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چکیده
رونق گردشگری در هر منطقه تابع شرایط و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی جاذبهها و کمیت و کیفیت
خدمات ارائهشده به گردشگران میباشد .لذا جاذبهها میتوانند نقش اساسی را در رونق و توسعهی
گردشگری در مکانهای جغرافیایی مختلف داشته باشند .تحقیق حاضر به بررسی نقش جاذبههای فرهنگی-
تاریخی مقصدهای روستایی در توسعهی گردشگری نواحی روستایی میپردازد .این پژوهش از نوع کاربردی
و روش انجام آن توصیفی– تحلیلی است .با توجه به مطالعات صورتگرفته در دو شهرستان مشهد و بینالود،
 11روستایی که دارای جاذبههای تاریخی و فرهنگی هستند به عنوان نمونه انتخاب گردید .همچنین حجم
گردشگران با استفاده از فرمول کوکران(خطای  )7/70تعداد  191نفر و حجم جامعهی میزبان هم  222نفر
تعیین شد .محدودهی تحلیل این پژوهش "خانوار در سطح روستا" است .اطالعات استخراجشده از
پرسشنامه با استفاده از روشهای تجزیه و تحلیل آماری و مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره مورد بررسی
قرار گرفت .یافتهها نشان میدهد که در روستاهای مورد بررسی ،متغیرهای جذابیت ،برخورداری تسهیالت و
خدمات و عوامل فرهنگی در حد متوسط به باال میتوانند بر توسعهی گردشگری روستایی نقش مثبت داشته
باشند .همچنین در مدل  ARASدر زمینهی اولویتبندی توسعهی گردشگری ،روستای میامی (مقدار

