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Abstract

The establishment of ecotourism residence in villages around large cities with historical and
natural monuments has grown in recent years and is backed by relevant organizations. On the
other hand, the problems of urbanization and the love of nature in human beings lead them
into nature and quiet regions. Therefore, this is a good opportunity for the rural development
through tourism and its services. This research particularly seeks to analyze the effects of
establishing ecotourism residence on the development of rural settlements in the Radakan
village, Chenaran County. This study is an applied research conducted in a descriptive-survey
method. The population of the study consisted of residents of Radakan village (N = 3734).
The sample size based on Cochran formula was 146 villagers which were randomly selected.
The main tool for collecting the data and measuring the variables of the study is
questionnaire. Validation (validity) indicators were evaluated and judged by 10 judges
specializing in tourism studies.The reliability coefficient of the questionnaire was also
confirmed by Cronbach's test (with a value of 0.91) at a high level. Data analysis was
performed using SPSS software in factor analysis. The results of the research from the
reduction of 37 variables indicate that 8 extracted factors accounts for 88.69% of the
variance, indicating that factor analysis and the variables were satisfactory. Accordingly, the
job creation factor that explains 21.65% of the 20 impact of the ecotourism residence
includes the variables of direct and indirect employment, the expansion of employment
opportunities for women, and creation of new employment opportunities. The factor of
increasing the production and income with variance of 18.69 and local identity enhancement
factor with the variance of 14.23 and the highest percentage, and the physicalarchitectural
(with variance of 4.75) and socio-cultural factors (with variance of 3.12) have the least
impact on the development of Radakan village through ecotourism residence. Besides,
according to the results of single sample t-test, the fourth factor (boom in service sector) with
the statistic 9.11 and the first factor (job creation) with the statistic 8.62, have had the greatest
role.
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چکیده
اقامتگاههای بوم گردی چند سالی است در روستاهای اطراف شهرهای بزرگ و دارای آثار تاریخی و طبیعی شکل گرفتند و سازمانهای متولی
از آنها حمایت میکنند .از سویی نیز مشکالت شهرنشینی و فطرت طبیعتدوست آدمی ،او را به دامان طبیعت و مناطق آرام میکشاند؛ بنابراین این
عامل فرصت خوبی است تا اسباب توسعة روستایی با گردشگری و خدمات آن فراهم آید .این پژوهش قصد دارد آثار ایجاد اقامتگاههای بومگردی
را بر توسعة سکونتگاههای روستای رادکان چناران تجزیه و تحلیل کند .پژوهش حاضر از حیث هدف ،کاربردی و از نظر نحوة گردآوری اطالعات،
توصیفی  -پیمایشی است .جامعة آماری پژوهش ساکنان روستای رادکان ( )N=3734و حجم نمونه براساس فرمول کوکران و بهه طهور تصهادفی
ساده 146 ،نفر از اهالی روستاست .ابزار اصلی گرد آوری دادهها و سنجش متغیرهای پژوهش ،پرسشنامه است .میزان اعتبار (روایی) شاخصها را
 10نفر از داوران متخصص در حوزة مطالعات گردشگری ارزیابی و داوری کردند .در ادامه میزان پایایی پرسشنامه با بهرهگیری از آزمون کرونباخ
(با رقم  )0/91در سطح باالیی تأیید و داده ها با بهره گیری از نرم افزار  SPSSدر قالب روش تحلیل عاملی تجزیه و تحلیل شد .نتهایج پهژوهش از
تقلیل  37متغیر ،بیان کنندة  8عامل استخراج شده بود که  88/69درصد از واریانس را تبیین میکند و نشان از رضایت بخش بهودن تحلیهل عهاملی و
متغیرهای بررسیشده دارد؛ بر این اساس عامل اشتغال زایی که  21/65درصد اثرگذاری اقامتگاه بوم گردی را تبیین میکند ،شامل متغیرههای ایجهاد
اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ،گسترش فرصتهای شغلی برای زنان و ایجاد فرصتهای شغلی جدید است؛ عامل افزایش تولید و درآمد با واریانس
 18/69و عامل تقویت هویت محلی با واریانس  ،14/23بیشترین درصد و عوامل کالبدی – معماری با واریانس  4/75و اجتمهاعی – فرهنگهی بها
واریانس  ،3/12کمترین درصد اثرگذاری اقامتگاههای بوم گردی را بر توسعة روستای رادکان تبیین میکنند؛ همچنین با توجهه بهه نتهایج آزمهون T

تکنمونهای ،عامل چهارم (رونقبخش خدمات) با آمارة  9/11و عامل اول (اشتغالزایی) با آمارة  8/62بیشترین نقش را در این زمینه داشتهاند.
واژههای کلیدی :اقامتگاه بومگردی ،توسعة روستایی ،تحلیل عاملی ،گردشگری ،روستای رادکان.

* نویسنده مسؤول

anabestani@um.ac.ir

 / 2فصلنامه علمی  -پژوهشی برنامهریزی فضایی (جغرافیا) ،سال هشتم ،شماره دوم( ،پیاپی  ،)29تابستان 1397

مقدمه
حال که روند شهری شدن بهتدریج در حال افول است و الگوی شهرگریزی دیده مهی شهود و از سهویی ارزش و
اهمیت زندگی روستایی و بومی بیش ازپیش نمایان شده است ،می بایهد بسترسهازی خهدمتی فضهاهای روسهتایی بهه
گونهای طراحی شود تا حضور گردشگران ،زمینه را برای توسعة اقتصادی و اجتماعی آنها فراهم کند.
مطالعات میدانی و کتابخانه ای نشان می دهد ارائه ندادن یا ارائة نامناسب خهدمات اقهامتی و رفهاهی از مههم تهرین
چالشهای پیش روی گردشگری کشور ،بهویژه گردشگری روستایی است و مجموعة گردشگری را با مشکل مواجه
کههرده اسههت؛ بههرای نمونههه مطالعههة وضههعیت زیرسههاختهههای گردشههگری روسههتای تههاریخی «ابیانههه»  -یکههی از
شناخته شده ترین روستاهای هدف گردشگری کشور  -نشان می دهد ارائهة نامناسهب خهدمات رفهاهی و اقامتگهاهی،
مهم ترین ضعف گردشگری این روستا محسوب می شود (منافیهان و دانشهور عهامری .)343 :1393 ،خوشهبختانه بها
توجه به سابقة درخشان معماری در ایران (با وجود مداخالت گسترده و بدون چشهم انهداز در بافهت هها و معمهاری
روستایی که آسیب های جبران ناپذیری به پیکرة آن وارد کرده است) ،هنوز هستند روستاهایی دارای بافتی همگهن و
هماهنگ با محیط و خانه هایی باصالبت و استوار که از روح سادگی در کنار عناصر مههم معمهاری برخوردارنهد .در
این میان ،تغییر نگرش مردم و درک اهمیت معمهاری دلنهواز سهنتی و بهومی ،زمینهه را تها حهد زیهادی بهرای اقبهال
گردشگران به روستاها و استفاده از خانه های روستایی فراهم کرده است .این عوامهل در کنهار لهزوم ارائهة خهدمات
مناسب گردشگری در روستاها ،کاهش درآمدهای کشاورزی ،افزایش آگاهی جامعة روستایی از مزایهای گردشهگری
و ،...فضا را به سمت استفاده از خانه های قدیمی و سنتی سوق داده است؛ بهه طهوری کهه امهروزه شهاهد مرمهت و
بازپیرایی خانه های روستایی و استفاده از آنها به منزلهة اقامتگهاه و واحهد پهذیرایی گردشهگری هسهتیم (صهلواتی و
گهرویی .)50 :1393 ،این اقامتگاهها از سوی سازمان متولی گردشگری کشور با عنوان «اقامتگاه بهوم گهردی» معرفهی
شده است که خوشبختانه اهالی روستا و نیز گردشگران از آنها استقبال کردهاند.
هرچند ایجاد فضاهای اقامتی روستایی در سطح جهان از سابقة زیادی برخوردار است ،اقامتگاههای بهوم گهردی،
اصطالحی است که طی چند سال اخیر در سطح گردشگری روستایی کشور رایج شده اسهت و یکهی از مههم تهرین
مؤلفههای توسعة گردشگری روستایی به شمار می آید .بدون شک ایجهاد و بسترسهازی بهرای توسهعة اقامتگهاهههای
بوم گردی در روستاها ،آثار اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی بسیاری را در پی خواهد داشت و نتهایج آن سراسهر
فضای جغرافیایی کشور را بهرهمند خواهد کرد .در این راسهتا ایهن مقالهه مهیکوشهد بها بررسهی نتهایج اجتمهاعی و
اقتصادی ایجاد اقامتگاه بومگردی ارگ رادکان روستای تهاریخی رادکهان شهرسهتان چنهاران نشهان دههد حفاظهت و
نگهداری آثار تاریخی روستایی و مرمت آنها و نیز استفادة درست از آنها ،عالوه بر پاسداشهت ارزش ههای معمهاری
بومی و سنتی ،زمینه را برای توسعة سکونتگاههای روستایی فراهم خواهد کرد.
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پرسشهای پژوهش
بر مبنای آنچه گفته شد ،پرسشهای پژوهش این است:
 -1ایجاد اقامتگاههای بوم گردی در سکونتگاههای روستایی بهه چهه میهزان منجهر بهه توسهعة سهکونتگاهههای
روستایی در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی خواهد شد؟
 -2ایجاد اقامتگاههای بومگردی بر جذب گردشگر در روستای رادکان تأثیر داشته است؟
مبانی نظری پژوهش
طبیعتگرایی انسان
تا پیش از انقالب صنعتی و ماشینی شدن جهان ،انسان جزئی از طبیعت بود و رابطة بسیار نزدیکهی بها آن داشهت
(البته این نزدیکی در فرهنگ های مختلف شدت و ضعف دارد) .دستیابی به آرامهش واقعهی ،یکهی از خواسهته ههای
همیشگی بشر بوده است .بدون شک بخش وسیعی از تالش های علمی بشر و کشف رازهای ناگشودة جهان طبیعت
برای دستیابی به امکاناتی است که آرامش و آسایش را برای انسان به ارمغهان آورد .امهروزه بها وجهود تمهام رفهاه و
آسایشی که برای انسان معاصر در سایة امکانات و  ...حاصل شده ،مشکالت جدیدی هم پیش روی او قرار گرفته و
به نوعی آرامش را از جامعه سلب کرده است .انسان متمدن امهروزی بهه دلیهل بههرهبهرداری بهیرویهه از طبیعهت و
ماشینزدگی با مسائل فراوانی روبهرو شهده اسهت (خهازنی و علهی محمهدی)27 :1394 ،؛ فاصهلهگهرفتن از زنهدگی
روستایی و پیرو آن دوری انسان از طبیعت و مواهب آن و مواجهه بها الگوههای معیشهتی شهرنشهینی و صهنعتی ،از
ویژگی های زندگی امروز است .زندگی شهرنشینی که همواره با فشار ،استرس ،انواع آلودگی ها و بیماری های روحی
 روانی عجین شده ،روزبه روز نیاز بازگشت به گذشته و زندگی به سبک سنتی را بیشتر کرده اسهت (فرجهی راد واحسانی .)63 :1390 ،محیط پاک و خرم روستاها با معماری دلنوازش ،تأثیر شگرفی بر روح و روان افراد دارد.
بومگردی و اکوتوریسم
در اواخر قهرن  20و در پهی مطهرح شهدن موضهوع توسهعة پایهدار روسهتایی ،زمزمههههایی از واژة اکوتوریسهم

