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 محتوايي و صوري روايي .شدند انتخاب كوكران رابطة كمك به و ساده تصادفي گيري نمونه

 آلفاي ضريب از استفاده با نيز آن پايايي و گرفت قرار نظران صاحب تأييد مورد پرسشنامه

 انجام عاملي تحليل و توصيفي آمار بخش دو رد ها داده تحليل .)α=721/0( شد تعيين كرونباخ

 -اقتصادي فرهنگي، -اجتماعي محيطي، عامل چهار ترتيب، به ،عاملي تحليل نتايج پاية بر .شد

 445/62 تبيين با( روستايي گردشگري توسعه يها محرك عنوان به زيربنايي -رفاهي و تبليغاتي،

 -اجتماعي محيطي، ،زيربنايي -رفاهي املع چهار ترتيب، به همچنين، و )از واريانس كل درصد

 تبيين با( روستايي گردشگري توسعه هاي بازدارنده عنوان به تبليغاتي - اقتصادي و ،فرهنگي

  .دشدن شناسايي )از واريانس كل درصد 219/54

  
  .)شهرستان( بدره ،)روستا( كلم ،ها بازدارنده ها، محرك روستايي، گردشگري توسعه، :ها هواژكليد

  
  همقدم

 هـاي  چـالش  و مسـائل  بـا  روسـتايي  توسـعه  هنوز رسيده، پايان به بيستم قرن كه شرايطي در

 نبـوده  آميـز  موفقيـت  روسـتايي  توسـعه  زمينـه  در گذشـته  راهبردهـاي  چراكـه  اسـت،  مواجه متعدد

 زيسـت  محـيط  پايـداري  و غذايي امنيت بهداشت، اشتغال، فقر، همچون مسائلي كه است ونتوانسته

 در روسـتايي  توسـعه  ديگـر  بـار  ،اخيـر  هـاي  سـال  در كـه  است شده باعث مسئله اين .كند تأمين را

 و راهكارهـا  ارائـه  با كه شوند آن بر مجريـان و ريزان برنامه پردازان، نظريه و يردگ قرار توجه كانون

   بكاهنـــــد نــــــواحي ايــــــن گريبـــــانگير مســـــائل و معضـــــالت از جديـــــد، هـــــايراهبرد

)Karami Dehkordi et al., 2015(. روستايي نواحي در گردشـگري توسـعه با ،راستا اين در 

 اقتصاد تقويت به توان مي ،قطـع طور به ،موقعيتي و شناختي زيبايي طبيعي، هاي توان از مند بهره

  .پرداخت آن محيطي زيست و فرهنگي - اجتماعي توسعه نيز و روستاها

 حركت :است جمله آن از كه تدانس مختلف معاني با اي واژه توان مي را »گردشگري«

 سخن، ديگر به و دنكر گردش و كردن سير پيرامون، كردن طي پيمودن، عمل ،)چرخش( دوراني
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 گردشگري، .)Abdolmanafi and Azkia, 2011( مطالعه و سالمتي مينأت ازتعطيالت، استفاده

 از پس كه رود مي شمار به توسعه به رو و پررونق پويا، اقتصادي پديده سومين و است پاك صنعتي

 بر كه اي گونه به است، ربوده جهاني صنايع ديگر از را سبقت گوي خودروسازي، و نفت صنايع

 هاي دهه در مسافرت و جهانگردي از حاصل ارزش جهانگردي، جهاني سازمان برآورد اساس

 هاي بخش ديگر در صادراتي ارقام از باالتر سطحي به جهاني، تجارت از افزون سرعتي با آتي،

   .)Timothy, 2005( رسيد خواهد اقتصادي

 از كه است روستايي مناطق توسعه در ينديآفر مثابه به روستايي گردشگري ،واقع در

 عادالنه توزيع امكان محلي، و اي منطقـه توسـعه هـاي سياسـت قالب در توان مي آن، رهگذر

 كيفيت بهبود آن، پي در و ساخت فراهم را روستايي مناطق در عمومي تسهيالت و خدمات

 دبو شاهد را پايدار معيشـت از روسـتاييان برخـورداري و مهـاجرت كـاهش زنـدگي،

)Pourjafar et al., 2012(. از اي جلوه كه فعاليتي هرگونه از است عبارت روستايي گردشگري 

 با و نماياند مي را روستايي نقاط در فرهنگي ميراث و فرهنگ هنر، روستايي، مردم زندگي

 را محلي مردم و گردشگران بين تعامل امكان ،محلي جامعه از اجتماعي و اقتصادي گيري بهره

 هاي زمينه از يكي روستايي گردشگري ،همچنين .)Ghanbari et al., 2016( سازد مي فراهم

 است گرفته قرار نظر مد كشور روستايي مناطق در اقتصادي هاي فعاليت گسترش و افزايي هم

)Einali et al., 2018(. به نسبت روستايي مناطق توسعه در روستايي گردشگري نقش ،امروزه 

 طي ،جهان مختلف مناطق در روستايي گردشگران رشد نرخ .است چشمگيرتر گذشته هاي سال

 آسياي در درصد، ¼ خاورميانه در درصد، 1/8 آفريقا در درصد، 52 اروپا در ،اخير سال بيست

 ديگر در و درصد 4/5 جنوبي آمريكاي در درصد، 8/10 آسيا شرق جنوب در درصد، 4/9 جنوبي

 گردشگري اساس .)Najarzadeh and Nematollahi, 2016( است بوده درصد ¾ جهان مناطق

 هاي فرهنگ و مزرعه هاي فعاليت ،ستاييرو يستز يطحم يبكتر از است عبارت تاييروس

 امكان سازي فراهم منظور به روستا در ساكن مختلف اقوام ميان در موجود بومي خاص

 كسب راستاي در محلي افراد براي فرصتي ايجاد و گردشگران براي تنوع و گردشگري
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 افراد ساير با ارتباط ايجاد و مختلف هاي فرهنگ با آشنايي و زايي اشتغال بيشتر، درآمد

 به روستايي گردشگري اما .)Nasiri Moghaddam and Khoshsima, 2016( خود روستاي

 روستا، سنتي بافت و فرهنگ به توجه با روستايي هاي محيط در گردشگري هاي فعاليت كليه

 زراعي، گردشگري ةدربرگيرند كه شود، مي گفته سنتي رسوم و آداب و روستايي صنايع و هنر

 پشت در شهري زندگي ،امروزه ،ديگر سوي از .)Monshizadeh, 2005( است ...و گردي بوم

 براي تا كند مي وادار را انسان كه دارد همراه به را ها خستگي و مشكالت از انبوهي خود نقاب

 .است شده گردشگري به توجه موجب خود كه ،ببرد پناه طبيعت به ،استراحت و ها خستگي رفع

 و آورند مي روي روستايي مناطق و بيعتط به زيادي گردشگران ،دنيا مختلف نقاط در ،ساله همه

 گردشگري به توجه ،رو اين از .كنند مي سپري شهرها هياهوي از دور به را خود فراغت اوقات

   .)Lane, 2009( يستن اهميت از خالي روستايي

 مهمي نقش تواند مي ،سو يك زا ،اييروست يحنوا در يرگردشگ هتوسع و يجادا ين،رابناب

 يوسـ  از و باشـد  تاييروسـ  پايـدار  توسعة ساز ينهمز و داشته اييروست جوامع اقتصاد يازس متنوع در

 تاييروسـ  يرگردشـگ  اگـر  رو، ايـن  از .آيـد  شـمار  به يلم اقتصاد رشد يكرتح براي يابزار يگر،د

