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چکیده
به شناخت و بخشبندی گردشگران روستایی بهعنوان نقشآفرینان اصلی توسعۀ گردشگری
در نواحی روستایی کمتر توجه شده است .بخشبندی گردشگران براساس ویژگی های مختلف،
از جمله متغیرهای انگیزشی است که برای سی استگذاری های هدفمند و بهرهگیری مطلوب از
ظرفیت های بازار گردشگری ،اهمیت بسزایی دارد .همچنین اطالعات ارزشمندی دربارة
سلیقه های مختلف فراهم میآورد و از این راه ،زمینۀ پاسخگویی مطلوب به نی ازهای متنوع
گردشگران ،دستی ابی به وضعی ت بهتر در بازار گردشگری و بهبود سطح رقابتپذیری در بخش
گردشگری را امکان پذیر میسازد .بررسی ادبی ات پژوهش نشان میدهد که در ایران نیز
تاکنون پژوهشی در زمینۀ بخشبندی گردشگران روستایی انجام نشده است؛ بنابراین،
پژوهش حاضر با بهرهگیری از پرسشنامۀ محققساخته ،به بخشبندی گردشگران روستایی در
محدودة دهستان سروستان از توابع بخش مزایجان شهرستان بوانات در استان فارس
می پردازد .این دهستان با محوریت روستای بزم طی سال های گذشته ،به یکی از برجستهترین
مقصدهای گردشگری روستایی در منطقه تبدیل شده است .ی افته های تحلیل داده های 246
نمونه ،با استفاده از روش های تحلیل عاملی و تحلیل خوشهای ،بی انگر پنج بخش در بازار
تقاضای گردشگری روستایی منطقه است که عبارتاند از :طبیعتگردی و بازدید از آثار تاریخی
( 14/6درصد) ،گروه منفعل ( 4/9درصد) ،روستاگرایی و آرامش و استراحت ( 42/7درصد)،
آرامش و استراحت ( 20/7درصد) ،طبیعتگردی و تعلق مکانی ( 17/1درصد) .نتایج پژوهش،
اطالعات ارزشمندی در زمینۀ ساختار حاکم بر وضعیت تقاضای گردشگری روستایی برای
نهادهای دولتی ،فعاالن کسبوکار گردشگری و جامعۀ محلی فراهم میآورد؛ به طوریکه مطابق
نی ازهای بخش های مختلف بازار گردشگری میتوان به راهبردهای مدیریتی ،توسعهای و
بازاری ابی مناسب دست ی افت.

کلیدواژه ها :انگیزههای گردشگر ،بخشبندی گردشگری ،دهستان سروستان ،شهرستان
بوانات ،گردشگری روستایی.

* نویسندۀ مسئول09124581787 :