1

(طبیعت گردی یا بومگردی) به گوش رسید .در سالهای اخیهر تعریهف اکوتوریسهم همهواره تغییهر کهرده (بهوکلی،2
 )4 :2009و کامل ترین آن تعریفی است که اتحادیة جهانی حفاظت ( )wcuدر کتاب «اکوتوریسم ،اصول ،تجربیات و
سیاستها» تألیف مگان اپلروود آورده است :سفری مسئوالنه از نظر محیط زیستی است که به منظهور لهذت بهردن از
مناطق نسبتاً بکر طبیعی (و هرگونه ویژگی فرهنگی موجود در منطقه از گذشته و حال) ترتیب داده و باعهث تهرویج
حفظ محیط زیست می شود .در طول این سفر ،گردشگران کمترین تأثیرات منفی را بهر منهاب طبیعهی مهی گذارنهد و
مردم بومی در سود حاصل از فعالیت های اجتماعی  -اقتصادی شریک می شوند .برگزینندگان این نوع سفرها ترجیح
میدهند سفرهایی را در دل مناطق طبیعی داشته باشند که آنها را به طبیعت نزدیک میکند (اپلروود.)17 :1393 ،
Ecotourism
Buckley

1
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اکوتوریسم ،ارزشمندترین شاخة طبیعت گردی است که قصد دارد به شیوة خردمندانه ای با کمترین اثر منفهی بهر
طبیعت و فرهنگ منطقه ،بیشترین فایده را برای آن داشته باشهد (وود .)7 :2002 ،1ایهن نهوع گردشهگری عهالوه بهر
تعامل با جاذبه های طبیعی (رودخانه ،کوهستان و ،)...با زندگی و هنجار مردم محلی نیز در ارتباط است که خود نیهز
در تعامل با جاذبه های طبیعی است؛ از سوی دیگر طبیعت گردی ،نوعی گردشگری است که در بسیاری از نقاط دنیا،
فرصت های بی نظیری را برای توسهعة روسهتایی فهراهم کهرده اسهت (عنابسهتانی و همکهاران .)64 :1394 ،یکهی از
ویژگی های اساسی اکوتوریسم ،توجه ویژه به جوام محلی در کنهار حفهظ و حراسهت از محهیط طبیعهی و آداب و
رسوم و فرهنگ آنهاست .در این راستا ،توسعة اقامتگاههای بوم گردی از مؤثرترین ابزارهایی است که ضمن حفظ و
رعایت اصول اساسی اکوتوریسم ،نقش چشمگیری در توسعة جوام محلی و مشهارکت آنهان در امهور گردشهگری
دارد (زیپل.)485 :1998 ،2
اقامتگاه بومگردی و تأثیر آن بر توسعة روستایی
از سال  1994میالدی و در نخستین ههم اندیشهی بهین المللهی انجمهنههای تخصصهی اکولهوژ ،نهوع جدیهدی از
اقامتگاهها با نام «اقامتگاه بومی یا اکولوژ» به صورت رسمی به دنیای گردشگری معرفی شد که در این نوع ،سهاختار
اقامتگاه با هویت آن درهمتنیده بود .اقامتگاههای بومگردی یا اکولوژ ،اقامتگاههایی هستند که در محیطهای طبیعهی و
روستایی با رعایت سطح ممکن ضوابط زیست محیطی و به شکلی سازگار با معماری بومی و سیمای طبیعهی منطقهه
برای اسکان و پذیرایی از گردشگران احداث شدند یا خانه های تاریخی و قدیمی موجود در روستاها هستند که پس
از مرمت به اقامتگاه تغییر کاربری دادند و ضمن بیشترین تعامل با جامعة محلی ،زمینة حضور و اقامت طبیعت گردان
را با کیفیتی پسندیده و تعریف شده در محیطهای طبیعهی و روسهتایی فهراهم کردنهد (ههاوکینز.)219- 244 :2004 ،3
براساس نخستین تعریف رسمی در سال  2002میالدی ،اقامتگاه بومی یها اکولهوژ ،امکانهات اقامتگهاهی گردشهگری
است که به معیارهای زیر پایبند است:
حفاظت از محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون؛ – ایجاد کمترین اثر بر محیط طبیعی اطراف اقامتگاه هنگام سهاخت
آن؛ – استفاده از معماری و مصالح بومی و داشتن بافت فرهنگی و فیزیکی خاص با توجه و هماهنگ با فرم ،منظهره
و رنگ محیط؛ – بهره گیری از سیستم های آبرسانی پایدار و کهاهش مصهرف آب؛ – بههکهارگیری روش ههایی بهرای
بازیافت زبالههای خشک و دف دیگر انواع زباله بدون آسیبرسانی به محهیط؛ – اسهتفاده از انهرژیههای پایهدار بهه
روش های سنتی و به کارگیری انرژی های نو با بهره گیری از وسایل مدرن؛ – کار گروهی همراه با بهکارگیری جامعهة
محلی؛ – ارائة کارگاهها و برنامه های آموزشی ویژة کارکنان ،گردشگران و مالکان اقامتگاهها دربارة چگونگی حفاظت
و برخورد با محیط طبیعی و فرهنگی پیرامون؛ – همکاری با برنامههای پژوهشی در جهت برنامهریزی توسعة پایهدار
محلی (جامز 4و همکاران.)20 :2002 ،
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هدف اصلی از ایجاد و توسعة اقامتگاههای بوم گردی دارای هویت و ساختار بهومی ،رسهیدن بهه توسهعة پایهدار
روستایی با ساماندهی و ارائة خدمات به گردشگران و طبیعت گردان است .اقامتگاههای بوم گردی فقط جنبهة اقهامتی
ندارند؛ در آنها فعالیت های مختلفی همچون ارائة غذا و نوشیدنی بومی ،سهاخت ،آمهوزش و فهروش صهنای دسهتی
محلی ،اجرای نمایش و موسیقی سنتی ،برگزاری رویدادهای بومی و تورها و فعالیت های بومگردی انجام مهی شهود.
مکان فیزیکی اقامتگاه به دلیل سبک معماری ،مصالح ارگانیک به کاررفته ،طراحی داخلی و مبلمهان بهومی آن نیهز بهه
منزلة اکوموزة بومی ،بخشی از یک جاذبة گردشگری است .مهمترین اصلی که در اقامتگاه بوم گردی رعایت میشود،
مشارکت جامعة محلهی در فعالیهتههای گردشهگری اسهت (ههاوکینز)219-244 :2004 ،؛ بهرای نمونهه طهرحههای
گردشگری روستایی در بوروبودور 1و حومه اش در کشور اندونزی ،نتیجة همکهاری بهین روسهتاییان ،سهازمان ههای
غیردولتی محلی و راهنمایان گردشگری است که منجر به ارتقها خهدمات گردشهگری بهه گردشهگران و درنهایهت
توسعة روستایی شده است (فاطمه.)567 :2015 ،2
از آنجا که توسعة روستایی براساس گردشگری روستایی و اقامتگاههای بوم گهردی در خهط سهیر بههره گیهری از
دانش بومی و با تکیه بر سنن مردم محلی صورت می پذیرد ،اقامتگاههای بوم گردی ضهمن احتهرام بهه دانهش بهومی
روستاییان (که نتیجة تجارب ارزندة آنان طی قرون متمادی است) ،خدمات گردشهگری را کهه تقریبهاً یهک سهویه در
شهرها ایجاد می شد ،به دل روستاها می برد و به توسعة راستین آنها کمک مهی کنهد (ههاوکینز .)219-244 :2004 ،از
سویی نیز ،ملزومات برنامه ریزی ،توسعه و مدیریت بوم گردی عبارت اند از :مدیریت مناب پایدار و حفاظت از مناطق
طبیعی .توسعة پایدار در امر بوم گردی مستلزم آن است که مناب طبیعی ،فرهنگی و دیگر مناب حفظ شوند تها بهدون
قربانی کردن نیازهای آتی ،مناف جامعة محلی را تهأمین کننهد (مسهروری جنهت و فالحهت .)25 :1394 ،بهوم گهردی
به درستی بر مبنای مفهوم پایداری توسعه می یابد؛ زیرا فعالیت های بوم گردی با محیط زیست طبیعی ،میراث تهاریخی
و الگوهای فرهنگی این مناطق در ارتباط است (تیموتی و تیه.)35 :2009 ،3
اشتغالزایی