Ki

 )1/77در رتبهی اول و روستای چاهشک(مقدار  )7/979 Kiدر رتبهی آخر قرار گرفته است.
واژههای کلیدی :توسعهی گردشگری؛ گردشگری روستایی؛ جاذبههای فرهنگی -تاریخی؛ مدل .ARAS
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مقدمه
در سالهای اخیر ،با بهبود استانداردهای زندگی ،گردشگری به یکی از مهمترین فعالیتهای تفریحی (لو
و فانگ و تسینگ ،)012 :2711 ،1بزرگترین فعالیتهای خدماتی دنیا (سراقی ،ملکی و ابوالفتحی:1930 ،
 )191و هویت فرهنگی در بسیاری از کشورها میباشد .این صنعت در هزارهی سوم به یکی از پررونقترین،
علت اهمیت اقتصادی و از سوی دیگر به دلیل اثرات اجتماعی و فرهنگی از اهمیت ویژهای برخوردار است
(فتحاهلل زاده .)112 :1939 ،با توجه به این مهم ،توجه به ظرفیتها و راهبردهای مختلف گردشگری میتواند
جنبههای بسیار مثبتی برای ایجاد زمینههای پیشرفت و جایگزینی منابع جدید کسب درآمد به جای منابع
دیگر باشد؛ به طوری که توسعهی آن برای کشورهای درحالتوسعه که با معضالتی چون نرخ بیکاری باال،
محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تکمحصولی مواجه هستند ،از اهمیت فراوانی به لحاظ تنوعبخشی اقتصادی
برخوردار باشد(تقوایی و صفرآبادی.)17 :1991 ،
رونق گردشگری در هر منطقه تابع شرایط و ویژگیهای ملی و منطقهای شامل عوامل اجتماعی و
فرهنگی ،جاذبههای طبیعی و تاریخی ،کمیت و کیفیت خدمات ارائهشده به گردشگران میباشد(سیدعلیپور و
اقبالی .)12 :1997 ،لذا جاذبهها و خدمات نقش اساسی را در رونق و توسعهی گردشگری در مکانهای
جغرافیایی مختلف دارند .به طوری که ویژگیهای جاذبههای گردشگری مقصد است که مردم را برای انجام
فعالیتهای گردشگری ،به سوی مقصد هدایت میکند .ایران به عنوان یک مقصد جذاب گردشگری،
بیشک ظرفیت جذب گردشگران بسیاری را دارد که در عرصه تعامل جامعه میزبان -میهمان عالوه بر منابع
اقتصادی چشمگیر ،قابلیت توسعهی فرهنگی و نیز ارائهی سیمای مثبتی از کشور را به عنوان یک برند
گردشگری میتواند داشته باشد .بر این اساس ،کشور ایران به دلیل وجود آثار باستانی ملی ،تمدنی ،تاریخی،
زیارتی ،طبیعی و ...به عنوان یکی از مقصدهای بالقوهی گردشگری ،از قابلیتهای بسیار باالیی برخوردار
است(پوراحمد ،مهدی ،مهریان بهنمیری ،میرزایی و محمدی .)170 :1991 ،اما با توجه به این که کشور ایران
از حیث جاذبههای فرهنگی ،هنری ،قومی ،اجتماعی ،تاریخی و محیطی و دارابودن روستاهای متنوع و
جذاب در زمرهی شگفتانگیزترین ممالک جهان به شمار میآید؛ لذا جاذبههای فرهنگی-تاریخی گردشگری
در روستاها ،به عنوان هستهی اصلی مقاصد گردشگری ،نقش بسیار اساسی در برنامهریزی و توسعهی
گردشگری دارند(رحمانی .)11 :1939 ،جاذبههای فرهنگی-تاریخی در اشکال و گونههای مختلف در
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جذابترین و اشتغالزاترین صنعت جهان تبدیل شده است (ابراهیمی دهکردی )2 :1999 ،که از یکسو به
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مکانهای جغرافیایی توزیع و پراکنده شدهاند .به طور کلی جاذبههای فرهنگی و تاریخی به دو دسته قابل
تقسیم میباشند-1 :جاذبههای تاریخی که مهمترین این جاذبهها عبارتاند از اماکن مذهبی و دینی مانند
مساجد ،کلیساها و معابد ،اماکن تاریخی و باستانی که قدمت تاریخی و ارزش فرهنگی زیادی دارند مانند
کاروانسراها ،حمامها ،کاخها ،پلها و -2...جاذبههای فرهنگی :مانند کارگاههای صنایع دستی و محصوالت
جذب گردشگری هستند؛ چراکه این آثار دارای ارزشهای معنوی بسیار زیاد برای آن قوم و جاذبهای برای
سایر انسانها است و در نتیجه باعث جلب و جذب دیگران برای بازدید و شناخت آن جاذبهها و آثار
میشود (ساعی ،نائیجی و رضایی.)07 :1939 ،
بر این اساس توسعهی گردشگری با رویکرد فرهنگی -تاریخی ،به جهت معرفی ارزشهای فرهنگی
اقوام و ملل ،کمک به حفظ و نگاهداشت جاذبههای فرهنگی-تاریخی ،برندسازی فرهنگی ،حفظ هویت بومی
و مکانی از اهمیت باالیی در فرآیند برنامهریزی گردشگری برخوردار است(نیک بین و کرمی-199 :1991 ،
 .)193در این راستا شناخت جاذبههای فرهنگی و تاریخی و درک میزان اثرگذاری آنها به صورت خاص در
توسعهی گردشگری ضروری است)رحمانی .)31 :1939 ،اما باید ذکر کرد که در کشور ما تاکنون گردشگری
با وجود پتانسیلهای بسیار باال ،به صورت علمی و اصولی مورد توجه واقع نشده است و عمدتاً به شکل
گذران اوقات فراغت میباشد و درصد کمتری از گردشگران به مکانهایی با جاذبههای فرهنگی و تاریخی
مراجعه میکنند .این در صورتی است که جاذبههای بسیار زیاد تاریخی و فرهنگی در نقاط مختلف کشور از
جمله روستاها وجود دارد که میتواند تأثیرگذار در توسعهی گردشگری با ماهیت فرهنگی  -تاریخی باشد
که در آن تمرکز گردشگران بر لذتبردن از جاذبههای فرهنگی  -تاریخی ،عبرتآموزی از گذشته ،پیبردن بر
عمق هنر و فرهنگ سنتی ،افتخار بر ریشههای هویتی-مذهبی توأم با افتخار ،غرور ،تأثر و ناراحتی میباشد .بر
این اساس مطالعه و بررسی جاذبههای فرهنگی-تاریخی و نقش آنها در توسعهی گردشگری ،در میزان
رواج گردشگری بسیار مهم میباشد .در بین استانهای مختلف ،استان خراسان رضوی به ویژه شهرستانهای
مشهد و بینالود از دیرباز ،دیار آشنای گردشگران ،سفرنامهنویسان ،تجار و طالبان علم بوده است و از
مکانهای سنتی گردشگری ایران به شمار میرود .به عنوان مثال کاروانسرای شاهعباسی ،قلعه چاهشک،
قلعهنو و قلعه دهسرخ ،رباط فخر داوود ،حسینیهی حصار ،بقاع متبرکهی امامزادگان(یاسر و ناصر ،یحیی ،سید
عمادالدین ،سید فتحاهلل و بیبی ربابه ،هاشم و محتشم ،سید عبدالعزیز) و ...از مهمترین جاذبههای فرهنگی-
تاریخی گردشگری شهرستان مشهد و بینالود به شمار میآیند .شناسایی این مکانها و توجه به امکانات و
زیرساختهایشان میتواند اثرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مهمی داشته باشد و به نوعی میتواند زمینهی
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توانمندسازی مردم محلی و توسعهی منابع انسانی ،تنوعبخشی اقتصادی و رشد آن ،خلق فرصتهای شغلی،
حل معضل بیکاری و کاهش مهاجرتهای روستایی(خصوصاً جوانان) و در مجموع احیای مناطق روستایی
را فراهم کند؛ همچنین نقش پررنگتر جاذبههای فرهنگی-تاریخی نسبت به جاذبههای طبیعی در شهرستان
مشهد و بینالود از جمله عوامل مهمی است که بر اهمیت مطالعه و پژوهش دربارهی نقش جاذبههای
میتواند به عنوان زبان گویای تاریخ ،تمدن و فرهنگ یک کشور ،بسیار حائز اهمیت باشد که در مطالعهی
حاضر ،این مهم یه عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه در روستاهای شهرستان مشهد و بینالود ،مورد توجه،
بررسی و تحلیل قرارگرفته است .با توجه به آن چه مطرح شد ،مطالعهی مذکور با هدف اولویتبندی
روستاهای دارای جاذبههای تاریخی-فرهنگی گردشگری برای تعیین جایگاه روستاها برای جذب گردشگر و
توسعهی گردشگری و بررسی ،نقشی که جاذبههای فرهنگی-تاریخی مقصدهای روستایی میتوانند در
توسعهی گردشگری روستایی داشته باشند ،انجام شده است .در این رابطه آن چه باید مورد توجه قرار گیرد
جاذبههای فرهنگی  -تاریخی مقصدهای روستایی میباشد که توجه و توسعهی این جاذبهها میتواند سبب
توسعهی گردشگری روستاهای نمونه و در نهایت توسعهی روستایی در شهرستانهای مشهد و بینالود گردد.
براساس مباحث مطرحشده سؤال اساسی تحقیق به این صورت مطرح میگردد که جاذبههای فرهنگی-
تاریخی مقاصد روستایی به چه میزان توانسته در توسعهی گردشگری نقش داشته باشند؟ با توجه به سؤال
مطرحشده ،فرضیهی تحقیق بدین شرح میباشد :جاذبههای فرهنگی-تاریخی مقصدهای روستایی توانسته در
توسعهی گردشگری نقش مؤثری ایفا کنند.
پیشینهی پژوهش
در زمینهی گردشگری در نواحی روستایی کشور تحقیقات زیادی انجام شده است که بیشتر در ارتباط
با «توسعهی روستایی» و تأثیر آن بر ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی روستا است؛ اما مطالعات محدودی به
بررسی «جاذبههای تاریخی-فرهنگی گردشگری» پرداختهاند .همچنین مطالعهای با موضوع «نقش جاذبههای
فرهنگی مقصدهای روستایی در توسعهی گردشگری» در استان خراسان رضوی به شهرستانهای مشهد و
بینالود مشاهده نمیشود .تحقیقات انجامشده پیرامون این موضوع به دو دستهی عمده قابل تقسیم هستند که
به طور خالصه عبارتند از:
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تاریخی-فرهنگی بر توسعهی گردشگری در مقصد مورد نظر میافزاید .لذا توجه به مسائل تاریخی-فرهنگی
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دستهی اول پیرامون «جاذبههای گردشگری» که میتوان به مطالعهی «استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه در
جاذبههای توریستی :مورد سین کیانگ ،چین ,»1لی و همکاران «،)2710(2تعاریف مرتبط با جاذبههای
گرشگری بر اساس تجزیه و تحلیل  ,» SNS9وان و همکاران« ،)2711(1عوامل مؤثر در انگیزهی گردشگران
در انتخاب مقصد گردشگری با تأکید بر جاذبههای روستاهای مناطق کویری و بیابانی(مطالعهی موردی:
توسعهی شهرستان لردگان با استفاده از مدل  »SWOTملکی و سعیدی(« )1999مراکز جذب گردشگر هاوکر:
مطالعهی موردی سنگاپور »1هندرسون ،یان ،پون و بیوی« ،)2712(1شناسایی قابلیتها و جاذبههای
گردشگری و تأثیر آن بر جذب گردشگر در شهرستان املش» موالیی هشجین و ابراهیمی(« ،)1992ارزیابی
عوامل مؤثر در توسعهی گردشگری تاریخی -فرهنگی با استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری مطالعهی
موردی شهر تاریخی فرح آباد» قنبری ،علیزاده ،اسالمفرد و فتوحی اردکانی(« ،)1992تحلیل جاذبههای
گردشگری استان خراسان جنوبی» نظری ولنی و احمدی ارکمی(« ،)1992شناسایی و اولویتبندی جاذبههای
گردشگری شهرستان روانسر بر اساس پتانسیل جذب گردشگر» قنبری ،کماسی ،جمینی و آریان پور(،)1991
«ارزیابی و اولویتبندی جاذبههای اکوتوریسم(روستاهای هدف گردشگری استان چهار محال و بختیاری)»
رحیمی و رنجبردستنائی(« ،)1991تحلیلی بر جاذبهها و تسهیالت گردشگری منطقهی اورامانات» ضرابی،
محمدی و باباخانزاده(« ،)1997امکانسنجی جاذبههای اکوتوریستی استان اردبیل» وارثی ،سرور ،مبارکی و
عبداهلل زاده(« ،)1997جاذبههای گردشگری شهرستان سیاهکل و دیلمان گامی در جهت توسعهی
گردشگری» فتحاهلل زاده( ،)1939اثر جاذبههای گردشگری استان سمنان بر پویایی اشتغال» میراج( )1931و...
اشاره نمود که در این مطالعات به مباحثی همچون تحلیل ،امکانسنجی ،شناسایی قابلیتها و اولویتبندی
جاذبهها و تسهیالت ،بررسی اثر جاذبههای گردشگری بر پویایی اشتغال و توسعه گردشگری میپردازند.
نتایج مطالعات مذکور نشان میدهد که گردشگران جذب مکانهایی میشوند که دارای امکانات الزم برای
گردشگری هستند و جاذبهها برای جذب گردشگران نیاز به تقویت پتانسیلها دارند تا بتوانند اثر مثبت بر
مواردی چون اشتغال داشته باشند و موجبات رونق گردشگری و در ادامه توسعهی منطقه را فراهم کنند.