 يرابـ  افتـه ي هتوسـع  يينـد آفر يـا  كمحـر  خـالق،  كنـد،  يفاا وبيخ به را محوله هاي شنق همة بتواند

ــه دســتيابي ــدااپ ب ــوا در توســعه يري ــزن و تاييروســ يحن  صــنعت در محلــي جوامــع پايــداري ي

   بـــود  خواهـــد  يگـــ فرهن و يعاجتمـــا  ي،داقتصـــا  هـــاي  يرشـــاخه ز همـــة  و يرگردشـــگ 

)Saner et al., 2015; Heidari-Sarban and Haji-Heidari, 2018(. ــ ــة ،ابراينبن  مقول

 هـاي  كمحـر  يجـاد ا يـت، ممحرو رفـع  ياراسـت  در هـا  دولـت  يلاص يايكردهور از يكي گردشگري

 منـاطق  تـوان  از يريگ بهره يراب كشور سالة بيست انداز چشم سند در شده ينعيت اهداف تحقق و توسعه

 چهـارم  برنامـه  در .)Heidari-Sarban and Haji-Heidari, 2018( سـت روستاها ژهيـ و به محروم

 و روستايي گردشگري هاي كميته تشكيل موضوع ،كشور فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه

 گردشـگري  نمونـه  منـاطق  و گردشـگري  هـدف  روستاي 370 حدود تعيين همچنين، و عشايري

 توســعه موضــوع ،توســعه پــنجم برنامــه در ،آن متعاقــب و گردشــگر جــذب و توســعه منظــور بــه
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 توسـعه  ششـم  برنامه در ،صورت همين به .گرفت قرار ها دولت كار دستور در ييروستا گردشگري

 طـرح  اجـراي  و خصوصي بخش مشاركت با گردشگري مناطق نياز مورد هاي زيرساخت مينأت نيز

 گردشـگري  هـدف  روسـتاهاي  نيـز  و فرهنگـي  و تاريخي بافت داراي روستاهاي احياي و بهسازي

 يرگردشـگ  توسـعة  يكردور به توجه با .)Rezvani and Bayat, 2014( است گرفته قرار مدنظر

 شـده  ثبـت  و شناسـايي  كشـور در يرگردشـگ  هدف ياروست 380 تاكنون ،كشور روستاهاي در

 بـدره  شهرسـتان  ميـان،  آن از كـه  بـوده  گردشـگري  هدف روستاي شش ايالم استان سهم است؛

   .است »كُْلم « نام به گردشگري هدف روستاي يك داراي

 قرار گردشگري هدف يهاروستا نخست جايگاه در كلم يتاروس ايالم، استان سطح در

 با سرسبز دره يك در كبيركوه ارتفاعات و ها كوه ميان در روستا اين .)Arayesh, 2016( دارد

 مانند هايي فعاليت از روستا اين مردم اكثر درآمد .است شده واقع كوهستاني و معتدل اقليمي

 رودخانه، .دشو مي مينأت دستي صنايع و خدمات و ماهي پرورش ،باغداري دامداري، زراعت،

 .اند آورده پديد كلم يروستا در را نظير كم يياندازها چشم و مناظر سرسبز، هاي باغ و چشمه

 از پس گيرد، مي سرچشمه كبيركوه شمالي ارتفاعات از كه كلم خروشان و پرآب رودخانه

 بر عالوه ،كلم روستاي در .پيوندد مي سيمره هرودخان به ،روستا اراضي و ها باغ از گذر

 جامانده به قديمي قلعه به توان مي ،جمله آن از كه ددار وجود نيز تاريخي آثار ،طبيعي هاي جاذبه

 با كلم روستاي مردم .كرد اشاره دوران همان به مربوط  آتشكده بناي و ساساني دوره از

 انجام با را خود فراغت اوقات و كنند مي تن به محلي هاي لباس خود ديرين سنت از گيري بهره

 برنج، ماهي، گردو، شامل كلم روستاي سوغات .گذرانند مي محلي رايج هاي ورزش و ها بازي

 .دارد خاصي محبوبيت روستا اين در همچنان محلي غذاهاي .است انجير و محلي روغن

 800تا 750 از يشب جمعيتي سال، مساعد فصول در و است نفر 850 كلم روستاي جمعيت

 براي توسعه زمينه سازي فراهم اما .)Arayesh, 2016( دهد مي جاي خود در نيز را گردشگر

 ها، فعاليت گردشگري، هاي جاذبه ميان متقابل ارتباط برقراري و گردشگري عناصر تمامي

 هاي برنامه و ها سياست اجراي براي مبنايي ايجاد و گردشگري بازارهاي و خدمات امكانات،
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 نيازمند كشور توسعه الگوهاي و ها سياست راستاي در استان و منطقه سطح در گردشگري

 است روستايي گردشگري توسعه يها بازدارنده و )ها پيشران( ها محرك جامع شناخت و بررسي

 منطقه سطح در گردشگري جايگاه و انداز چشم مناسب، راهكارهاي و راهبردها ارائه با بتوان تا

 نكته ناي درك و گفته پيش نكات گرفتن نظر در با حاضر طالعةم .كرد مشخص را مطالعه مورد

 متوازن توسعه به بينانه واقع نگاه مستلزم روستايي گردشگري توسعه كه گرفت صورت كليدي

 و ها محدوديت بعد از هم و ها محرك و ها توان شناخت بعد از هم روستايي گردشگري

 يتأثير تواند مي رو، اين از و است؛ كلم روستاي در روستايي گردشگري توسعه هاي بازدارنده

 .باشد داشته آن مشكالت و مسائل رفع و روستايي منطقه اين در مناسب ريزي برنامه ـرب سـازنده

 هاي بازدارنده و ها محرك« :است بوده ها پرسش بدين پاسخ پي در حاضر ةمطالع همچنين،

 توسعه براي راهكارهايي و راهبردها چه« و »كدامند؟ كلم روستاي در گردشگري توسعه

 ،همچنين و تحقيق پيشينه و نظري مباني بررسي به ،ادامه در .»ارد؟د وجود روستايي گردشـگري

 تحليل كمك به روستايي گردشگري توسعه يها بازدارنده و )ها پيشران( ها محرك تحليل

 توسـعه در نفـع ذي افـراد و كننـدگان مشـاركت ديـدگاه از )عاملي تحليل( اصلي هاي لفهؤم

   .شود مي پرداخته روستايي گردشگري

  

  تحقيق ةپيشين و نظري مباني

 بخش در رشد به رو هاي گونه از يكي روستايي گردشگري جهاني، مقياس در

 تا هك نيست، پذير امكان آن از يكسان و شمول جهان تعريفي ارائه و آيـد مي شـمار به گردشگري

 غلبه و مختلف كشورهاي در روستايي نواحي گوناگون هاي ويژگي دليل به زيادي حدود

 روستانشيني و روستا از گوناگون تعاريف نيز و مختلـف درنـواحي گردشگري از خاص ييگوهاال

 گردشگري توسعه، و اقتصادي همكاري المللي بين سازمان تعريف به بنا .)Gartner 2006( است

 مزرعـه، در تعطيالت گـذران چـون هايي جنبه كـه است پيچيده و چندوجهي فعاليتي روستايي

 و شكار سالمت، و بهداشت ماجراجويي، سواركاري، كوهنوردي، و روي پياده دي،گر طبيعـت
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 نواحي از اي پاره در و تاريخي ميراث و هنر و فرهنگ پژوهشي، و آموزشي سـفرهاي مـاهيگيري،

