفتيم اد بوده ويز )٤٥/١ار يو انحراف مع ٠٦/٣ن يانگيم(د يجد ن نظـر  ي

از نظـر  . فـراهم شـده اسـت    ييروسـتا  يگردشـگر  يبـرا  يقابـل تـوجه   يز بسـترها ين

تـا حـدود    )٣٥/١ار يـ و انحـراف مع  ٩٣/٢ن يانگيم( ديجد کنمس يهافضا، گويان پاسخ

  .ان بوده استييروستا يازهاين يگو جواب ياديز

مشـکالت   ه،اسـت کـه همـوار    ييمعابر روستا ييروستا يهااز معضالت سکونتگاه يکي

از  يکـ يز ين موضوع نيا. جاد کرده استين روستاها و با شهرها ايب ارتباط يدر برقرار يجد

در شهرسـتان   نامناسب بودن معابر روسـتايی . بوده است ييروستا يطرح هاد يدياهداف کل

با طرح سـه  . بوده است ياز مشکالت اساس يکيهمواره  ،ژه آنيعت ويبا توجه به طب ،لياردب

ـ م(تـردد   معـابر  بهبـود  بـر  يهـاد  طـرح  تـأثير ه يگو ، )٢٩/١ار يـ و انحـراف مع  ٢٤/٣ن يانگي

بـودن   ي، کـاف )٣٣/١ار يـ و انحراف مع ٢٤/٣ن يانگيم(د در ترد يمعابر طرح هاد ييگو جواب

در  يمشخص شد کـه طـرح هـاد    ،)٢٨/١ار يو انحراف مع ٠٨/٣ن يانگيم(نور معابر در شب 

  . موفق بوده است ياديتا حدود ز ،از نظر اصالح معابر ،شهرستان ياکثر روستاها

و  ٢٧/٢ن ينگايـ م(د بـه مانـدن در روسـتا    يـ در ام يطـرح هـاد   تـأثير زان ينه ميدر زم

 ٥/٢ن يانگيم( يبهداشت امکانات کردن فراهم در طرح تأثير زانيمو ) ٣٧/١ار يانحراف مع

اکثر روسـتاها   البته. اد تا متوسط موثر بوده استيطرح در حد ز ،)٢٣/١ار يو انحراف مع

  .مند بودندبهره يکش از آب لوله يقبل از انجام طرح هاد

 »يآموزشـ « يهافضا توسعه در يهاد طرح تأثيرشامل  يفرهنگ -ياجتماع يهانهيزم

ار يـ و انحـراف مع  ٧٤/١ن يانگيـ م( »يفرهنگـ «، )١٩/١ار يـ و انحـراف مع  ٨٤/١ن يانگيم(

ن يانگيم(جاد مکان تجمع يو ا)  ٩٦/٠ار يو انحراف مع ٤٨/١ن يانگيم( »يحيتفر«، )١٧/١

در مـوارد   يرح هادط تأثيرآخر قرار گرفتند و  يهادر رتبه )٢٧/١ار يو انحراف مع ٨٤/١

  . ده کمتر از حد متوسط بوده استيادش
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  ييروستا يگردشگر يدر توسعه بسترها ينقش طرح هاد - ۱جدول 

  ها هيگو

  درصد

  نيانگيم
 انحراف

  اريمع
 يليخ  رتبه

  کم
  اديز  متوسط  کم

 يليخ

  اديز

  ١  ٢٨/١  ٠٥/٤  ٧/٥٢  ١/٢٣  ٩/٩  ٥/٥  ٨/٨  گردشگر جذب به ليتما زانيم

داخل  يوانيفضوالت ح يآور ل به جمعيتما

  روستا
٢  ٤١/١  ٩٤/٣  ٧/٥٢  ٤/١٩  ٦/٨  ٥/٧  ٨/١١ 

  ٣  ٠٨/١  ٦/٣  ٨/٢٠  ٥/٣٨  ٢٥  ٥/١١  ٢/٤  روستا زباله کاهش در يهاد طرح تأثير

  ٤  ٢٦/١  ٤١/٣  ٥/١٧  ٣/٤٢  ٥/١٧  ٣/٩ ٤/١٣  يخانگ زباله آسان دفع در يهاد طرح تأثير