افزایشتولیدودرآمد
شکلگیری

اقامتگاه

محیطی -کالبدی

توسعهسکونتگاه
روستایی

بومگردی

اجتماعی -فرهنگی
افزایشآگاهی

نمودار :1 -مدل مفهومی پژوهش
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پیشینة پژوهش
سابقة طرح اقامتگاههای بوم گردی در ایران به سال های  82و  83برمی گهردد؛ زمهانی کهه آقهای مازیهار آل داوود
تصمیم گرفت اقامتگاهی را در روستای گرمه (اقامتگاه آتشوونی) از تواب شهرسهتان خوروبیابانهک اسهتان اصهفهان
برای پذیرایی از کویرنوردان و طبیعت گردان ایجاد کند .معروفترین اقامتگاههای بهوم گهردی کشهور در اسهتانههای
فارس ،هرمزگان ،خوزستان ،کرمان ،اصفهان ،سمنان ،مازندران ،گیالن و گلستان است که به جز یک مهورد ،خهدمات
بقیة آنها برای رقابت در عرصة بین المللی نیست .پراکنش جغرافیایی واحهدهای اقهامتی بهوم گهردی از بهین بهیش از
 50واحد نشان می دهد سهم اصفهان با بیش از  20اقامتگاه بیش از سایر استان های کشهور اسهت (ادارة کهل میهراث
فرهنگی و گردشگری خراسان رضوی.)1394 ،
پژوهشهای انجام شده در زمینة بوم گردی به دو دستة کلی تقسیم می شوند :نخسهت ،پهژوهشههایی هسهتند کهه
پژوهشگران داخلی و در سطح داخل کشور ایران انجام داده اند؛ دستة دوم ،پژوهشهایی هستند کهه پژوهشهگران در
سایر کشورها انجام داده اند و بهه اصهطالح بها عنهوان پهژوهشههای خهارجی مطهرح انهد .در زیهر ههر دو دسهته از
پژوهشهای داخلی و خارجی را معرفی میکنیم.
در بخش پژوهشهای داخلی ،به بعضی پژوهشها در این زمینه اشاره میشود:
توالیی ( )1385در مقاله ای با عنوان «بوم گردی با تأکید بر جاذبههای گردشگری اسهتان گلسهتان» ،درصهدد ارائهة
مدلی برای تحقق بوم گردی پایدار است .تفویض کنترل تاالب های گمیشان ،آالگل و آجهی گهل بها توجهه بهه میهزان
شکنندگی و آسیب پذیری آنها به سازمان حفاظت از محیط زیست ،مسیریابی دوبارة جادة اصلی تههران  -مشههد بها
توجه به خسرانهای زیستمحیطی که گردشگران در این گنجینة ملی ایجاد کردهاند و مجهزکردن جاذبههای طبیعهی
استان بهویژه پارک جهاننما به امکانات و تأسیسات گردشگری ،ازجمله پیشنهادهای این مقاله است.
فرجی راد و احسانی ( )1390پژوهشی با عنوان «بررسی تأثیر اقامتگاههای (خوشه سار بوم گردی) بر ارتقا سهطح
زندگی جامعة محلی (با تأکید بر روستای گرمه و شیب دراز)» انجام دادند .نتایج پژوهش گویای آن است که وجهود
اقامتگاههای بومی در مناطق روستایی مدنظر باعث ارتقا و بهبود کیفیت زندگی جامعة بومی شده که این امهر یکهی
از ویژگیهای اصلی اکوتوریسم است .یافتههای پژوهش نشان دهندة آن است که سیاستهای توسعة اکوتوریسهم در
ایران ،نیازمند دقت در بسترسازی هماهنگ با نیازههای واقعهی اکوتوریسهم براسهاس اصهول توسهعة پایهدار اسهت؛
همچنین میباید برنامهریزیهایی برای جلب مشارکت سرمایهگذاران بومی در مناطق اکوتوریستی انجام شهود تها بهه
جای سرمایه گذاری های کالن برای ساخت هتل های چندستاره در دل مناطق طبیعی و ایجهاد تعارضهات فرهنگهی و
معضالت زیستمحیطی ،با جلب مشارکت سرمایهگذاران بومی و ههدایت آنهها در مسهیر درسهت ،زیرسهاختههای
مناسب توسعة اکوتوریسم فراهم شود.
نیک نژاد و همکاران ( )1392در مقاله ای با عنوان «آثار زیست محیطی گردشگری با تأکیهد بهر اکوتوریسهم» ،آثهار
مثبت و منفی زیستمحیطی گردشگری طبیعی یا بومگردی را بررسی کردند.
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سرایی و قاسمی ( )1393در مقاله ای با عنوان «بررسی وضعیت گردشهگری و بهوم گردشهگری شههر ورزنهه» بها
بهره گیری از مطالعات میدانی و فن  SWOTدریافتند این منطقه میتواند با داشتن توانمندیها و جاذبههای طبیعهی و
زیستمحیطی ،اجتماعی و اقتصادی همراه با مدیریتی یکپارچه ،تبدیل به یکی از قطبهای مهم بومگردی شود.
مسروری جنت و فالحت ( )1394در مقاله ای با عنوان «نقش بهوم گهردی در توسهعة پایهدار اکولوژیهک (نمونهة
موردی :بوم گردی در پارک جنگلی لویزان)» ،بوم گردی را شاخصی با جهت گیری بهه سهوی پایهداری اکولوژیهک و
توسعة شهر دانستند و آن را شناسایی و ارزیابی کردند.
عزتپناه و همکاران ( )1394در مقاله ای با عنوان «امکان سنجی توسعة بوم گردی در شهرستان علیآبهاد کتهول بها
مدل  GISو  ،»SWOTراهبرد مناسب توسعة کاربردی اکوتوریسم را در شهرسهتان علهی آبهاد کتهول واقه در اسهتان
گلستان بررسی کردند.
لطفی و همکاران ( )1394با «سنجش نگرش مردم به نقش آموزش در تمایل به کارآفرینی بهوم گهردی در منطقهة
کویری و بیابانی خوروبیابانک» به این نتیجه دست یافتند که بین توسعة کارآفرینی اکوتوریسهتی و میهزان آمهوزش و
آگاهی رابطة معنادار و همبستگی مثبتی (مستقیم) وجود دارد؛ بر این اساس با افزایش میزان آموزش و آگاهی ،میزان
کارآفرینی اکوتوریستی نیز در منطقة مدنظر توسعه و افزایش مییابد.
میرزادة کوهشاهی و دهقانی ( )1395با «بررسی نقش پتانسیلهای بوم گهردی بنهدرعباس در جهذب گردشهگران»
دریافتند این شهرستان از لحاظ مناب طبیعی ،جذابیتهای پیرامون و دسترسی ،از وضعیت مناسبی برخهوردار اسهت؛
اما از نظر امکانات رفاهی گردشگران کمبودهایی دارد که الزم است دولت و بخش خصوصی برای رف این کمبودها
اقدام کنند.
در خارج از کشور نیز ،پژوهشگران مختلفی به این موضوع توجه داشته اند کهه پهژوهش ههای برخهی از آنهان در
اینجا مطرح میشود:
تریجوس 1و همکاران (« )2008شبکه های پشتیبانی برای گردشگری اجتمهاع  -محهور روسهتایی کاسهتاریکا» را
بررسی کردند.
استون و روجرسون )2011( 2نیز ،پژوهشی را با عنوان «مدیریت منهاب طبیعهی و گردشهگری اجتمهاع  -محهور:
پناهگاه پرنده ناتا ،3بوتسوانا» به انجام رساندند.
«تجزیه و تحلیل شرایط موفقیت شرکت های گردشگری اجتماع  -محور آرمسهترونگ ،)2012( »4یکهی دیگهر از
پژوهشهای پیشین است که شرایط موفقیت شرکت گردشگری اجتماع -محور 5را از نظر گذرانده است.
«گردشگری ،غذا و فرهنگ :گردشگری اجتماع  -محور ،مهواد غهذایی محلهی و توسهعة اجتمهاعی در پوندولنهد
گیامپیکولی و کلیس ،)2012( »6عنوان یکی دیگر از پژوهشهای پیشین است.
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سوریا و گورین )2012( 1پژوهش خود را با عنوان «تولید سوغات در گردشگری اجتماع  -محور و کاهش فقهر
در تایلند» به انجام رساندند.
همچنین لی ،جان و یانگ« )2013( 2مفهوم و اندازه گیری رفتار سازگار با محهیط زیسهت از دیهدگاه گردشهگران
اجتماع  -محور» را بررسی کردند.
کونتوجورجپالس 3و همکاران ( ،)2014پژوهشی را با عنوان «عوامل موفقیت در گردشگری اجتمهاع -محهور در
تایلند :نقش شانس ،حمایت خارجی و رهبری محلی» انجام دادند.
جعفر و همکاران ( )2015در پژوهش خود با عنوان «جامعة محلی و توسعة گردشگری :مطالعة مهوردی :مقصهد
کوهستانی روستایی» ،مسئلة آثار توسعة گردشگری را بررسی و مطالعه کردند.
ربکا 4و همکاران ( )2015در بررسی نقش اقامتگاههای بوم گردی بر توسعة پایدار گردشگری کشور کنیا بهه ایهن
نتیجه رسیده اند که اکولوژها با افزایش آگاهی جوام محلی و تغییر نگرش آنها و مسئوالن دولتی به محهیط طبیعهی،
در حفاظت از توانمندی های طبیعی و توسعة گردشگری مؤثرند و با توجه به هجوم گردشگران به مناطق طبیعهی بها
ارائة خدمات اقامتگاهی از آسیبرساندن به آنها جلوگیری میکنند.
با توجه به مطالعة پیشینة پژوهش میتوان نتیجه گرفت یکی از مهمترین خطمشیهای گردشگری که در دو دههة
گذشته به صورت جهانی به آن توجه شده ،رشد فزاینهدة گهرایش بهه کسهب وکارههای کوچهک گردشهگری اسهت.
راه اندازی اکولوژها یا اقامتگاههای بوم گردی ،از موفق ترین و پایدارترین این کسب وکارهاست که فرصت مناسهبی را
برای کسب وکارهای کوچک خانوادگی (خانوادهمحور) ایجاد میکند .در اقامتگاهههای بهومگهردی روابهط مسهتقیم و
متقابل میزبان و میهمان در خانه و امالک خانوادة گردشگرپذیر تحقق می یابهد و ایهن حضهور و مشهارکت از سهوی
خانواده برای تجربه و رضایت گردشگر و توسعة پایدار مقصد گردشگری و جامعة محلی ،امهری حیهاتی اسهت .در
همین راستا ،مقالة حاضر به دنبال بررسی نقش اقامتگاه بومگردی در توسعة روستای رادکان است.
معرفی منطقة پژوهش
در شمال شرق کشور ایران ،استان خراسان رضوی در شهرستان چناران و بخش مرکزی آن ،روستایی بها قهدمتی
به بلندای تاریخ به نام «رادکان» 5قرار دارد .این روسهتا در فاصهلة  75کیلهومتری شهمال غربهی مشههد مقهدس و در
دامنه های جنوبی سلسلهجبال هزارمسجد و در حاشیة دشت کشفرود واقه شهده اسهت .رادکهان روزگهاری مرکهز
تاج گذاری شاهزادگان و پادشاهان ،مرکز علم و صنعت و گردشگری و رقیب شهرهایی چون طوس بوده است .ایهن
روستا در دوران باستان و دورة اسالمی ،یکی از  4شهر مهم منطقة تاریخی طوس بوده است .برخی هم رادکان را تها
پیش از سلطة مغول ،مرکز خراسان دانسته اند که پس از برافتادن حکومت ایلخانیان در والیهات مختلهف و تسهلط و
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حاکمیت دولت سربداران تا مدتها در دست امرای این دولت شیعهمذهب در خراسان بوده است .همین مرکزیت و
امتیاز باعث شد هر گوشه و کنار این منطقه ،نمودار دوره ای از تاریخ و بخشی از تمدن ایران زمین باشد .میل تاریخی
و مهم رادکان که در فاصلة  2500متری روستای فعلی رادکان واق است ،به همراه حمام تاریخی و خانه های قدیمی
روستا ،یادگاران تاریخ باشکوه این روستا هستند .براساس مدارک تاریخی و پژوهش های صورتگرفته ،میل رادکان،
اثر ریاضیدان ،ستارهشناس و دانشمند بزرگ خراسان ،حکیم خواجه نصیرالدین طوسی است.