1

An application of network analysis on tourist attractions: The case of Xinjiang, China, Tourism Management
Liu, Bing & Huang, Songshan & Fu, Hui
3
Recommendation of Associated Tourist Attractions Based on SNS Analysis
4
Kaaen Kwon & Ah Cho & Wan-Sup Cho1& Kwan-Hee Yoo & Ga-Ae Ryu
5
Hawker centres as tourist attractions: The case of Singapore
6
Joan C. Henderson, Ong Si Yun, Priscilla Poon, Xu Biwei
2
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دستهی دوم پیرامون «جاذبههای تاریخی -فرهنگی گردشگری» که میتوان به مطالعهی «استفاده از میراث
تاریخی به عنوان فاکتوری در توسعهی گردشگری »1اسماگیلوا ،سافیولینا و گافوروا« ،)2711(2پایههای
توسعهی گردشگری فرهنگی و میراثی »9باجدوسا 1و همکاران(« ،)2711گردشگری فرهنگی ،به عنوان
بخشی از پتانسیل گردشگری در شمال شرق رومانی »1متی« ،)2711(1بررسی جاذبههای گردشگری
گردشگری فرهنگی(مطالعهی موردی :موزههای شرق استان مازندران)» پوراحمد ،مهدی ،مهریان بهنمیری،
میرزایی و محمدی(« ،)1991توسعهی گردشگری فرهنگی با تأکید بر جاذبههای تاریخی(مطالعهی موردی:
جاذبههای تاریخی شهر اصفهان)» تقوایی و صفرآبادی(« ،)1991نقش جاذبههای اکوتوریستی ،فرهنگی و
تاریخی در توسعهی گردشگری استان سمنان» سیدعلیپور و اقبالی(« ،)1997مکانهای ادبی و هنری در
فرانسه به عنوان جاذبهی گردشگری »0هربرت« ،)1991(3مطالعهای بر روی شیوههای کارایی تقویت
جاذبههای گردشگری بر اساس مدل( »9)swotکوفین ژنگ )2712(17و  ...اشاره نمود که در این مطالعات به
مباحثی همچون بررسی جاذبهای گردشگری فرهنگی -تاریخی و نقش آنها در توسعهی گردشگری و
گردشگری فرهنگی میپردازند .بررسی نتایج مطالعات مذکور نشان میدهد که تا کنون مطالعهی مستقیمی در
ارتباط با تأثیر جاذبههای تاریخی  -فرهنگی بر توسعهی گردشگری روستایی انجام نشده است.
مبانی نظری پژوهش
جاذبهها و فعالیتهای گردشگری یکی از مهمترین عناصر مورد بررسی محققان میباشند .این جاذبهها و
فعالیتها هستند که گردشگران را به بازدید از کشور یا منطقه ترغیب مینمایند(قنبری ،کماسی ،جمینی و
آریان پور  .)19 :1991جاذبهها منابع دائمی شناخته شدهای هستند که برای لذتبردن ،سرگرمی ،تفریح و
آموزش گردشگران ارائه میشوند و جاذبهها از دالیل مهم انتخاب مقاصد گردشگری میباشند(نظری ولنی و

1

Using historical heritage as a factor in tourism development
Gulnara Ismagilovaa, Lenar Safiullina, Ilshat Gafurova
Basis of heritagization and cultural tourism development
4
Zoltán Bujdosóa, Lóránt Dávidb, Anett Tozsérc, Gyöngyi Kovácsd, Veronika Major Kathie, Gulmira
Uakhitovaf, Péter Katonag, Mária Vasvárih
5
Cultural tourism potential, as part of rural tourism development in the North-East of Romania
6
Florentina Daniela Matei
7
Artistic and literary places in France as tourist attractions
8
D.T Herbert
9
Research on Tourist Attractions Performance Promoting Method Based on the SWOT Analysis Method
10
Qiufen Zhang
2
3
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احمدی ارکمی .)03 :1992 ،اصوالً جاذبههای گردشگری تمایل اصلی جذب گردشگران در مقصد هستند
(بهاتی و پیرس )11 :2710 ،1و بدون وجود جاذبهها ایجاد تقاضا برای مقصد و جلب گردشگران دشوار
است (رضوانی و مرادی .)27 :1991 ،در ادبیات گردشگری معموالً موزهها ،بناها و محوطههای تاریخی-
باستانی ،نمایشگاههای هنری ،جشنوارهها و به طور کلی پدیدههای تاریخی ارزنده به یادگار مانده از
جاذبهی گردشگری و فعالیتهای مرتبط با آن ،برحسب نوع ،طبقهبندی میشود و با توجه به
دردسترسبودن ،توسعهپذیری روندهای بازار و دیگر عوامل ،مورد ارزیابی قرار میگیرند(قنبری و دیگران،
 )19 :1991به طوری که هر کدام از انواع گردشگری در ارتباط مستقیم با نوع خاص جاذبهی گردشگری
قرار دارد .بر این اساس ،ضروری است تا ابتدا ،انواع مختلف جاذبههای گردشگری مورد شناسایی واقع شود
(قالیباف و شعبانی فرد .)111 :1997 ،بر این اساس ،انواع مختلف جاذبههای گردشگری را میتوان به ده
گروه اصلی به شرح زیر تقسیم نمود :گردشگری درمانی یا سالمت ،گردشگری تجاری -بازرگانی،
گردشگری تفریحی و ماجراجویانه ،گردشگری علمی ،گردشگری تاریخی– فرهنگی ،گردشگری آثار جنگ،
گردشگری مجازی ،اکوگردشگری ،گردشگری ورزشی ،گردشگری سیاسی(رحمانی .)11-12 :1939 ،اما
جاذبههای گردشگری در مجموع ،سه نوع اصلی دارند که در قالب شکل  1مشاهده میشود.

شکل شمارهی يک -جاذبههای گردشگری(قالیباف و شعبانی فرد)112 :1997 ،

Bhati & Pearce

1
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گذشتگان ،جاذبههای اصلی گردشگری محسوب میشوند(شریفیتهرانی و یوسفی.)9 :1992 ،
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امروزه جاذبههای فرهنگی -تاریخی عامل مهمی در جذب گردشگری هستند؛ چراکه جاذبههای هر
جامعهای معرف فرهنگ خاص همان کشور و دارای ویژگیها و ارزشهای درخور توجه همان مرز و بوم
است .این آثار دارای ارزشهای معنوی بسیار زیاد برای آن قوم و جاذبهای برای دیگران است و در نتیجه
باعث جلب و جذب دیگران برای بازدید و شناخت آن جاذبهها و آثار میشود(ساعی و دیگران.)07 :1939 ،