 .)Karami Dehkordi et al., 2015 (گيرد دربرمي را نژادي و قومي جوامع از بازديد نيز گردشگري

 عناصر از يكي بلكه ،ستروستاها در تالمعض از يخبر حل يابر بالقوه يابزار تنها نه يرگردشگ

 ,Sharpley, 2002; Marques and Santos( رود يمشمار به اييروست هتوسع راهبرد يرذناپ يايجد

 تعامل و ارتباط و،س يك از كه دارند شنق اييروست يرگردشگ پيشبرد در يدمتعد عوامل .)2016

 از آنها بين وييس هم يا ارتباط نبود ،يگرد يوس از و شود مي ببس را يرگردشگ هتوسع آنها بين

  ).Kneafsey, 2001( كرد خواهد ممانعت توسعه اين

 در عمـده  ينقشـ  توانـد  مـي  آن، چندبعـدي  ماهيـت  به توجه با روستايي، گردشگري

ــازي ــب و توانمندس ــاركت جل ــاعي مش ــادي - اجتم ــهجام در اقتص ــان ع ــته ميزب ــد داش    باش

)Telfer and Sharpley, 2015(. ،ارتقـاي  بـر  گـذاري تأثير بـا  روسـتايي،  گردشـگري  همچنين 

 ابزاري همچون و انجامد مي درآمد توزيع در مثبت تغييرات ايجاد به ،روستايي زندگي هاي شيوه

 از رو، ايـن  از .دارد ويژه نقش محلي توليدكنندگان براي تجاري افزوده ارزش ايجاد در كارآمد

 شـود  مـي  يـاد  روسـتايي  منـاطق  توسـعه  بـراي  اريابـز  و محـرك  مثابـه  بـه  روسـتايي  گردشـگري 

)Gjorgievski et al., 2013(.  

 .دارند نقش روستايي گردشگري توسعه روند به بخشيدن سرعت در زيادي واملع

 عوامل ترين مهم )ها جاذبه( مقصد هاي ويژگي و )ميزبانان( محلي مردم ،)مهمانان( گردشگران

 عامل چهار ،ديگر سوي از .)Alvani and Pirouzbakht, 2006( شوند مي تلقي زمينه اين در

 شمار به روستايي گردشگري رونق اصول ترين مهم ذهني تصوير و امنيت امكانات، جاذبه،

 و ريزي برنامه در ضروري هاي جريان از يكي .)Taghvaei and Akbari, 2009( ندرو مي

 آن اطراف يا و روستا داخل به سفر براي موتوري وسايل نقش روستايي گردشگري توسعه

 چراكه ،نيست نظر مورد هوا آلودگي جوي اتتأثير تنها روستايي، گردشگري در البته، .است

 از بسياري در ونقل حمل امانةس ركود باعث آنها از استفاده و شخصي خودروهاي افزايش

 انيروستايي از دسته آن جايي هجاب كاهش به تنها نه مسئله اين ؛است شده روستايي مناطق
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 براي بلكه ،كنند استفاده آن از خواهند نمي يا ندارند شخصي يخودرو كه ميانجامد

 تقليل را روستا به دستيابي امكان ،كنند نمي استفاده شخصي يخودرو از كه گردشگراني

 ،منطقه هر روستايي گردشگري توسعه براي .)Rokneddin Eftekhari et al., 2014( دهد مي

 رابطه تداوم و تثبيت به بتوان تا شود استفاده مناسب و ممكن تبليغات حداكثر از است الزم

 فرهنگي و مصنوعي طبيعي، هاي جاذبه از اعم نظر مورد گردشگري مناطق و گردشگر بين مطلوب

  .)Feyzpour and Emami Meybodi, 2012( كرد كمك ...و

 در مخرب نقش تواند مي وجودم فراوان هاي نارسايي و موانع به توجه عدم اين، بر فزونا

 هاي بخش گذاري سرمايه از كافي حمايت عدم .باشد داشته روستايي گردشگري توسعه

 صنعت در گذاري سرمايه به خصوصي بخش تشويق عدم ويژه به و دولتي و خصوصي

 ترين مهم از بيمه و عوارض ،ماليات نرخ افزايش و دي،اقتصا نامناسب هاي سياست ،گردشگري

 .)Mohseni, 2010( روند مي شمار به روستايي گردشگري توسعه اقتصادي هاي بازدارنده

 و مهمانان ساليق شناخت عدم ميزبانان، بر مهمانان اثرگذاري از هراس و بيم همچنين،

 شايستنا برخوردهاي وجود گردشگري، مورد در جامعه آگاهي سطح بودن ينپاي گردشگران،

 بهداشتي، و رفاهي امكانات كمبود گردشگري، روستايي مناطق ورودي مبادي در گردشگران با

 و قانوني هاي ضعف و موانع و گردشگران، فراغت اوقات دنكر پر براي مناسب ريزي برنامه نبود

 شوند مي محسوب روستايي گردشگري توسعه اجتماعي هاي بازدارنده ترين مهم شمار در اداري

)Karami Dehkordi et al., 2013(.  

 در انساني منابع توسعه به توجه عدم روستايي، گردشگري در كالن مديريت ضعف

 هاي سياست و اهداف نبودن مشخص راهبردي، و جامع برنامه يك فقدان گردشگري، صنعت

 گردشگري توسعه در درگير هاي سازمان و نهادها بين ناهماهنگي روستايي، گردشگري

 ترين مهم از متخصص انساني نيروي كمبود و ها سازمان اي جزيره گيري تصميم روستايي،

 شوند مي قلمداد روستايي گردشگري توسعه راه سر بر موجود مديريتي و سازماني هاي چالش

)Sanadgol and Sharifinia 2017(. ،ي همچنيندر اقامتي و خدماتي رفاهي، منظا بودن ناكاف 
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 بهسازي، خصوص در كنترلي هاي اهرم و كافي نظارت فقدان و روستايي گردشگري صنعت

 روند مي شمار به روستايي گردشگري توسعه خدماتي و رفاهي هاي چالش از نگهداري و تعمير

)Karami Dehkordi et al., 2013(. مورد در نادرست پندارهاي وجود ذهني، مشكالت 

 با ارتباط برقراري صحيح اصول كارگيري هب عدم و تبليغات در ساختاري ضعف گردشگران،

 روستايي گردشگري توسعه تبليغاتي و فرهنگي هاي بازدارنده و موانع شمار در نيز گردشگران

  .)Sanadgol and Sharifinia 2017( دارند رقرا

 در پراكنده هايي پژوهش كه دهد مي نشان خارجي و داخلي مطالعات مرور و بررسي

   .است گرفته صورت روستايي ريگردشگ توسعه هاي برنامه زمينة

 مشاركت در بازار و دولت كه است  شده خاطرنشان ،)Kim, 2005( كيم مطالعة در

 مطالعة در .اند داشته مهمي نقش جنوبي كره كشور روستاهاي در گردشـگري توسعه هاي برنامه

 - اجتماعي اقتصادي، عوامل ،)Karami Dehkordi et al., 2015( همكاران و دهكردي كرمي

 شده برشمرده روستايي گردشگري توسعه هاي محرك ترين مهم از نهادي و شناختي بوم فرهنگي،

 تأثير از حاكي )Abdolmanafi and Azkia, 2011( ازكيا و عبدالمنافي پژوهش هاي يافته .است

 توسعه طريق از گردشگري و گردشگر با برخورد نحوه مردم، به رساني اطالع و آموزش عوامل

 تاريخي و طبيعي هاي جاذبه معرفي براي تبليغاتي هاي برنامه توسعه مرتبط، هاي سازمان و نهادها