شکل :1 -موقعیت روستای تاریخی «رادکان» در استان و شهرستان چناران (استانداری خراسان رضوی)

این منطقه تا سال  1344به عنوان مرکز بخش در تقسیمات کشوری جایگاهی رفی داشته ،اما پهس از آن سهیری قهقرایهی
را طی کرده است .جمعیت رادکان براساس سرشماری سال  3 ،1390هزار و  734نفر با هزار و  4خانوار بوده است.
در سمت شرق روستای رادکان و در ابتدای خیابان اصلی روستا ،خانه ای تاریخی با قدمت یکصهد سهاله وجهود
دارد .این خانه پس از آنکه مالک آن را مرمت و بازپیرایی کرد ،با مجوز اداره کل میراث فرهنگهی ،صهنای دسهتی و
گردشگری خراسان رضوی به اقامتگاه بوم گردی تبدیل شده است .خانه دو حیات اندرونی و بیرونی دارد .در حیات
اندرونی ،اسطبل و کبوترخانه و یک حوض کوچک قرار دارد و حیات بیرونی شامل اتاق های شاه نشین و اتهاقههای
تابستانه ،موزه ،چایخانه و شربتخانه در نیم طبقة دوم و حوض بزرگ آب است .امکانات اقامتی این خانهة تهاریخی
در حال حاضر عبارت اند از 12 :اتاق نام گذاریشده با بروج نجومی شامل اتاقهای شهاهنشهین (مجههز بهه سهرویس
بهداشتی) و اتاق های تابستانه ،چایخانه و شربتخانه ،غذاخوری 11 ،چشهمه سهرویس بهداشهتی ایرانهی و فرنگهی،
حمام ،کتابخانه و موزه.
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شکل :2 -تصاویری از اقامتگاه بومگردی ارگ رادکان (منبع :نگارنده ،دیماه )95

آثار تاریخی و گردشگری روستای رادکان
گردشگری روستایی که در حهال حاضهر از رونهق بسهیار خهوبی در سهطح جههان برخهوردار اسهت ،بیشهتر در
روستاهایی وجود دارد که از ظرفیت های تاریخی و طبیعی مناسبی بهره مند باشهند .در ایهن بخهش ،مههم تهرین آثهار
تاریخی و طبیعی روستای رادکان چناران بررسی شده اند که در تصمیم گیری برای ایجاد اقامتگاه و مطالعات آن نقش
مهمی داشتهاند.
جدول :1 -آثار تاریخی و گردشگری روستای رادکان
توضیحات کوتاه

نام آثار

این اثر تاریخی از مهم ترین آثار کهن کشور است که دستور ساخت آن را به خواجه نصیرالدین طوسی نسبت میدهند و از لحاظ
میل رادکان

مباحث نجومی ،تعیین ظهر شرعی ،پیدایش فصول ،شروع نوروز و ،...جایگاه و موقعیت بسهیار ارزشهمندی در بهین متخصصهان
داخلی و خارجی دارد .این اثر تاریخی در تاریخ  1310/10/15با شمارة  146در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

مرغزار یا النگ
رادکان
رودخانة
رادکان
امامزاده ابراهیم
مسجد جام
رادکان
حمام تاریخی
رادکان

