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  یدر توسعه نواح ایران  بوم گردی اقامتگاه های جادیا ریتاث یسرو بر لیتحل

   ی منطقه ا داریتوسعه پا یدر راستا  ییروستا

 

 , ایران نور امیدانشگاه پ ینیکارآفر  تیری رشته مد اریاستاد: ی فردجاععلی ش
 .رانیواحد مرودشت، مرودشت، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یانسان یایاستاد گروه جغراف : علی شکور

 

 چکیده 

شکل گرفتند و    یعیطبو    ی خیآثار تار  یبزرگ و دارا   یاطراف شهرها   یاست در روستاها   ی چند سال  ی بوم گرد  یهااقامتگاه       

است تا اسباب    یعامل  ،یدوست آدم   عتیو فطرت طب  ین یمشکالت شهرنش  ی. از طرفکنندیم   تی ها حمااز آن   یمتول  یهاسازمان 

ا   ا و خدمات آن ر  یگردشگر   ق یاز طر  ییتوسعة روستا  آورد.  ا   ی پژوهش کاربرد  ن یفراهم  و    ی گردبوم   ی هااقامتگاه   جاد یبا هدف 

و از    یشیماپی–یفیاز اطالعات، توص  ی ریگبا بهره   ،یا منطقه  داری توسعه پا  ی در راستا  ییروستا  ی هاونتگاه نقش آن بر توسعة سک

شناسا  قیطر به  اقدام  کارشناسان  با  معمولفه   ییمصاحبه  و  شناسا  ی ارهایها  عوامل  سپس  و  نموده  غالب    ییموثر  در  شده 

(، استان  یچهاراستان، استان مازندران)شمال  ییروستا   یساکنان نواح نفر از  384که    ی نمونه آمار  ار یدر اخت  یفاز  یپرسشنامه دلف

ا یفارس)جنوب جنوبی)غربالمی(،  خراسان  و  م ی)شرق ی(  تصادف  باشند، ی (  داده  د یگرد  ع یتوز  ی بصورت  از  و  استفاده  با  ها 

عامل استخراج شده    8کننده    ان یب  ر، یمتغ37لیپژوهش از تقل  ج یشد. نتا  ل یو تحل  ه یتجز  ی عاملل یدر قالب روش تحل  spssافزارم نر

که رضا90/79بود  از  نشان  تحل  بخشت ی درصد  متغ  ی عاملل یبودن  برا   ی بررس  ی رهایو  دارد،  عامل    اساسن یشده 

اثرگذار19/72ییزا اشتغال  تب  ی دگربوم   ی هااقامتگاه   ی درصد  ا   کندی م   ن ییرا  شامل  مستق  جادیکه  غ  م یاشتغال    م، یرمستقیو 

و  32/17انسیو درآمد با وار دیتول  ش یعامل افزا   باشد؛ یم   د یجد  ی شغل  ی هافرصت  جادیان و ا زن  ی برا   ی شغل  یهاگسترش فرصت 

تقو ب96/13انسیبا وار  ی محل  ت یهو  ت یعامل  کالبد  ن ی شتری،  وار  معماری–یدرصد و عوامل  با    فرهنگی –یاجتماع  و   9/3انسیبا 

  کنند،ی م   نییمناطق مورد مطالعه را تب  یی روستا  یواحرا بر توسعه ن  ی بوم گرد  یهااقامتگاه   یدرصد اثرگذار  ن یکمتر38/1انسیوار

نمونهTآزمون  نیهمچن آماره    ،یا تک  با  اول)اشتغال 64/8عامل چهارم)رونق بخش خدمات(  عامل  آمارهییزا و  با    ن ی شتریب51/7( 

 اند.  داشته نهیزم  ن یا نقش را در 

 .  ی، گردشگر ی عامل ل ی حل، ت ی منطقه ا   داری، توسعه پا ی بوم گرد ی اقامتگاه ها: گان کلیدیه واژ
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  مقدمه
اجتناب   یک واقعیت  به  ارتباطی   و   امنیتی  بهداشتی،  اقتصادی،  هایزیرساخت   گسترش  به  توجه  با  یکم  و   بیست  قرن  در  گردشگری

  ی ملزومات زندگ جزء مختلف هایانگیزه  با گردشگری برای  نقاط دیگر به سفر . ( 8: 1397است)موقرپاك و قربانی،  گشته بدل ناپذیر
  از   فراتر  رویکردی  درنوردیده و  را   المللی   بین  و  ملی  مرزهای  که   می دهد  شکل  را   جریانی   واقع  در   و   می شود  محسوب   قرن   این  در

 چندان  دو   اهمیتی  اقتصادی  ابعاد  در  جهان، به خصوص  در   گردشگری  جریان  مبنا  این  (. بر7:  1395است )سقایی،    یافته  ملت  دولت
  2004  سال  در گردشگری  در صادارات  همچنین  و خصوصی و   دولتی گذاری  سرمایه  گردشگری،  رفمص  که  گونه ای  به.  است  یافته

باال بردن    ،تنوع بخشی به اقتصاد(. Chiang Lee , 2014:180تریلیون دالر داشته است ) 5/5درصد و در حدود  9/5معادل  رشدی
انسانیشاخص توسعه ی  ا  ،های  آلودگی بیش  و  از صنعتی شدن  ناشی  ویژه شهرهای بزرگمشکالت  به  استاندارد شهرها    ، ز حد 

روستاییمهاجرت انسانی  ،های  نیروی  کارآمدی  و  وری  بهره  زایی  ،افزایش  فرهنگ   ،اشتغال  گفتمانتعامل  و  محیط    ،هاها  حفظ 
. هر یک ( 2:  1394)زردان و منصوربهمنی،  هایی است که جهان امروز با آن روبرو استو در مجموع توسعه پایدار از دغدغه  ،زیست

کشورهایی که به متنوع   ،های مذکور را بیابند. در این میاناز کشورها در هر سطحی از توسعه در تالشند که پاسخ الزم به دغدغه
ها و  های آن یا خلق راه سازی اقتصاد روی آورده اند و می خواهند خود را از اقتصاد تک پایه ای برهانند در جستجوی شناخت راه 

ها گردشگری است که اغلب کشورها به ویژه کشورهایی که به لحاظ موقعیت مکانی از این  ند. یکی از این روشهای جدیدروش
های توسعه ی ملی خود گنجانده اند تا از این طریق بتوانند فرآیند توسعه ی ملی خود را سرعت  آن را در برنامه  ،مزیت برخوردارند

.Ashley & Goodwin , 2011)بخشند گزیدتوریسم    (  و  نوین  شکلی  اکنون  که  دارد  مختلفی  ای  انواع  عنوان ه  با  توریسم  از 
عنوان ابزاری جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی و یکی ه  ب  ،توریسم روستایی، با هدف توسعه پایدار جوامع محلی در نواحی روستایی

توریسمی است که مربوط به    ، حال رشد تورسیم  از مهمترین مشاغل مدرن در مناطق روستایی ارتقاء یافته است. از انواع مهم و در 
بکر به    یعیاز مناطق طب  دیدر بوم گردی، بازداز آنجا که  (.    Walpole & Goodwin, 2000: 5)روستا و مناطق روستایی می باشد

اکوس از  محافظت  با  که  است  محل  ستم،ینحوی  جوامع  شان  و   زین  یبه  شود  احترام  اروجی،  توجه  و  جبات  مو(،  99:  1398)حسام 
 توسعه  اثرات مثبت آنها را در اشتغال زایی،  اقامتگاه ها،لزوم توجه به  بر این اساس    سازندمینیز فراهم   را  رضایتمندی جامعه میزبان

ایجاد فضایی   پایدار و ارتقاء سطح زندگی جامعه محلی بررسی می کند. تقویت و توسعه ایده خانه های بوم گردی ضمن کمک به
بافت های قدیمی و ارزشمند   ان از حضور در اقامتگاهای سنتی و از جنس طبیعت زمینه را برای حفظ و یا احیایبرای لذت گردشگر

 . ( 65-64: 1390)فرجی راد و احسانی، کشورمان ایران مهیا می سازد
انداز زیبا، ویژگی  روستاها به لحاظ داشتن شرایط وموقعیت طبیعی وتاریخی، مناطق ییالق با چشم    بر این مبنا در پژوهش حاضر

توسعه  برای  را  زمینه  تواند  می  مناسب  گذاری  سرمایه  با  مدیریت صحیح همراه  و  ریزی  برنامه  با  و...  ارتفاعات  محیطی،  زیست 
اکوتوریسم فراهم کند. که اگر از این مواهب خدادای استفاده درست شود عالوه بر اینکه به توسعه صنعت توریسم و ایجاد اشتغال  

های مسلط توریسم و اکوتوریسم مطرح  نقش مهمی در توسعه پایدار روستایی خواهد داشت. رهیافتی که در گفتمان  کمک می کند
ها و بسترهای توسعه این نوع از اکوتوریسم فراهم های بوم گردی در مناطقی است که پتانسیل شده است رهیافت توسعه اقامتگاه 

هایی که با مشخصات و شاکله توسعه بوم آورد و منتج از محیط و رعایت محیط  است. در این رهیافت توریست با اقامت در مکان
زیست و احترام به محیط زیست با لذت بردن از سفر و کسب تجربه ای جدید، تعریفی نو از توریسم و اکوتوریسم به دست می دهد.  

گردی، اصطالحی های بومخوردار است، اقامتگاه هرچند ایجاد فضاهای اقامتی روستایی در سطح جهان از سابقة زیادی بربطور کلی  
های توسعة گردشگری ترین مؤلفهاست که طی چند سال اخیر در سطح گردشگری روستایی کشور رایج شده است و یکی از مهم

، اجتماعی و  گردی در روستاها، آثار اقتصادیهای بوم آید. بدون شک ایجاد و بسترسازی برای توسعة اقامتگاهبه شمار میروستایی  
مند خواهد کرد. در این راستا این  محیطی بسیاری را در پی خواهد داشت و نتایج آن سراسر فضای جغرافیایی کشور را بهرهزیست 

به بررسی نتایج اجتماعی و اقتصادی اقامتگاه های بوم گردی روستایی و ایجاد کمپ های گردشگری در راستای توسعه   پژوهش
ا  در  ای  منطقه  پردازد.پایدار  می  فوق   یران  موضوع  محوریت  با  گرفته  صورت  های  پژوهش  پیشینه  بررسی  به  راستا  این  در 

 پردازیم: می
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 )بررسی پیشینه پژوهش های صورت گرفته( .  1جدول 

 شرح  عنوان پؤوهش  نظریه پرداز

 دانا   یفرج
 (1390  ) 

بوم   ی هااقامتگاه  ر یتاث ی بررس
  یبر ارتقاء سطح زندگ  ی گرد

گرمه و    یروستاها  یحل جامعه م
دراز   بیش  

یافته های پژوهش نشان دهندة آن است که سیاست های توسعه اکوتوریسم درایران ، نیازمند دقت در  
 .  بسترسازی هماهنگ با نیازهای واقعی اکوتوریسم براساس اصول توسعه پایداراست

نژاد و   کین
 همکاران 

  (1391 ) 

  یط یمح ست یآثار ز
بر    دیبا تاک  یگردشگر

 سم یاکوتور

  یگردشگر  دار یتوسعه پا  ی برا  یی و راهکارها  ی را بررس  ی گردشگر  یطیمح   ستی پژوهش آثار ز  نی در ا
 .  آن را به حداقل رساند یمنف رات یمنافع حاصل از آن بتوان تأث  ش یتا ضمن افزا شود یارائه م 