  ٥  ٣٧/١  ٢٥/٣  ٢٤  ٣/٣٤  ٨/١٨  ٣/٦  ٦/١٦  يت از منزل مسکونيطرح در رضا تأثير

  ٦  ٢٩/١  ٢٤/٣  ٦/١٦  ٣/٣٢  ٢٤  ٥/١٢  ٦/١٤  آمد و رفت معابر بهبود بر  يهاد طرح تأثير

  ٧  ٣٣/١  ٢٤/٣  ٦/١٥  ٢/٣٩  ٦/١٥  ٣/١٣  ٥/١٦  در تردد يمعابر طرح هاد ييجوابگو

  ٨  ٢٨/١  ٠٨/٣  ٧/١٣  ٣/٢٦  ٦/٣٢  ٥/١٠  ٩/١٦  بودن نور معابر در شب يکاف

 يساز مقاوم  بر يهاد طرح ياجرا تأثير

 مسکن
٩  ٤٧/١  ٠٧/٣  ٧/٢٠  ٢٥  ٤/١٧  ١/١٤  ٨/٢٢  

  ١٠  ٤٥/١  ٠٦/٣  ٩/١٤  ٨/٢٩  ٣/٢١  ٩/١٤  ١/١٩  ديبر ساخت مسکن جد يطرح هاد تأثير

  ١١  ٣٢/١  ٩٩/٢  ٣/١٠  ١/٣٥  ٥/١٧  ٥/١٧  ٦/١٩  يوانيح فضوالت يآور جمع در طرح تأثير

موجود در  يحمام ها ييزان جوابگويم

  روستا
١٢  ٧٣/١  ٩٤/٢  ٩/٢٩  ٤/١٨  ٩/٦  ٩/٦  ٩/٣٧  

  ١٣  ٣٥/١  ٩٣/٢  ١٢  ٣/٢٨  ٩/٢٣  ١٣  ٨/٢٢  ديجد مسکن يفضا ييجوابگو

  ١٤  ٣٦/١  ٨٤/٢  ٤/٨  ٧/٣٣  ٩/١٧  ٧/١٣  ٣/٢٦  ح زبالهيسطل زباله در دفع صح تأثيرزان يم

د به ماندن در يدر ام يطرح هاد تأثيرزان يم

  روستا
١٥  ٣٧/١  ٧٢/٢  ٣/٨  ٢٥  ٢/٢٩  ٢/٥  ٣/٣٢  

 امکانات کردن فراهم در رحط تأثير زانيم

  يبهداشت
١٦  ٢٣/١  ٥/٢  ٢/٢  ٣/٢٥  ٢/٢٤  ٦/١٧  ٧/٣٠  

روستا در جذب  يل هايسياستفاده از پتان

  گردشگر
١٧  ٣/١  ٩٧/١  ٥/٤  ٦/١٤  ٤/١٢  ١/١٠  ٤/٥٨  

 آب به يدسترس يهاد طرح تأثير زانيم

  يدنيآشام
١٨  ٢٤/١  ٩/١  ٣/٢  ١/١٥  ٨/١٢  ٥/١٠  ٣/٥٩  

 لوله آب به يدسترس در يهاد طرح تأثير

  يکش
١٩  ٢٦/١  ٨٧/١  ١/١  ٥/١٩  ٨  ٨  ٢/٦٣  

  ٢٠  ١٩/١  ٨٤/١  ١/١  ٥/١٣  ٧/١٥  ٩/٧  ٨/٦١  يآموزش يفضا توسعه در يهاد طرح تأثير

  ٢١  ٢٧/١  ٨٤/١  ٧/٥  ١/٩  ٤/١١  ٤/١١  ٤/٦٢  تجمع مکان جاديا در يهاد طرح تأثير

  ٢٢  ١/١  ٨/١  ٠  ٧/١٣  ٢/١١  ٨/١٥  ٩/٥٨  درآمد شيافزا بر يهاد طرح تأثير

  ٢٣  ١٧/١  ٧٤/١  ٣/٢  ١/٩  ١٧  ٤/٣  ٨/٦٢  يفرهنگ يفضا توسعه در يهاد طرح تأثير

  ٢٤  ٩٦/٠  ٤٨/١  ١/١  ٧/٥  ٢/٩  ٨  ٧٦  يحيتفر يفضا توسعه در يهاد طرح تأثير

  های پژوهش يافته: مأخذ
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ـ نـه م يدگاه ساکنان منـاطق مـورد مطالعـه در زم   ي، د ISDMشاخص استفاده ازبا  زان ي
 بـه سـه دسـته   ) ١جـدول  ( ييروسـتا  يگردشـگر  يهـا رسـاخت يبر ز يطرح هاد تأثير
  :)اريمع انحراف Sd= و نيانگيمMean= ( شد بندي گروه