چمنزاری طبیعی بوده که به دلیل سرسبزی و زیبایی به «بهشت خراسان» شهرت داشته و محلی برای شکار و تفریح و نیهز محهل
همایش ها ،تجمعات و آموزش های نظامی و ارتش حکام و پرورش اسب درگذشته ها بوده است و رودخانة مهم «کشهفرود» از
آن میگذرد.
این رودخانه که از رشته کوههای هزارمسجد سرچشمه می گیرد و در ضل شمالی روستا جریان دارد و باعث سیراب شدن دشهت
رادکان می شود ،از آبی همیشگی برخوردار است که به همراه مناظر طبیعی اطراف خود ،چشمانداز بسیار زیبایی را برای اههالی و
گردشگران آن به ارمغان میآورد.
این بقعة مذهبی در ابتدای ورودی درة رودخانة رادکان از سمت روستا قرار دارد.
بنایی تاریخی  -مذهبی که در حاشیة خیابان اصلی روستای «رادکان» واق شده است .این مسجد شامل یک شبستان سهتون دار و
حیاطی مستطیل شکل است .مسجد رادکان هیچ عنصر تزئینی ندارد و تنها کتیبة موجود در مسجد ،مؤید بنیان آن در سال  1332ه
ق و مضمون این کتیبه دربارة وقفیات مسجد رادکان است.
حمام رادکان مربوط به اوایل دورة قاجار در شهرستان چناران ،بخش مرکزی ،دهستان رادکان ،مجاور روستای رادکان واق شده و
در تاریخ  27اسفند  1386با شمارة ثبت  22299به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
منب  :ادارة کل میراث فرهنگی خراسان رضوی1396 ،
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش ،توصیفی  -تحلیلی مبتنی بر پرسش نامه است .اطالعات
نظری کتابخانه ای است و اطالعات مربوط به منطقة مدنظر با توزی و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با مردم روستایی
منطقة بررسی شده گردآوری شده است .واحد تحلیل در این پژوهش ،فرد روستایی است و جامعة آمهاری پهژوهش
حاضر را خانوار روستای رادکان (ساکن در روستا یا مهاجرتکرده بهه شههر) در سهال  1395تشهکیل داده اسهت .از
مجموع هزار و  4خانوار در روستای نمونه ،با فرمول کوکران حجم نمونة  146خانوار به دست آمده کهه در مرحلهة
بعد نسبت به سهم و حجم تعداد خانوار هر روستا ،تعداد نمونه ها محاسبه شده است .این افراد با روش نمونه گیهری
تصادفی  -طبقهای انتخاب شدهاند.
در این پژوهش ،پس از تدوین پرسش نامه برای تعیین میزان اعتبار (روایی) شهاخص ههای تهیهه شهده بهه منظهور
سنجش متغیرها ،از اعتبار محتوا استفاده شد .برای این منظور ،پرسش نامهة اولیهه را  10نفهر از داوران متخصهص در
حوزة مطالعات گردشگری ارزیابی و داوری و به لحاظ شکل و محتوا ،نظرات خود را دربارة پرسش های پرسش نامه
بیان کردند .براساس این ارزیابی ،بعضی از پرسشها حذف شدند و بعضی دیگر هم به لحاظ شکلی براساس نظرات
داوران تغییر کردند .درنهایت ،پرسش نامه برای آزمون پیشین آماده شد .برای تعیین میزان پایایی (برآورد همسانی یها
ثبات درونی) پرسش نامه نیز از آزمون کرونباخ استفاده و مشخص شد ضهریب آلفهای کرونبهاخ (بها رقهم  )0/91در
سطح باالیی قرار دارد.
دادههای پیمایش پس از گردآوری ،در نرمافزار  SPSSبازبینی و تجزیه و تحلیل شدند .پردازش دادهها در سهطح
توصیفی و استنباطی صورت پذیرفت .در بخش توصیفی آماره های توزی فراوانی ،میانگین درصد فراوانهی نسهبی و
تجمعی به کار رفت و در بخش استنباطی از تحلیل عاملی استفاده شد .تحلیل عاملی ،روشی آماری است کهه ههدف
آن ،خالصه کردن داده هاست .این روش برخالف رگرسیون چندگانه ،تحلیل تمایزی یا همبستگی کهانونی کهه در آن
متغیر وابسته و مستقل وجود دارد ،روشی هم وابسته است که در آن ،همهة متغیرهها بهه طهور همزمهان مهدنظر قهرار
می گیرند .هدف از به کارگیری این روش ،به دست آوردن وزن یا درجة اهمیت هر شاخص بهه صهورت کمّهی و نیهز
استخراج شاخص های ترکیبی غیرهمبسته (عامل ها) است؛ به بیان دیگر ،هدف آن ،کشف سهاده تهرین الگهو از میهان
الگوهای مربوط به روابط میان متغیرهاست و به دنبال این مطلب است که آیا متغیرهای دیده شده را میتوان بهر پایهة
تعداد کمتری متغیر (عامل) به گونة وسی و اساسی تبیین کرد یا نه (پورطاهری.)52 :1389 ،
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جدول :2 -شاخصهای پژوهش
ردیف

متغیر

منبع

1

ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم

توالیی1385 ،

2

توسعة همکاریهای محلی

مسروری جنت و فالحت1394 ،

3

زمینهسازی برای گردآوری اطالعات در زمینة فرهنگ ،آداب و رسوم ،فولکلور،
هنرهای بومی و...

فرجیراد و احسانی1390 ،

4

ایجاد فرصتهای شغلی جدید

5

جذب مناب مالی

توالیی1385 ،

6

حضور نخبگان در روستا

Suriya & Gruen, 2012

7

تنوعبخشی به تولیدات کشاورزی

سرایی و قاسمی1393 ،

8

افزایش سطح آگاهی و اطالعات مردم محلی

Jaafar, Bakri & Rasoolimanesh, 2015

9

شهرت بیشتر روستا

Trejos, Chiang & Huang, 2008

10

افزایش قیمت زمین و رونق معامالت ملک

فرجی راد و احسانی1390 ،

11

هویتبخشی به روستا

Trejos, Chiang & Huang, 2008

12

تقویت باورها و احترام به دانش محلیها

Giampiccoli & Kalis, 2012

13

بهبود الگوی معماری بومی

Kontogeorgopoulos, Churyen & Duangsaeng, 2014

14

گسترش فرهنگ استفاده از غذاهای سالم محلی

Stone & Rogerson, 2011

Stone & Rogerson, 2011

15

گسترش مشاغل خدماتی

توالیی1385 ،

16

گسترش کارگاه و صنعت

عزتپناه و همکاران1394 ،

17

ایجاد درآمد برای ساکنان

سرایی و قاسمی1393 ،

18

توسعة بازارهای محلی

فرجی راد و احسانی1390 ،

19

حفاظت از محیط زیست و طبیعت

Lee, Jan & Yang, 2013

20

تشویق به استفادهنکردن از ظروف یکبارمصرف

مسروری جنت و فالحت1394 ،

21

کاهش بهرهبرداری بیرویة کشاورزی

Lee, Jan & Yang, 2013

22

افزایش نشاط گردشگران

Jaafar, Bakri & Rasoolimanesh, 2015

23

تأمین مالی برای زیرساختار

Rebecca, Rose & Bor, 2015

24

تقویت اعتمادبهنفس و باور تواناییهای بومی

Giampiccoli & Kalis, 2012

25

گسترش فرصتهای شغلی برای زنان

توالیی1385 ،

26

افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی و ادراک مفهوم جهانیشدن

Armstrong, 2012

27

توسعة راههای ارتباطی

Suriya & Gruen, 2012

28

انجام مراسم مختلف محلی

فرجی راد و احسانی1390 ،

29

استفاده از مصالح هماهنگ با طبیعت

نیکنژاد و همکاران1392 ،

30

توجه به خانههای تاریخی و نگهداری از آنها

مسروری جنت و فالحت1394 ،

31

استفاده از معماری داخلی سادة محلی

فرجی راد و احسانی1390 ،

32

تأمین مالی برای مناطق حفاظتشده

نیکنژاد و همکاران1392 ،

33

افزایش امنیت

Giampiccoli & Kalis, 2012

34

جلوگیری از مهاجرت

Stone & Rogerson, 2011

35

برهمخوردن تعادل جمعیتی

Rebecca, Rose & Bor, 2015

36

ایجاد دوگانگی فرهنگی

Suriya & Gruen, 2012

37

گسترش ناهنجاری

سرایی و قاسمی1393 ،

38

تنوعبخشی به مناب درآمدی

فرجیراد و احسانی1390 ،

منب  :یافتههای پژوهش1396 ،
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یافتههای پژوهش
همان طور که در جدول زیر دیده می شود 70/7 ،درصد از پاسخگویان مرد و  293درصد زن هستند؛ از نظر سطح
تحصیالت فقط  8/7درصد پاسخگویان زیر دیپلم هستند و  45/6درصد نیز مهدرک لیسهانس و بهاالتر دارنهد .شهغل
 63درصد افراد آزاد است و  37درصد آنها شغل دولتی دارند .در این میان 65/2 ،درصد از پاسخگویان در روسهتا و
 34/8درصد در شهر اقامت دارند (جدول  .)3گفتنی است نفراتی که در حال حاضر در شهر ساکن اند ،اههالی بهومی
روستای رادکان هستند که یا به طور موقت ساکن شهر شدند یا بین شهر و روستا رفت وآمد دارنهد .در جهدول (،)3
ویژگیهای توصیفی در زمینة ویژگیهای دموگرافیک جامعة مدنظر دیده میشود.
جدول :3 -توزیع فراوانی پاسخدهندگان براساس ویژگیهای دموگرافیک
متغیر
جنسیت
محل زندگی