  .است روستايي گردشگري توسعه بر

 تأسيسـات  و امكانـات  وجود ،)Taghdisi et al., 2016( همكاران و تقديسي تحقيق در

 توسـعه  در كليـدي  يامتغيرهـ  از گردشگري هزمين در بمناس ريزي برنامه و روستاها براي رفاهي

 كشـاورزي،  مـازاد  نيـروي  جذب )Pearce, 2002( پيرس .است  شده تلقي روستايي گردشگري

ــس ــداز پ ــرمايه و ان ــذاري س ــابي و گ ــدات بازاري ــتايي تولي ــم را روس ــرين مه ــرك ت ــاي مح    ه

ــعه ــگري توســ ــتايي گردشــ ــته روســ ــت دانســ ــق در .اســ ــالوگلو تحقيــ ــرگ و بــ    برينگبــ

)Baloglu and Bringberg, 1997(، ــي ــه دسترس ــدمات ب ــاعي، خ ــاري اجتم ــز همك  مراك

 توسـعه  هاي برنامه موفقيت در بومي مردم آموزش و گردشگري متخصص نيروي گيري، تصميم
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ــگري ــتايي گردشـ ــ روسـ ــابي ؤثرمـ ــده ارزيـ ــت شـ ــايج .اسـ ــق نتـ ــوش تحقيـ ــاران و بـ    همكـ

)Bush et al., 2008( مصـرف  الگـوي  و زنـدگي  شـيوة  غـذايي،  مواد به دسترسي كه داد نشان 

 بـه  دولـت  توجـه  و دولتـي  شبخـ  گذاري سرمايه براي انگيزه فضاي عات،الاط و تبليغات مردم،

 بـه  .نـد رو مـي  شـمار  به روستايي گردشگري توسعه اصلي هاي محرك از گردشگري ريزي برنامه

 بومي، تالمحصو محلي بازار گردشگري، هويژ هاي زيرساخت ،)Harrison, 2001( هريسون باور

 متغيرهـاي  از معـدني  گـرم  هـاي  آب بهداشـت  بـه  توجـه  و يكوهنـورد  و ورزشـي  ظرفيـت  بـه  توجه

 مطالعـه  هـاي  يافتـه  پايـة  بـر  .ندشـو  مـي  محسـوب  روسـتايي  گردشـگري  هتوسـع  موفقيت بر گذارتأثير

 روسـتايي  گردشـگري  موفقيت ،)McGregor and Thompson, 2011( تامپسون و گرگور مك

 توجـه  و رفاهي امكانات و خدمات به دسترسي گردشگري، آثار از مردم آگاهي سطح از تابعي

 .اسـت  روسـتايي  گردشگري پيرامون كالبدي هاي زيرساخت و گردشگري ريزي برنامه به دولت

 )Heidari-Sarban and Haji-Heidari, 2018( حيـدري  حاجي و ساربان حيدري تحقيق نتايج

   .است روستايي گردشگري توسعه در وفرهنگي نهادي كالبدي، طبيعي، عوامل ثرؤم نقش بيانگر

 در گردشگري توسعه هاي لفهؤم ترين مهم طبيعي، حوزه در ،)Arayesh, 2016( آرايش

 و رسـاني  اطـالع  خـدماتي،  -رفـاهي  فرهنگـي،  -يرسـاختي ز سـازوكارهاي  را حيدرآباد روستاي

ــادي ــي -اقتصــ ــمرده فرهنگــ ــت برشــ ــق در .اســ ــدي تحقيــ ــه محمــ ــاران و يگانــ    همكــ

)Mohammadi Yeganeh et al., 2013(،  محيطـي  و طبيعـي  تسـهيالتي،  اقتصـادي،  عوامـل، 

 روســتاي گردشــگري توســعه در تبليغــات و ونقــل حمــل زيرســاخت و فرهنگــي و اجتمــاعي

ــد داشــته نقــش شــهيدان شــاه ــر .ان ــة ب ــه پاي ــژوهش هــاي يافت ــي مهــديان پ ــد و بروجن    احمدون

)Mahdian Boroujeni and Ahmadvand, 2014(، عهتوســ موانــع و هــا چــالش تــرين مهــم 

 فرهنگـي،  تسـهيالتي،  رفـاهي،  اجتمـاعي،  سـازماني،  موانـع  از انـد  عبـارت  روسـتايي  گردشگري

 مشـكالت  ،)Taghdisi et al., 2015( همكـاران  و تقديسي باور به .اقتصادي و مردمي ارتباطي،

 يمـي اقل و يعـي طب و اقتصادي ي،اجتماع -يفرهنگ يرساختي،ز يزي،ر برنامه و يريتيمد بهداشتي،

 آذربايجـان  گردشگري هدف روستاهاي در روستايي گردشگري توسعه هاي بازدارنده ترين مهم

 )Madhoushi and Naserpour, 2005( ناصـرپور  و مدهوشـي  مطالعه نتايج .ندرو مي شمار هب غربي
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 خـدمات  و زيربنـايي  امكانـات  ضـعف  بازاريـابي،  ضـعف  گيـري،  تصميم مراكز تعدد كه داد نشان

 گردشـگري  صـنعت  توسـعه  هـاي  بازدارنـده  تـرين  مهم از گردشگران فرهنگ فقدان و گردشگري

  .ندشو مي محسوب لرستان استان روستايي

 عامل سه از ،)Shokati Amghani et al., 2017( همكاران و آمقاني شوكتي تحقيق در

 هاي بازدارنده عنوان به ساختاري - سازماني و فرهنگي - اجتماعي ،رفاهي -زيرساختاري اصلي

 مطالعه نتايج .است شده ياد اسكو شهرستان روستايي مناطق در روستايي گرشگري توسعه

 گردشگري صنعت توسعه زمينه در كه داد نشان )Zarabi et al., 2012( همكاران و ضرابي

 اجتماعي، -فرهنگي ساختاري، و سازماني موانع ممسني، نورآباد شهرستان در روستايي

 حوزه در متخصص انساني نيروي كمبود همچنين، و بازار در موجود موانع ،آموزشي زيربنايي،

 مناطق در بومي مردم آموزش براي كافي فعاليت عدم گردشگران، راهنمايي و گردشگري

 اين گردشگري صنعت توسعه براي كه دارد وجود ...و گردشگري هاي جاذبه داراي مختلف

 اين در گردشگري انواع گيري شكل زمينه ،طريق اين از تا دكر آنها رفع در سعي بايد ،شهرستان

 )Karami Dehkordi et al., 2013 ( همكاران و دهكردي كرمي تحقيق نتايج .شود مهيا شهرستان

 شدن كمرنگ سالمت، و بهداشت بازاريابي، زيرساختي، مشكالت كه است آن بيانگر

 محلي، مسئوالن در انگيزه فقدان گردشگري، از صحيح درك عدم فرهنگي، هاي جاذبه

 به مربوط مشكالت ،همچنين و رتنظا و پژوهش ،ريزي برنامه فقدان اي، يلهقب - قومي تعصبات

 ترين مهم دستي، صنايع به مربوط مشكالت و دولت مقوله و گردشگري مشكالت انساني، منابع

   .ندرو مي شمار به وبختياري چهارمحال استان در روستايي گردشگري توسعه هاي بازدارنده

 گردشگري توسعه هاي بازدارنده و ها محرك شناسايي حاضر تحقيق اصلي هدف

 كه آنجا از .است ايالم استان بدره شهرستان در كلم گردشگري هدف روستاي در روستايي

 نيز و پژوهش پيشينة و نظري ادبيات مرور اساس بر ،است اكتشافي نوع از حاضر پژوهش

 با مرتبط عوامل و متغيرها از جامع فهرستي مطالعات، اين در شده ارائه نشانگرهاي و ها مؤلفه