Email: sabadri@ut.ac.ir
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مقدمه
جهان امروز بهطور فزاینده بهسوی شهرنشینی هرچه بیشتر پیش میرود و یکی از پیامدهای آشکار این پدیده ،کاهش
تعادل در سطوح توسعۀ مناطق روستایی و شهری است (کاستا و چالیپ .)257 :2005 ،در این شرایط ،رکود کشاورزی
بهعنوان بخش غالب در اقتصاد روستایی ،همراه با رشد بیکاری ،مهاجرتهای مداوم روستا  -شهری ،سالخوردگی جمعیت،
پیامدهای نامطلوب تغییرهای اقلیمی ،گرایش دولتها به سیاست بازار آزاد و کاهش حمایت از بخش کشاورزی ،از جمله
نمودهای بارز مشکلهای توسعۀ روستایی در بسیاری از نواحی شناخته میشوند (پارک و یون9 :2009 ،؛ فیشر:2006 ،
4011؛ شارپلی)233 :2004 ،؛ بنابراین ،پژوهشگران در مقیاس جهانی بهویژه در کشورهای توسعهیافتهتر ،از اوایل دهۀ
 ،1990به رشد فزایندۀ اشکال متنوع گردشگری و گذران اوقات فراغت در نواحی روستایی ،بهعنوان یکی از فرصتهای
نوین غلبه بر مشکلهای توسعۀ روستایی ،بهویژه در بعد اقتصادی توجه کردهاند (برای نمونه ،گیلبرت1989 ،؛ 1994؛
آیلبری1991 ،؛ براموِل1991 ،؛ باتلر و کالرک1992 ،؛ جنکینز1993 ،؛ پیج و گتز1997 ،؛ شارپلی و شارپلی.)1997 ،
شایان ذکر است که سابقۀ گردشگری روستایی مدرن ،ریشه در تحولهای برآمده از انقالب صنعتی دارد که از نی مۀ دوم
سدۀ بیستم با رشد انبوه مواجه شد (کای و لی .)753 :2009 ،در ایران نیز پژوهشگران بهطور فزاینده از اوایل دهۀ 1380
به موضوع گردشگری روستایی توجه کردند (بیات و دیگران .)109 :1392 ،با وجود این ،تاکنون در بخش اجرایی کشور،
به این موضوع در چارچوب برنامههای کالن توسعۀ ملی بهعنوان پدیدهای که با توجه به ویژگیهای متنوع
سکونتگاههای روستایی کشور در چارچوب اشکال و الگوهای گوناگون توسعه مییابد و در چارچوب فرایند کلی توسعۀ
روستایی به متنوعسازی فعالیتها و توسعۀ اقتصادی روستاها کمک میکند ،توجه نشده است (رضوانی و بیات:1392 ،
 .)185با وجود رشد گستردۀ مطالعات گردشگری روستایی در دهههای اخیر ،به شناخت و دستهبندی گردشگران روستایی
بهعنوان عامالن تقاضا و نقشآفرینان اصلی توسعۀ گردشگری در نواحی روستایی ،کمتر توجه شده است (کای و لی،
)751 :2009؛ بهطوریکه تاکنون ،اغلب مطالعههای گردشگری روستایی مقصدمحورند و پژوهشگران ،بیشتر به مطالعۀ
موضوعها و مسائل مربوط به توسعۀ گردشگری درمورد ویژگیهای مقصدهای گردشگری و ادراکهای ساکنان محلی
پرداختهاند .از اینرو ،به شناخت گردشگران روستایی بهعنوان بازیگران اصلی پیدایش و گسترش گردشگری در نواحی
روستایی ،کمتر توجه شده است .همواره طی دو دهۀ گذشته ،در اغلب مطالعهها در زمینۀ بخشبندی گردشگران روستایی،
پژوهشگران همواره بر مسئلۀ کمبود پژوهش در این زمینه تأکید کردهاند؛ مانند :پیج و گتز ( ،)194 :1997کاستنهلز