متوسط      A<Mean-Sd  کم :  : Mean-Sd<B<Mean+ Sd   اديز : C>Mean+ Sd 

 تـأثير  :م شدنديبه سه گروه تقس گويان پاسخدگاه ياز  د يطرح هاد اتتأثيرن اساس، يبر ا
  ).۱نمودار ) (درصد ۸/۱۵(اد يز تأثيرو ) درصد ۹/۶۴(متوسط  ثيرتأ، )درصد ۳/۱۹(کم 

  

  انييدگاه روستاياز د يتوسط طرح هاد يگردشگر يزان توسعه بسترهايم - ۱نمودار 

نشـان داد   يشخص يهايژگيان و ويين نگرش روستايب رمنياسپ يل همبستگيجه تحلينت
الت ير سـطح تحصـ  يـ الت و تعـداد فرزنـدان، متغ  يسطح تحصسن،  يرهاين متغيکه از ب

 در واقـع، . يستدار نيرها معنيه متغيد و رابطه بقدارطرح  تأثيردار با يرابطه مثبت و معن
  .بودمساعدتر سوادتر نسبت به اثرات طرح نگرش افراد با

  قيتحق يرهايان و متغيين نگرش روستايرمن بياسپ يل همبستگيتحل - ۲جدول 

  التيسطح تحص  تعداد فرزندان  نس  ريمتغ

  ۳۳۷/۰  - ۲۵۴/۰  - ۰۲۴/۰  يزان همبستگيم

  ۰۲۴/۰  ۱۰۵/۰  ۸۷۱/۰  يداريسطح معن

  های پژوهش يافته: مأخذ
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  انيينده روستايبرنامه آ
ـ ا اقامـت در روسـتا ب  يـ مهاجرت و  ينده خود برايان خواسته شد برنامه آيياز روستا ان ي

ک از روستا به شهر مهـاجرت  ينده نزديد در آقصد داشتن گويان پاسخدرصد از  ۲۴. ندکن
سـابق را ادامـه    يط زنـدگ يدرصد از آنها قصد داشتند در روستا بمانند و شـرا  ۳۵کنند، 
 يقصد داشتند در روستا بمانند و بعد از انجام طرح هاد گويان پاسخدرصد از  ۲۲ دهند،
ـ ن ديگـر درصـد   و نوزده روستا توسعه دهند،خود را در  يگذارهيسرما ز قصـد داشـتند   ي

. به شـهر بفرسـتند   يزندگ يرا برا شانفرزندان يادامه دهند ول يخود در روستا به زندگ
قصـد   يبعـد از طـرح هـاد   ) درصـد  ۷۶(ان ييت روستايدهد که اکثريجه نشان مين نتيا

در  يق طرح هـاد ينقش دق يبررس يچه برااگر. اندخود را داشته يم در روستائاقامت دا
به هـر   يشود ول يز بررسيقبل از انجام طرح ن روستايياندگاه يبود دالزم  ،ن خصوصيا

کـاهش  ر، يـ اخ يهـا در دهـه  ييروسـتا  يهـا م مهـاجرت يل عظـ يخ با سهيدر مقاروی، 
ش تعلـق  يدر افزا طرحاين مثبت  تأثير ةدهند نشان ها پس از اجرای طرح هادی مهاجرت

ان بـه  ييل روسـتا يـ ت کـه تما اسـ  يهيبد. در روستاست يان به ادامه زندگييخاطر روستا
ل بـه اسـکان در   يـ شود که آنهـا تما يجاد ميا يشان در صورتيجذب گردشگر در روستا

ـ به دنبال آن، رابطه آن بـا تما . خود را داشته باشند يروستا ب بـه جـذ   گويـان  پاسـخ ل ي
روسـتا بـا    يگردشگر يهاتوانزان استفاده از يدر خصوص م دگاه آنهايز ديگردشگر و ن