و   یکرم
 همکاران 

  (1392 ) 

با   یی روستا  یگردشگر ی ابی ارز
  SWOTاستفاده از مدل

  یبخش مرکز  ی اهاروست
 مراغه 

م  ن ی ا  جه ینت نشان  مهم   دهدی پژوهش  جاذبه   ن یترکه  قوت  بخش    ی روستاها  ی گردشگر  ی هانقطه 
و عدم وجود    باشدیم   4/ 42  نی انگی و م  1105  با مجموع وزن   یعی طب  یهامراغه ، وجود جاذبه   یمرکز

و    1103  مجموع وزن  با   یی روستا   ی در مناطق گردشگر  یو ورزش   ی ، بهداشت   ی، رفاه  ی امکانات اقامت
جاذبه   نیترمهم   41/4  نیانگ یم ن  نی ا  یروستاها   یگردشگر  یهانقطه ضعف  که  است    ازمند ی منطقه 

 .  باشدی م  ی حیو تفر  یامکانات و خدمات رفاه شی مناسب و افزا ی زیربرنامه 

و   ییسرا
 همکاران 

  (1393 ) 

و   ی گردشگر تی وضع یبررس
 شهر وزنه  ی بوم گردشگر

در م  ن یا   افتندیآنان  توانمند   ی منطقه  داشتن  با  ها   یتواند  جاذبه  و  گ  ی عی طب  یها  بهره  از    ی ریو 
م  ز  یدان یمطالعات  اقتصاد  یاجتماع  ،ی طیمح  ستی و فن  مد  ی و  با  تبد  کپارچه ی  ی تیر یهمراه  به    ل ی ، 

 .  شود ی مهم بوم گرد  یاز قطب ها  یکی

و   ی ، لطف
 همکاران  

 (1394  ) 

سنجش نگرش مردم به نقش  
به   ل یآموزش در تما

در   ی بوم گرد ی نیکارآفر
  یابان ی و ب ی ریمنطقه کو

 ابانک یخوروب

رابطه    یآموزش و آگاه  زانیو م   ی ستی اکوتور ینی توسعه کارآفر  نی که ب  افتندیدست   جهینت  نی آنان به ا
  ین یکارآفر زانیم ی آموزش و آگاه زانیم  شی اساس با افزا ن یوجود دارد بر ا یمثبت  ی معنادار و همبستگ

 .  ابدی  یم  ش یدر منطقه مد نظر توسعه و افزا زین  یستیاکوتور

  رزاده یم
و   ی کوهشاه

 همکاران  
 (1395  ) 

  ی ها لی نقش پتانس یبررس
بندرعباس در جذب   ی بوم گرد

 گردشگران

در رتبه نخست و مجموعه   یساحل یهاپارك ( TOPSISبراساس نتایج حاصل شده از روش تاپسیس ) 
رو   نی است ؛ از ا  شتریمناطق ب  نید و اقبال شهروندان به ا آب گرم گنو در رتبه دوم قرار دار  ی ستیتور

 .  رندیقرار گ  تی ساخت ها در اولو ریدر توسعه ز د یبا مناطق  ن یا

و   ی عباس
 همکاران  

 (1396  ) 

و   یی روستا یبوم گرد  یبررس
  دارینقش آن در توسعه پا

:   ی)مطالعه مورد  یگردشگر
شهرستان پاوه استان  

 کرمانشاه (

از    ج ینتا گردشگر  ق یتحق  ن ی احاصل  موثر  نقش  مل  ی نشانگر  اقتصاد  در    ی و محل  ی در  موثر  نقش  و 
 .  باشد ی م ی گردشگر دار یبا توسعه پا یی روستا ی و گردشگر یبومگرد

و   ی روشنعل
  1397همکاران ) 

) 

در   ینقش بوم گرد  یبررس
مناطق   ی توسعه اقتصاد 

دهستان پنجهزاره   ییروستا 
 شهرستان بهشهر 

  ، یو دسترس  رامونیپ  تهای ی جذاب  ، ی عیدهستان از لحاظ منابع طب   ن یدهد ا   ین م پژوهش نشا  ی ها   افته ی
  ا یدولت    نه ی زم  ن یدارد که در ا   یی کمبودها  ست یتور   ی از نظر امکانات رفاه  ی دارد؛ ول   ی مناسب   ت ی وضع

اصول    کردنبا مطالعه کامل و جامع منطقه با توجه به توانهای آن و با لحاظ    تواند ی م  ی بخش خصوص
 . در جهت رفع کمبودهای منطقه اقدام کند داریتوسعه پا ییربنا یز

و   ی اری یعل
  1398همکاران ) 

) 

اثرات    یابیو ارز یبررس
  یی روستا یبر نواح  یگردشگر

بخش   ی هدف گردشگر
 روزآباد یشهرستان ف ی مرکز

  طهینشان داد که در ح   ی عامل  لی حاصل از تحل  ج یپرداختند که نتا  ی عامل  ل ی آنان با استفاده از مدل تحل
، اشتغال و شکاف    ی زندگ   نه ی ، هز  ی اقتصاد   ی عامل فرصت ها   4،    ر یمتغ  21  ب ی از ترک   ی اثرات اقتصاد 

جامعه   تی تثب عامل  7  یاثرات اجتماع طه ینمود . و در ح نیی را تب  انسیدرصد از وار  63/  301 ی اقتصاد
مبادالت فرهنگ  ی اجتماع  ب ی ، آس  ، الگو پذ  یر ی، فرهنگ پذ  ی و ارتقاء فرهنگ  سبک    رییو تغ  یر ی، 
 نمود .  نیی را تب انس ی درصد از وار 65/  646شد و در مجموع   ی ریبارگ ر یمتغ 33از    بی به ترت یزندگ

 ربکا و همکاران  
  (2015 ) 

  ی نقش اقامتگاه ها  یبررس
  داریبر توسعة پا ی بوم گرد

 ا ی کشور کن یگردشگر

نگرش    ر ییو تغ  ی جوام محل   یآگاه   ش یاند که اکولوژها با افزا   ده یرس جه ینت  ن یپژوهش به ا  ن ی آنان در ا
از توانمند   یعی طب  طی به مح  ی آنها و مسئوالن دولت   یو توسعة گردشگر  یع یطب  ی ها  ی ، در حفاظت 

ب رساندن به  یاز آس   یبا ارائة خدمات اقامتگاه یعی مؤثرند و با توجه به هجوم گردشگران به مناطق طب
 . کنند  یم  یر یآنها جلوگ
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 ی کتوت و دو 
 (2014  ) 

  ی نقش اقامتگاه ها  یبررس
  داریبر توسعة پا ی بوم گرد

 یگردشگر

و دادههای حاصل از پرسشنامه و مصاحبه با    ری یگ   م یداده های تصم  ی اب یآنان با استفاده از روش ارز 
سبب بهبود رفاه جامعه    توانندیگردشگری م   تهاییسو فعال  کیپنج خبره گردشگری نشان دادند که از  

و    ی حلو م  ی توانند باعث کاهش ارزشهای سنت  یگردشگری م  تهای یل فعا گریشوند و از سوی د  یمحل
بنابرا   ستی ز  ط ی مح  تی ف یکاهش ک  . اجتماع  ن ی ب  د یبا  ن یگردند  و    یفرهنگ   -  یجنبه های اقتصادی ، 

 . تعادل و توازن برقرار باشد ی طیمح  -  ستیز

و   یوتس
  2014همکاران ) 

) 

سبز در   یگردشگر ت یاهم
ر  ، د  دار ی ارتباط با گردشگری پا

 ونان ی

استفاده از روش تحل با  از    GIS  یی ای محتوا و اطالعات جغراف  ل یآنها    ت ی سا  419مناطق گردشگری 
در   داده  و  ب   ونان یاطالعات  که حما  ان ی،  اند  جغراف  ت ی نموده  منافع    یی ای از  با  سبز همراه  گردشگری 

 خواهد شد .  ست یز  طی و مح ی فرهنگ راث یاقتصادی ، باعث حفاظت و بهبود م 

 گارندگان، با استفاده از منابع متعدد مأخذ: ن

       

  عنوان   به  و   شود  می  محسوب  کشورها  درآمدزایی  مهم  منابع   از  یکی  دنیا  در  گردشگری  صنعت  امروزه:  گردشگری     

 داده  اختصاص  خود  به   سیاسی  و  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  های  عرصه  در   ای  ویژه  جایگاه  دنیا،   خدماتی  صنعت  ترینگسترده 
  ایدة   وسیلة  به  ابتدا  در  آن  جرقة  که  است  گردشگری  در  جدیدی  مفهوم  طبیعی،  گردشگری(.  128:  1397همکاران،  و    اسمعیلی)است

 گردید   مطرح  طبیعی  نواحی  به  مسئوالنه  سفر  عنوان  بعه طبیعی  گردشگری  جامعة  توسط  و   شد  زده  واقعی  طبیعت  با  دوباره  همسازی
 شده ارائه تعریف آخرین بنابر(.  82: 1398)عزیزی و همکاران، دارد همراه به  را محلی جامعة رفاه تقویت و طبیعی محیط  حفاظت که

  لذت   برای  طبیعی  های  جاذبه  به  مسئوالنه  است  سفری  اکوتوریسم  یا  گردی  بوم  (   2015  )  اکوتوریسم  المللی  بین  جامعه  توسط
  شامل   شده،  منطقه  مردم  زندگی  کیفیت  پایداری  سبب  بوده،  بوم  زیست  حافظ  که  طوری  به  دانستن،  را  طبیعت  قدر  و   ادراك  بردن،

 . (Anup et al, 2015: 253)باشد داشته مشارکت محلی مردم اقتصادی سودآور های فعالیت در گردشگر آن در و  بوده آموزش

گردی     آن   اب  نزدیکی  بسیار  رابطة  و   بود  طبیعت  از  جزئی  انسان  جهان،   شدن  ماشینی  و   صنعتی  انقالب  از  پیش  تا:  بوم 

 واژة  از  اییه  هزمزم  تایی،روس  دارپای  عةتوس  وعموض  دن ش  رحمط  یپ  در  و (.  27:  1394،  دیمحم  یعل  و   ازنی)ختداش
  است  گردی طبیعت شاخة ترین  ارزشمند اکوتوریسم، .(Buckley, 2009: 4)رسید گوش  به(  گردی بوم یا گردی طبیعت)اکوتوریسم

 داشته  آن  برای  را  فایده  بیشترین  منطقه،  فرهنگ  و   تطبیع  رب  یمنف  اثر  کمترین  با  ای  خردمندانه  شیوة  به  دارد  قصد  که
 (. Wood, 2002: 7)دباش

 با   مراتبی  سلسله   ساختار  با   ریزی  برنامه  نظام  در  تمرکز  شهرها،  به  روستاییان  ی  گسترده  های  مهاجرت  و   جایی  جابهاز طرفی  
  بازار   نبود  دلیل  به  تولید  سنتی  نهادهای  و  وکارها  کسب  رفتن  ازبین   تولیدگری،  و   تولید  فرهنگ  به   توجهی  بی   شهرها،  محوریت

  قرار  و فقر  روستا،  و  شهر بین  سیستمی ارتباط نبود غذایی، امنیت عدم  بیکاری، گسترش درآمد، کاهش ها،  آن  تولیدات برای مناسب
  از   رفت  برون  که  دهد  می   نشان(  Crosta & et-al, 2006: 12، )دست  این  از  مواردی  و   حاشیه  در  روستایی  جمعیت  عمدی  گرفتن