( ،)353 :1999کای  ،)81 :2001( 1فروکات ( ،)345 :2005پارک و یون ( ،)102 - 101 :2009آه و اسکات (،)31 :2010
فارمکی ( ،)73 :2012دانگ و دیگران ()181 :2013؛ آلمیدا  2و دیگران ( ،)1 :2013راید و دیگران ( .)104 :2014بررسی
ادبیات پژوهش نشان میدهد که در ایران نیز تاکنون پژوهشی در زمینۀ بخشبندی گردشگران روستایی انجام نشده
است .برایناساس ،پژوهش حاضر به بخشبندی گردشگران روستایی در محدودۀ دهستان سروستان از توابع بخش
مزایجان شهرستان بوانات در استان فارس میپردازد .این دهستان با محوریت روستای بزم ،طی سالهای گذشته به یکی
از برجستهترین مقصدهای گردشگری روستایی در منطقه تبدیل شده است.
مبانی نظری
بسیاری از پژوهشگران معتقدند مطالعههای کالسیک در زمینۀ گردشگری ،اغلب ،گردشگران را بهعنوان افرادی با سلیقهها و
نیازهای مشابه میشناختند و بیشتر راهبردهای مدیریتی و برنامهریزی نیز گردشگران را بهعنوان گروههایی همگن درنظر
میگرفتند (گان و وار39 :2002 ،؛ مولرا و آلبلدخو ،)757 :2007 ،اما در دهههای پایانی قرن بیستم ،همگام با افزایش اهمیت
اقتصادی گردشگری و کاربرد آن بهعنوان راهبرد توسعه در سطوح ملی ،منطقهای و محلی ،بهتدریج اهمیت شناخت بازار
گردشگری و بهکارگیری روشهای کارآمد در زمینۀ بازاریابی گردشگری آشکار شد .بدینترتیب ،در راستای بهرهگیری مطلوب
1. Cai
2. Almeida
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از ظرفیتهای بازار گردشگری و سیاستگذاری و برنامهریزی مناسب در این زمینه ،به شناخت گروههای هدف در بازار
گردشگری توجه بسیاری صورت گرفت .درنتیجه ،شناخت درست بخشبندی بازار گردشگری بهعنوان یکی از ارکان موفقیت
در زمینۀ مدیریت گردشگری مطرح شد (مهمتاغلو)651 :2007 ،؛ زیرا بخشبندی ،اطالعات ارزشمندی دربارۀ سلیقههای
مختلف و متنوع فراهم میآورد و از ای ن طریق ،زمینۀ پاسخگویی مطلوب به نیازهای متنوع گردشگران ،دستیابی به وضعیت
بهتر در بازار گردشگری و بهبود سطح رقابتپذیری در بخشگردشگری را امکانپذیر میسازد (پیسونن .)69 :2012 ،کاتلر
( )11 :1988بخشبندی را چنین تعریف کرده است« :تقسیم یک بازار به زیرمجموعههای همگن از مشتریان؛ بهطوریکه
هریک از زیرمجموعهها را میتوان بهعنوان یک بازار هدف درنظر گرفت» .این تعریف ،یکی از متداولترین و پرکاربردترین
تعاریف در زمینۀ بخشبندی بازار گردشگری است .مولرا و آلبلدخو ( )757 :2007معتقدند «مطالعههای بخشبندی گردشگری
روستایی ،به پژوهشگران ،فعاالن و برنامهریزان کمک میکند تا از گروههای مختلف گردشگران روستایی  -که ادراکهای
متفاوتی از فضای روستایی دارند  -شناخت کافی بهدست آورند» و این شناخت در زمینههای زیر دارای اهمیت است :به فراهم
ساختن امکانات و خدمات جذاب برای گردشگران کمک میکند ،زمینۀ طرحریزی مناسب برنامههای توسعه و ترویج