نشـان   ۳جـدول  کـه   گونـه همان). ۳جدول (قرار گرفت  يمورد بررس يح هادانجام طر
دار يخـود معنـ   ينده زندگيآ يمختلف برا يهاافراد با برنامه يهااگرچه تفاوت ،دهديم

ـ تما يتر بـرا مهم یليد داليبا رو، از اين ک بود ويبه هم نزد ها اين تفاوت يول ،بود ل و ي
ا يـ خـود   يکـه قصـد مهـاجرت بـرا     يحـال، افـراد  ن يبا ا. دوجو شو ل جستيعدم تما

در روسـتا   يگذارهيکه قصد اقامت و توسعه سرما ياز کسان شيب ،فرزندانشان را داشتند
ـ د يادشـده در واقـع، گـروه   . نـد ا تمايل نشان دادهبه جذب گردشگر  ،را داشتند  یدگاهي

  .تر داشتنديشهرجهان
که قصد مهاجرت  يه نظر کسانروستا، ب يگردشگر يهاتواندر خصوص استفاده از 

بـه   ينمـرات بـاالتر   گويـان  پاسخه يبق يول ؛شده بود ها اين تواناز  يداشتند، استفاده کم
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تـوان در  يز مين تفاوت را نيل ايدل. دار بوديها معنن تفاوتين موضوع داده بودند و ايا
  . جو کردو جست آنها يشهردگاه جهانيد

  )سيآزمون کروسکال وال( ينده زندگيو برنامه آ يدشگربه گرنسبت سه نگرش يمقا - ۳جدول 

  يزندگ ةنديبرنامه آ  جذب گردشگر
رتبه 

  نيانگيم
  آماره

  ل به جذب گردشگريزان تمايم

 ۰۰۰/۰  ۴۴  کينده نزديآ مهاجرت از روستا در

ط يروستا با ادامه شرا اقامت در

  يفعل
  ۰۰۰= دو کی  ۴۵

توسعه  اقامت در روستا و

  يگذار هيسرما
 ۳= درجة آزادی  ۴۳

    ۴۶  اقامت در روستا و مهاجرت فرزندان

 يگردشگر توانزان استفاده از يم

  روستا

  ۰۰۰/۰  ۳۶  کينده نزديآ مهاجرت از روستا در

  ۴= دو کی  ۵۰  يط فعلياقامت درروستا با ادامه شرا

توسعه  اقامت در روستا و

  يگذار هيسرما
  ۳= درجة آزادی  ۴۳

    ۴۱  رت فرزنداناقامت در روستا و مهاج

  های پژوهش يافته: مأخذ

بـه جـذب    يل کمتـر يـ ز زنان نسبت بـه مـردان تما  ين يتنيوجه آزمون منينتبر اساس 
از مـردان معتقـد بودنـد     شيب يداريطور معن به يخود نشان دادند ول يگردشگر در روستا

  ). ۴ول جد(استفاده شده است  آنها يدر روستا يگردشگر يهاتواناز  يکه در طرح هاد

  روستا  يگردشگر توانبه جذب گردشگر و نسبت سه نگرش زنان و مردان يمقا -۴ جدول

  آماره  نيانگيرتبه م  تيجنس  ريمتغ

  ل به جذب گردشگريتما
 ۰۰۰/۰  ۴۰  زن

  U  =۲۰۹ويتنی  من  ۴۳  مرد

  يگردشگر تواناستفاده از 
  ۰۰۰/۰  ۳۸  مرد

  U  =۱۷۹ويتنی  من  ۴۴  زن

  شهای پژوه يافته: مأخذ
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  يل عامليتحل
ن عوامـل  يـي آنهـا و تع  ةدهنـد  ليتشـک  يهـا رها در عامليق متغيها و تلفص دادهيتلخ رایب
ـ از د يتوسعه گردشگر يرساختيز ـ . اسـتفاده شـد   يل عـامل يـ دگاه سـاکنان، از تحل ي ن يدب

KMO مقـدار آمـاره  . ص داده شـد يمناسـب تشـخ   يل عامليتحل يه برايگو ۲۴ ،منظور
)۶( 