موارد عبارتند از سایتهای باستانشناسی ،تاریخی و فرهنگی؛ الگوهای خاص فرهنگی؛ هنرها و
صنایعدستی؛ فعالیتهای جذاب اقتصادی ،اماکن شهری جذاب؛ موزهها؛ فستیوالها و رویدادهای فرهنگی؛
آداب و رسوم جامعهی میزبان .هریک از این جاذبهها ،ویژگیها و خصوصیات خاص خود را دارد(احمدیان
و باقرنیا.)197 :1999 ،
در گردشگری تاریخی -فرهنگی ،گردشگران در تالش برای آشنایی با فرهنگ مناطق مختلف ،خواهان
کاوش در چشماندازهای تاریخی جوامع انسانی و درک آنها هستند(ادبی ممقانی ،خانی ،سجاسی قیداری و
فرخی سیس .)10 :1999 ،گردشگری تاریخی -فرهنگی ،بخش مهمی از تقاضای جهانی گردشگری را
تشکیل میدهد(شریفیتهرانی و یوسفی )9 :1992 ،و به آن شکل از گردشگری گفته میشود که گردشگران
سعی در شناخت و کسب اطالعات بیشتر در مورد بناهای تاریخی و هنری هستند؛ همچنین یکی از
گستردهترین تعاریف از گردشگری تاریخی -فرهنگی این است :رفت و آمد افراد به سوی جاذبههای
تاریخی -فرهنگی مقصد است(جویسیس .)1 :2711 ،1هرچند که مرزهای گردشگری تاریخی -فرهنگی را
نمیتوان به وضوح مشخص کرد و تعریف یکسانی از آن ارائه داد(گنود و زینس )1 :2711 ،2گردشگری
تاریخی -فرهنگی طبق اصول جهانی به دو نوع تقسیم میشود :گردشگری نوع اول که شامل دیدار از
مکانهای ملموس مانند موزهها ،سایتهای تاریخی ،باستانشناسی ،معماری و ...میشود و گردشگری نوع
دوم که شامل آثار میراثی ناملموس مانند آداب و رسوم ،فرهنگ ،نوع معیشت و ...جنبههای علمی
مردمشناسی میباشد(ربیعی ،نوبخت حقیقی و زنگنه .)117 :1991 ،در عین حال توسعهی انواع گردشگری
خصوصاً گردشگری با جاذبههای تاریخی -فرهنگی برای ساکنان محلی از جنبههای مختلفی دارای اهمیت
میباشد؛ از جمله :اوالً گردشگری ،جامعهی میزبان را به سایر جوامع و فرهنگها معرفی میکند .دوماً صنعت
گردشگری فرصتی برای ساکنان ایجاد میکند تا فرهنگ خود را مستقیم و بدون واسطه و به شکل واقعی به

Jovicic
Gnoth & Zins

1
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جاذبههای گردشگری تاریخی -فرهنگی ،از نظر گونهشناسی ،در هشت مورد عمده طبقهبندی میشوند؛ این
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عالقهمندان عرضه کند(ربیعی و دیگران .)191 :1991 ،اما باید گردشگری در هر نوع و مقیاسی را فعالیتی دو
پهلو و یا درواقع ،به شمشیری دو لبه تشبیه نمود(ادبی ممقانی ،خانی ،سجاسی قیداری و فرخی سیس:1999 ،
 )10که نتایج بررسی مطالعات موجود در ارتباط گردشگری نمایانگر اثرات مثبت و منفی متفاوتی
است(جدول.)1
آثار مثبت توسعهی گردشگری

آثار منفی توسعهی گردشگری

حفظ شدن و پایدار ماندن میراث فرهنگی ،هنرها،

تفاوت در زبان ،آداب و رسوم ،ارزشهای مذهبی،اجتماعی و

سنتها و آداب و رسوم ملتها

الگوهای رفتاری

سازماندهی منابع فرهنگی ،احیای غرور فرهنگی و ملی
جلوگیری از بیگانهگرایی و احساس حقارت فرهنگی
بروز تبادالت میان فرهنگی

از بین رفتن اصالت و خلوص هنرهای سنتی ،رسوم و الگوی
معیشت
ایجاد تعارض و سوءتفاهمهای فرهنگی میان مردم محلی و
گردشگران
تجاریشدن بیش از حد و از بین رفتن اصالت فرهنگی

ماخذ( :قدیری معصوم ،خراسانی ،ضیاء نوشین و ویسی)122-127 :1997 ،

بنابراین جاذبههای تاریخی -فرهنگی به دو گروه – فرهنگی  -مادی شامل :کاخ ،قلعه ،پل ،بقاع ،مساجد،
کلیساها ،سنگنوشته و...؛ و فرهنگی  -غیرمادی شامل :جشنهای ملی ،مراسم خاص مذهبی ،موسیقی سنتی،
بازیهای محلی ،رقصهای محلی و -...قابلتقسیم هستند (قالیباف و شعبانی فرد .)112 :1997 ،امروزه یکی
از مکانهای اصلی قرارگیری و ادامهی حیات ،جاذبههای فرهنگی بومی ،سنتی ،تاریخی و مذهبی در مناطق
روستایی میباشد؛ لذا مناطق روستایی با توجه به در اختیار داشتن میراث و جاذبههای طبیعی و فرهنگی به
عنوان هدف اصلی گردشگران در دهههای اخیر برای تفریح و تمدد اعصاب و فرار از زندگی صنعتی و لذت
از جاذبههای فرهنگ بومی و سنتی میباشد .فعالیتها و گونههای مختلف گردشگری در محیطهای
روستایی صورت میگیرد که دربردارندهی آثاری مثبت و منفی برای محیطزیست و اقتصاد و فرهنگ ساکنین
روستا است(ادبی ممقانی ،خانی ،سجاسی قیداری و فرخی سیس .)11 :1999 ،در مناطق روستایی اماکن
مذهبی ،کارگاههای صنایعدستی ،قلعهها ،رباطها و ...از جمله جاذبههای تاریخی  -فرهنگی برای گردشگران
است که برای جذب گردشگر از اهمیت بهسزایی برخوردار است .در مقولهی گردشگری با جاذبههای
تاریخی  -فرهنگی ،هدف اصلی گردشگر ،دیدن جلوههای فرهنگی یک مقصد از قبیل مراسم ،رفتارها،
نمایشنامهها ،نمایشگاهها ،هنر و موسیقی آن و جاذبههای تاریخی است(پوراحمد ،مهدی ،مهریان بهنمیری،
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میرزایی و محمدی )117 :1991 ،با توجه به آن چه که مطرح شد ،میتوان این را بیان نمود که در محدودهی
مورد مطالعه ،گردشگری تاریخی -فرهنگی در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و زیستمحیطی
زندگی روستاییان میتواند اثرات زیادی همچون رونق اشتغال و درآمد و در مجموع رونق اقتصادی خصوصاً
در روستاهایی که گردشگری تاریخی -فرهنگی پررنگتر است و در بخش کشاورزی مشکالت فراوانی
این گونه روستاها ،توجه به حفظ فرهنگ بومی و محلی روستاییان و ...داشته باشد.

شکل شمارهی دو -مدل مفهومی تحقیق (مأخذ :يافتههای پژوهش)1171 ،

روش پژوهش و منطقهی مورد مطالعه
پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی– تحلیلی
است .به منظور تدوین چارچوب نظری ،پیشینه و متغیرهای تحقیق از مطالعات اسنادی و کتابخانهای استفاده
شد .واحد تحلیل در این پژوهش خانوار در سطح روستا میباشد که در دو دسته میباشد که دستهی اول
گردشگران به عنوان استفادهکنندگان از جاذبههای گردشگری و دستهی دوم روستاییان میباشند .در این
تحقیق جاذبههای تاریخی -فرهنگی گردشگری با استفاده از  19مؤلفه و توسعهی گردشگری با استفاده از 90
مؤلفه در محدودهی مطالعاتی مورد سنجش قرار گرفته است(جدول 2و .)9
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جدول شمارهی دو -شاخصهای متغیر مستقل(برخورداری از جاذبههای تاريخی-فرهنگی گردشگری)
شاخص

ابعاد

جذابیت

اهمیت جاذبههای فرهنگی و تاریخی ،ماندگاری جاذبه ،منحصربهفردبودن جاذبهها

دسترسی مکانی و فضایی

همجواری با دیگر جاذبهها ،کمیت و کیفیت جاذبهها

برخورداری از تسهیالت و
خدمات

نزدیکی به اسکانهای گردشگری ،نزدیکی به مراکز تجاری ،دسترسی به حملونقل
عمومی ،گسترش خدمات زیربنایی

دارای ارزش فرهنگی

مهماننوازی بومیان ،همخوانی فرهنگ جامعه با جاذبه ،افزایش تنوع فرهنگی ،فراهم-
کردن فرصت تبادالت فرهنگی

مأخذ :یافتههای پژوهش 1991
جدول شمارهی سه -شاخصهای متغیر وابسته(توسعهی گردشگری)
گويه

شاخص

بهبود وضع زیرساختها و خدمات عمومی ،افزایش انگیزهی جوانان برای اشتغال در
شاخصهای توسعهی
اقتصادی