گردشگری را فراهم میآورد ،آگاهی الزم از سلیقهها و اولویتهای بخشهای مختلف بازار را بهدست میدهد و مزی ت نسبی
یک منطقه در بخشهای مختلف بازار گردشگری را آشکار میسازد .درمجموع ،بخشبندی گردشگران روستایی بیانگر این
نکته است که گردشگران مختلف ،به شیوههای متنوعی از نواحی روستایی استفاده میکنند (رابرتس و هال )3 :2001 ،و براین
اساس الزم است بازار ناهمگن گردشگری روستایی به زیرگروههای همگن از گردشگران تقسیم شود تا هماهنگ با الگوی
گردشگری هریک از این زیرگروهها و متناسب با کیفیتهای مختلف و مورد انتظار آنها ،برنامهریزیهای الزم انجام شود
(پارک و یون .)100 :2009 ،بهطورکلی ،بخشبندی بازار ،از جمله بازار گردشگری ،روشهای متعددی دارد .در این میان،
استفاده از متغیرهای جغرافیایی ،متغیرهای جمعیتشناختی یا اجتماعی  -اقتصادی ،متغیرهای روانشناختی  -رفتاری از
متداولترین روشها در بخشبندی بازار گردشگری شناخته میشوند (اسواربروک و هرنر92 :2007 ،؛ بیگنی و دیگران:2008 ،
 .)151با اینهمه ،ادبیات پژوهشی گردشگری نشان میدهد که بخشبندی متغیرهای روانشناختی -رفتاری ،از اهمیت بیشتری
در شناخت بازار گردشگری برخوردار است (پیسونن .)71 :2012 ،اگرچه متغیرهای جمعیتشناختی و اجتماعی  -اقتصادی مانند
جنسیت ،سن ،سطح تحصیالت و میزان درآمد ،اغلب بهعنوان متغیرهای پایه در بخشبندی گردشگران بهکار میروند .با وجود
این ،اینگونه متغیرها قدرت پیشبینیکنندگی زیادی ندارند و اغلب متخصصان بازاریابی و اقتصاد گردشگری معتقدند مهمترین
عوامل تعیینکننده در رفتار گردشگران ،به عوامل روانشناختی  -رفتاری ،بهویژه منافع مورد انتظار و انگیزههای آنها از
سفرهای گردشگری برمیگردد (پارک و یون .)100 :2009 ،در همین راستا ،دوسا 1و دیگران ( )547 :2010نیز معتقدند اگرچه
عوامل اجتماعی و اقتصادی ،تأثیر شایان مالحظهای بر گردشگری دارند ،بهدالیل بسیاری میتوان گردشگری را یک تجربۀ
روانشناختی دانست .برایناساس ،آنها انگیزههای سفر و میزان رضای ت گردشگران از تجربۀ گردشگری را بهعنوان دو عنصر
روانشناختی و تعیینکننده در رفتار گردشگران مطالعه میکنند .برایانگارود  )34 - 32 :2008( 2نیز معتقد است با توجه به پیوند
تنگاتنگ عوامل روانشناختی و رفتاری ،در بخشبندی بازار گردشگری نمیتوان آنها را از یکدیگر تفکیک کرد .انگیزههای
گردشگران  3از سفر به یک مقصد ،برجستهترین متغیر مورد مطالعه در بخشبندی براساس متغیرهای روانشناختی  -رفتاری
است .اینگونه مطالعهها ،متأثر از نظریههایی چون نظریۀ سلسلهمراتب نیازها از آبراهام مازلو ()1943؛ نظریۀ عوامل رانشی و
کششی سفر از گراهام دان (1977؛  )1981و کرامپتون ( ،)1979پلکان مراحل سفر  4و الگوی مراحل سفر  5از لی و پیرس
( )2002و نظریۀ گریز  -جستوجو از ایسو آهوال  )1982( 6است.