نشـان داد  ) ۳۴۸/۹۷۰ =دو کی ،۰۰۰/۰= داری معنی( آزمون بارتلت بودن دار يو معن )۷۳۲/۰(
ژه يـ شـش عامـل بـا مقـدار و     ،ليـ ن تحليدر ا .مناسب بودند يل عامليتحل يها براکه داده
و پس از چرخش متعامـد بـه روش    ياساس بار عامل که بر هدک استخراج شيتر از  بزرگ
تـر   بـزرگ  يعامل ياست که تنها بارها یشايان يادآور. آمده است ۵در جدول  ،ماکسيوار
ـ ترت ن شش عامل بـه يا. دشدر جدول درج  ۴/۰از  ، يباسـاز ي، زي، اجتمـاع يرسـاخت يب زي

انس را يـ درصـد وار  ۵۴۵/۷۵ ،شـدند و در مجمـوع   ينامگذار يو رفاه ي، نگرشيبهداشت
   ).۱۲( است مقدار قابل قبول ، اينياجتماع - يقات اقتصاديدند که در تحقکرن ييتب

ـ ، بـا مقـدار و  يرسـاخت يامل اول به نـام ز ع درصـد از   ۱۲۸/۱۸توانسـت   ،۳۵۱/۴ژه ي
توسـعه   يبرا ، گويای آنکهرا به خود اختصاص دهد يعامل ين بارهايشتريانس و بيوار

. نـد کيفا مـ يکننده ا نيينقش تع ييروستا يهارساختيا بودن زيمه ،يگردشگر يبسترها
  . ن عامل بودنديا يرهاين متغيترمهم يمسکون يجاد بناهايسطل زباله، معابر و ا

ـ بـا مقـدار و   ،يعامل دوم بـه نـام اجتمـاع    درصـد از   ٨١٨/١٧توانسـت   ،٢٧٦/٤ژه ي
را بـه   ين بار عـامل يشتريب يحيتفر ين عامل، توسعه فضاهايدر ا. ن کندييانس را تبيوار

 يتوسـعه گردشـگر   يبرا يحيتفر يت وجود فضاهايخود اختصاص داد که نشانگر اهم
بـه   يجاد مکـان تجمـع و دسترسـ   ي، اي، آموزشيفرهنگ يتوسعه فضاها. است ييتاروس

  . ن عامل بودنديمهم ا يرهايمتغديگر از  يکش آب لوله
انس را يـ درصـد از وار  ٥٠١/١٢توانست  ،٠٠/٣ژه يبا مقدار و ،يسازبايزعامل سوم به نام 

ـ تم ييجـذب گردشـگر روسـتا    ياز ارکان اساس يکي. ن کندييتب ـ يو ز يزي انـداز   چشـم  يياب
دهـد   يند به روستا ميناخوشا ينما يو فضوالت دام يخانگ يهاوجود زباله. است ييروستا

و دفـع زبالـه و    يآوردر جمـع  ينقـش طـرح هـاد   . شوديها مبهيزان شدن غريکه باعث گر
  . ل دادندين عامل را تشکيمربوط به ا يرهاين متغيتراز سطح روستا مهم يفضوالت دام
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انس يژه و درصد واري، مقدار ويعامل يافته، بارهاي دوران يهاس عامليترما - ۵جدول 