متغیر

محدوده

فراوانی

درصد

زن

27

29/3

زیر دیپلم

مرد

65

70/7

دیپلم

42

روستا

60

65/2

لیسانس

29

31/5

شهر

32

34/8

فوق لیسانس و باالتر

13

14/1

تحصیالت

محدوده

فراوانی

درصد

8

8/7
45/7

منب  :یافتههای پژوهش1396 ،

اولویتبندی شاخصهای مرتبط با اقامتگاههای بومگردی و تأثیر آنها بر توسعة روستای رادکان
دربارة متغیرهای مربوط به تأثیرگذاری اقامتگاههای بوم گردی بر توسعة روستای رادکان (براسهاس جهدول  )4بهه
ترتیب ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ،جذب مناب مالی ،گسترش مشاغل خدماتی ،گسترش کارگاه و صهنعت و
توسعة راههای ارتباطی ،بیشترین تأثیر را بر توسعة روستای رادکان داشتهاند؛ در مقابل ،متغیرهای تهأمین مهالی بهرای
مناطق حفاظت شده ،افزایش نشهاط گردشهگران و گسهترش ناهنجهاری ،کمتهرین میهانگین تأثیرگهذاری را بهه خهود
اختصاص دادهاند .اولویت سایر متغیرها در جدول ( )4آمده است.
جدول :4 -دیدگاه پاسخگویان دربارة میزان تأثیر متغیرهای مربوط به شکلگیری اقامتگاههای بومگردی
متغیر

میانگین رتبهای

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم

4.76

0.515

0.108

1

جذب مناب مالی

4.74

0.494

0.104

2

گسترش مشاغل خدماتی

4.69

0.463

0.099

3

گسترش کارگاه و صنعت

4.62

0.597

0.129

4

توسعة راههای ارتباطی

4.09

0.909

0.222

5

گسترش فرصتهای شغلی برای زنان

4.05

0.673

0.166

6

شهرت بیشتر روستا

4.05

0.812

0.200

7

افزایش امنیت

4.04

0.531

0.131

8

تنوعبخشی به مناب درآمدی

4

0.572

0.143

9

زمینهسازی برای گردآوری اطالعات دربارة فرهنگ و آداب و رسوم

3.99

0.759

0.190

10
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تأمین مالی برای زیرساختها

3.89

0.758

0.195

11

تنوعبخشی به تولیدات کشاورزی

3.82

0.651

0.170

12

افزایش قیمت زمین و رونق معامالت ملک

3.81

0.776

0.204

13

ایجاد فرصتهای شغلی جدید

3.8

0.71

0.187

14

استفاده از مصالح هماهنگ با طبیعت

3.79

0.825

0.218

15

بهبود الگوی معماری بومی

3.79

0.701

0.185

16

جلوگیری از مهاجرت

3.7

1.182

0.319

17

افزایش سطح آگاهی و اطالعات مردم محلی

3.49

0.691

0.198

18

حفاظت از محیط زیست و طبیعی

3.46

0.836

0.242

19

توجه به خانههای تاریخی و نگهداری از آنها

3.21

0.954

0.297

20

هویتبخشی به روستا

3.18

0.52

0.164

21

تقویت باورها و احترام به دانش محلیها

3.17

0.517

0.163

22

تقویت اعتمادبهنفس و باور تواناییهای بومی

3.13

0.889

0.284

23

حضور نخبگان در روستا

3.07

0.756

0.246

24

تشویق به استفادهنکردن از ظروف یکبارمصرف ،بهویژه در پذیراییها

2.95

0.498

0.169

25

انجام مراسم مختلف محلی

2.93

0.691

0.236

26

استفاده از معماری داخلی سادة محلی

2.92

0.767

0.263

27

کاهش بهرهبرداری بیرویة کشاورزی

2.87

0.815

0.284

28

توسعة بازارهای محلی

2.86

0.668

0.234

29

برهمخوردن تعادل جمعیتی

2.81

0.434

0.154

30

ایجاد دوگانگی فرهنگی

2.61

0.763

0.292

31

افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی و ادراک مفهوم جهانیشدن

2.51

0.772

0.308

32

ایجاد درآمد برای ساکنان

2.45

0.7

0.286

33

گسترش فرهنگ استفاده از غذاهای سالم محلی

2.38

0.667

0.280

34

تأمین مالی برای مناطق حفاظتشده

2.37

1.056

0.446

35

افزایش نشاط گردشگران

2.27

0.612

0.270

36

گسترش ناهنجاری

1.71

0.899

0.526

37

* مقیاس( 1 :بسیار کم)( 2 ،کم)( 3 ،متوسط)( 4 ،زیاد) و ( 5بسیار زیاد)

تحلیل عاملی متغیرهای مرتبط با تأثیر اقامتگاه بومگردی بر توسعة سکونتگاههای روستایی
در پژوهش حاضر آثار شناسایی شدة اقامتگاه بوم گردی بر توسعة روستای رادکان چناران براساس چند متغیر کلی
ارائه می شود .بدین منظور از تحلیل عاملی به روش «تجزیة مؤلفه های اصلی» استفاده شد که هدف از انجام آن ،رفه
مشکل وابستگی درونی مجموعه ای از متغیرها و تلخیص آنها در چند مؤلفه یا عامل است (شریفی و خالدی:1388 ،
 .)202در مرحلة انتخاب متغیرها با تشکیل مهاتریس همبسهتگی ،متغیرههایی کهه بها ههیچ یهک از متغیرههای دیگهر
هم بستگی ندارند ،حذف میشوند .یکی از راههای بررسی وجود همبستگی بین متغیرها ،مقدار آمارة  KMOاست که
دامنة آن از  0تا  1در نوسان است؛ چنانچه مقدار این آماره بیش از  0/70باشد ،همبستگیهای موجهود بهرای تحلیهل
عاملی مناسب هستند (غیاثوند .)229 :1387 ،جدول ( ،)5معیار  KMOو نتایج آزمون بارتلت را نشان میدهد.
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جدول :5 -نتایج آمارة  KMOو آزمون بارتلت دربارة آثار اقامتگاه بومگردی بر توسعة روستای رادکان
مقدار KMO

آزمون بارتلت

درجة آزادی

سطح معناداری

0.874

632.589

435

0.000

منب  :یافتههای پژوهش1395 ،

بها توجهه بهه جهدول ،مقهدار آمهارة  KMOبرابهر بها  0/874اسهت کهه تأییدکننهدة تحلیهل عهاملی و بیهانکننههدة
مناسببودن آن است؛ همچنین نتایج آزمون کرویت بارتلت نیز در سطح صفر معنهادار اسهت )(sig<0/01؛ بهه ایهن
مفهوم که بین متغیرها همبستگی معناداری وجود دارد .در این پژوهش ،مقدار شاخص کفایت نمونهه بهرداری 1برابهر
با  0/874است که نشان دهندة کفایت نمونه گیری اسهت .همچنهین میهزان مجهذور کهای کرویهت بارتلهت 632/589
است که با درجة آزادی  435در سطح معناداری صفر حاکی از مناسهببهودن دادههاسهت و بهر ایهن اسهاس دادههها
برای تحلیل عاملی کاربرد دارند .درمجموع از میان  35مؤلفة بررسی شده بها توجهه بهه مهالک کیسهر ،هشهت عامهل
استخراج (جدول  )6و پس از چرخش عاملی به روش  ،Varimaxآثهار اقامتگهاهههای بهوم گهردی در هشهت عامهل
دسته بندی و عوامل نیز با توجه به ماهیت متغیرها نام گذاری شهدند .ایهن هشهت عامهل حهدود  88/69درصهد آثهار
اقامتگاههای بوم گردی را تبیین می کنند 11 .درصد از واریانس باقی مانده مربهوط بهه سهایر متغیرههایی اسهت کهه در
این پژوهش پیشبینی نشده بود.
در جدول ( ،)6مقدار ویژه و درصد واریانس و درصد واریانس تراکمی متناظر با تمام عهواملی نشهان داده شهده
است که مقادیر ویژة آنها بیشتر از  1بوده است.
جدول :6 -عوامل استخراجشده ،مقادیر ویژه و درصد تبیین واریانس آنها از مجموعة شاخصها
پس از دوران