نیاز دارد   متعددی  راهبردهای  و  رویکردها  به   روستایی،   مناطق  در   اشتغال  ی  توسعه  برای   موجود  های  چالش  و  ای  توسعه  تنگناهای
(Bhattacharya & et-al, 2011: 1915  که  این  از  یکی  بومگردی  های  اقامتگاه  اندازی  راه  رویکرد  با  گردشگری  ی  توسعه( 

گردی، طبقه بندی های   های مربوط به بوم  دگاهیها و د  هیدر نظر  (.202:  1399و پورطاهری،    نسادیی راهبردی است)ها  برنامه
و گروه   افتهیسازمان  گردهای از بوم گردی صورت داده شده است. کاسلر، بوم گردان را در سه دسته بوم گردهای آزاد، بوم یمختلف

بوم گردها را با توجه به   وی  را ارائه داده است.  گرییبقه بندی دط  زین  ندبرگ،یطبقه بندی کرده است. ل  ،یو دانشگاه  یهای علم
در چهار دسته محققان    کنند  یای که با آن سفر م  لهیدهند، انتظاری که از سفر دارند، و وس  یکه به سفر اختصاص م  یوقت  زانیم

و افراد با   رمعمولیغ  سفرهای  به  افراد عالقمند  ست،یز  طیمسافران منفرد عالقمند به حفاظت و فرهنگ و. مح   ،یو آموزش  یعلم
 (. 180-179: 1392)حاجی نژاد و یاری، و گذری از جاذبه ها، طبقه بندی کرده است یاتفاق دهاییبازد

  ن انجم  ی الملل  ینب  یاندیش  مه  نخستین  در  و   میالدی  1994  سال  از:  اقامتگاه بوم گردی و تأثیر آن بر توسعه روستایی

  یا   بومی  اقامتگاه  "اختارس  نوع،   این   در  که  شد   معرفی  گردشگری  دنیای  به   رسمی   صورت   به  ز ا  دیجدی  وعن  ،  وژاکول  ی تخصص  ایه

  اقامتگاه   اکولوژ،  یا  گردی  بوم  های   اقامتگاه. (Hawkins, 2004: 219)بود  تنیده  درهم آن  هویت  با  اقامتگاه  نام  با  ااقامتگاه  "  اکولوژ
 معماری  با  سازگار  شکلی  به  و   محیطی  زیست  ضوابط  ممکن   سطح  رعایت  با  روستایی  و   یطبیع  های  محیط  در  که  هستند  هایی
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  ( و این قامتگاه ها 4:  1397و همکاران،    عنابستانی)شدند احداث  گردشگران  از  پذیرایی  و   اسکان  برای  منطقه  طبیعی  سیمای  و   بومی
می    منطقه  طبیعی  سیمای  و   تاریخی   بافت  بومی،   معماری  با   سازگار  شکلی  به  و مناطق روستایی    جغرافیای  و   فرهنگ  بر  منطبق
  های   ویژگی  بر  مبتنی  گردشگری  کوچک  وکارهای  کسب  از  یکی  گردیبوم  های  اقامتگاه(.  21:  1398،  شمسو    دهر  رفاهیباشد)

.    و   محلی  فرهنگ  دستی،  صنایع   غذا،  نظیر  مقصد،  اجتماعی  و   فرهنگی  فضایی،  مکانی،   عوامل   ی  غلبه  ها،  مکان  این  در.  است.. 
ک37:  1397  ربانی، )است  هده  مشا   قابل  و  ملموس  افزاریسخت  لعوام  بر  افزارینرم  های  فرصت  دنیا،   نقاط  از  بسیاری  در   ه(. 
 (. 64: 1394، همکاران و  عنابستانی)است کرده فراهم روستایی ی توسعه برای را نظیریبی
 

 ژوهش روش پ
توسااعه و ی اقامتگاااه بااوم گاارد گردشگری،بر  رگذاریعوامل تأث یتمام یسوات به بررس لیپژوهش ابتدا با استفاده از تحل  نیدر ا    

 یلاا یتحل - یفیو روش، توصاا  تیاا و از نظر ماه یپژوهش حاضر از نوع کاربردمنطقه ای می پردازیم. سپس با توجه به اینکه   داریپا
 نیاا اباشااد ، در  یپرسااش نامااه ماا  لیاا و تکم ع یاا و توز یاطالعات به دو صورت کتابخانه ا یبر پرسش نامه است . جمع آور  یمبتن

 اریاا شد و در اخت کرتیل فیط اسیمقپرسشنامه براساس  هیاقدام به ته  ارهایرمعیو ز ارهایشدن مع ییو نها  ییپژوهش پس از شناسا
در خصوص سواالت پرسشنامه اجماع  یدلف یاعضا نیدر سه مرحله ب یقرار داده شد و با استفاده از روش دلف  نینفر از متخصص  35
 .حاصل شدبه قرار ذیل  یکاف

 

از یافته تحل:  تحلیل سوات    های حاصل   مدیریت و  ریزی   برنامه حوزه وارد میالدی 1980 دهه زا،  SWOT  یلی ابزار 

به    طیمح   تیو هدا  کیمسائل استراتژ  لیها، برای تحل  روش  نیاز بهتر  یکیو امروزه به عنوان  .  (48-47:  1384  گلکار،)شد شهری
(. لذا در این پژوهش با بررسی تقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت به ترتیب  Yüksel & Dagdeviren, 2007: 33. )رودیشمار م

 .میپرداز یم یمنطقه ا داریو توسعه پا یاقامتگاه بوم گرد ،یبر گردشگربه دنبال یافتن عوامل تأثیرگذار 

ويژگی • گردشگري  شناسايی  توسعههاي  و  گردي  بوم  هاي  اقامتگاه  عوامل   موردمطالعه؛  اطقمن  ،  شناسايی 

 ؛  SWOT دهنده ماتريس ونی و بیرونی در قالب عوامل تشكیلدر

 
 مناطق موردمطالعه در  سوات لی حاصل از تحل یهاافته : ی 2جدول 

 SWOT تحلیل استان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مازندران  
 )شمالی( 

 
 
 

عوامل 
 ی درون

(STRENGTHS)   قوت 
چشم  بكر  عتیطب .1 ز  و  در  باياندازهاي    ا، ي)ساحل 

 جنگل و...( 

  و ...( ايبه شهر، در یكي)نزد يیایجغراف تیموقع .2

تار  یفرهنگ   راثیم .3 فرهنگ   یخيو  و  و رسوم    )آداب 
 . خاص مردم( یبوم

 درآمدزايی و اشتغال  .4

 كاهش مهاجرت روستايی  .5

WEAKNESSES)  ) ضعف 
به    تيرضا .1 گردشگري  خدمات  ارائه  نبودن  بخش 

 ی فیو ك  یلحاظ كم

آگاه .2 كمبود مد  نی ساكن  ی عدم  در حرفه   تيريو  اي 
 گردشگري  هتوسع نهیزم

  هاي ت یاز ظرف   نهیو استفاده به یدگی عدم توجه، رس .3
 ها   گردشگري در دهستان  موجود

برنامه .4 و منطقه  فقدان  با مشاركت    اي  ريزي محلی 
 مردم 

 
 
 
 
 

عوامل 
 بیرونی 

 (OPPORTUNITIES)  فرصت 
 و جهان  رانيروند رو به رشد صنعت گردشگري در ا .1

 ی و بوم  یرشد تقاضا براي محصوالت محل .2

  ، یقراني)شنا، قا  یهاي ورزش  ساخت  ريد بالقوه زوجو .3
   موج سواري و...(

دولتی   هاي مختلف )خصوصی ،گذاري بخش  سرمايه .4
   ها( و تعاونی

 هاي قانونی و توجه مسئوالن و سیاستگزاران  حمايت .5

(THREATS) د يتهد 
به  .1 توجه  با  گردشگري  براي  تقاضا  ركود  احتمال 

   اقتصاد یبحران جهان

 ی  خيت و بهسازي بناهاي تارعدم توجه به مرم .2

توسعه سر .3 و  مناطق    ع يرشد  در  گردشگري  امكانات 
 ی مناطق مجاور حيتفر

گرايش گردشگران به خريد زمین از روستا و تبديل   .4
هاي اختصاصی و    گردشگري به ويالها و باغ  منطقه

 بومی و بافت سنتی روستاها  تهديد معماري
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و   .5 روستايی  زندگی  فرهنگ  و  شیوه  رفتن  بین  از 
 برخی جوانان به سبك زندگی شهري  گرايش

 محیطی  هاي زيست آلودگی .6

 
 
 
 

فارس  
 (ی)جنوب

 
 
 

عوامل 
 ی درون

(STRENGTHS)   قوت 
محل .1 فرهنگ  نگهداشتن  هو  یزنده  حفظ    ت يو 

 روستا  یفرهنگ

تاريخی   .2 برخورداري از جاذبه هاي متنوع گردشگري 
  روستاهاي شهرستان در

 و دانش مردم   یسطح آگاه شيافزا .3

  دستی و هنرهاي دستی در روستاهاي   صنايع  تولید .4
 مقصد گردشگري فرهنگی 

خانه .5 خاص  معماري  روستاهاي  سبك  برخی  در   ها 
 جنوبی فارس 

كاربري   .6 ايجاد  و  مرمت  بهسازي،  بازپیرايی،  امكان 
 فرهنگی و پذيرايی بناهاي تاريخی  هاي

 

WEAKNESSES)  ) ضعف 
سند .1 در  فرهنگی  گردشگري  بودن  توسعة    ضعیف 

 شهرستان ی بومگردشگري 

تأسیسات .2 و  گردشگري  امكانات  در    كمبود  اقامتی 
 روستاهاي داراي جاذبة گردشگري 

زمینة  .3 در  تبلیغات  و  بازاريابی    گردشگري   ضعف 
 اكوتوريسم 

باتجربه در .4 و  نیروي كارآمد متخصص  زمینة   فقدان 
 گردشگري 

داراي جاذبة    دسترسی نامناسب به برخی روستاهاي  .5
 طبیعی   گردشگري

داراي جاذبة    ن گردشگر در روستاهاي ماندگاري پايی .6
 طبیعی   گردشگري

 
 
 
 
 

عوامل 
 بیرونی 

 (OPPORTUNITIES)  فرصت 
توجه .1 به  مورد  شهرستان  عمده  بودن    ترين   عنوان 

 با تنوع فرهنگی و زيست محیطی  منطقة

شهر   .2 كالن  با  سرريز   شیرازمجاورت  جذب  امكان    و 
 جاذبه هاي طبیعی جتوب استان به  گردشگران

باال .3 داخلیحجم  و  خارجی  گردشگران  و    ي  شیراز 
 استان فارس 

(THREATS) د يتهد 
در    استقبال پايین سرمايه گذاران از سرمايه گذاري .1

 با امكانات رفاهی ضعیف  روستاهاي

و .2 انبوه صنايع دستی  تولید  به  خارج شدن   گرايش 
گسترش يافتن آن    كنترل آن از دست افراد بومی و 

 به تولیدكنندگان غیربومی 

تاريخی تخريب   .3 و  قديمی  بناهاي  و  سنتی    بافت 
ثیر  تأ  تحت  زمین  بهاي  افزايش  دلیل  به    روستايی 

 تغییرات اقتصادي  
 
 
 
 