  هر عامل ةشد نييتب

  هاهيگو
  استخراج شده يهاعامل

  يرفاه  ينگرش  يبهداشت  يباسازيز  ياجتماع  يرساختيز

            ٨١٢/٠  د به ماندن در روستايدر ام يطرح هاد تأثير

    ٦٨٨/٠          درآمد شيافزا رد يهاد طرح تأثير

          ٨٨٤/٠    يفرهنگ يفضا توسعه در يهاد طرح تأثير

          ٩٢٠/٠    يحيتفر يفضا توسعه در يهاد طرح تأثير

          ٨٩٧/٠    يآموزش يفضا توسعه در يهاد طرح تأثير

      ٥٦٣/٠    ٦٣٥/٠    يکش لوله آب به يدسترس در يهاد طرح تأثير

  ٤٨٢/٠          ٦٨٥/٠  در تردد يمعابر طرح هاد ييگو جواب

  ٦٩٣/٠           بودن نور معابر در شب يفکا

        ٥٣٣/٠      يت از منزل مسکونيدر رضاهادی طرح  تأثير

      ٤٣٢/٠      ٦١٨/٠  ديبر ساخت مسکن جد يطرح هاد تأثير

      ٤٧٩/٠      ٦٠١/٠  ديجد مسکن يفضا ييگو جواب

      ٥٢٣/٠      ٥٦٣/٠  مسکن يسازمقاوم  رد يهاد طرح تأثير

            ٨٢٣/٠  آمد و رفت معابر بهبود رد  يهاد طرح تأثير

          ٧٤١/٠    تجمع مکان جاديا در يهاد طرح تأثير

        ٧٦٦/٠      يخانگ زباله آسان دفع در يهاد طرح تأثير

        ٧٩٥/٠      روستا زباله کاهش در يهاد طرح تأثير زانيم

      ٧٠١/٠        يدنيآشام آب به يدسترس در يهاد طرح تأثير

        ٧٩٦/٠      از داخل روستا يوانيفضوالت ح يآور ل به جمعيتما

        ٥٤٦/٠    ٤٤١/٠  يوانيح فضوالت يآور جمع در طرح تأثير

  -٦٨٣/٠            يبهداشت امکانات کردن فراهم در طرح تأثير

            ٥٧١/٠  موجود در روستا يهاحمام ييگو جواب

            ٧١٩/٠  گردشگر جذب به ليتما زانيم

    ٩٠٩/٠          رجذب گردشگ روستا درتوان استفاده از 

    ٤٠٣/٠  -٥٩١/٠      ٨١٢/٠  ح زبالهيسطل زباله در دفع صح تأثير

  ٧٤٧/١ ٢٧٩/٢ ٤٧٨/٢  ٠٠/٣  ٢٧٦/٤ ٣٥٢/٤  ژهيمقدار و

  ٢٧٩/٧ ٤٩٥/٩ ٣٢٣/١٠  ٥٠١/١٢  ٨١٨/١٧  ١٢٨/١٨  شده نييانس تبيدرصد وار

  ٥٤٥/٧٥: شده نييانس تبيماکس، کل واري، چرخش وارياصل يهالفهؤل ميتحل: هاروش استخراج عامل

  های پژوهش يافته: مأخذ
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درصـد از   ٣٢٣/١٠توانسـت   ،٤٧٨/٢بـا مقـدار ويـژه     ،بهداشـتي عامل چهارم به نام 

کشـي بهداشـتي و نقـش سـطل      بـه آب لولـه   هاي دسترسيگويه. واريانس را تبيين کند

  .عامل بودند ينطرح هادي در دفع صحيح زباله متغيرهاي مهم ا ةشد نصب هاي زباله

درصـد از   ٤٩٥/٩توانسـت  نيـز   ٢٧٩/٢بـا مقـدار ويـژه     ،نگرشـي نجم به نام عامل پ

طرح هادي در افزايش درآمد روستاييان و استفاده  تأثيرهاي گويه. واريانس را تبيين کند

، عامـل نگرشـي بودنـد    ةدهند لهاي گردشگري روستا از ديدگاه روستاييان تشکيتواناز 

بايد نگرش روسـتاييان   ،گردشگري روستايي صرف نظر از بسترسازي براي گويای آنکه

و اعمـال آن   هاهاي آناصالح شود که اين کار جز با در نظر گرفتن خواسته بدانهانسبت 

  . دشودر اجراي طرح هادي روستايي ميسر نمي

شـده   نواريـانس تبيـي   ، بقيـة ٧٤٧/١با مقدار ويژه   ،عامل آخر به نام رفاهيسرانجام، 

کافي بودن نور معابر در شـب بـراي سـهولت    . د اختصاص دادرا به خو) درصد ٢٧٩/٧(

و گويـه نقـش طـرح هـادي در فـراهم کـردن امکانـات         تردد گويه مهم اين عامل بوده

  .است بهداشتي نيز با آن همراه شده

  شنهادهايو پ يريگجهينت

ق يـ د درآمـد از طر يـ جاد منابع جديد است که با ايصنعت جديک  ييروستا يگردشگر

د توسـط  يـ ه توليـ ه بـر منـابع پا  يرويتواند مانع فشار بيم ،اغل خارج از مزرعهجاد مشيا

الزم  ،ييروسـتا  يتوسـعه گردشـگر   يامـا بـرا  . شود يو دامپرور يکشاورز يهاتيفعال