1. Devesa
2. Brian Garrod
3. Tourists motivations
)4. Travel Career Ladder (TCL
(5. Travel Career Patterns (TCP
6. Iso-Ahola
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اگرچه نظریۀ آبراهام مازلو  1در زمینۀ روانشناسی بالینی طرح شد ،بهطور گسترده در زمینههای بسیاری از جمله در
مطالعات انگیزۀ گردشگری از سوی پژوهشگران بهکار رفت (برای نمونه ،کرامپتون1979 ،؛ پیرس و کالتابیانو1983 ،؛
پالگ1994 ،؛ کوپر و دیگران1998 ،؛ گولدنر و ریچی2003 ،؛ هسو و هوآنگ .)2008 ،برپایۀ چارچوب نظریۀ
سلسلهمراتب نیازها ،پنج سطح نیازهای فردی انسان بهترتیب از پایینترین تا باالترین سطح ،عبارتاند از :فیزیولوژیکی یا
زیستی ،امنیتی ،اجتماعی (عشق و تعلقپذیری) ،احترام و عزتنفس و خودشکوفایی؛ برای مثال ،منشأ انگیزش
گردشگرانی که به قصد دیدار دوستان و خویشاوندان سفر میکنند ،بیشتر برآمده از نیازهای اجتماعی است ،اما منشأ
انگیزش آن دسته از گردشگرانی که تعطیالت خود را بدون احساس نیاز به همراهی با دوستان و نزدیکان سپری میکنند،
ممکن است برآمده از نیازهای سطوح باالتر تلقی شود .براساس نظریۀ رانش و کشش ،عوامل انگیزشی گردشگر به دو
دسته تقسیم میشوند .عوامل رانشی به فرد برمیگردند و عواملی هستند که میل به سفر را در گردشگر برمیانگیزند؛
مانند احساس نیاز به استراحت یا دوریجستن از شرایط روزمرگی .عوامل کششی ،برآمده از جذابیتهای یک مقصد
گردشگری هستند؛ مانند محیط بکر طبیعی ،جاذبههای تاریخی ،میراث قومی و فرهنگی (دان .)186 :1977 ،بهطورکلی،
نظریۀ پلکان مراحل سفر بر اصول نظریۀ مازلو استوار شده است و مفهومسازی نیازهای روانی در سیر حرکت از نیازهای
سطح پایین و اولیه بهسوی نیازهای خودشکوفایی را هدف قرار میدهد؛ برپایۀ اصول این نظریه ،انگیزههای مسافرتی
افراد ،همگام با تجربههای مسافرتی آنها دگرگون میشود .از جمله اینکه آنها همسو با تغییر مرحلۀ زندگی و مجموع
تجربههای مسافرتی افراد ،در مراحل مختلف پلکان سفر جای میگیرند و هرچه تجربههای مسافرتی گردشگران باالتر
میرود ،گرایش آن ها به نیازهای سطوح باالتر افزایش مییابد (پیرس .)79 :2005 ،براساس اصول پایهای نظریۀ گریز -
جستوجو  ،2سفر تفریحی  -گردشگری ،برآیند دو دسته عامل انگیزشی است که نقشی تعیینکننده در رفتار گردشگر
دارند؛ برای مثال .1 ،تمایل به ترک (موقتی) محیط روزمرۀ زندگی یا محل سکونت دائمی (گریز) و  .2تمایل به دریافت
پاداشهای درونی یا روانی از طریق سفر به یک محیط متفاوت (جستوجو) (آیسو  -آهوال .)259 :1982 ،چارچوب نظری
مجموع نظریههای یادشده ،سیر تکاملی نظریهپردازی دربارۀ انگیزۀ گردشگری در شاخههای علمی مختلف ،بهویژه
روانشناسی اجتماعی ،جامعهشناسی و جغرافیای رفتاری را نشان میدهد .درواقع ،هیچیک از نظریههای یادشده ،ضد یا
نقیض نظریههای دیگر نیست و مجموع دستاوردهای علمی حاصل از آنها اهمیت باالی شناخت عوامل انگیزشی
گردشگر در برنامهریزی و مدیریت و بازاریابی گردشگری را در کانون توجه قرار داده است.
منطقۀ مورد مطالعه
شهرستان بوانات با مرکز شهر بوانات ،دارای سه بخش مرکزی ،مزایجان و سرچهان است و در شمال شرقی استان فارس
و در فاصلۀ  240کیلومتری شیراز مرکز استان قرار دارد .از شمال به استان یزد و شهرستان آباده ،از جنوب به
شهرستانهای ارسنجان و نیریز ،از غرب به شهرستانهای خرمبید و مرودشت و از شرق به شهرستان خاتم از استان یزد
منتهی میشود  .دهستان سروستان در جنوب شرقی مرکز شهرستان بوانات است و از توابع بخش مزایجان بهشمار میآید.
براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران در سال  ،1390این دهستان دارای  3725نفر جمعیت است که در 14
روستای منج علیا ،منج سفلی ،بزم ،امامزاده بزم ،جمالآباد ،جوی بزم ،چیر ،دشت خورده ،ریزکان ،سونج ،شیدان،
قاضیآباد ،هندویه ،و سروستان سکونت دارند (شکل  .)1از اوایل دهۀ  1380هـ  .ش بهدلیل خالقیت و کارآفرینی در
بخش گردشگری توسط یکی از خانوادههای ساکن در روستای بزم و ایجاد دهکدۀ گردشگری در این روستا ،اغلب
روستاهای منطقه نیز متأثر از فضای کارآفرینانه قرار گرفتند و با رشد فزایندۀ گردشگری مواجه شدند .این دهستان ،به
علت برخورداری از جاذبههای متنوع طبیعی ،فرهنگی و مذهبی ،پتانسیل مناسبی برای جذب انواع گردشگران را دارد .از
جمله جاذبههای گردشگری این دهستان میتوان به طبیعت کوهستانی ،منطقۀ طبیعی سبزۀ سروستان ،باغهای بادام و
1. Hierarchy of needs theory
2. Escaping-Seeking