روستا ،تنوعبخشی به منابع درآمدی ،افزایش رضایتمندی ساکنان از درآمد حاصل از
گردشگری ،کاهش فاصلهی طبقاتی ،توسعه و بهبود کیفیت منابع گردشگری ،بهسازی و
ارتقاء شرایطزیستی ،توسعهی صنایعدستی و بومی ،جذب سرمایهگذاری گردشگری،
مادیاتگرایی و ارزش یافتن آن ،توسعهی فرهنگ اشتغالزایی
افزایش روحیهی مشارکت ،شناختهشدن روستا در سطح منطقه ،از بین رفتن آرامش
ساکنان محلی ،احیای رسوم محلی و حفظ آن ،کاهش بروز تهاجم فرهنگی ،پایبندی به

شاخصهای توسعهی
فرهنگی -اجتماعی

آداب و رسوم محلی ،حفظ میراث فرهنگی ،پوشش و آرایش جوانان ،تغییر الگوی
زندگی ،ماندگاری و کاهش جمعیت ،بهبود سطح فرهنگ ،تغییر آداب و رسوم ،هویت-
بخشی به مناطق روستایی ،افزایش و بهبود روابط اجتماعی ،افزایش و بهبود نقش زنان،
الگوبرداری ساکنان بومی از رفتار و منش گردشگران ،افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به
اهمیت جاذبه ،حفظ ارزشهای محلی ،رونق مراسم محلی.

شاخصهای توسعه
زيستمحیطی
مأخذ :یافتههای پژوهش 1991

کاهش میزان زباله و مواد زائد در مقصد ،کاهش تخریب و تجاوز به حریم منابع طبیعی،
باالبردن کیفیت محیط زندگی ساکنان ،تغییر چشمانداز و ارتقاء شرایط زیستی ،حفظ منابع
و وارد نکردن خسارت به آن.
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جاذبهها

فاصله ،نوع و کیفیت راه منتهی به جاذبه ،محل قرارگرفتن جاذبهها در روستا،
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محدودهی مورد مطالعه در این پژوهش ،شهرستانهای مشهد و بینالود میباشد .لذا انتخاب روستاهای
نمونه در این محدودهی مطالعاتی به جهت برخورداری آنها از جاذبههای مختلف فرهنگی و تاریخی
است(جدول.)1
جدول شمارهی چهار -آثار تاريخی و مذهبی روستاهای مورد مطالعه

احمدآباد

سرجام
پیوهژن

مرکزی

تبادکان

رضویه

میامی

طرقبه

طرقبه

شاندیز

شاندیز

دهسرخ

امامزاده سید عبدالعزیز ،قلعهنو و قلعه کهنه دهسرخ

شریفآباد

حمام اسحاق خان ،چاپار تخت لنگر2 ،کاروانسرای شاهعباسی

پیوهژن

امامزادگان هاشم و محتشم ،حمام پیوهژن ،قلعه کهن

فارمد

مزار شیخ علی

اندرخ

سید عمادالدین ،امامزاده سید فتحاهلل و بیبی ربابه

معینآباد

زیارتگاه نجمه خاتون

میامی

امامزاده یحیی بن زید

حصار

امامزادگان یاسر و ناصر ،حسینیه حصار

کنگ

قبرستان  ،آرامگاه شیخ عبداهلل ،قلعههای حصار و کمر تیغ و بافت پلکانی روستا

چاهشک

قلعه کهنه چاهشک ،حمام قدیمی چاهشک

ازغد

مسجد ازغد و درب آن 2 ،درخت چنار ،قبرستان  177ساله

ابرده¬علیا

مزار علیاکبر

گراخک

مزار خوجه

ویرانی

باغمزار ویرانی ،رباط ویرانی

مأخذ  :سازمان میراث فرهنگی و مرکز آمار استانداری خراسان رضوی1997

برای انتخاب روستاهای نمونه ،ابتدا روستاهای دارای جاذبههای فرهنگی و تاریخی را مشخص کرده و
در مرحلهی بعد به بررسی تعداد گردشگران آنها پرداخته شد و روستاهای که مورد بازدید گردشگران قرار
میگیرند انتخاب شدند که تعداد این روستاها  11روستا میباشد(شکل.)9
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بخش

دهستان

روستا

اثر تاریخی -مذهبی

نقش جاذبههای فرهنگی -تاريخی مقصدهای روستايی در توسعهی گردشگری121...................................

ترسیم :نگارندگان بر اساس نقشهی پایهی استانداری خراسان رضوی1991 ،

با توجه به جدول ( ،)1حجم خانوار در روستاهای نمونه برابر  1219خانوار و حجم نمونه با توجه به
فرمول کوکران و با خطای  7/70درصد برای خانوارهای روستاهای نمونه برابر با  191نفر میباشد که نسبت
به سهم و حجم خانوارهای هر روستا تعداد نمونه هر روستا تعیین شد؛ اما به علت این که تعداد نمونه بعضی
از روستاها چون دهسرخ ،ازغد ،شریفآباد و ...کمتر از  17نمونه بود ،تعداد نمونهها به  17رسانده شد و
مجموع حجم نمونه به  222نفر افزایش یافت .حجم گردشگر در روستاهای نمونه  1103177نفر میباشد.
حجم گردشگران نمونه با استفاده از فرمول کوکران با خطای  7/70درصد ،معادل  191نفر تعیین گردید.
نحوهی جمعآوری دادهها با ابزار پرسشنامهی محقق ساخته ،در قالب طیف لیکرت بوده است که در دو
سطح گردشگران و خانوارهای روستایی میباشد .نحوهی تکمیل میدانی پرسشنامه نیز به صورت تصادفی
انجامشده است .برای سنجش روایی ،عالوه بر استخراج شاخصها و سؤاالت پرسشنامه از مقالهها و
تحقیقات مشابه ،پرسشنامهی مورد نظر توسط اساتید مربوطه نیز مورد بازبینی قرار گرفت .پایایی
پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفت که مقدار آن برای پرسشنامهی گردشگر ،7/03
پرسشنامهی جامعهی میزبان  7/01و در مجموع  7/09میباشد .همان طور که مشخص است ضریب پایایی
بهدستآمده در حد باال میباشد و این موضوع نشاندهندهی همبستگی درونی بین متغیرها برای سنجش
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شکل شمارهی سه -موقعیت روستاهای مورد مطالعه در شهرستانهای مشهد و بینالود در استان خراسان رضوی
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مفاهیم مورد نظر است و بدین ترتیب میتوان گفت که تحقیق ما از قابلیت اعتماد و یا پایایی الزم برخوردار
میباشد.
جدول شمارهی پنج -روستاهای مورد مطالعه ،تعداد گردشگر ،حجم خانوار و تعداد نمونه در هر روستا

احمدآباد

سرجام
پیوهژن

مرکزی

تبادکان

رضویه

میامی

طرقبه

طرقبه

شاندیز

شاندیز
مجموع

ده¬سرخ

37777

11

111

17

شریفآباد

0777

17

29

17

پیوهژن

97777

11

211

17

فارمد

9777

17

391

21

اندرخ

17777

17

112

17

معینآباد

1777

17

210

17

میامی

9177777

99

123

19

حصار

2177777

91

119

10

کنگ

11777

17

201

17

چاهشک

177

17

179

11

ازغد

0777

17

199

17

ابردهعلیا

27777

17

1703

92

گراخک

1777

17

221

17

ویرانی

177777

11

1191

91

1103177

191

1219

222

مأخذ  :سازمان میراث فرهنگی و مرکز آمار استانداری خراسان رضوی1997

اطالعات استخراجشده از پرسشنامه با استفاده از روشهای تجزیه و تحلیل آماری در نرمافزار  SPSSو
مدل  ARASمورد بررسی قرار گرفت .همچنین از دو نرمافزار  Excelو  GISدر بخشهای مختلف پژوهش
استفاده شده است.
يافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی جامعهی میزبان نشان میدهد که تعداد  111نفر مرد ( )%11/21و  11نفر را زنان
( )%93/09تشکیل میدهند .اغلب روستایان دارای تحصیالت زیر دیپلم و بیسواد به ترتیب با  11/1و 17/2
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بخش

دهستان

روستا

تعداد گردشگر

تعداد نمونه

خانوار 1997

تعداد نمونه

نقش جاذبههای فرهنگی -تاريخی مقصدهای روستايی در توسعهی گردشگری129...................................