ـ ن ييروسـتا  يطـرح هـاد  ). ١٦، ٩(د شوا يمه ييروستا يهارساختياست ز از  يکـ يز ي

  . است ييروستا يهاخترسايکه هدف آن توسعه و بهبود ز بوده ييهاطرح

ت دفـع و  يريهـا مثـل مـد   نـه يزم يتوانست در برخ يق نشان داد که طرح هاديج تحقينتا

 يو سـاختار  ياصالحات کالبـد  يهانهياز سطح روستا و در زم يوانيفضوالت ح يآورجمع

ـ ا. داشته باشـد  ياديز تأثير يير معابر و مساکن روستاينظ ييمناطق روستا جـه بـا اکثـر    ين نتي

ـ  ؛) ٢٨، ٣، ٢(مطابقـت دارد   يهـاد  يهـا اثرات طـرح  يابينه ارزين در زميشيپ يهافتهاي  يول

ت سـطل  يريمـد  يهـا نـه ين طـرح در زم يا ، تأثير)٢٨، ٢٥( يپژوهش يهاافتهيگر يهمسو با د
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، ي، آموزشـ يفرهنگـ  يتوسـعه فضـاها   نيـز ، دفع فاضـالت و  يح زباله خانگيزباله، دفع صح

  .ه استنبود قابل قبولآن ت يموفقميزان و  ودهناچيز ب يو اجتماع يحيتفر

بـه جـذب    ياديـ ل زيان تمايياکثر روستا ،)٢٠، ٧، ١(ها از پژوهش ياريهمسو با بس

روسـتاها   يگردشگر يهاتواناز  ها،دگاه آنياز د يول ؛خود داشتند يگردشگر در روستا

و  بـوده ) ٩(کـاران  قنبـري و هم  يهـا افتهي يجه در راستاين نتيا. استفاده الزم نشده بود

 تمرکـز  ،ييحاکم بر مناطق روستا يده ساختاريل مشکالت عديانگر آن است که به دليب

بسترسـاز   مثابه به ياو توسعه يل فرهنگئو مسا بوده يل کالبدئمسا روی ن طرح صرفاًيا

الزم اسـت در   رو، ؛ و از ايـن از نظـر دور مانـده اسـت    يو پنهان توسعه گردشگر ياصل

 يتوسعه بسترها يبرا ،ن است که در حال حاضريت ايواقع. رديمداقه قرار گنده مورد يآ

انجام داد و با توجـه بـه    يگريد يمواز يد و کارهايتوان اعتبارات جدينم ،يگردشگر

ـ از  ،ييروسـتا  يل در کشور از نظر گردشـگر يت خاص استان اردبيموقع و  ،ک طـرف ي

از  ،مـورد مطالعـه   يت روستاهايجمعو جوان بودن  ييجوانان روستا يکاريب ينرخ باال

 اسـت مهـم   يامر يدر انجام طرح هاد يگردشگر يهانهيگر، در نظر گرفتن زميطرف د

  .خواهد کرد يريجلوگ يمشابه و مواز يو از انجام کارها

طـرح   تـأثير دار با يالت رابطه مثبت و معنير سطح تحصيق، متغيج تحقياساس نتا بر

ـ ا. ان نشـان داد ييدگاه روسـتا ياز د ييروستا يهاد و  يگلـزرد  يهـا افتـه يجـه بـا   ين نتي

الت بر نگرش نسبت بـه  يتحص تأثيربر  يمبن) ٢٢(و مورسان و همکاران ) ١١(همکاران 

ن يشـ يپ يهاافتهي ،تيسن و جنس يرهايمتغ تأثيراز نظر  يول ،دارد يهمخوان يگردشگر

  . کندينم يبانيرا پشت

 کـردن  فراهم در آن تأثير د به ماندن در روستا ويدر ام يطرح هاد تأثيرزان ينه ميدر زم

با توجه به اثرات مثبـت آن  . اد تا متوسط بوده استين اثرات در حد زي، ايبهداشت امکانات

ـ نحـاتم  يهـا افتـه يد يجه مؤين نتي، اييمناطق روستا يدر توسعه کالبد ) ١٤(ا و همکـاران  ي