 الگوي ،آن مبناي بر و تدوين روستايي گردشگري توسعه هاي بازدارنده نيز و ها محرك

  .)2 و 1 هاي نگاره( شد ترسيم پژوهش مفهومي
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  )؛ Heidari-Sarban and Haji-Heidari, 2018حيدري ( بان و حاجيرمنبع: حيدري سا

  ) Mohammadi Yeganeh et al., 2013همكاران (محمدي يگانه و 
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  )Mahdian Boroujeni and Ahmadvand, 2014(منبع: مهديان بروجني و احمدوند 

  هاي توسعة گردشگري روستايي پژوهش در بعد بازدارنده پيشينة الگوي مفهومي -2 نگاره

هاي توسعة  محرك

 گردشگري روستايي

 زيرساختي -رفاهي

 فرهنگي -اجتماعي

 رساني اطالع -آموزشي

 اقتصادي

 محيطي

 مديريتي - حمايتي

 اقليمي -طبيعي

هاي توسعة  بازدارنده

 گردشگري روستايي

 زيرساختي -رفاهي

 شناختي بوم

 فرهنگي -اجتماعي

 اقتصادي -مالي

 مديريتي -بهداشتي

 آموزشي 

 رساني اطالع -تبليغات
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  تحقيق شناسي روش

 پي در زيرا است، كاربردي هدف، نظر از و كمي ماهيت، لحاظ به ،حاضر پژوهش

 )روستايي گردشگري توسعه هاي محرك و ها بازدارنده( خاص زمينه يك در كاربردي دانش

 حاضر، تحقيق .است شده انجام پيمايشي روش به نيز توصيفي هاي پژوهش ميان از و بوده

 واقع كلم روستاي در روستايي، گردشگري توسعه هاي بازدارنده و ها محرك بررسي منظور به

 از گروه سه شامل )N=1004( تحقيق آماري جامعه .است هگرفت صورت بدره شهرستان در

 فرهنگي، ميراث كشاورزي، جهاد( ستاييرو گرشگري نهادهاي مسئوالن و كارشناسان

 ،)بدره شهرستان زيست محيط و طبيعي منابع اداره روستايي، تعاون دستي، صنايع و گردشگري

 مسئوالن گروه آماري هاي نمونه .بودند كلم روستاي ساكنان كليه و حاضر روستايي گردشگران

 به گردشگران گروه اري،سرشم صورت به نفر 31 تعداد به گردشگري اندركار دست نهادهاي

 صورت به نفر 240 تعداد به روستا ساكنان گروه و دسترس در گيري نمونه شيوه به نفر 35 تعداد

   ).1 جدول( شدند انتخاب كوكران رابطة كمك به و ساده تصادفي گيري نمونه
  آماري ةجامع از ها نمونه گزينش ةنحو و تحقيق آماري هاي نمونه -1 جدول

  انتخاب روش  تعداد  )گويان خپاس( ها نمونه

  سرشماري  نفر 31  بدره شهرستان گردشگري مسئوالن و كارشناسان

  ساده تصادفي گيري نمونه  نفر 240  روستايي ساكنان

  دسترس در گيري نمونه  نفر 35  روستايي گردشگران

  پژوهش آماري جامعه :منبع

 شـده  تشـكيل  بخـش  سـه  از كـه  ،بوده ساخته محقق پرسشنامه ها داده گردآوري اصلي ابزار

 مـدل  از برگرفته روستايي گردشگري توسعه هاي محرك ؛)پرسش شش( فردي هاي ويژگي :است

ــومي ــق مفه ــه در و تحقي ــوعات زمين ــي، موض ــاعي، محيط ــي، اجتم ــاتي، فرهنگ ــادي، تبليغ    اقتص

 مـدل  كمـك  بـه  روسـتايي  گردشـگري  توسـعه  هـاي  بازدارنـده  و ؛)پرسش سي( زيربنايي - رفاهي

ــومي ــق مفه ــده تحقي ــوعات دربرگيرن ــادي، موض ــي، اقتص ــاتي، فرهنگ ــاهي تبليغ ــايي - رف    زيربن

 ليكـرت  طيـف  مبنـاي  بـر  و بسـته  االتؤسـ  شـامل  پرسشـنامه  در موجـود  هاي پرسش .)پرسش 35(
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 و نظـري  ادبيات مرور و بررسي طريق از متغيرها .است )زياد خيلي =5 تا كم خيلي =1( سطحي پنج

ــي ــه در تجرب ــ حيط ــورد لهئمس ــژوهش م ــه پ ــژه ب ــژوهش وي ــاي پ ــين ه ــ پيش ــارج و يداخل    يخ

)Madhoushi and Naserpour, 2005; Abdolmanafi and Azkia 2011; Zarabi et al., 

2012; Mohammadi Yeganeh et al., 2013; Mahdian Boroujeni and Ahmadvand, 

2014; Taghdisi et al., 2015; Arayesh, 2016; Karami Dehkordi et al., 2015; Shokati 

Amghani et al., 2017; Heidari-Sarban and Haji-Heidari, 2018(  اسـتخراج  و شناسـايي 

 موضوع زمينه در كارشناسان و متخصصان پانل نظر با پرسشنامه محتوايي و صوري روايي .شدند

 انجام آزمون پيش ،تحقيق ابزار پايايي تعيين براي ،اين بر افزون .گرفت قرار تأييد مورد پژوهش

 سـه  بـراي  پرسشـنامه  45 ،مجموع در و ها نمونه از كدام هر براي پرسشنامه پانزده شامل( پذيرفت

 پرسشـنامه  پايايي ).1397 سال در صفي كارشناسان و گردشگران ئيان،روستا از نفره پانزده گروه

 گردشـگران  ،)α =87/0( يانيروسـتا  گـروه  سـه  هـر  بـراي  شـده  محاسبه كرونباخ آلفاي راديمق با

)76/0= α( صـفي  مجريان و كارشناسان و )75/0= α(  دو در نيـز  هـا  داده تحليـل  .آمـد  دسـت  بـه 

 ابـ  اصـلي  هـاي  لفـه ؤم تحليـل  شـيوه  بـه  عـاملي  تحليـل  كمـك  به تحليلي و توصيفي آمار بخش

  .شد انجام SPSS22 افزار نرم از گيري بهره

  

  بحث و نتايج

  تحقيق آمارية نمون اي حرفه و فردي هاي ويژگي توصيف

 سي در سنين افراد درصد 9/39 كهه، بود سال 67 تا 18 تحقيق آماري نمونه سني طيف

 سطح. دنددا را مردان تشكيل مي گويان پاسخ از درصد 8/61 .بودند سال چهل از كمتر تا

 )درصد 5/26( افراد فعاليت نوع ترينبيش .بود كارشناسي گويان از پاسخ درصد 2/25 تحصيالت

  ).2 جدول( بود باغداري و زراعي هاي فعاليت به مربوط
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  تحقيق آماري ةنمون ايحرفه و فردي هايويژگي فراواني توزيع -2 جدول

  فراواني  سطوح  متغير
   درصد

  فراواني

   درصد

  تجمعي

  سن

 3/15 3/15  47  سال 30 از كمتر

 2/55 9/39  122  سال 40 از كمتر تا 30

 3/84 1/29  89  سال 50 از كمتر تا 40

 100 7/15  48  سال 50 از باالتر

  جنسيت
  -  2/38  117  زن

  -  8/61  189  مرد

  تحصيالت سطح

 -  8/23 73  ديپلم زير
 -  5/24 75  ديپلم
 -  8/10 33  كارداني
 -  2/25 77  كارشناسي