ايالم 
 )غربی( 

 
 
 

عوامل 
 ی درون

(STRENGTHS)   قوت 
 مناسب  يو آب و هوا میداشتن اقل .1

 ر ی كم نظ یعی طب ياز جاذبه ها يبرخوردار .2

امن .3 برا  تیداشتن  آرامش  تمام  يو  در    ی گردشگران 
 قاط منطقه ن

ماهوارها .4 تپه  د  يوجود  و    ي ها  وارهيسرسبز 
 و مرتفع؛  یكوهستان

 رها ی و رودخانه ها، بركه و آبگ  یآب يوجود غارها .5

 وجود آبشارها مثل سرطاف و چل آو  .6

 آب گرم:   ياز چشمه ها يبرخوردار .7

به تفرج    ليتبد  يهموار برا ياز دشت ها  يبرخوردار .8
 یورزش - یگاه مصنوع 

WEAKNESSES)  ) ضعف 
هان .1 جاذبه  ماندن  مناطق    ياشناخته  در  طبیعی 

 روستاها  

تورل .2 و    اني)راهنما  درهاینبود  افراد متخصص  و  تور( 
 ماهر 

 ي طبیعی استان گردشگر تيري ضعف مد .3

تأس .4 بودن  تجه  ساتینامناسب    ي برا  یرفاه  زاتیو 
گردشگر مناطق  در    –)اقامتگاه    ي گردشگران 

 |(؛ یبهداشت سسروي

نهادها .5 منظ  یآموزش  يفقدان  ارتقابه  سطح    يور 
 در تعامل با گردشگران  یافراد محل یآگاه

   ها و مشكالت حمل و نقل رساختيفقدان ز .6

  ط ی آن به مح  بیدفع زباله و آس  ستمیعدم وجود س .7
 ی عیطب

 مناسب  يگذار هيو سرما يزيعدم برنامه ر .8
 
 
 
 
 

عوامل 
 بیرونی 

 (OPPORTUNITIES)  فرصت 
ها  يبرخوردار .1 جاذبه  پ  یعی طب  ياز  و  وشش  فراوان 

 مناسب   یاهیگ

 ی افراد بوم يبرا يیاشتغال زا .2

فرهنگ .3 سا  یتبادل  ها  ريبا  و    ياستان  كشور 
 ی فرهنگ بوم يشناساندن غنا

 ی بخش خصوص ي هيامكان جذب سرما .4

(THREATS) د يتهد 
 در كشور  يبودن گردشگر یفصل .1

افزا  يگردشگر  ینواح  یطیمح  يداريناپا .2   ش ي و 
 ی آلودگ

 ضعف حمل و نقل  .3

  ی و حت یبه جلب گردشگران خارج استان یتوجه یب .4
 خارج
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وضع .5 محل  یزندگ  تیبهبود  طر  یجوامع    ق ياز 
 مشاركت آنها 

از  يریبه منظور جلوگ  يتنوع در بازار گردشگر جاديا .6
 بودن آن؛  یفصل

 

 ی و محل یفرهنگ بوم فی تضع .5

نامناسب گردشگران در فصول مختلف سال )    عيتوز .6
 در تابستان و كم در زمستان(  اديتراكم ز

خراسان 
نوبی  ج

 )شرقی( 

 
 
 

عوامل 
 ی درون

(STRENGTHS)   قوت 
زم  يريعشا  یيروستا  ستيز  يالگوها .1   نه یدر 

 ی يروستا يگردشگر

تار .2 مهم  آثار  گردشگر  ادمانیي  خیيوجود  منابع    ي و 
 فرهنگی 

مس  كي استراتژ  تیموقع .3 در  استقرار  و   ریمنطقه 
 عی ی طب  يگردشگر

ها .4 جاذبه  و  عییطب  يوجود  به  زم  ژهيفراوان     نه یدر 
 سم ياكوتور

 ي محلی به گردشگر  نینگرش مثبت مسئول .5

WEAKNESSES)  ) ضعف 
 ها  رساختيز نيیپا تیظرف  .1

جاذبه   .2 و  عناصر  از  اصولی  و  مناسب  استفاده  عدم 
 انجام شده  يها يگذار هيو سرما  يگردشگر يها

تأس .3 تفر  ساتینقصان  و  رفاهی  امكانات    ي برا  حیيو 
 ي گردشگر

 جوامع محلی  انیدر م يريفقر فرهنگ گردشگرپذ .4

 ( سطح محلی)در شهرستان   تیيريمد نيیپا تیرف ظ .5

 
 
 
 
 

عوامل 
 بیرونی 

 (OPPORTUNITIES)  فرصت 
جذاب .1 مجاور  گردشگر  يها  تی تعدد  مناطق  در  ي 

 خراسان جنوبی 

 ي نظام بانكی از توسعه گردشگر تيحما .2

توسعه    دیتأك .3 بر  كشور  توسعه  پنجم  برنامه 
 دار يپا يگردشگر

نواز  هیروح .4 و  يمهمان  م  ژهيبه  و    ان يیروستا  انیدر 
 منطقه ريعشا

 داخلی  يگردشگر  يروند رو به گسترش بازارها .5

(THREATS) د يتهد 
تما .1 سرما  ليعدم  و  خصوصی  به    هيبخش  گذاران 

 ي در عرصه گردشگر يگذار هيسرما

 كشور  يدر حوزه گردشگر كپارچهي تيري نبود مد .2

تسه .3 ها  ياعتبار  التیكمبود  عرصه  در    ي مالی 
 ها ساماندهی جاذبه  يبرا يگردشگر

 از مركز  يدور .4

فضا    يزيو برنامه ر  تيري مد  نیضعف مقررات و قوان .5
 ران يدر ا (و... يشهر ،يملی، منطقه ا)

 غاتیو تبل ابیيبازار يها تیمحدود بودن فعال .6
 مأخذ: يافته هاي نگارندگان  

نتايج اين    يد كهدر نهايت با بررسی هر يك از عوامل قوت، ضعف، تهديد و فرصت در هر منطقه پرسشنامه اي تهیه گرد

 به شرح ذيل می باشد:    اطق روستايی و توسعه من يبوم گرد يتوسعه گردشگري، اقامتگاه هاعوامل تأثیر گذار بر 

اقدام به    ارهایرمعیو ز  ارهایشدن مع  ییو نها  ییپژوهش پس از شناسا  نیدر ا :  یفاز یروش دلفهای حاصل از اجرای  یافته

  ی پس از جمع آور  یپژوهش قرار داده شد و دور اول دلف  ینمونه آمار  اریشد و در اخت  کرتیل  فیط  اسیپرسشنامه براساس مق  هیته
  ن یاست. در ا  ریپژوهش در دور اول به شرح جدول ز  یارهایمع  یبدست آمده برا  نیانگیم  دیرس  انیپژوهش به پا  یپرسشنامه ها

تفاوت    نیپانل قرار گرفت اما با ا  یاعضا  اریسشنامه در اخت . در دور دوم مجددا پردیمحاسبه گرد  554/0کندال برابر با    بیدور ضر
نظر خود را نسبت به   جددام  یجمع  دیبار بتوانند با توجه به د   نیدر دور اول آن نوشته شده بود تا افراد ا   اریهر مع   ازیبار امت   نیکه ا

کندال است که به   بیضر  شیافزا  نی، مبصاحب نظران در دور دوم    یدگاههاید  یحاصل از جمع آور  جی . نتاندیدرج نما  یارهایمع

  از یرو ن نیاست، از ا یقابل توجه زانیبهبود روند به م انگریو ب باشدیم 661/0دهد، که برابر با یرا نشان م شتریتوافق ب زان یم ینوع
رات خود را در مورد  پنل نظ  یدو مرحله به حداقل برسد. در دوره سوم اعضا  نیتا اختالف نظر ب  ابدیادامه    گریدور د   کی است تا  

مع  کیهر ضر   ارهایاز  که  کردند  افزا  یهماهنگ  بیاعالم  مقدار    دایپ  شیکندال  به  و  ضر  دیرس  669/0کرد  مقدار  که  آنجا    ب یاز 
را    یاجماع و اتفاق نظر اعضا رشد قابل توجه  زانیکه م  ن یداشت و با توجه به ا  یکمتر   شیافزا   ومکندال نسبت به دور د  یهماهنگ

 ارائه شده است.  یدور سوم دلف جینتا ریداد. در جدول ز انیپا یدلف هایبه تکرار دوره توانی، لذا م دهد ینشان نم 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                 همکار....علی شجاعی فرد و ردا ی توسعه پا  یدر راستا   یی روستا   یدر توسعه نواح  ران یا  یگردشگر  یا کمپ ه جادیا  ری تاث  ی و برس  لیتحل
467 

 ( ( سوم اول و دوم و دورادوار دلفی فازی ) حاصل از  یجنتا).   3جدول 

 زیر عامل 
میانگین  

 دور اول 

میانگین  

 دور دوم  

میانگین  

 دور سوم 

انحراف 

 معیار 
 0/  529 4/    62 4/    59 4/    52 ر مستقیم ایجاد اشتغال مستقیم و غی

 0/  676 4/    25 4/    20 4/    12 گسترش فرصت های شغلی برای زنان  

 0/  459 3/    86 3/    84 3/    77 ایجاد فرصت های شغلی جدید 

 0/  587 4/    30 4/    26 4/    18 گسترش کارگاه و صنعت  

 0/  491 3/    47 4/    38 4/    30 جذب منابع مالی  

 0/  660 3/    95 3/    92 3/    84 بخشی به تولیدات کشاورزی   تنوع

 0/  693 2/    56 2/    54 2/    46 ایجاد درآمد برای ساکنان  

 0/  814 4/    14 4/    11 4/    04 شهرت بیشتر روستا  

 0/  751 4  /  10 4/    09 3/    92 زمینه سازی برای گردآوری اطالعات درباره فرهنگ و اداب و رسوم ، هنرهای بومی و .... 