پیش از دوران

درصد تجمعی

درصد

واریانس

واریانس

15.561

15.561

4.354

29.276

13.715

3.840

40.340

42.815

13.539

3.791

54.572

14.232

55.259

12.444

3.484

64.921

10.348

2.898

66.074

10.815

3.028

74.441

9.521

2.666

74.441

74.838

8.764

2.454

80.739

6.298

1.763

80.739

6.298

83.080

8.242

2.308

85.490

4.751

1.330

85.490

4.751

1.330

88.687

5.607

1.850

88.687

3.197

1.175

88.687

3.197

1.175

جمع کل

عوامل

مجموع مجذورات بار عاملی

مجموع مجذورات بار عاملی

مقادیر ویژة اولیه

درصد تجمعی

درصد

واریانس

واریانس

21.646

21.646

6.061

18.694

5.234

40.340

3.985

54.572

14.232

64.921

10.348

2.898

9.521

2.666

5

1.763

6
7
8

جمع کل

درصد تجمعی

درصد

جمع

واریانس

واریانس

کل

21.646

21.646

6.061

1

18.694

5.234

2

3.985

3
4

منب  :استخراجشده از پرسشنامه؛ Extraction Method: Principal Component Analysis

)Kaiser-Meyer-Olkin of Sampling Adeqeacy (KMO
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جدول زیر ،بارهای عاملی  8عامل باقیمانده را پس از چرخش نشان میدهد .با توجه به میزان همبستگی هریهک
از شاخصها و نتیجة تحلیل عاملی روی  37شاخص 8 ،عامل به منزلة آثار اصلی شناسایی و امکان نهامگهذاری آنهها
فراهم شد .در ادامه متغیرهای بارگذاری شده در عوامل هشتگانة این پژوهش را مهیتهوان بهه شهرح زیهر تحلیهل و
نامگذاری کرد.
جدول :7 -بارهای عاملی عوامل هشتگانة اثرگذار بر توسعة روستایی از طریق اقامتگاه بومگردی
ردیف

متغیر

بار عاملی

1

ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم

0.950

2

گسترش فرصتهای شغلی برای زنان

0.910

3

ایجاد فرصتهای شغلی جدید

0.793

4

گسترش کارگاه و صنعت

0.914

5

جذب مناب مالی

0.933

عامل دوم:

6

تنوعبخشی به تولیدات کشاورزی

0.820

افزایش تولید و درآمد

7

ایجاد درآمد برای ساکنان

0.558

8

شهرت بیشتر روستا

0.895

9

زمینهسازی برای گردآوری اطالعات دربارة فرهنگ ،آداب
و رسوم ،هنرهای بومی و...

شماره  /نام عامل
عامل اول:
اشتغالزایی

عامل سوم:

10

هویتبخشی به روستا

11

تقویت باورها و احترام به دانش محلیها

0.691

12

انجام مراسم مختلف محلی

0.632

13

گسترش فرهنگ استفاده از غذاهای سالم محلی

0.554

14

گسترش مشاغل خدماتی

0.926

15

تنوعبخشی به مناب درآمدی

0.867

عامل چهارم:

16

افزایش قیمت زمین و رونق معامالت ملک

0.802

رونقبخش خدمات

17

توسعة بازارهای محلی

0.600

18

حفاظت از محیط زیست و طبیعی

0.736

19

در پذیراییها

0.658

تقویت هویت محلی

عامل پنجم:
زیستمحیطی

20

کاهش بهرهبرداری بیرویة کشاورزی

0.612

21

افزایش سطح آگاهی و اطالعات مردم محلی

0.739

22

تقویت اعتمادبهنفس و باور تواناییهای بومی

0.691

عامل ششم:

23

حضور نخبگان در روستا

0.661

بهبود نگرش و

24

افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی و ادراک
مفهوم جهانیشدن

ویژه

تبیینشده

6.061

5.234

21.646

18.694

0.861
0.708

تشویق به استفادهنکردن از ظروف یکبارمصرف ،بهویژه

مقدار

درصد واریانس

0.567

25

توسعة راههای ارتباطی

0.911

26

تأمین مالی برای زیرساختها

0.852

27

استفاده از مصالح هماهنگ با طبیعت

0.765

3.985

2.898

2.666

1.763

14.23

10.348

9.521

6.298

آگاهی جامعه

عامل هفتم:
کالبدی  -معماری

1.330

4.751
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28

بهبود الگوی معماری بومی

0.756

29

توجه به خانههای تاریخی و نگهداری از آنها

0.722

30

استفاده از معماری داخلی سادة محلی

0.614

31

افزایش امنیت

0.887

32

جلوگیری از مهاجرت

0.741

33

برهمخوردن تعادل جمعیتی

0.578

34

ایجاد دوگانگی فرهنگی

0.569

35

تأمین مالی برای مناطق حفاظتشده

0.498

36

افزایش نشاط گردشگران

0.437

37

گسترش ناهنجاری

0.496

عامل هشتم:
اجتماعی  -فرهنگی

1.175

3.197

منب  :یافتههای پژوهش1395 ،

شکل :3 -مدل حاصل از تحلیل عاملی تأثیر اقامتگاههای بومگردی بر توسعة سکونتگاههای روستایی
منب  :یافتههای پژوهش1396 ،

بنا بر یافته های به دست آمده از تحلیل عاملی ،عوامل اصلی تأثیرگذار بر توسعة پایدار روستایی بهه واسهطة ایجهاد
اقامتگاههای بومگردی به ترتیب عبارتاند از:
عامل اشتغالزایی با واریانس ( 21/65ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ،گسترش فرصتهای شغلی برای زنهان،
ایجاد فرصتهای شغلی جدید)؛
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عامل افزایش تولید و درآمد با واریانس ( 18/69گسترش کارگاه و صنعت ،جذب منهاب مهالی ،تنهوع بخشهی بهه
تولیدات کشاورزی ،ایجاد درآمد برای ساکنان)؛
عامل تقویت هویت محلی با واریانس ( 14/23شهرت بیشتر روستا ،زمینه سازی برای گردآوری اطالعات دربهارة
فرهنگ ،آداب و رسوم ،فولکلور ،هنرهای بومی و ،...هویت بخشی بهه روسهتا ،تقویهت باورهها و احتهرام بهه دانهش
محلیها ،انجام مراسم مختلف محلی ،گسترش فرهنگ استفاده از غذاهای سالم محلی)؛
عامل رونق بخش خدمات با واریانس ( 10/35گسترش مشاغل خدماتی ،تنوع بخشی بهه منهاب درآمهدی ،افهزایش
قیمت زمین و رونق معامالت ملک ،توسعة بازارهای محلی)؛
عامل زیست محیطی با واریانس ( 9/52حفاظت از محیط زیست و طبیعی ،تشویق بهه اسهتفادهنکهردن از ظهروف
یکبارمصرف بهویژه در پذیراییها ،کاهش بهرهبرداری بیرویة کشاورزی)؛
عامل بهبود نگرش و آگاهی جامعه با واریانس ( 6/3افهزایش سهطح آگهاهی و اطالعهات مهردم محلهی ،تقویهت
اعتمادبهنفس و باور تواناییهای بومی ،حضور نخبگان در روستا ،افزایش حضهور گردشهگران داخلهی و خهارجی و
ادراک مفهوم جهانیشدن)؛
عامل کالبدی  -معماری با واریانس ( 4/75توسعة راهههای ارتبهاطی ،بهبهود الگهوی معمهاری بهومی ،اسهتفاده از
مصالح هماهنگ با طبیعت ،توجه به خانههای تاریخی و نگهداری از آنها ،استفاده از معماری داخلی سادة محلی)؛
عامل اجتماعی  -فرهنگی با واریانس ( 3/12افزایش امنیت ،جلوگیری از مهاجرت ،برهم خوردن تعادل جمعیتی،
ایجاد دوگانگی فرهنگی ،گسترش ناهنجاری ،افزایش نشاط گردشگران).
گفتنی است عوامل کالبدی  -معماری و اجتماعی  -فرهنگی با توجه به میزان واریانس تبیین کنندة کمّهی کهه بهه
نسبت سایر عوامل دارند ،کمترین تأثیر را بر توسعة پایدار روسهتایی (بهه واسهطة ایجهاد اقامتگهاهههای بهوم گهردی)
داشتهاند.
در ادامه برای بررسی میزان عوامل مؤثر بر توسعة روستای رادکان به واسطة شکلگیری اقامتگاهههای بهومگهردی
(متغیرهای مؤثر بر هر عامل با هم ترکیب) و با توجه به نرمالبهودن متغیرههای پهژوهش از آزمهون  Tتهک نمونهه ای
استفاده شده است؛ بنابراین میانگین محاسبه شدة عوامل هشت گانه با میهانگین فرضهی  3سهنجش و ثابهت مهی شهود
میانگین واقعی نظر کل پاسخگویان از  3بیشتر و در حد باالست و با توجه به میزان معناداری به دست آمده کهه بهرای
تمام ابعاد کمتر از  0/05است ،این ابعاد معنادار و تعمیم دادنی به کل جامعه است؛ همچنین حهد بهاال و پهایین تمهام
عوامل مثبت بوده است؛ بدین معنا که میانگین جامعه در این ابعاد بیش از مقدار مورد آزمون است؛ این نتیجه گویای
این است که در روستای رادکان ،عوامل بررسی شده در افزایش توسعة روستا ناشی از گردشگری بهوم گهردی نقهش
بسیار مثبتی دارند؛ از این بین ،عامل چهارم (رونق بخش خدمات) با آمارة  9/11و عامل اول (اشتغال زایهی) بها آمهارة
 ،8/62بیشترین نقش را داشتهاند (جدول .)8
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جدول :8 -بررسی نقش عوامل استخراجشده از تحلیل عاملی در توسعة روستای رادکان (آزمون  Tتکنمونهای )
متغیرهای پژوهش