 -  7/15 48  باالتر و ارشد كارشناسي

  ادياقتص فعاليت نوع

  -  5/26  81  باغداري و زراعت

  -  9/19  61  طيور و دام عسل، زنبور ماهي، پرورش

  -  7/14  45  دستي صنايع

  -  7/12  39  كارمندي

  -  2/26  80  ..).و آرايشگري خياطي، نانوايي، داري، مغازه( ساير

  پژوهش هاي يافته :منبع

  

  ستاييرو گردشگري توسعه هاي بازدارنده و ها محرك عاملي تحليل

 به روستايي گردشگري توسعه هاي ها و بازدارنده محرك متغيرهاي ازشناسايي پس

 و محرك عوامل ترين مهم شناسايي ، برايتحقيق مفهومي مدل و تجربي ادبيات كمك

گانه  در قالب مراحل سه اكتشافي عاملي تحليل ، از روشروستايي گردشگري توسعه بازدارنده

  .شد استفاده شرح زير به
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 آزمون عاملي، تحليل انجام براي ها داده بودن مناسب تعيين منظور به ابتدا اول: حلهمر

KMO 99 از باالتر داري معني سطح در آمده دست هب نتايج كه دشمحاسبه  بارتلت آماره ونجام ا 

 افراد اختيار در تحقيق پرسشنامه ،سپس )؛3 (جدولكرد  ييدأت را عاملي تحليل اجراي درصد

  .گرفت قرار عهمطال مورد

  KMO و آماره آزمون بارتلتنتيجه  -3 جدول

  داري سطح معني  آماره بارتلت KMOآزمون  

  000/0  063/321  746/0  روستايي گردشگري توسعه يها محرك

  000/0  201/316  712/0  روستايي گردشگري توسعه يها بازدارنده

  پژوهش هاي يافته منبع:

 و ها محرك بخش دو در آمده دست به ةويژ مقادير از استفاده با دوم: مرحله

 4شرح جدول  محرك و بازدارنده به املوع روستايي، گردشگري توسعه هاي بازدارنده

   .شدند شناسايي

  تجمعي واريانس درصد و واريانس درصد ويژه، مقدار ،شده استخراج عوامل -4جدول

 يهاي توسعه گردشگري روستاي بازدارنده هاي توسعه گردشگري روستايي محرك 

  ها عامل
   مقدار

 ويژه

   درصد

  واريانس

   درصد

  تجمعي واريانس

   مقدار

 ويژه

   درصد

 واريانس

   درصد

 تجمعي واريانس

1 873/7 677/21  677/21  616/6 324/18  324/18  

2 551/6 029/19  706/40  712/5 761/15  085/34  

3 157/4 703/12  409/53  563/3 322/10  407/44  

4 476/2 036/9  445/62  221/3 812/9  219/54  

  پژوهش هاي يافته منبع:

 عاملي چرخش از ،ترروشن صورت به هاعامل جداسازي منظور بهسرانجام،  سوم: مرحله

 و ها گويه همراه به شده شناسايي هاي بازدارنده و ها محرك كه، شد استفاده واريماكس روش به

  است. دهآم 6و  5 ولاجد در كدام از آنها هر به مربوط عاملي بار
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  مربوط عاملي بار و هاگويه روستايي، گردشگري ةتوسع هاي محرك -5 جدول

  ها گويه  ها عامل
   بار

  عاملي

  يطيمح يها محرك

  721/0  مناسب طبيعي اندازهاي چشم وجود

  693/0  منطقه در مساعد وهواي آب وجود

 727/0  جغرافيايي مناسب موقعيت از برخورداري

  631/0  ديدني و قديمي بناهاي و ماكنا و باستاني آثار وجود

 يفرهنگ -ياجتماع يها محرك

 635/0  كافي و الزم امنيت از روستا برخورداري

 529/0  آنها جذب براي تالش و گردشگران با روستاييان مناسب برخورد

 428/0  گردشگري از محلي جامعه رضايت

 401/0  روستايي گردشگري به نسبت مردم مثبت نگرش

 397/0  منطقه در غني و اصيل فرهنگ وجود

 تبليغاتي -ياقتصاد يها محرك

 479/0  روستا معرفي در الكترونيكي تبليغات از استفاده

 407/0  سرمايه جذب براي روستا بودن  مستعد

 403/0  اي منطقه و ملي سطح در وسيع رساني اطالع و تبليغات

 387/0  روستايي گردشگري نهزمي در گذاري سرمايه براي مناسب تسهيالت وجود

 361/0  روستا در محلي افراد و روستاييان گذاري سرمايه

 359/0  روستا محلي و طبيعي هاي جاذبه معرفي راستاي در ...و مستند فيلم علمي، مقاالت انتشار

 340/0  دستي صنايع فروش و عرضه هاي غرفه ايجاد

  محلي ايه غذاخوري ايجاد و محلي غذاهاي فروش و هيهت
315/  

0 

 زيربنايي -رفاهي يها محرك

  380/0  مناسب ونقل حمل امانةس و جاده از برخورداري

 373/0  ..).و تفريحي مكان كشي، لوله آب گاز،( كافي و مناسب رفاهي امكانات از برخورداري

 369/0  روستا در متعدد ارتباطي هاي راه وجود

 367/0  منطقه در دفاترگردشگري وجود

 365/0  آنها به روستا صحيح معرفي و گردشگران راهنمايي براي آگاه افراد و كارشناسان جودو

 361/0  روستا در نياز مورد خريد مراكز و محلي بازارهاي وجود

 359/0  گردشگران اسكان براي مناسب گاهاقامت وجود

  پژوهش هاي يافته :منبع
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  مربوط عاملي بار و هاگويه ي،روستاي گردشگري ةتوسع هاي بازدارنده -6 جدول

  ها گويه  ها عامل
  بار

  عاملي

 - رفاهي يها بازدارنده

 زيربنايي

 641/0  گردشگران زياد حجم به توجه با منطقه در امنيتي نيروهاي كمبود

 630/0  روستا ارتباطي هاي جاده بودنعرض  كم

 626/0  شهري مراكز از بودن دور

 621/0  اروست داخل در خريد مراكز كمبود

 576/0  بهداشتي امكانات كمبود

 571/0  روستا در گردشگري راهنماي و كارشناس نيروهاي كمبود

 565/0  گردشگران اقامت براي مناسب هاي گاهسكونت كمبود

  558/0  اينترنتي پايگاه نبود

  451/0  روستا محيط در بنزين پمپ نبود

  438/0  تعميرگاه كمبود

 ييطمح يها بازدارنده

 679/0  منطقه در غبار و گرد و ريزگردها وجود و هوا آلودگي

  658/0  آن از جلوگيري براي تالش عدم و تاريخي و طبيعي هاي جاذبه فرسايش

  561/0  صوتي و آبي هاي آلودگي

  507/0  ساختمان وساز ساخت براي ملي اراضي به تعرض و زراعي اراضي كاربري تغيير

 - ياجتماع يها بازدارنده

 يفرهنگ

 471/0  گردشگران جذب براي فرهنگي هاي برنامه بودن نامناسب

 417/0  گردشگر جذب در محلي نهادهاي ناكافي مشاركت

 412/0  روستايي گردشگري صنعت از روستا مردم آگاهي  كم

 395/0  مرزي منطقه در گردشگري هدف روستاي وجود از ناشي هاي ناامني در زمينة نگراني

 321/0  گردشگران با برخورد در محلي مردم آگاهي كم

 - ياقتصاد يها بازدارنده

 تبليغاتي

  375/0  روستايي گردشگري تبليغات در خالقيت خالء

 368/0  گردشگري منطقه معرفي و گردشگري تبليغات كيفيت سطح بودن پايين

  353/0  روستا اراضي قيمت بودن باال

  315/0  ستارو در شده عرضه اجناس قيمت بودن باال

 312/0  روستا در گردشگري هاي زمينه در گذاري سرمايه به منطقه مردم كم تمايل

  307/0  روستا گردشگري زمينه در منطقه از خارج گذاران سرمايه و خصوصي بخش مشاركت كمبود