 0/  663 3/    29 3/    27 3/    19 هویت بخشی به روستا 

 0/  487 3/    31 3/    27 3/    12 تقویت باورها و احترام به دانش محلی ها 

 0/  677 3/    11 3/    01 2/    94 انجام مراسم مختلف محلی  

 0/  671 2/    53 2/    50 2/    38 گسترش فرهنگ استفاده از غذاهای بومی محلی 

 0/  454 4/    34 4/    29 4/    21 ترش مشاغل خدماتی  گس

 0/  557 4/    23 4/    21 4 تنوع بخشی به منابع درآمدی 

 0/  777 3/    88 3/    87 3/    81 افزایش قیمت زمین و رونق معامالت ملک 

 0/  662 2/    96 2/    92 2/    84 توسعه بازارهای محلی  

 0/  834 3/    47 3/    44 3/    35 حفاظت از محیط زیست و طبیعی 

 0/  442 3/    80 3/    78 3/    71 تشویق به استفاده نکردن از ظروف یکبار مصرف به ویژه در پذیرایی ها 

 0/  805 2/    99 2/    96 2/    89 کاهش بهره برداری بی رویه کشاورزی 

 0/  669 3/    54 3/    51 3/    43 محلی  مردم اطالعات  و  آگاهی سطح  افزایش 

 0/  880 3/    17 3/    16 3/    07 بومی  های  توانایی باور  و  نفس اعتمادبه تقویت

 0/  729 3/    14 3/    11 3/    03 روستا  در  نخبگان  حضور

 0/  782 2/    66 2/    63 2/    54 شدن  جهانی  ادراك مفهوم و  خارجی و  داخلی  گردشگران حضور  افزایش 

 0/  910 4/    46 4/    41 4/    30 توسعه راههای ارتباطی 

 0/  749 3/    94 3/    92 3/    87 الی برای زیر ساخت ها تامین م

 0/  801 3/    89 3/    84 3/    78 استفاده از مصالح هماهنگ با طبیعت  

 0/  691 3/    84 3/    79 3/    72 بهبود الگوی معماری بومی 

 0/  953 3/    36 3/    34 3/    27 توجه به خانه های تاریخی و نگهداری از آنها  

 0/  731 3/    04 2/    99 2/    91 اری داخلی ساده محلی  استفاده از معم 

 0/  502 4/    23 4/    22 4/    09 افزایش امنیت  

 0/  991 3/    59 3/    56 3/    48 جلوگیری از مهاجرت 

 0/  425 2/    86 2/    83 2/    73 برهم خوردن تعادل جمعیتی  

 0/  769 2/    74 2/    71 2/    66 ایجاد دوگانگی فرهنگی 

 0/  982 2/    41 2/    40 2/    26 الی برای مناطق حفاظت شده تامین م
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 0/  585 2/    33 2/    27 2/    19 افزایش نشاط گردشگران 

 0/  879 1/    64 1/    58 1/    44 گسترش ناهنجاری  

 مأخذ: یافته های نگارندگان 

 

زیرمعیارها بیشتر از میانگین مورد نظر   با توجه به نتایج حاصل شده در مرحله سوم دلفی میزان میانگین بدست آمده برای تمامی     
پژوهش   یجامعه آمارسپس با تعیین    است از این رو این تمامی زیرمعیارهای شناسایی شده مورد تایید قرار گرفت .  5/3یعنی عدد  

)    ی خراسان جنوب  ( و  ی ) غرب  المی( ، ا  ی ( ، استان فارس ) جنوب  یچهار استان ، استان مازندران ) شمال   ییروستا  یساکنان نواح  که
و پرسشنامه    دهیاستان به عنوان حجم نمونه انتخاب گرد  4  ییروستا  ینواح  نینفر از ساکن  384می باشند و بر این اساس  (    یشرق

شدند    لیو تحل  هیو تجز  ینیبازب  spssدر نرم افزار    یپس از گردآور  شیمایپ  یها  داده.  دیگرد  عیآنها توز  ن یب  یبصورت تصادف  اه
  ی درصد فراوان نیانگیم ، یفراوان ع یتوز یآماره ها یفی. در بخش توص رفتیصورت پذ یو استنباط یفیها در سطح توص پردازش داده

است که هدف آن،   یآمار  ی، روش  یعامل  لی.  تحلشداستفاده    ی عامل  لیاز تحل  یبه کار رفت و در بخش استنباط  یو تجمع   ینسب
وابسته و    ریکه در آن متغ  یکانون  یهمبستگ  ای  یزیتما  لیچندگانه ، تحل  ونیروش برخالف رگرس  نیخالصه کردن داده هاست.  ا

  ی ریبه کارگ  از. هدف    رندیگ  ی به طور همزمان مدنظر قرار م   رهایهم وابسته است که در آن ، همه متغ  ی مستقل وجود دارد ، روش
وزن    نیا آوردن  به دست   ، اهم  ا یروش  کمّ  تیدرجة  به صورت  ن  یهر شاخص  هااستخرا  زیو    رهمبستهیغ  یبیترک  یج شاخص 
و به دنبال    رهاستیمتغ  انیمربوط به روابط م  یالگوها  انیالگو از م  نی، هدف آن ، کشف ساده تر  گرید  انیاست ؛ به ب   ( عامل ها)
کرد )   نییتب  یو اساس  ع ی) عامل ( به گونه وس  ریمتغ  یتعداد کمتر   ةیتوان بر پا  یشده را م  دهید   یرهایغمت  ایمطلب است که آ   نیا

 ( .  1389،  یپورطاهر
 

 قلمرو جغرافیایی پژوهش 
 47درجااه و  35 ی شاامالی کشااور، بااین کیلومتر مربع، در نیمه  4/23756  استان مازندران با وسعت:  (یاستان مازندران )شمال      

، از نصف النهااار شرقیطول  دقیقه 10درجه و  54 دقیقه 34درجه و  50 عرض شمالی، از خط استوا و  دقیقه 35درجه و  36 دقیقه تا
حااد غرباای، گاایالن و حااد شاارقی، اسااتان  منان،های تهران و ساا  آن، دریای خزر، حد جنوبی، استان گرینویچ قرار دارد. حد شمالی

 تیاا ، جمع1395نفوس و مسکن در آبان   یعموم  یسرشمار  نیبراساس آخر  .(1397)سالنامه آماری استان مازندران،  گلستان میباشد
 6/57تعااداد نیاا خانوار، در استان وجود داشااته کااه از ا  1084798، تعداد  1395سال    یدر سرشمارده است.  بو  نفر  3283582استان  

 )همان(.ساکن بوده اندروستایی درصد، در نقاط   4/42و  یدرصد، در نقاط شهر
ب  لومتریک  122608استان فارس با وسعت  :  (یجنوباستان فارس ) عرض    قهیدق  42درجه و    31تا    قهیدق  01درجه و    27  نیمربع 

قرار دارد. استان فارس از    چینویاز نصف النهار گر  یطول شرق  قهیدق  44درجه و    55تا    قهیدق  34درجه و    50از خط استوا و    یشمال
استان از شمال به اصفهان و    نیشود. ا  یم  میدهستان تقس  205شهر و    102بخش،    84شهرستان،    29به    ،یکشور  ماتینظر تقس

جنوب به استان هرمزگان محدود  و کرمان ، از مغرب به استان بوشهر و از    زدی  یاحمد ، از مشرق به استان ها  ریو بو  هیو لیکهگ
  سال   ماه  آبان  مسکن  و   نفوس  عمومی  سرشماری  نتایج  اساس  بر  فارس  استان  جمعیت  .(1397)سالنامه آماری استان فارس،  است

  جزء   اصفهان  و  رضویه  خراسان  تهران،  های  استان  از  بعد  و   بوده  دارا  را  کشور  4  تبهر  لحاظ  این  از  که  بوده  نفر  4851274  ،  1395
  نفر  3401675 همچنین. اند داده تشکیل نفر  2461251  استان جمعیت کل  از. گردد می محسوب کشور های استان ترین پرجمعیت

  به   درصد  36/0معادل    نفر  17244و    تاییروس  نقاط  در  درصد  53/29معادل    نفر  1432355و    شهری  نقاط  در  درصد  53/29معادل  
 .)همان(اند داشته سکونت ساکن غیر صورت

استان در غرب   نیدهد ا   یم  لیدرصد مساحت کل کشور را تشک   2/1ع، حدود  مرب  لومتر یک   20106با    المی استان ا:   (  ی ) غرب  الم یا 
  48تا    قهیدق  40درجه و    45از خط استوا و    یعرض شمال  قهیدق  02درجه و    34تا    قهیدق  03درجه و    32  نیسلسله جبال زاگرس ب

از جنوب با استان خوزستان   ناستا  نیکشور واقع شده است. ا  یدر گوشه غرب  چی نوی از نصف النهار گر  یطول شرق  قهیدق   03درجه و  
ترك با کشور مرز مش  لومتریک  425  یاست و از سمت غرب دارا  هی، از شرق با استان لرستان و از شمال با استان کرمانشاه همسا

 تیجمع  1395نفوس و مسکن در آبان ماه    یعموم  یسرشمار  نیبراساس آخر  .(1397)سالنامه آماری استان ایالم،  باشد  ی عراق م
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معادل    تیمتوسط رشد ساالنه جمع   1390نفوس و مسکن آبان    یعموم  یبا سرشمار  سهی نفر بوده که در مقا  580158استان برابر با  
  ن یوجود داشته که از ا  استانخانوار در    159310تعداد    1395نفوس و مسکن سال    یعموم  یسرشمار  درصد بوده است. در  8/    0

:    (  ی) شرق  یخراسان جنوب  خانوار آن در نقاط روستایی ساکن بوده اند)همان(.  49542شهری و    خانوار آن در نقاط   109648تعداد  
تقس  یعیاز لحاظ مشخصات طب جنوب  ،یکشور  ماتیو  خراسان  ب  مربع،  لومتریک   150800با مساحت    یاستان  در  وسعت    ن یاز نظر 

،  1395نفوس و مسکن آبان ماه    یبر اساس سرشمار  یاستان خراسان جنوب  تیجمع  باشد.   ی رتبه سوم م  یکشور ، دارا  یاستان ها
م  768898 از کل جمع  ینفر  اند. همچن  لیتشک  نفر  389917استان،    تیباشد.  نقاط  د  0/59معادل  )نفر  453827  نیداده  در  رصد 

)سالنامه آماری استان  ساکن( سکونت داشته اند  ری)شامل ساکن و غ  ییدرصد در نقاط روستا  0/41نفر معادل    315070و    یشهر
 (1397خراسان جنوبی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش:  1 دارنمو

 شکل گیری بوم گردی 
 

توسعه سكونتگاه 

 روستايی 
 
 

 اشتغال زایی 

 افزایش درآمد

 تقویت هویت محلی

 زیست محیطی 

 افزایش آگاهی

 کالبدی و معماری

 فرهنگی -اجتماعی 

 رونق خدمات 
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 شور و  نقشه تقسیمات کشوری استان مازندران : موقعیت استان مازندران در ک 1تصویر 

  
 : موقعیت استان ایالم در کشور و  نقشه تقسیمات کشوری استان ایالم 3تصویر  : موقعیت استان فارس در کشور و  نقشه تقسیمات کشوری استان فارس 2تصویر 
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 وری استان خراسان جنوبی  : موقعیت استان خراسان جنوبی در کشور و  نقشه تقسیمات کش4تصویر 

   و بحث هایافته 
 کدامند؟  یمنطقه ا داریتوسعه پا  یدر راستا یگردشگر یکمپ ها قیاز طر ییبر توسعه روستا رگذاریتأث یرهایو متغ ارهایمع

بوم    یها  کمپ  جادیموثر در جهت ا  یارهایمولفه ها و مع  ییمصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران اقدام به شناسا  قیاز طر  ابتدا
پژوهش قرار داده شد که در ادامه   ینمونه آمار  اریدر اخت  یفاز  ی شده در غالب پرسشنامه دلف  ییشد و سپس عوامل شناسا  یگرد

 قرار گرفته است . یمورد بررس
   ارهایمولفه ها و مع  ییشناسا -

  ارائه شده است. ریشده به شرح جدول ز ییعوامل شناسا نیمهمتر
 (هایی شد عوامل شناس(.   4جدول 

 عوامل 

 ایجاد درآمد برای ساکنان   ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 

 شهرت بیشتر روستا   گسترش فرصت های شغلی برای زنان 

 شدن  جهانی  ادراك مفهوم و  خارجی و  داخلی  گردشگران حضور  افزایش  تشویق به استفاده نکردن ز ظروف یکبار مصرف به ویژه در پذیرایی ها 

 هویت بخشی به روستا  گاه و صنعت  گسترش کار

 تقویت باورها و احترام به دانش محلی ها  جذب منابع مالی  

 انجام مراسم مختلف محلی   تنوع بخشی به تولیدات کشاورزی  

 گسترش فرهنگ استفاده از غذاهای بومی محلی  ایجاد فرصت های شغلی جدید 

 توسعه بازارهای محلی   گسترش مشاغل خدماتی  

 حفاظت از محیط زیست و طبیعی  خشی به منابع درآمدی تنوع ب
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 کاهش بهره برداری بی رویه کشاورزی  افزایش قیمت زمین و رونق معامالت ملک 

 توسعه راههای ارتباطی  محلی  مردم اطالعات  و  آگاهی سطح  افزایش 

 تامین مالی برای زیر ساخت ها  توجه به خانه های تاریخی و نگهداری از آنها  

 استفاده از مصالح هماهنگ با طبیعت   از معماری داخلی ساده محلی   استفاده 

 بهبود الگوی معماری بومی  افزایش امنیت  

 بومی  های  توانایی باور  و  نفس اعتمادبه تقویت جلوگیری از مهاجرت 

 روستا  در  نخبگان  حضور برهم خوردن تعادل جمعیتی  

 افزایش نشاط گردشگران  ایجاد دوگانگی فرهنگی 

 گسترش ناهنجاری   مین مالی برای مناطق حفاظت شده تا

 زمینه سازی برای گردآوری اطالعات درباره فرهنگ و اداب و رسوم ، هنرهای بومی و .... 