نسـبت بـه    ،صـد مهـاجرت داشـتند   کـه ق  يانييروستاتحقيق،  جينتاهمچنين، بر پاية  .است

ـ تما ،در روستا را داشـتند  يکه قصد ادامه سکونت و زندگ يافراد بـه جـذب    يشـتر يل بي

آنهـا   يروسـتا  يگردشگر يهاتواناز  ،از نظر آنها يول ،داشتند خود يگردشگر در روستا
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 يو بـرآورده نشـدن آن در زنـدگ    يشـهر د نگـاه جهـان  يشـا . استفاده نشده بـود  يدرست به

نشـان داد،  ) ٢٧(طور که سقايي همان. م به مهاجرت آنها باشدياز علل تصم يکي يياروست

  . استدر کاهش مهاجرت به شهر  يعامل مهم ييروستا يتوسعه گردشگر

در نگـرش   کننده نييتع یت عاملينشان داد که جنس) ٢٢(ق مورسان و همکاران يتحق

 ييکـه زنـان روسـتا   داد نشـان   زين حاضر قيج تحقينتا. استدار يپا يبه گردشگرنسبت 

ـ ا. شـان داشـتند  يبه جـذب گردشـگر در روستا   يل کمترينسبت به مردان تما جـه  ين نتي

 يامـدها ياز پ آنهـا  يو تـرس احتمـال  زنان روسـتايي   يفرهنگ يشه در باورهاير بسا چه

ـ ). ٢١، ١٧، ٨(داشـته باشـد    جذب گردشگر در روستايشـان  يفرهنگ بـا توجـه بـه     يول

ن يـ و مشـاهده اثـرات مثبـت آن، ا    يبا توسعه گردشـگر  ،)٣٢(ستر يو فوانگ  يها افتهي

  .ج اصالح خواهد شديتدر نگرش به

 ةجـ يدر نت ،)٢٢(و مورسان و همکاران ) ١١(و همکاران  يگلزرد يهاافتهيهمسو با 

طـرح   پـی اجـرای  در  ييروسـتا  يشش عامل بسترساز توسعه گردشـگر  ،يل عامليتحل

و  ي، نگرشـ ي، بهداشـت يباسـاز ي، زي، اجتماعيرساختيز يهاعامل شامل ييروستا يهاد

  .ندکردن ييانس را تبيدرصد از وار ٥٤٥/٧٥ ،که در مجموع نددشاستخراج  يرفاه

  :شوديه مئارا بدين شرح ييشنهادهايپ ،قيج تحقيبا توجه به نتا
 يهـا ها و پـروژه هدفمند طرح ين و اجرايتدو يبرا يياست توسعه روستاين سيتدو -

 ؛يمواز يهاطرح ياز اجرا يريو جلوگ ييوستاتوسعه ر

و  ييروسـتا  يهـاد  يهـا در طرح يتوسعه شهر يهااز برنامه يممانعت از الگوبردار -
 ؛ ييمناطق روستا يازهايتوجه به ن

بـا توجـه    ييروستا يهاد يهاطرح ييبا اهداف اجرا يق اهداف توسعه گردشگريتلف -
 ؛ ييدر توسعه روستا يگردشگر يايمزا

 يهـا بـه حـوزه   يکالبـد  از حـوزه صـرفاً   ييروسـتا  يهاد يهااهداف طرحگسترش  -
 ؛ ييروستا يتوسعه گردشگر يبرا يو فرهنگ يطيمح ستي، زي، اجتماعياقتصاد

ژه زنـان  يـ و بـه  ييسـاکنان منـاطق روسـتا    يبـرا  يگردشگر يايج و آموزش مزايترو -
 ؛ روستاها يافض يباسازيها و زنه زبالهيت بهيريمد يبرا يساز و فرهنگ ييروستا
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 ؛ ييروستا يهاد يهاطرح يو اجرا يمشارکت دادن مردم در مراحل طراح -

 ؛ و هاطرح ينگرجامع يها در راستات طرحيفيش کيتوجه به افزا -

  .چند سال بعد از اجرا يهاد اثرات طرح يابيارز -

  ها ادداشتي

1. Ethno-tourism   

2. Heritage-tourism 

3. Leisure-tourism 

4. Eco-tourism 

5. Agro-tourism 

6. Kaiser-Meyer-Olkin 
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