آمارة t

میانگین

انحراف

میزان

اختالف

معیار

معنادار

95% Confidence Interval
of the Difference

میانگین

Lower

Upper

عامل اول :اشتغال زایی

8.619

3.347

0.556

0.000

0.35

0.268

0.427

عامل دوم :افزایش تولید و درآمد

8.027

3.263

0.452

0.000

0.26

0.198

0.328

عامل سوم :تقویت هویت محلی

5.575

3.198

0.489

0.000

0.20

0.128

0.268

عامل چهارم :رونقبخش خدمات

9.113

3.237

0.359

0.000

0.24

0.186

0.289

عامل پنجم :زیستمحیطی

5.417

3.185

0.470

0.000

0.18

0.117

0.252

عامل ششم :بهبود نگرش و آگاهی جامعه

6.585

3.173

0.362

0.000

0.17

0.121

0.225

عامل هفتم :کالبدی  -معماری

6.254

3.211

0.466

0.000

0.21

0.145

0.278

عامل هشتم :اجتماعی  -فرهنگی

3.052

3.083

0.373

0.003

0.08

0.029

0.136

منب  :یافتههای پژوهش1396 ،

نتیجهگیری و پیشنهادها
ماشینی شدن زندگی شهری و مسائل و مشکالت ناشی از آن باعث گرایش مردم به استفاده از فضاهای طبیعهی و
بومی شده است که با فرهنگ و جغرافیای آنها انطباق دارد .بسهیاری از روسهتاها ،بهه ویهژه روسهتاهای برخهوردار از
چشم اندازهای متنوع گردشگری ،در اواخر هفته و تعطیالت ،شاهد حضور گردشگرانی هستند که مایهل انهد فهار از
هیاهوی زندگی پرتالطم شهری ،لحظاتی را در فضای آرام روستاها به سر برند که با حقیقت سرشت آدمی نزدیکهی
بیشتری دارد .حضور گردشگران در این دسته از روستاها ،فرصت مغتنمی است تا عالوه بهر فهراهم آمهدن امکانهات
مورد نیاز آنها ،سطح خدمات روستایی افزایش یابد و بستر توسعة روستایی از طریق اقتصاد گردشگری شکل گیهرد؛
البته باید فضای روستا را به گونه ای مدیریت کرد تا کمترین آسیب متوجه محیط زیست آنجا شود و رشهد و تعهالی
پایدار آنها را دربرداشته باشد.
نگاهی از سر تأمل به روستاهای گردشگرپذیر نشان می دهد تاکنون آنطور که باید خدمات گردشهگری (رفهاهی،
پذیرایی ،اقامتی و )...در آنها ارائه نشده است؛ به همین دلیل مانهدگاری گردشهگران در روسهتا ،انهدک اسهت و گهاه
محیط زیست آن نیز آسیب می بیند .این عامل به طور یقین دو طرف (گردشگر و جامعة میزبهان) را تها حهد زیهادی
ناخرسند نگه می دارد و همچنین منطبق نبودن تقاضای گردشهگری بها خهدمات ارائهه شهده از سهوی جامعهة محلهی،
آسیبهای زیستمحیطی زیادی را بر پیکرة این نوع روستاها وارد میکند.
در پژوهش حاضر آثار شناسایی شدة اقامتگاه بوم گردی بر توسعة روستای رادکهان چنهاران براسهاس چنهد متغیهر
بررسی شده است .با توجه به نظرسنجی انجام شده به ترتیب ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ،جذب منهاب مهالی،
گسترش مشاغل خدماتی ،گسترش کارگاه و صنعت و توسعة راههای ارتباطی ،مهم ترین آثهار شهکل گیهری اقامتگهاه
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بوم گردی در روستای رادکان بوده اند؛ در مقابل ،متغیرهای تأمین مالی برای مناطق حفاظهت شهدة فرهنگهی ،افهزایش
نشاط گردشگران و گسترش ناهنجاری ،کمترین میانگین تأثیرگذاری را به خود اختصاص دادهاند.
در ادامه برای تحلیل آثار شناسایی شدة اقامتگاه بوم گردی بر توسعة روستای رادکان براساس چند متغیهر کلهی ،از
تحلیل عاملی به روش «تجزیة مؤلفه های اصلی» استفاده شد .با توجه به مقدار آمهارة  )0/874( KMOمشهخص شهد
تحلیل عاملی برای این آزمون مناسب است؛ همچنین نتایج آزمون کرویت بارتلت نیز در سطح صهفر معنهادار اسهت
)(sig<0/01؛ به این مفهوم که بین متغیرها ،همبستگی معناداری وجود دارد؛ بنابراین پس از چرخش عاملی به روش
 ،Varimaxآثار اقامتگاههای بوم گردی در هشت عامل دسته بندی شدند .این هشت عامهل درمجمهوع حهدود 88/69
درصد آثار اقامتگاههای بوم گردی را تبیین می کنند .عوامل اصلی تأثیرگذار بر توسعة پایدار روستایی به واسطة ایجهاد
اقامتگاههای بومگردی عبارتاند از:
عامل اشتغال زایی که  21/65درصد اثرگذاری اقامتگاه بوم گردی را تبیین می کند و شامل متغیرهای ایجاد اشهتغال
مستقیم و غیرمستقیم ،گسترش فرصتهای شغلی برای زنان و ایجاد فرصتهای شغلی جدید است؛
عامل افزایش تولید و درآمد با واریانس  18/69و عامل تقویت هویت محلی با واریانس  ،14/23بیشترین درصهد
اثرگذاری اقامتگاه بومگردی را بر توسعة روستای رادکان تبیین میکنند؛
این نتایج با یافتههای سرایی و قاسمی ( ،)1393توالیی ( )1385و فرجی راد و احسانی ( )1390همسوست.
در مقابل ،عوامل کالبدی  -معماری با واریانس  4/75و اجتماعی  -فرهنگی با واریهانس  ،3/12کمتهرین تهأثیر را
بر توسعة پایدار روستایی (به واسطة ایجاد اقامتگاههای بومگردی) داشتهاند.
در ادامه با توجه به نتایج آزمون  Tتک نمونه ای ،حد باال و پایین تمام عوامل مثبت بوده اسهت؛ بهدین معنهی کهه
میانگین جامعه در این ابعاد بیش از مقدار مورد آزمون است؛ این نتیجه گویای ایهن اسهت کهه در روسهتای رادکهان
عوامل بررسی شده در افزایش توسعة روستا ناشی از گردشگری بوم گردی نقش بسهیار مثبتهی دارنهد؛ عامهل چههارم
(رونقبخش خدمات) با آمارة  9/11و عامل اول (اشتغالزایی) با آمارة  ،8/62بیشترین نقش را داشتهاند.
نتایج پژوهش نشان می دهد حضور گردشگران در روستای مدنظر باعث ارتقا زندگی جامعة محلی شهده اسهت.
ایجاد شغل های مرتبط با گردشگری ،زمینة جلوگیری از مهاجرت مردم روستا را به شهرهای بزرگ فراهم می سهازد.
تالش برای توزی عادالنة درآمد و روند درست افزایش درآمدهای حاصل از گردشگری در منطقه ،در پیشهگیری از
آثار منفی گردشگری در منطقه ازجمله رقابتهای ناسالم و بروز اختالفات محلی نقش مهمی را ایفا میکند.
از دیگر نتایج این پژوهش ،تأثیر رونق گردشگری در منطقه بر حضور فعال زنان در فعالیتهای اجتماعی ،بهویژه
تولید صنای دستی بومی است .ایجاد انگیزه در زنان برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی مرتبط با گردشگری ،از
دیگر آثار مثبت رونق گردشگری در این روستا بوده است.
به طور کلی در زمینههای اقتصادی و زیستمحیطی ،مردم دیدگاه مثبتی به آثار این متغیرها داشتهاند؛ برای نمونهه
مردم نگرش مثبتی به نقش بوم گردی در افزایش درآمد ساکنان یا حفظ گونه ها و جانوران بومی داشته اند که درنتیجه
باعث به وجودآمدن نگرش مثبتی به آیندة بوم گردی در میان ساکنان و این امر به صورت غیرمستقیم باعهث حمایهت
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جامعة محلی از بوم گردی شده است .همچنین نکتة جالب توجه این پژوهش آن است که آثار اجتماعی بهوم گهردی،
برای نمونه نقش بوم گردی در ایجاد همبستگی میان ساکنان یا افزایش توانمندی محلی ،به صورت مستقیم بر متغیهر
حمایت از بوم گردی اثر گذاشته و باعث شده است مردم با توجه به درنظرگرفتن آثار مثبت اجتماعی بهوم گهردی ،از
این امر استقبال کنند.
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