درصد بودهاند .و عمده پاسخگویان ( 11/1درصد) در گروه سنی  99-97سال قرار دارند 13/0 .درصد
پاسخگویان شاغل در بخش خدمات 99 ،درصد شاغل در بخش کشاورزی 13/9 ،درصد شاغل در بخش
صنعت بودهاند .بیشتر شاغلین در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند که علت این امر را شکلگیری
خدمات مرتبط با گردشگری در روستاهای مورد مطالعه و وجود تنگناهای فراوان موجود در بخش
یافتههای توصیفی جامعهی مهمان نشان میدهد که از نظر جنسیت  171نفر از گردشگران مرد ()%11/73
و  97نفر را زنان ( )%11/2تشکیل میدهد 31/1 .درصد از گردشگران متأهل و  11/1درصد آنها مجرد
هستند .اغلب گردشگران دارای تحصیالت متوسطه با  91/2درصد بودهاند .عمدهی پاسخگویان(معادل )%11
در گروه سنی  17تا  19سال قرار دارند 03/1 .درصد از گردشگران روستاهای مورد بررسی از استان خراسان
رضوی 21/1 ،درصد از سایر استانهای کشور بودهاند .با توجه به مطالعات میدانی صورت گرفته بیشتر
گردشگران ( 11/3درصد) با خانوادهی خود به روستاهای دارای جاذبههای تاریخی -فرهنگی سفر نمودهاند و
تنها  2/9درصد گردشگران به صورت انفرادی به روستاهای مورد بررسی سفر کردهاند .همچنین  93/3درصد
از گردشگران اظهار داشتند که تعداد همراهانشان بین  9تا  1نفر میباشند .با توجه به نتایج گرفتهشده از
پرسشنامهی جامعهی مهمان در روستاهایی که عالوه بر گردشگری با قابلیت فرهنگی -تاریخی دارای
گردشگری طبیعتگردی هم هستند ،گردشگران تمایل بیشتری به طبیعتگردی دارند به شکلی که به طور
میانگین حدود  37درصد گردشگران روستاهای حصار ،اندرخ ،ازغد ،چاهشک و ابردهعلیا اولویت اول آنها
طبیعتگردی میباشد.
در تحقیق حاضر متغیر وابسته «توسعهی گردشگری» است که توسط مؤلفههای متعدد مرتبط با «بعدهای
اقتصادی ،فرهنگی و زیستمحیطی» با  90مؤلفه مطالعه شده است و متغیر مستقل «جاذبههای تاریخی-
فرهنگی گردشگری» است که با  19مؤلفه مطالعه گردید .با توجه به این که شاخصهای تحقیق در
مقیاسهای متفاوت نسبی ،فاصلهای و ترتیبی میباشند ،اقدام به هممقیاسکردن شاخصها گردید .با توجه به
آن چه که در (جدول )1و نمودار  1قابل مشاهده است ،بیشترین میانگین جاذبههای تاریخی و فرهنگی
گردشگری در روستاهای مورد مطالعه در روستای دهسرخ با میانگین  9/19و کمترین میانگین هم در
روستای گراخک با میانگین  2/03مشاهده شده است در زمینهی توسعهی گردشگری بیشترین میانگین
متعلق به روستای میامی با میانگین  9/31و کمترین میانگین هم متعلق به روستای گراخک با میانگین 2/09
می باشد.
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کشاورزی خصوصاً کمبود آب مطرح نمودهاند.
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جدول شمارهی شش -میانگین متغیرهای تحقیق به تفکیک روستا
برخورداری از جاذبههای
روستا

تاریخی -فرهنگی
گردشگری

توسعهی
گردشگری

برخورداری از جاذبههای
روستا

تاریخی -فرهنگی
گردشگری

توسعهی
گردشگری

چاهشک

9/19

9/2

شریفآباد

9/11

9/91

اندرخ

9/91

9/1

پیوهژن

9/12

9/13

ابردهعلیا

9/11

9/10

کنگ

9/12

9/11

ازغد

9/11

9/10

دهسرخ

9/19

9/01

فارمد

2/93

2/31

میامی

9/11

9/31

ويرانی

2/93

2/19

حصار

9/19

9/10

مأخذ :یافتههای پژوهش1991 ،

نمودار شمارهی يک -میانگین متغیرهای تحقیق به تفکیک روستا

در ادامه برای بررسی نرمالبودن متغیرها از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف استفاده شده است .در این
آزمون فرضیهی صفر نرمال بودن دادههاست ،اگر  Kolmogorov-Smirnov Zبین  +1/91و  -1/91باشد و
سطح معنیداری کمتر از  7/71باشد ،فرضیهی صفر رد میشود و نرمالبودن دادهها تأیید میشود(گودرزی،
 .)111 :1933نتایج نشان میدهد که کلموگروف -اسمیرنوف تمام دادهها بین  +1/91و  -1/91میباشد و
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گراخک

2/03

2/09

معینآباد

2/31

2/31

نقش جاذبههای فرهنگی -تاريخی مقصدهای روستايی در توسعهی گردشگری127...................................

سطح معنیداری تمام دادهها هم بیشتر از  7/71میباشد؛ پس در نتیجه در همهی شاخص و متغیرها توزیع
دادهها نرمال میباشد.
برای بررسی میانگین برخورداری از جاذبههای فرهنگی -تاریخی مقصدهای روستایی و توسعهی
گردشگری ،با توجه به نرمالبودن شاخصها و متغیرهای تحقیق از آزمون  Tتک نمونهای استفاده شده است.
میشود که میانگین واقعی نظر کل پاسخگویان از  9بزرگتر و در حد متوسط به باال است و با توجه به میزان
معناداری بهدستآمده که برای تمام شاخصها به جز شاخص توسعهی اقتصادی؛ کمتر از  7/71است این
شاخصها معنادار بوده و قابل تعمیم به کل جامعه است .همچنین حد باال و پایین تمام شاخصها به جز
شاخص توسعهی اقتصادی مثبت بوده است؛ بدین معنی که میانگین جامعه در این شاخصها بیشتر از مقدار
مورد آزمون میباشد که این نتیجه گویای این میباشد که در روستاهای مورد بررسی شاخصهای مورد
مطالعه در حد متوسط به باال میتوانند در توسعهی گردشگری نقش مثبتی داشته باشند(جدول.)0
جدول شمارهی هفت -بررسی میانگین جاذبههای فرهنگی-تاريخی و توسعهی گردشگری و ابعاد آن(آزمون  Tتک نمونهای)
شاخصها و
متغیرهای تحقیق
توسعهی
اقتصادی