زه هایگردشگر ی...
بخشبندیگردشگرانروستاییبراساس انگی 


777

گردو با درختان کهنسال ،امامزاده شاه میرحمزه ،امامزاده بیبی خاتون ،امامزاده عون و جعفر ،قلعۀ تاریخی بزم ،دهکدۀ
توریستی با مدیریت خانوادگی ،مهمانسرای روستایی مدرن و سنتی ،موزۀ مردمشناسی و کشاورزی و بافت تاریخی
باارزش در بعضی از سکونتگاههای روستایی اشاره کرد .طی سالهای اخیر ،برگزاری جشنوارههای محلی در سطح
دهستان ،از دیگر عواملی است که زمینۀ رونق گردشگری در منطقه را فراهم ساخته است.

شکل  .1موقعیت دهستان سروستان

روش پژوهش
ابزار اصلی گردآوری دادههای پژوهش ،پرسشنامۀ محققساخته است .در طراحی پرسشنامه ،از ادبیات مطالعاتی
بخشبندی انگیزههای گردشگران روستایی در انطباق با ویژگیهای گردشگری در دهستان سروستان استفاده شد .روایی
ابزار سنجش نیز از دیدگاه هفت نفر از پژوهشگران باتجربه در زمینۀ مطالعههای گردشگری روستایی بررسی و پس از
اعمال نظرهای آنان تأیید نهایی شد .پرسشها در دو بخش طرح شدند .بخش نخست ،ترکیبی از  14پرسش باز و
چندگزینهای بهمنظور شناخت ویژگیهای اجتماعی  -اقتصادی و مشخصات مسافرتی گردشگران و بخش دوم شامل 29
پرسش در چارچوب طیف لیکرت پنجگزینهای بهمنظور شناخت انگیزههای گردشگران از سفر به منطقۀ مورد مطالعه
است .جامعۀ آماری پژوهش ،شامل افرادی است که به قصد تفریح و گردش به دهستان سروستان سفر میکنند .نمونهها
به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند .پژوهشهای میدانی پژوهش در بازۀ زمانی اسفندماه  1392تا تیرماه
 1393انجام گرفت و درمجموع ،طی چند سفر به منطقه 258 ،پرسشنامه بهدست آمد .درنهایت ،پس از حذف 12
پرسشنامۀ نامعتبر 246 ،عدد پرسشنامه ،معتبر شناخته شد و مبنای تحلیل قرار گرفت.
در گام نخست ،جدول ویژگیهای توصیفی نمونهها بهعنوان گردشگران مشارکتکننده در پژوهش ،با استفاده از آمار
توصیفی تهیه شد .سپس از تحلیل عاملی اکتشافی بهشیوۀ تحلیل مؤلفههای اصلی  2برای تحلیل  29پرسش دربارۀ
انگیزههای گردشگران از سفر به محدودۀ مورد مطالعه استفاده شد تا دستهبندی آنها براساس همبستگی میان
انگیزههای گردشگری روستایی ،بهعنوان زیرمجموعههای عوامل مختلف امکانپذیر شود .در این راستا برای اطمینان از
کفایت نمونهگیری و تشخیص مناسببودن دادهها برای انجام تحلیلعاملی ،آزمون کایزرمایر و بارتلت  3انجام شد .در
1

1. Self-administered questionnaire
)2. Principal components analysis (PCA
3. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) & Bartlett's Test
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انجام تحلیل عاملی ،مقدار ویژۀ بیشتر از  1و همچنین بار عاملی بیشتر از  0/4مبنای استخراج عوامل قرار گرفت .از شیوۀ
چرخش واری ماکس 1نیز برای چرخش عوامل استفاده شد .سپس بهمنظور سنجش اعتبار و همبستگی درونی ،ضریب
آلفای کرونباخ برای هریک از عوامل استخراجشده بهطور جداگانه محاسبه شد .درادامه ،امتیازهای عاملی هریک از
نمونهها در عاملهای شناساییشده (مرحلۀ تحلیل عاملی) بهصورت متغیرهای ترکیبی  2برای انجام بخشبندی
گردشگران با استفاده از تحلیل خوشهای بهکار گرفته شد .در این راستا ،برای تعیین تعداد بهینه و دقیق خوشهها تحلیل
خوشهای سلسلهمراتبی بهروش وارد  3بهکار رفت .برایناساس ،مطابق جدول انباشتگی  4و نمودار خوشهبندی سلسلهمراتبی
دندروگرام  ،5پنج خوشه مناسب شناخته شدند .سپس روش خوشهبندی کا  -مینز  6برای بخشبندی نمونهها در خوشههای
پنجگانه بهکار گرفته شد .از آنالیز واریانس یکطرفه نیز برای شناخت تفاوت معنادار میان خوشهها براساس عوامل رانشی
یا انگیزشی آنها استفاده شد .پس از پایان این مرحله ،آزمون تحلیل تشخیص  7برای پیبردن به میزان دقت بخشبندی
انجامشده بهکار رفت .درپایان ،بهمنظور درک ارتباط متغیرهای اجتماعی  -اقتصادی گردشگران با انگیزههای گردشگری
آنها یا موقعیت آنها در بخشبندی گردشگران روستایی آزمون خیدو بهکار رفت.
بحث و یافتهها
ویژگیهای توصیفی مشارکتکنندگان