 مأخذ: یافته های نگارندگان 

استان    ییروستا  یآنها بر توسعه نواح   ریو تاث  ی بوم گرد  یمرتبط با اقامتگاه ها  یشاخص ها  یبند  تیاولو

    استان فارس بر اساس جدول   ییروستا  یبر توسعة نواح  یبوم گرد  یاقامتگاه ها  یرگذاریمربوط به تأث  یرهایربارة متغد:  فارس  

، گسترش کارگاه و صنعت و    ی، گسترش مشاغل خدمات  ی، جذب مناب مال   میرمستقیو غ  میاشتغال مستق  جادیا  بی( به ترت  4)  
ها  راه  ب  یارتباط  یتوسعة  ب  ریتأث   نیشتری،  نواحرا  توسعة  متغ  ییروستا  یر   ، مقابل  در  ؛  اند  مناطق    یبرا  یمال  نیتأم  یرهایداشته 

افزا  ، ناهنجار  شیحفاظت شده  و گسترش  ، کمتر  ینشاط گردشگران  .     یرگذاریتأث  نیانگیم  نیها  اند  داده  اختصاص  خود  به  را 
 در جدول آمده است.  رهایمتغ ریسا تیاولو

 

 (استان فارس ییروستا  یدر توسعه نواح از عوامل  کیرتبه هر ).   5جدول 

 رتبه شاخص ها   عوامل 

 1 ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 

 6 گسترش فرصت های شغلی برای زنان  

 14 ایجاد فرصت های شغلی جدید 

 4 گسترش کارگاه و صنعت  

 2 جذب منابع مالی  

 12 تنوع بخشی به تولیدات کشاورزی  

 33 ایجاد درآمد برای ساکنان  

 7 شهرت بیشتر روستا  

 10 زمینه سازی برای گردآوری اطالعات درباره فرهنگ و اداب و رسوم ، هنرهای بومی و .... 

 21 هویت بخشی به روستا 

 22 تقویت باورها و احترام به دانش محلی ها 

 26 انجام مراسم مختلف محلی  

 34 گسترش فرهنگ استفاده از غذاهای بومی محلی 

 3 غل خدماتی  گسترش مشا

 9 تنوع بخشی به منابع درآمدی 

 13 افزایش قیمت زمین و رونق معامالت ملک 

 29 توسعه بازارهای محلی  

 19 حفاظت از محیط زیست و طبیعی 
 25 تشویق به استفاده نکردن از ظروف یکبار مصرف به ویژه در پذیرایی ها 
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 28 کاهش بهره برداری بی رویه کشاورزی 

 18 محلی  مردم اطالعات  و  گاهیآ سطح  افزایش 

 23 بومی  های  توانایی باور  و  نفس اعتمادبه تقویت

 24 روستا  در  نخبگان  حضور

 32 شدن  جهانی  ادراك مفهوم و  خارجی و  داخلی  گردشگران حضور  افزایش 

 5 توسعه راههای ارتباطی 

 11 تامین مالی برای زیر ساخت ها 

 15 استفاده از مصالح هماهنگ با طبیعت  

 16 بهبود الگوی معماری بومی 

 20 توجه به خانه های تاریخی و نگهداری از آنها  

 27 استفاده از معماری داخلی ساده محلی  
 8 افزایش امنیت  

 17 جلوگیری از مهاجرت 
 30 برهم خوردن تعادل جمعیتی  

 31 ایجاد دوگانگی فرهنگی 
 35 تامین مالی برای مناطق حفاظت شده 

 36 گردشگران  افزایش نشاط 

 37 گسترش ناهنجاری  

 مأخذ: یافته های نگارندگان 

 روستایی های سکونتگاه توسعة بر گردی  بوم اقامتگاه تأثیر با مرتبط متغیرهای عاملی تحلیل

كلی ارائه   متغیر چند براساس فارس روستايی استان توسعة  بر گردي بوم  اقامتگاه شدة  شناسايی آثار حاضر  پژوهش در

بدين منظور از تحلیل عاملی به روش ) تجزيه مولفه هاي اصلی ( استفاده شد كه هدف از انجام آن ، رفع   می شود .

عا يا  مولفه  چند  در  آنها  تلخیص  و  متغیرها  از  اي  مجموعه  درونی  وابستگی  ،  مشكل  همكاران  و  )شريفی  است  مل 

متغیرها1388  ، همبستگی  ماتريس  تشكیل  با  متغیرها  انتخاب  مرحله  در  ديگر  (،  متغیرهاي  از  يك  هیچ  با  كه  يی 

است كه دامنه    KMOهمبستگی ندارند ، حذف می شوند ، يكی از راههاي برسی همبستگی بین متغیرها مقدار آماره  

از    10تا    0آن از   باشد همبستگی موجود براي تحلیل عاملی   0/    70در نوسان است ، چنانچه مقدار اين آماره بیش 

 و نتايج آزمون بارتلت را نشان می دهد .   KMOمعیار   ( 5مناسب هستند جدول )  

  یبر توسعه نواح  یبوم گرد یو آزمون بارتلت در رابطه با آثار اقامتگاهها KMOآزمون  جینتا).   6جدول 

 ( استان فارس  ییروستا

 سطح معناداری  درجه آزادی  آزمون بارتلت  KMOمقدار 

729  /0 623  /603 35 000  /0 
 ای نگارندگان مأخذ: یافته ه

كه تايید كننده تحلیل عاملی و بیان كننده مناسب بودن آن   0/  729برابر    KMO( مقدار آماره  5با توجه به جدول ) 

به اين مفهوم كه بین متغیرها همبستگی معناداري    ، نیز در سطح صفر معنادار است  بارتلت  است و همچنین آزمون 

براي   اين اساس داده ها  بر  كاربرد دارند كه در مجمووجود دارد و  از  تحلیل عاملی  عامل    8عامل معرفی شده    37ع 

( و پس از چرخش عاملی آثار اقامتگاه هاي بوم گردي در هشت عامل دسته بندي و عوامل نیز با توجه به    6جدول  )

ي را تبیین می  درصد آثار اقامتگاه هاي بوم گرد  79/    90ماهیت متغیرها نامگذاري شدند . كه اين هشت عامل حدود   

 درصد از واريانس باقیمانده مربوط به ساير متغیرهايی هست كه در اين پژوهش پیش بینی نشده است .   20كنند و 
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 ( آنها از مجموعه شاخص ها انسیوار نییو درصد تب  ژه یو ر یعوامل استخراج شده ، مقاد).   7جدول 

 مجموع مجذورات بار عاملی 
 پس از دوران 

 عوامل  مقادیر ویژه اولیه  عاملی پیش از دوران  مجموع مجذورات بار 

 درصد  درصد تجمعی 
 واریانس 

درصد   جمع کل 
 تجمعی

درصد  
 واریانس 

درصد   جمع کل 
 تجمعی

 درصد 
 واریانس 

 جمع کل 

616  /14 616  /14 985  /3 721  /19 721  /19 512  /5 721  /19 721  /19 512  /5 1 

462  /27 646  /12 142  /3 601  /36 327  /17 071  /4 601  /36 327  /17 071  /4 2 

631  /39 106  /12 812  /2 835  /49 964  /13 303  /3 835  /49 964  /13 303  /3 3 

143  /50 537  /10 594  /2 175  /58 619  /10 827  /2 175  /58 619  /10 827  /2 4 

824  /64 429  /8 317  /2 528  /66 441  /8 119  /2 528  /66 441  /8 119  /2 5 

674  /70 349  /6 081  /2 221  /71 208  /5 902  /1 221  /71 208  /5 902  /1 6 

563  /75 281  /5 904  /1 372  /76 908  /3 518  /1 372  /76 908  /3 518  /1 7 

908  /79 512  /4 161  /1 908  /79 122  /2 138  /1 908  /79 122  /2 138  /1 8 

 مأخذ: یافته های نگارندگان 

 هر یک از همبستگی میزان به توجه با   .دهد می نشان چرخش از پس را مانده باقی عامل 8 عاملی   بارهای ( ،  7)    زیر جدول

   .شد آنها فراهم ی گذار نام امکان و  شناسایی اصلی آثار منزلة به عامل 8 شاخص ، 37 روی عاملی تحلیل نتیجة و  ها شاخص

 .کرد  گذاری  و نام تحلیل  زیر  شرح به توان می را  پژوهش این گانة هشت عوامل  در شده  بارگذاری  متغیرهای  ادامه  در

 (یاقامتگاه بوم گرد  قیاز طر ییعوامل هشت گانة اثرگذار بر توسعة روستا یعامل یبارها).   8جدول 

 زیر عامل  عامل 
بار  

 عاملی 
 مقدار ویژه 

درصد واریانس  
 تبیین شده 

 مل اول :عا
 اشتغال زایی 

 0/  907 ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 

 0/  864 گسترش فرصت های شغلی برای زنان   19/  721 5/  512

 0/  752 ایجاد فرصت های شغلی جدید 

 عامل دوم :
افزایش تولید  

 و درآمد 

 0/  879 گسترش کارگاه و صنعت  

071  /4 327  /17 
 0/  890 جذب منابع مالی  

 0/  795 تنوع بخشی به تولیدات کشاورزی  

 0/  512 ایجاد درآمد برای ساکنان  

 عامل سوم : 
تقویت هویت  

 محلی 
 

 0/  856 شهرت بیشتر روستا  

 
303  /3 

 
964  /13 

 0/  823 .. زمینه سازی برای گردآوری اطالعات درباره فرهنگ و اداب و رسوم ، هنرهای بومی و 

 0/  682 ویت بخشی به روستا ه

 0/  665 تقویت باورها و احترام به دانش محلی ها 

 0/  603 انجام مراسم مختلف محلی  

 0/  516 گسترش فرهنگ استفاده از غذاهای بومی محلی 

 عامل چهارم : 
رونق بخش  

 خدمات 

    0/  882 گسترش مشاغل خدماتی  
 

827  /2 

 
 

619  /10 
 0/  834 به منابع درآمدی   تنوع بخشی

 0/  768 افزایش قیمت زمین و رونق معامالت ملک 

 0/  559 توسعه بازارهای محلی  

   0/  701 حفاظت از محیط زیست و طبیعی  عامل پنجم : 
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زیست  
 محیطی

 