آماره t

میانگین

7991

9911

انحراف

sig

معیار
7919

79911

اختالف

95% Confidence Interval
of the Difference

میانگین

Lower

Upper

7911

-7927

7919

توسعهی
فرهنگی-

2910

9921

7911

79719

7921

7977

7912

اجتماعی
توسعهی
زيستمحیطی
توسعهی
گردشگری

2997

9999

7919

79712

7999

7973

7913

2991

9921

7911

79793

7921

7972

7919

برخورداری از
جاذبههای
تاريخی-

1977

فرهنگی
مأخذ :یافتههای پژوهش 1991

9991

7929

79772

7991

7911

7913
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بطوریکه میانگین محاسبهشدهی شاخصها و متغیرهای تحقیق با میانگین فرضی( )9سنجش شده و ثابت
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برررسی رابطهی توسعهی گردشگری با میزان برخورداری از جاذبههای فرهنگی -تاریخی مقصدهای
گردشگری
همان طور که در جدول( )0مشاهده میشود جذابیت با آمارهی  ،7/101دسترسی مکانی و فضایی
جاذبهها با آمارهی  ، 7/102برخورداری از تسهیالت و خدمات با آمارهی  7/113و ارزش فرهنگی با آمارهی
بر میزان برخورداری از جاذبههای تاریخی فرهنگی گردشگری افزوده شود ،گردشگری هم توسعه مییابد.
همچنین با توجه به میزان معناداری بهدستآمده ،رابطهی تمام شاخصها با توسعهی گردشگری ،رابطهی
معنیداری است و قابلیت تعمیم به کل جامعه را دارد که گویای این واقعیت است که بررسی رابطه بین
متغیرهای برخورداری از جاذبههای فرهنگی  -تاریخی و توسعهی گردشگری در منطقهی مورد مطالعه با
اطمینان  91درصد تصادفی نیست و واقعی است.
جدول شمارهی هشت -رابطهی بین متغیرهای برخورداری از جاذبههای فرهنگی -تاریخی و توسعهی گردشگری

توسعهی گردشگری

جذابیت

عوامل مکانی و فضايی

تسهیالت و خدمات

عوامل فرهنگی

پیرسون

7/101

7/102

7/113

7/119

sig

7/799

7/799

7/711

7/793

مأخذ :یافتههای پژوهش1991 ،

بررسی میزان اثرات برخورداری از جاذبههای تاریخی -فرهنگی بر توسعهی گردشگری
به منظور بررسی اثر «برخورداری از جاذبههای تاریخی -فرهنگی بر توسعهی گردشگری» از رگرسیون
چند متغیره استفاده شده است .در رگرسیون متغیر مستقل ،ابعاد برخورداری از جاذبههای تاریخی-
فرهنگی و متغیر وابسته ،توسعهی گردشگری میباشد .همانگونه که در جدول( )9مشخص است ،مقدار
ضریب تعیین تعدیلشده برابر با  7/31است که حاکی از توانایی باالی ابعاد متغیر مستقل در تبیین واریانس
متغیر وابسته میباشد .یعنی متغیر مستقل  31درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکند و مابقی این
تغییرات(11درصد) که به مجذور کمیت خطا معروف است؛ تحت تأثیر متغیرهای خارج از مدل میباشند.
همچنین مقدار دوربین واتسون برابر با  1/97است که حاکی از مستقلبودن باقیماندهها از هم است.
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 7/119با توسعهی گردشگری دارای رابطهای مستقیم با شدتی متوسط به باال میباشد بدین معنی که هر چه

نقش جاذبههای فرهنگی -تاريخی مقصدهای روستايی در توسعهی گردشگری111...................................
جدول شمارهی نه -مقدار همبستگی ،ضريب تعیین تعديلشده و خطای استاندارد برآورد
مقدار همبستگی

ضريب تعیین تعديلشده

خطای استاندارد برآورد

دوربین واتسون

1/72

7/31

7/13

1/97

مأخذ :یافتههای پژوهش1991 ،

مقدار باقیمانده برابر است با  7/21و چون مقدار مجذورات باقیمانده کوچکتر از مجموع مجذورات
رگرسیون است ،نشاندهندهی قدرت تبیین باالی مدل در توضیح تغییرات متغیر وابسته است .در این مدل
مقدار  Fبرابر است با  11/799و میزان معناداری آن هم برابر با  7/777است که کوچکتر از 7/71و
معنادار است به این معنی که ابعاد متغیر مستقل قادر است به خوبی تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد؛
بنابراین فرضیه صفر آزمون مبنی بر عدم معنیداری مدل رگرسیون با اطمینان  %99رد و فرضیهی تحقیق
که برخورداری از جاذبههای تاریخی -فرهنگی موجب توسعهی گردشگری روستاهای نمونه گردیده
است ،تأیید میشود.
جدول شمارهی ده -مجموع مربعات ،درجهی آزادی ،میانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون
مجموع مربعات

درجهی آزادی

میانگین مربعات

رگرسیون

1/39

1

7/101

باقیمانده

7/21

9

7/797

مجموع

2/11

19

F

11/799

sig

7/777

مأخذ :یافتههای پژوهش1991 ،

با توجه به آن چه که در جدول ( )11نشان داده شده است ،مقدار بتا در این مدل  7/179برای بعد
اجتماعی و  7/119برای بعد اقتصادی است .بزرگبودن مقدار بتا نشاندهندهی اهمیت نسبی و نقش آن در
پیشگویی متغیر وابسته میباشد.
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همانگونه که در جدول ( )17مشخص است مقدار رگرسیون برای این مدل برابر است با 1/39و
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جدول شمارهی يازده -ضريب رگرسیون استانداردنشده و شده ،آمارهی تی و سطح معناداری رگرسیون
ضريب رگرسیون استاندارد

ضريب رگرسیون

نشده

استاندارد شده(بتا)

-2/90

7/711

2/17

7/723
7/771

ضريب ثابت

-2/01

جذابیت

7/219

7/999

7/937

7/111

9/31

7/799

7/710

7/91

7/091

7/271

7/179

1/70

7/779

دسترسی مکانی و
فضایی جاذبهها
برخورداری از تسهیالت
و خدمات
ارزش فرهنگی
مأخذ :یافتههای پژوهش1991 ،

شکل شمارهی چهار -میزان رابطه و اثرگذاری هريک از ابعاد جاذبههای فرهنگی -تاريخی بر توسعهی گردشگری

تحلیل فضايی میزان توسعهی گردشگری روستايی تکنیک ارزيابی مجموع نسبتها)(ARAS

در این بخش برای بررسی میزان توسعهی گردشگری حاصل از جاذبههای تاریخی -فرهنگی در هر یک
از روستاهای مورد مطالعه ،اقدام به اولویتبندی روستاها از طریق مدلهای  MCDMگردید .لذا برای تعیین
بهترین گزینه از تکنیک  ARASاستفاده شده است .تکنیک  1ARASبه وسیلهی زاوادساکاس 2و همکارانش
در سال  2717پیشنهاد شد .در گام نخست مدل ،ماتریس تصمیمگیری تشکیل شده است.

Additive Ratio Assessment
Zavadskas

1
2
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آمارهی تی

sig

نقش جاذبههای فرهنگی -تاريخی مقصدهای روستايی در توسعهی گردشگری111...................................

در گام دوم بیمقیاسسازی ماتریس تصمیمگیری با روش خطی صورت گرفته است .در تکنیک
 ARASنرمالسازی مطابق(رابطهی )1به روش خطی صورت میگیرد .اگر شاخصها از نوع منفی باشند
مطابق (رابطهی  )2ابتدا باید معکوس و سپس به روش خطی نرمال شوند.
∑

)رابطهی

(

در گام سوم باید ماتریس بیمقیاس) (Nبه ماتریس بیمقیاس موزن) (Vتبدیل شود .برای بهدستآوردن
ماتریس بیمقیاس موزون باید اوزان شاخصها را داشته باشیم .مجموع اوزان شاخصها باید برابر یک باشد:
∑ )رابطهی

(

اوزان محاسبهشده در ماتریس بیمقیاسشده ضرب میشود .ماترس حاصل را ماتریس بیمقیاس شدهی
موزون ) (Vگویند.
)رابطهی

(

در گام چهارم میزان مطلوبیت هر گزینه به وسیلهی مطلوبیت با (رابطهی  )1محاسبه میشود:
∑