  پژوهش هاي يافته :منبع
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  پيشنهادها و گيري نتيجه

 و اجتماعي - انساني شرايط ، ازروستاها ساير با مقايسه در ،گردشگري هدف روستاهاي

 و حساسيت ازنيز  گردشگري توسعه هاي طرح اجراي ،هاآندر  و ويژه برخوردارند محيطي زيست

 هاي جاذبه داراي روستاهاي در گردشگري توسعه اهداف بايد .است برخوردار خاصي پيچيدگي

 براي نيز محلي جوامع رد روستا، توسعه هدايت ضمن كه شود عملياتي يا گونه به گردشگري

 تحقيق .دشو بيني پيش را اصولي و مناسب پاسخ گردشگران، نيازهاي و ها خواسته مناسب برآوردن

 صورتتوسعه گردشگري روستايي  هاي بازدارندهو ) ها پيشران( ها محرك شناسايي هدف با حاضر

   :شرح است ينبد توسعه گردشگري روستايي هاي در بخش محرك آمده  دست به نتايج .گرفت

 ويژه مقدار كرده و با تبيين را كل واريانس از درصد 677/21 ،گويه چهار قالب در ،اول عامل

 دربردارندة عامل اين هاي گويه .است برخوردارهم  ترياالب اهميت از ،)873/7( عوامل ساير از باالتر

 ترين مهم از يخيتار و طبيعي زيباي اندازهاي چشم است؛ محيطي هاي محرك به مربوط مطالب

 در هرگز محيطي هاي جاذبه و ها محرك فاقد مناطق رود و ميشمار  به گردشگر جذب هاي محرك

 هاي پيشين اي از پژوهش پاره نتايج با نتيجه اين .بود نخواهند موفق گردشگر جذب

)Abdolmanafi and Azkia, 2011; McGregor and Thompson, 2011; Mohammadi 

Yeganeh et al., 2013; Karami Dehkordi et al., 2015; Arayesh, 2016; Heidari-Sarban 

and Haji-Heidari, 2018( دارد مطابقت.   

 از درصد 029/19 كه است توانسته ،551/6 ويژه مقدار ، باگويه ، در قالب پنجدوم عامل

 تبيين در را سهم بيشترين محيطي، هاي محرك از پس ،املع اين .دكن تبيين را كل واريانس

 فرهنگي -اجتماعي هاي محرك عنوان به آن، هاي گويه معنايي بار دليل به و دارد كل واريانس

 با ميزبان جامعه صحيح برخورد گردشگري، فضاي در امنيت وجود .ه استشد نامگذاري

 ايجاد براي مهمي هاي محرك كهن، رسوم و آداب و غني فرهنگ از برخورداري و گردشگران

 ...و گذاري سرمايه و اقامت و تفريح براي نظر مورد منطقه انتخاب از گردشگران قلبي رضايت

ايج نت با آمده دست به نتيجه .دارند سزا هب تأثير منطقه آن گردشگري توسعه در و شوند محسوب مي
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 ;Bush et al., 2008; Mohammadi Yeganeh et al., 2013(گذشته  مطالعات برخي از

Arayesh, 2016; Karami Dehkordi et al., 2015; Heidari-Sarban and Haji-Heidari, 

  .است سو هم )2018

 از درصد 703/12 توانست ،157/41 ويژه مقدار، با گويه ، در قالب هشتعامل سومين

مربوط  تبليغاتي -اقتصادي هاي محرك به عامل اين هاي گويه .دكن تبيين را كل واريانس

 كنار در وسيع تبليغات كه است واضح .شدند نامگذاري نيز عنوان همين با ،رو و از اين شوند مي

 هر در توسعه و رونق موجب تواند مي موقع به و الزم مالي هاي حمايت و كافي گذاري سرمايه

 در رونق ايجاد هب نيز روستايي مختلف هاي بخش در اريگذ سرمايه افزايش .دشو وكاري كسب

 روستايي فقر كاهش گذاري، سرمايه مخاطرة كاهش و درآمدها سطح افزايش و روستايي مشاغل

 با نيز اصولي و وسيع تبليغات كنار در اقتصادي رونق و بهبود .دانجام مي منطقه در اقتصادي رونق و

 ساير نتايج با ة پژوهش حاضرنتيج اين .بود خواهد همراه گذاران سرمايه و گردشگران بيشتر جذب

 Harrison, 2001; Pearce, 2002; Bush et al., 2008; Abdolmanafi and( گذشته تحقيقات

Azkia, 2011; Karami Dehkordi et al., 2015; Mohammadi Yeganeh et al., 2013; 

Arayesh, 2016( دارد سويي هم.  

 از درصد 036/9 ،مجموع در ،476/2 ويژه مقدار، با گويه چهارم، در قالب هفت عامل

 زيربنايي - رفاهي هاي محرك نام با آن، هاي گويه مفاهيم دليل كرده و به تبيين را كل واريانس

 با وهوا آب وشخ ةمنطق يك در زيربنايي و رفاهي امكانات هرچه كه است طبيعي .ه استشد شناخته

 به ، اقدامبيشتر رضايت و آسايش احساسبا  گردشگران باشد، بيشتر تاريخي و طبيعي ديدني مناظر

 نقش منطقه آن گردشگري توسعه در ، كه خودكرد خواهند منطقه آن در اقامت و تفريح و گردش

 Baloglu and( هاي پيشين شماري چند از پژوهش هاي يافته با يافته اين .داشت خواهد مهمي

Bringberg, 1997; Harrison, 2001; Bush et al., 2008; Abdolmanafi and Azkia, 

2011; McGregor and Thompson, 2011; Mohammadi Yeganeh et al., 2013; 

Arayesh, 2016; Rezvani and Bayat, 2014; Heidari-Sarban and Haji-Heidari, 

   .است سو هم )2018
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 بدين روستايي گردشگري توسعه هاي بازدارنده بخش در عاملي تحليل نتايجهمچنين، 

  :است شرح

 از درصد 324/18 ، در مجموع،616/6 ويژه مقدار با ، در قالب ده گويه،اول عامل

زيربنايي  - رفاهي آن، با عنوان هاي گويه مفاهيم به توجه با كرده و تبيين را كل واريانس

 ،روستا يارتباط يها جاده بودن عرض كم مانند رفاهي امكانات كمبود .اري شده استنامگذ

 ي،بهداشت امكانات كمبود ،روستا داخل در يدخر مراكز كمبود ي،شهر مراكز از بودن دور

 يبرا مناسب يها گاهسكونت كمبود ،روستا در يگردشگر يراهنما و كارشناس يروهاين كمبود

 يرگاهتعم كمبود و روستا يطمح در ينبنز پمپ نبود ينترنتي،ا يگاهاپ نبود ،گردشگران اقامت

 با يافته اين .شود مواجه مشكل با منطقه در روستايي گردشگري توسعه است كه شده موجب

 ;Feyzpour and Emami Meybodi, 2012(گذشته  تحقيقات هاي برخي ديگر از يافته

Karami Dehkordi et al., 2013; Mahdian Boroujeni and Ahmadvand, 2014; 

Shokati Amghani et al., 2017; Taghdisi et al., 2015( خواني دارد هم.  