  0/  632 تشویق به استفاده نکردن از ظروف یکبار مصرف به ویژه در پذیرایی ها 
119  /2 

 
441  /8 

 
 0/  587 کاهش بهره برداری بی رویه کشاورزی 

 عامل ششم :
بهبود نگرش  

و آگاهی  
 جامعه

  0/  697 محلی  مردم اطالعات  و  آگاهی سطح  افزایش 
902  /1 

 
 

208  /5 
 0/  649 بومی  های  توانایی باور  و  نفس اعتمادبه تقویت
 0/  619 روستا  در  نخبگان  حضور

 0/  521 شدن  جهانی  ادراك مفهوم و  خارجی و  داخلی  گردشگران حضور  افزایش 

 عامل هفتم : 
  –کالبدی 

 معماری 
 

  0/  867 های ارتباطی  توسعه راه 
 
 

518  /1 

 
 
 

908  /3 

 0/  809 تامین مالی برای زیر ساخت ها 

 0/  720 استفاده از مصالح هماهنگ با طبیعت  

 0 /  709 بهبود الگوی معماری بومی 

   0/  673 توجه به خانه های تاریخی و نگهداری از آنها  

 0/  562 استفاده از معماری داخلی ساده محلی  

 عامل هشتم : 
  –اجتماعی 
 فرهنگی 

  0/  842 افزایش امنیت  
 
 

122  /2 

 
 
 

138  /1 
 

 

 0/  705 جلوگیری از مهاجرت 
 0/  575 برهم خوردن تعادل جمعیتی  

 0/  564 جاد دوگانگی فرهنگی ای
 0/  468 تامین مالی برای مناطق حفاظت شده 

 0/  421 افزایش نشاط گردشگران 

 0/  465 گسترش ناهنجاری  

 مأخذ: یافته های نگارندگان 
بوم    یاقامتگاه ها  جادیسطة ابه وا  ییروستا  داریبر توسعة پا  رگذاریتأث  ی ، عوامل اصل  ی عامل  لیبه دست آمده از تحل  یها  افتهیبنابر  
 عبارت اند از :  بیبه ترت یگرد
 جاد یزنان ، ا  یبرا  یشغل  ی، گسترش فرصت ها  میمستق  ریو غ  میاشتغال مستق  جادی) ا  19/    17  انسیبا وار  ییعامل اشتغال زا     

 ( ؛  دیجد یشغل یفرصت ها
افزا      وار  دیتول  شیعامل  با  درآمد  کا  17/    32  انس یو  مال ) گسترش  منابع  ، جذب  و صنعت  تنوع بخش  ی رگاه  تول  ی ،    دات یبه 

 ساکنان ( ؛  یدرآمد برا جادی، ا یکشاورز
اطالعات درباره فرهنگ ،   یگردآور  یبرا  یساز  نهیروستا ، زم  شتری) شهرت ب  13/    96  انس یبا وار  ی محل  تیهو  تیعامل تقو     

ها ، انجام مراسم    ی باورها و احترام به دانش محل  تیه روستا ، تقوب  یبخش  تیو ... ، هو  یبوم  یآداب و رسوم ، فولکلور، هنرها
 ) ؛    یسالم محل یاز غذاها فاده، گسترش فرهنگ است یمختلف محل

وار      با  رونق بخش خدمات  تنوع بخش  ی) گسترش مشاغل خدمات  10/    61  انسیعامل  درآمد  ی،  منابع  افزا  یبه    مت یق  شی، 
 ( ؛    یمحل یسعه بازارهاو رونق معامالت ملک ، تو نیزم

مصرف   کباریبه استفاده نکردن از ظرف    قی، تشو  یعیو طب  ستیز  طی) حفاظت از مح   8/    44  انسیبا وار  یطیمح   ستیعامل ز     
 ( ؛   یکشاورز هیرو  ی ب یها ، کاهش بهره بردار ییرایدر پذ ژهیبه و 

اعتماد به نفس و    تی، تقو  ی و اطالعات مردم محل  یآگاه  سطح  شی) افزا  5/    20  انس یجامعه با وار  یبهبود نگرش و آگاه  عامل
 شدن ( ؛   ی و ادراك مفهوم جهان  یو خارج یحضور گردشگران داخل شی، حضور نخبگان در روستا ، افزا  یبوم یها یی باور توانا

استفاده از مصالح هماهنگ ،  ی بوم یمعمار ی، بهبود الگو یارتباط  ی) توسعه راهها  3/  90 انسیبا وار معماری – یعامل کالبد     

 ( ؛   یساده محل یداخل یاز آنها ، استفاده از معمار  یو نگهدار ی خ یتار ی، توجه به خانه ها عتیبا طب
وار  فرهنگی  –  ی اجتماع  عامل افزا  1/    13  انسیبا  جلوگ  تیامن  شی)  جمع  یری ،  تعادل  خوردن  برهم   ، مهاجرت  ا  یتیاز    جاد ی، 

 نشاط گردشگران ( ؛   شی، افزا یر، گسترش ناهنجا یفرهنگ یدوگانگ
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که به نسبت    یکنندة کمّ  نییتب   انسیوار  زانیبا توجه به م  یفرهنگ  -  یو اجتماع  یمعمار  -  یمجموعه عوامل عوامل کالبد  انیم  از
 ) داشته اند. یبوم گرد  یاقامتگاه ها جادی(به واسطه ا   ییروستا داریرا بر توسعة پا ریتأث نیعوامل دارند ، کمتر ریسا
مؤثر بر   یرهای( متغ   یبوم گرد  یاقامتگاه ها  یریبه واسطة شکل گ  ییروستا  یعوامل مؤثر بر توسعة نواح  زان یم  یجهت بررس    

ترک با هم  بودن متغبیهر عامل  نرمال  به  توجه  با  و  آزمون    یرهای)   از  ا  Tپژوهش  نمونه  بنابرا  یتک  ؛  است    ن یاستفاده شده 
  2از    انینظر کل پاسخگو  یواقع  نیانگ یشود که م  یسنجش و ثابت م  2  یفرض  نیانگ یبا م  نهامحاسبه شده عوامل هشت گ  نیانگیم
ابعاد معنادار و    نیاست ، ا  0/    05تمام ابعاد کمتر از    یبه دست آمده که برا   یمعنادار  زان یو در حد باالست و با توجه به م  شتریب

ابعاد   نیجامعه در ا نیانگیمعنا که م نیعوامل مثبت بوده است ؛ بد ماتم نییحد باال و پا نیبه کل جامعه است و همچن یدادن میتعم
توسعة    شیشده در افزا  ی، عوامل بررس  رانیا  ییروستا  یاست که در نواح  نیا  یایگو  جهینت  نیاز مقدار مورد آزمون است ؛ ا  شیب

و    8/    64م  (رونق بخش خدمات)  با آماره  ، عامل چهار  نیب  نیدارند ؛ از ا  یمثبت  ارینقش بس  یبوم گرد  یاز گردشگر  ی روستا ناش
 نقش را داشته اند .  نیشتریب  7/  51( با آماره  ییعامل اول ) اشتغال زا

 ( ییروستا یدر توسعه نواح  یعامل ل ینقش عوامل استخراج شده از تحل یبررس).   9جدول 

انحراف   میانگین  tآماره  متغیرهای پژوهش 
 معیار 

میزان  
 معنادار 

اختالف  
 ن میانگی

95% 

confidence 

Interval of the 

Difference 
 0/  391 0/  202 0/    29 0/  000 0/  491 2/  221 7/  512 عامل اول : اشتغال زایی  

 0/  278 0/  184 0/    18 0/  000 0/  398 2/  188 7/  139 عامل دوم : افزایش تولید و درآمد  

 0/  221 0/  116 0/    13 0/  000 0/  445 2/  142 4/  861 عامل سوم : تقویت هویت محلی  

 0/  237 0/  132 0/    16 0/  000 0/  311 2/  162 8/  644 عامل چهارم : رونق بخش خدمات  

 0/  213 0/  102 0/    12 0/  000 0/  419 2/  134 4/  527 عامل پنجم : زیست محیطی  

 0/  194 0/  091 0/    10 0/  000 0/  301 2 /  121 5/  479 عامل ششم : بهبود نگرش و آگاهی جامعه  

 0/  231 0/  116 0/    17 0/  000 0/  407 2/  174 5/  127 معماری   –عامل هفتم : کالبدی 

 0/  117 0/  014 0/    03 0/  002 0/  317 2/  017 2/  982 فرهنگی    –عامل هشتم : اجتماعی 

 مأخذ: یافته های نگارندگان 

 ائه پیشنهادات نتیجه گیری و ار
 فقط نه خدمات جهانگردی توسعه .دارد آالینده تکنولوژی به را وابستگی کمترین که است صنایعی جمله از گردشگری      

 بهینه توازن آوردن وجود به در نیز و  این اصالت ساماندهی و  حفظ در میتوان آن نتیجه از  بلکه میکند، برجسته را منطقه اصالت

 و  آمد اقتصادی مزایای از آن با همزمان و  برد بهره ملی و  منابع طبیعی توسعه و  رشد برای آن از سبمنا استفاده و  منابع  بین
 نفت فروش  از  حاصل درآمد به  آن اقتصاد  وابستگی کاهش و  کشور  عمومی افزایش درآمدهای برای  .شد برخوردار  مربوط شدهای

 و آسیب پذیری  حساسیت  .شود استفاده پیش  از بیش ری گردشگ صنعت و  طبیعی منابع  حفظ زیستی، از ظرفیتهای  است  الزم

 حال در کشورهای  در ویژه به تنوع زیستی، از حفاظت برای  را مهمی انگیزه گردشگری  طریق از مستقیم صورت به زیست محیط

 راستای  رد و  گردشگری  فضایی  الگوهای  چارچوب  در صنعت گردشگری انواع  از  یکی مثابه  به  بومگردی  .است کرده ایجاد توسعه

 برای بومگردی به توجه  اینرو  از .دارد  پایدار گردشگری در  محیطی تطبیقپذیری در زمینه بسیاری قابلیت مقاصد، گردشگرپذیری

 توسعه در  راهکارهای و  گردشگری قابلیتهای میشود موجب جهانی گردشگری جریان چارچوب در  تقاضا گردشگر  به پاسخگویی

 محلی ساکنان برای  افزایش درآمد  و  اشتغالزایی  گردشگری، جریان  گیری  شکل با  طریق  این  از  تا  شود  سنجیده  مختلف مناطق  آن

تاثیر ایجاد کمپ های گردشگری در توسعه نواحی بررسی   هدف  با  که  تحقیق  این    .گیرد شکل  گردشگری  اینگونه مستعد نواحی
 و  مستقیم اشتغال ایجاد ترتیب به  شده انجام ظرسنجین به  توجه بادر راستای توسعه پایدار منطقه ای صورت گرفته که   روستایی

 آثار ترین مهم ارتباطی ، های راه توسعة  و  صنعت  و  کارگاه گسترش خدماتی ، مشاغل گسترش  ، مالی منابع  جذب غیرمستقیم ،
 شدة  حفاظت قمناط برای  مالی تأمین  متغیرهای مقابل ، در اند؛ بوده نواحی روستایی در  گردی  اقامتگاه های بوم  گیری  شکل

در ادامه    .اند   داده اختصاص خود به را تأثیرگذاری  میانگین کمترین ناهنجاری ، گسترش و  گردشگران نشاط  افزایش ، فرهنگی
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آثار شناسایی شد اقامتگاه های بوم گردی بر توسعه نواحی روستایی بر اساس چند متغیر کلی ، از تحلیل عاملی به   برای تحلیل 
مشخص شد تحلیل عاملی برای این آزمون مناسب است و    KMOی اصلی استفاده شد . با توجه به مقدار  روش تجزیه مولفه ها