)رابطهی

(

مجموع مقادیر  vijهر شاخص برابر یک میشود .بهترین گزینه آن است که  Siبزرگتری دارد .همچنین
در نهایت باید درجهی مطلوبیت محاسبه شود .درجهی مطلوبیت گزینه  Aiبا  Kiنشان داده شده و با
(رابطهی  )1قابل محاسبه است:
مقدار  Kiبین ( 7و  )1است و هر چه درجه مطلوبیت به یک نزدیکتر باشد گزینه بهتر خواهد بود(میردار
منصور پناهی و عسکری.)172-177 :1991 ،
)رابطهی

(
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∑

)رابطهی

(
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جدول شمارهی دوازده -نتیجهی نهايی مدل آراس در مورد بعد توسعهی گردشگری حاصل از جاذبههای تاريخی -فرهنگی

ازغد

79709

79313

17

حصار

79703

79992

1

پیوهژن

7/731

7/993

2

کنگ

7/711

7/110

19

معین آباد

7/703

7/997

1

میامی

7/731

1

1

ده سرخ

7/709

7/910

9

اندرخ

7/701

7/319

12

ويرانی

7/709

7/309

9

فارمد

7/701

7/399

3

گراخک

7/701

7/977

0

شریفآباد

7/702

7/311

11

ابرده علیا

7/709

7/990

1

چاهشک

7/721

7/979

11

So

7/792

مأخذ :یافتههای پژوهش 1991

با توجه به نتایج بهدستآمدهی جدول( )17از مدل آراس ،روستای میامی در رتبهی اول و روستای
چاهشک در رتبهی آخر قرارگرفتهاند .شکل( )1این نکته قابل ذکر است که روستای میامی دارای بیشترین
امکانات و تسهیالت ،گردشگری و جذابیت برای گردشگران خصوصاً گردشگران خارجی میباشد .همچنین
این را هم باید بیان نمود که به دلیل وجود مشکالت فراوان در زمینههای مختلف از جمله کمبود امکانات و
تسهیالت ،زیرساختها ،عدم شناختهشدن روستا و جاذبههای آن برای گردشگران در روستاهایی که در
رتبههای انتهایی قرار گرفتهاند؛ باعث شده است که از میانگین گردشگری کاسته شود و این روستاها در
رتبههای انتهایی قرار بگیرند .این نکته هم قابل ذکر است که روستاهایی که در اولویت اول قرار گرفتهاند از
گذشته دارای راه ارتباطی مناسب بودند که سبب توجه هرچه بیشتر دولت به این جاذبهها شده است که
همین عامل سبب رونق گردشگری در این مقاصد خواهد شد.
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روستا

Si

Ki

رتبه

روستا

Si

Ki

رتبه

نقش جاذبههای فرهنگی -تاريخی مقصدهای روستايی در توسعهی گردشگری111...................................

ترسیم :نگارندگان بر اساس نقشهی پایهی استانداری خراسان رضوی1991 ،

در ادامه برای بررسی بیشتر ،به تحلیل رابطهی نتیجهی حاصلشده از مدل  ARASبا برخورداری از
جاذبههای تاریخی -فرهنگی در مقاصد گردشگری پرداخته شده است .با توجه به این که متغیرهای مورد
استفاده نرمال میباشند ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .جدول( )11نشان میدهد که بین
شاخصها و متغیرهای تحقیق با نتیجهی حاصلشده از مدل  ، ARASهمبستگی متوسط وجود دارد که
مقدار آمارهی پیرسون در هر یک از شاخصها و متغیرها ،نوع همبستگی و شدت آن را بیان مینماید که این
اعدد بیانگر همبستگی مستقیم با شدتی متوسط است و با توجه به سطح معنیداری که کمتر از  7/71میباشد
نشاندهندهی این است که رابطهی بین شاخصهای برخورداری از جاذبههای تاریخی -فرهنگی در مقاصد
گردشگری با رتبهی روستاها در مدل  ARASمعنادار است و قابلیت تعمیم به کل جامعه را دارد .بدین معنی
که هر چه روستاهای مقصد گردشگری از جاذبههای بیشتری برخوردار باشند در اولویت گردشگران قرار
خواهند گرفت.
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شکل شمارهی پنج -امتیاز نهايی مدل  ARASدر روستاهای مورد مطالعه
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جدول شمارهی سیزده -رابطهی بین شاخصها و متغیرهای تحقیق با رتبهی روستاها در مدل ARAS

فضايی جاذبهها

و خدمات

فرهنگی

آمارهی پیرسون

79101

79102

79113

79119

میزان معناداری

79799

79799

79711

79793

جذابیت

جمع بندی و نتیجهگیری
منابع و جاذبههای گردشگری در تمامی بخشهای برنامهریزی و مدیریتی صنعت گردشگری از اهمیت
باالیی برخوردارند و ویژگیها و مشخصههای منابع و جاذبهها در یک منطقه ،اساس توسعهی گردشگری را
مهیا میسازد .لذا در این پژوهش سعی شده تا به تحلیل نقش جاذبههای فرهنگی -تاریخی مقصدهای
روستایی در توسعهی گردشگری روستایی پرداخته شود که با توجه به نرمالبودن شاخصها و متغیرهای
تحقیق برای بررسی نقش از آزمون  Tتک نمونهای استفاده شده است که نتایج آن بیانگر این است که تمام
شاخص و متغیرها به شاخصهای عوامل مکانی -فضایی و توسعهی فرهنگی -اجتماعی معنادار بوده و
میانگین شاخصها بیشتر از مقدار آزمونشده میباشد .همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان
از اثرگذاری برخورداری از جاذبههای تاریخی -فرهنگی بر توسعهی گردشگری دارد که در این زمینه
بیشترین اثرگذاری را شاخص دسترسی مکانی فضایی جاذبهها با میزان بتا  7/93دارد و با توجه به نتیجهای
که از مدل  ARASگرفته شده است روستای میامی از لحاظ شاخص توسعهی فرهنگی -اجتماعی در
مرتبهی اول و روستای چاهشک در رتبهی آخر قرار گرفته است .همچنین با توجه به میزان همبستگی بین
میزان برخورداری از جاذبههای تارخی -فرهنگی روستاها با نتیجهی حاصل از مدل  ARASنشان میدهد که
روستاهایی که در اولویت گردشگری قرار دارند از نظر برخورداری از جاذبههای گردشگری در وضعیت
بهتری قرار دارند.
1

نتایج پژوهش با مطالعات زیر همسویی دارد :الف -اسماگیلوا ،سافیولینا و گافوروا در سال 2711؛
ب -پوراحمد ،مهدی ،مهریان بهنمیری ،میرزایی و محمدی در سال 1991؛ ج -سیدعلیپور و پوراقبالی در
سال  .1997لذا در یک بررسی و نتیجهگیری کلی باید به این نکته اذعان کرد که در روند کنونی گردشگری
در روستاهای شهرستانهای مشهد و بینالود فرصتهای گردشگری در سطح متوسطی فراهم است البته با

Gulnara Ismagilovaa, Lenar Safiullina, Ilshat Gafurova

1
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دسترسی مکانی و

برخورداری از تسهیالت

دارای ارزش

نقش جاذبههای فرهنگی -تاريخی مقصدهای روستايی در توسعهی گردشگری119...................................

توجه به وجود مشکالت و تنگناهای فراوان در زمینهی کمبود امکانات و تسهیالت ،تبلیغات کم ،عدم وجود
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باعث رونق گردشگری و بالتبع بروز آثار مثبت اقتصادی ،فرهنگی -اجتماعی و زیستمحیطی در منطقهی
 برنامههای احیاء ،حفاظت و نگهداری از جاذبههای گردشگری تاریخی و فرهنگی روستاهای منطقه؛ برنامه تبلیغات و بازاریابی جاذبه های فرهنگی و تاریخی روستاهای منطقه، ایجاد بانک اطالعات گردشگری فرهنگی روستای در منطقه، -ایجاد زیر ساختها ،امکانات و تسهیالت مناسب برای روستاهای دارای جاذبههای تارخی -فرهنگی.
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