 واريانس از درصد 761/15تبيين و 712/5، با مقدار ويژه گويه چهار قالب در، دوم عامل

 هدف اينكه براي منطقه يك .ه استشد نامگذاري محيطي هاي بازدارنده عنوان با كل،

 گونه همان ،بنابراين .باشد محيطي هاي محرك و ها جاذبه داراي بايد ابتدا شود، واقع گردشگري

 روستايي گردشگري رونق و توسعه موجب گردشگر جذب با محيطي هاي محرك كه

 منطقه آن در گردشگري توسعه عدم موجب مقابل، در نيز محيطي هاي بازدارنده شوند، مي

 براي ملي اراضي به تعرض و زراعي اراضي كاربري تغيير چون عواملي وجود .ندشو مي

 دخواه روستا طبيعي هاي جاذبه از تنها نه صوتي و محيطي هاي آلودگي و سازي ساختمان

 منظور ه بهپاكيز و آرام ييروستا محيط خواهان گردشگران براي دافعه ايجاد با بلكه ،كاست

اي از  پاره يها يافته با يافته اين .بود خواهد همراه نيز، آن طبيعي هاي جاذبه زا مندي بهره

 ,.Mahdian Boroujeni and Ahmadvand, 2014; Taghdisi et al (هاي پيشين  پژوهش

2016; Zarabi et al., 2012( است سو هم.  
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 از درصد 322/10 ، در مجموع،563/3 ويژه مقدار، با گويه ، در قالب پنجسوم عامل

 - اجتماعي هاي بازدارنده ، با عنوانآن هاي گويه مفاهيم به توجه با كرده و تبيين را كل واريانس

 ،گردشگران جذب يبرا مناسب يفرهنگ يها برنامه وجود عدم .شناخته شده است فرهنگي

 صنعت از روستا مردم آگاهي  كم ،گردشگر جذب در يمحل ينهادها مشاركت عدم

 در يگردشگر هدف يروستا وجود از يناش هاي يناامن در زمينة نگراني يي،روستا يگردشگر

 جمله از گردشگران با برخوردزمينة نحوة  در يمحل مردم آگاهي كم و يمرز منطقه

 با يافته اين .ندشو محسوب مي روستايي گردشگري توسعه فرهنگي - اجتماعي هاي بازدارنده

 Madhoushi and Naserpour, 2005; Feyzpour(هاي گذشته  هاي شمار از پژوهش يافته

and Emami Meybodi, 2012; Karami Dehkordi et al., 2013; Mahdian Boroujeni 

and Ahmadvand, 2014; Zarabi et al., 2012; Taghdisi et al., 2015; Sanadgol and 

Sharifinia, 2017; Shokati Amghani et al., 2017( است سو هم  

 از درصد 812/9، در مجموع، 221/3با مقدار ويژه  گويه، شش قالب در، چهارم عامل

 .ه استشد نامگذاري تبليغاتي -اقتصادي هاي بازدارنده عنوان با كرده و تبيين را كل واريانس

 ناشناخته موجب رساني اطالع و بازاريابي زمينة در ناتواني و فضع و كافي گذاري سرمايه عدم

 براي چنداني موقعيت ،نتيجه در شده، گردشگري مختلف نقاطميان  در نظر مورد منطقه ماندن

 صنعت رو، از اين و ؛آيد نمي وجود به منطقه در مختلف گذاران سرمايه و گردشگران جذب

 اين .يابد مي  توسعه كمتر و شود مي مواجه بسياري موانع و محدوديت با منطقه در گردشگري

 Madhoshi and Naserpour, 2005; Zarabi(گذشته  تحقيقات برخي ديگر از نتايج با نتيجه

et al., 2012; Karami Dehkordi et al., 2013, Mahdian Boroujeni and Ahmadvand, 

2014; Taghdisi et al., 2015( دخواني دار هم. 

 و نيز ها محرك زمينه درحاضر  پژوهش در بررسي مورد هاي عامل ابعاد به توجه با

 عوامليادشده،  بخش دو هر در اينكه به علم و روستايي گردشگري توسعه هاي بازدارنده

 اند، هبود مد نظر زيرساختي - رفاهي و تبليغاتي، - اقتصادي فرهنگي، - اجتماعي محيطي،

  :دشو مي ارائه زير كاربردي پيشنهادهاي
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 گردشگري جلب و فضا توسعه در مهم عامل يك مردمي مشاركت جلب كهاز آنجا  -

 تجهيز و توسعه در مشاركت به مردم تشويق و سازي زمينه است الزم د،رو ميشمار  به

 و ها حمايت طريق از گردشگري تجهيزات و تسهيالت ها، زيرساخت نظر از روستاها

 و خصوصي هاي بخش گذاري سرمايه افزايش ،ترتيب بدين .دگير صورت دولتي تسهيالت

 و اعتبارات تخصيص از استان سهم افزايش طريق از تواند مي گردشگري صنعت در دولتي

 تكميل و ايجاد روند در خصوصي بخش از حمايت منظور به استاني و ملي تسهيالت

 محل از كارآفرين زودبازده و كوچك اقتصادي هاي بنگاه قالب در گردشگري تأسيسات

 تأسيسات ايجاد در خصوصي بخش مشاركت افزايش بهويژة معطوف  اعتبارات

 و ها اردوگاه ايجاد ،همچنين .دگير صورت بخش يندب سرمايه تزريق و گردشگري

 ،كلم روستاي پرتردد و جذاب نقاط اطراف در مربوط تجهيزات همة با سبك هاي اقامتگاه

 .است ضروري برند، سر به روستااين  در را شب خواهند مي كه گردشگراني يبرا

 و كشاورزي و روستايي توليدات ساير و دستي صنايع هفتگي و روزانه بازارهايالزم است  -

 برپا گردشگران ورود فصل در هدف روستاي در فرهنگي كاالهاي هاي غرفه ،همچنين

 .دشو

با  گردشگري مختلف هاي شبخ در شاغل انساني عمناب براي آموزشي هاي دوره يبرگزار -

 رگزاريب همراه به روستا اين گردشگري هتوسع در بومي هاي فرهنگ خرده از گيري بهره

 گردشگران با تعامل براي مرتبط هاي آموزش و روستاييان براي آموزشي هاي كارگاه

 .نمايد ضروري مي

 مسيرهاي تجهيز و توسعه است، نشده تهشناخ ،آن هاي جاذبه به توجه با ،منطقه كه آنجا از -

 مقررات و قوانين مرتبط با عاليم نصب و ايجادهمچنين،  و كلم روستاي در گردشگري

 و آنها آموزش و گردشگران براي راهنما هاي دفترچه تدوين و ها مكان گونه اينحاكم بر 

 .رسد مي نظر به الزم جذاب يها مكان تاريخچه و مسير شناسايينيز 
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 و بهينـه گيـري بهره و مختلف مناطق در گردشگري دستاوردهاي و ها جاذبه ييشناسا -

 اقداماتي ديگر از نيز روستاييان درآمد افزايش و اشتغال ايجاد راستاي در آنهـا از هدفمنـد

 استان روستايي گردشگري اندركار دست نهادهاي كار دستور در شايسته است كه است

  .گيرد قرار
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