همچنین نتایج آزمون بارتلت نشان دهنده همبستگی معنادار بین متغیرها می باشد . و سپس آثار اقامتگاه های بوم گردی در هشت  
اقامتگاه های بوم گردی را تبیین می کنند . عوامل اصلی تاثیر    درصد آثار  79/    90عامل دسته بندی شدند که این هشت عامل  

 گذار بر توسعه پایدار روستایی به واسطه ایجاد اقامتگاه های بوم گردی عبارتند از :  

درصد اثر گذاری اقامتگاه های بوم گردی را تبیین می کند که شامل  ایجاد اشتغال   19/    72عامل اشتغال زایی با واریانس       
 و  تولید  افزایش  تقیم و غیر مستقیم ، گسترش فرصت های شغلی برای زنان ، ایجاد فرصت های شغلی جدید است ؛ عاملمس

بیشترین درصد اثر گذاری اقامتگاه های بوم گردی را   13/   96واریانس  با محلی هویت تقویت و  عامل  17/  32 واریانس با درآمد
  1395( ، سرایی و همکاران )    1397، که این نتایج با یافته های عنابستانی و همکاران )  بر توسعه نواحی روستایی تبیین می کنند  

  ( و همکاران  راد  فرجی   ، کالبدی    1390(  ، عوامل  مقابل  در  و   . دارد  واریانس    –( همخوانی  با  اجتماعی    3/    90معماری    –و 

 ی داشتند .  کمترین تاثیر را در توسعه نواحی روستای 1/  13فرهنگی با واریانس 

 شغل  ایجاد   . است  شده  محلی جامعة  زندگی  ارتقا باعث مناطق روستایی  در  گردشگران حضور  دهد  می نشان پژوهش  نتایج     

توزیع  برای تالش  . سازد   می فراهم بزرگ شهرهای به را  روستا مردم مهاجرت از جلوگیری  زمینة  گردشگری، با مرتبط های

از   منطقه در گردشگری منفی از آثار پیشگیری در منطقه ، در  گردشگری از  حاصل درآمدهای افزایش درست روند و  درآمد عادالنة

 گردشگری  رونق تأثیر  پژوهش ،  این  نتایج  دیگر  از  .کند   می ایفا را  مهمی نقش محلی اختالفات  بروز و  ناسالم های  رقابت جمله 

 برای زنان در انگیزه ایجاد   .است  بومی دستی صنایع  یژه تولیدو  به اجتماعی ، های فعالیت در زنان فعال حضور بر منطقه در

 طور به  .است   بوده روستا این در گردشگری رونق مثبت آثار از دیگر گردشگری ، با مرتبط اجتماعی های فعالیت در مشارکت

 مثبتی نگرش  نمونه مردم  برای  ؛اند  داشته  متغیرها این آثار به  مثبتی دیدگاه  مردم  محیطی ، زیست  و  اقتصادی  های  زمینه  در کلی
 نگرش وجودآمدن به در نتیجه باعث که  اند داشته  بومی جانوران و  ها  گونه  حفظ یا  ساکنان درآمد  افزایش  در  گردی  بوم  نقش به

   .است  شده  گردی  بوم  از  محلی حمایت جامعة  باعهث غیرمستقیم  صورت  به  امر  این  و  ساکنان میان در  گردی  بوم  آیندة  به  مثبتی 

 همبستگی ایجاد  در  گردی  بوم نقش نمونه ، برای  گردی بوم اجتماعی آثار  که است آن پژوهش این توجه  جالب  نکتة  مچنینه
 با مردم است شده باعث و  گذاشته اثر گردی بوم از متغیر حمایت بر مستقیم صورت به محلی ، توانمندی  افزایش  یا ساکنان میان
 .کنند استقبال  امر از این  ، گردی  بوم  یاجتماع مثبت آثار در نظرگرفتن  به  توجه

 منابع 
در    یتوسعه گردشگر  کردیبا رو  یمیاقل  یسنجش پارامترها(،  1397)  ،یرضا و خدادا، مهد  ،یفضل اله، سارل  ،یلیاسمع -

-127(،  2)9  ران،یا  یعیطب  یها  ستمیفصلنامه اکوس  موردمطالعه: شهرستان گنبدکاووس،  یو شهر  ییمناطق روستا

144 . 
  ی پژوهش  یفصلنامه علم  ،النیکانون های بوم گردی در استان گ  یابی و ارز  ییشناسا  (،1398، )حسن ،  یاروج،  دیه ، محسام -

 . 114-97(، 4)8، و توسعه گردشگری زییبرنامه ر

ب  ،طیانسان و مح  کردی گرا با رو  عتیطب  یمعمار(،    1394)    سا،یپر   ،ی محمد  یو عل  الیش  ،یخازن - ،    یالملل  نی کنفرانس  عمران 

 .38-26 ز،یچاپ اول، تبر ،یشهر یها رساختیو ز یمعمار

)  نیحس  ن،یساد - مهدی،  پورطاهری،  منطقه  چرخه  یابیارز(،  1399و  مطالعه:  مورد  گردی  بوم  های  اقامتگاه  عمر  ی  ی 

 .229-201(، 2)24فضا،  شیو آما یزیبرنامه ر صحرای استان گلستان،ترکمن
- ، و   سرایی  )   محمد حسین  نرگس   ، اولین  ، ورزنه شاهر گردشگری بوم و گردشگری وضعیت رسیبر (  1393قاسمی 

اسالمی ایران ، چالش ها و چشم اندازها ، پژوهشگاه گردشگری جهاد   جمهوری گردشگری توسعة  راهبردی علمی  المللی  بین همایش
 .   24 – 40دانشگاهی ، چاپ اول ، ص 
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)  هیراض  ،یربان - بوم    لیپتانس  یبررس(.    1397.  های  اقامتگاه  سوم،  های  نسل  گردشگری  ی  توسعه  در  گردی 

هنر و    ی ارشد دانشکده ی پژوهش های عال  ینامه ی کارشناس  انیپا  : اقامتگاه های بوم گردی استان اصفهان.یموردپژوه

 . دانشگاه اصفهان.  ی نیکارآفر

بر روستای هدف    دیبا تأک  ریتوانمندی های بوم گردی شهرستان مال  یابیارز(،  1398)  د،یو شمس، مج  ترایدهر، م  یرفاه -

 . 33-17(،  32)8فصلنامه فضای گردشگری،  ،SWOTبا استفاده از مدل  زانیگردشگری مان
-   ( وحید   ، ریاحی  و  محمد   ، دهستان  (    1397روشنعلی  روستایی  مناطق  اقتصادی  توسعه  در  گردی  بوم  نقش  بررسی 

 .   51 – 65، ص   25شماره ، فصلنامه فضای گردشگری ، پنجهزاره شهرستان بهشهر 

  معماری   و   عمران  ملی  پایدار،همایش  گردشگری  توسعه  اصول   و  روستای  ،گردشگری1394مسلم،  منصوربهمنی،  و   میثم  زردان، -
 .15-1پایدار،فومن، صص  توسعه بر رویکردی با

مطالعه   )  بوم گردی روستایی و نقش آن در توسعه پایدار گردشگری  بررسی(    1396عباسی ، عالم و رضوانی ، محمد )   -
پاوه استان کرمانش  یمورد (  : شهرستان  عمران،  اه  در  نوین  پژوهشهای  المللی  بین  و    ،  معماری  ،  کنفرانس  مدیریت شهری 

 .  ، موسسه آموزش عالی شهریار ، کرج محیط زیست

 یبر توانمند  یبومگرد  یاجتماع-یاثرات اقتصاد(،  1398)  نب،یز   ان،یقدرت اله، جعفر  ،یدری کاروان، رستگار، شفق، ح  ،ی زیعز -

 . 96-79(، 1)8 ،یی، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستابلده در استان مازندران هیمورد: ناح  یجوامع محل
-   ( مصطفی   ، احمدوند  و  مریم   ، زاده  شریف  ویدا،   ، یاری  هدف  (    1398علی  روستایی  نواحی  بر  گردشگری  اثرات  ارزیابی 

، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری ،    حلیل عاملیگردشگری بخش مرکزی شهرستان فیروزآباد با استفاده از مدل ت
 .  221 – 247،  45، شماره   14سال 

بررسی و تحلیل آثار ایجاد اقامتگاه های بوم گردی بر  (    1397عنابستانی ، علی اکبر، گیاهی ، حسن و جوانشیری ، مهدی )   -
 .   1 –  24م ، شماره دوم ، ص  ، سال هشتتوسعه سکونتگاه های روستایی ، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای 

گ  یعل  ،یعنابستان - جوانش  ،یاهیاکبر،  و  ا  لیو تحل  یبررس(،  1397)  ،یمهد  ،ی ریحسن  ها  جادیآثار  بر   یبوم گرد   یاقامتگاه 

ها  سکونتگاه  روستا  ییروستا  یتوسعة  چناران  ینمونه:  شهرستان  علمرادکان  فصلنامه  ر   یپژوهش  -  ی،    ی زیبرنامه 

 .24-1 (،2)8(، ای)جغراف ییفضا

در روابط. شهر  یتحول ییدوم روستا یخانه ها یگردشگر(،  1394احمد، )  ،یانیزهرا و روم ،یاکبر، عنابستان یعل ،یعنابستان -

 .228چاپ اول، بجنورد،  ،ی نشر جهان ران،یو روستا در ا
ء سطح زندگی جامعه محلی  بررسی تاثیر اقامتگاههای بوم گردی بر ارتقا(    1390فرجی راد، عبدالرضا، احسانی، افسانه )   -

 .   63 –  77، ص  30فصلنامه جغرافیایی سرزمین ، شماره  روستاهای گرمه و شیب دراز ،
-   ( ، ، رقیه  فریبا و شریفی   ، ،    1392کرمی  ) مطالعه موردی :    SWOTارزیابی گردشگری روستایی با استفاده از مدل( 

 .  221 – 199،  46، شماره  17ریزی ، دوره نشریه جغرافیا و برنامه  ( ،روستاهای بخش مرکزی مراغه

 .65-44(، 41)15جله معماری و شهرسازی، م، SWOT سوآ ت یلیتحل کیمناسبسازی تکن(، 1384) گلکار، کوروش، -
  در  آموزش نقش  به نسبت مردم  نگرش سنجش (  1394ابراهیمیان ، مهناز )   مهدی، لسبوئی ،  زادة رمضان صدیقه،  لطفی ،  -

،    6سال   توسعة گردشگری ،  و ریزی  برنامه مجلة (  خوروبیابانک بیابانی و کویری منطقة)   گردی  بوم نیکارآفری به تمایل
 .   54  – 76، ص  21شماره 

و - مهدی  کوهشاهی،  )    میرزاده  امین   ، جذب  (    1395دهقانی  در  بندرعباس  گردی  بوم  های  پتانسیل  نقش  بررسی 
 . 6 –  25، ص   11، پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان ، شماره  گردشگران

  کشور :  موردی  مطالعه)  کشورها  توسعه  روند  و  ملی  امنیت  در  گردشگری  جایگاه،  1397فاطمه،    قربانی،  علی،  موقرپاك، -
 . 25-1، صص 26  شماره ،7  گردشگری، دوره فضای جغرافیایی ،(ایران
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