در گام نخست ،بهمنظور دریافت شناخت کلی از گردشگران در دهستان سروستان ،مهمترین متغیرهای اجتماعی -
اقتصادی و ویژگیهای مسافرتی آنها با استفاده از آمارهای توصیفی محاسبه شد .بهطور خالصه ،مهمترین یافتههای
بهدستآمده از افراد نمونه بدین شرح است :از نظر جنسیتی  147نفر ( 59/8درصد) از گردشگران ،مرد و  99نفر (40/2
درصد) زن هستند .میانگین سنی کل گردشگران  33/5سال است و باالترین درصد گردشگران 107 ،نفر ( 43/5درصد)
به گروه سنی  25تا  34ساله تعلق دارند .مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی درمجموع با  94نفر ( 38/2درصد) و مقطع
تحصیلی دیپلم با  82نفر ( 33/3درصد) بهترتیب ،بیشترین تعداد از گردشگران را شامل میشوند 81 .نفر ( 32/9درصد) از
پاسخگویان ،دارای انواع مشاغل حقوقبگیر و  76نفر ( 30/9درصد) دارای انواع مشاغل آزادند و درمجموع ،بیش از
یکسوم از گردشگران نیز خانهدار و افراد درحال تحصیل (دانشآموز و دانشجو) هستند .از نظر سطح درآمدی ،گروه
درآمدی  20تا  30میلیون ریال (متوسط درآمد ماهانه) با  74نفر ( 30/1درصد) در رتبۀ نخست قرار میگیرد و درمجموع،
اکثریت  57درصدی گردشگران در گروههای درآمدی بیش از  20میلیون ریال طبقهبندی میشوند .از نظر دفعات سفر،
 111نفر ( 45/1درصد) بیش از دو بار و  85نفر ( 34/5درصد) دو بار سابقۀ مسافرت به دهستان سروستان را دارند؛
بنابراین ،میتوان گفت نرخ بازگشتپذیری  8گردشگران به محدودۀ مورد مطالعه حدود  80درصد است .از نظر مبدأ سفر
یا محل سکونت دائمی ،نزدیک به نیمی از گردشگران  120نفر ( 48/8درصد) از شیرازند و شهرهای تهران ،یزد و بوانات
در رتبههای بعدی قرار میگیرند .از نظر مزیت یا علت انتخاب منطقه بهعنوان مقصد سفر ،نیمی از گردشگران ( 122نفر،
 49/6درصد) بر جاذبههای گردشگری منطقه تأکید دارند .وجود تعلقات محلی و دسترسی آسان نیز بهترتیب در رتبههای
بعدی قرار میگیرند .از نظر اولویت زمان سفر به منطقه ،اغلب گردشگران ( 139نفر 56/5 ،درصد) بر مواقع تعطیالت
تأکید دارند و برخورداری از اوقات فراغت یا وقت آزاد ،در رتبۀ دوم جای میگیرد.

1. Varimax
2. Composite variables
3. Ward
4. Agglomeration schedule
5. Dendogram
6. k-means
7. Discriminant analysis
8. Recurrence rate
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جدول  .1متغیرهای توصیفی گردشگران روستایی ( 246نفر)
نفرودرصد 

مرد  59/75( 147 :درصد)؛ زن  40/25( 99 :درصد).
 23/2( 57 : 24 - 15درصد)؛  43/5( 107 : 34 - 25درصد)؛  15/9( 39 : 44 - 35درصد)؛
 11( 27 : 54 - 45درصد)؛  55و بیشتر  6/5( 16 :درصد)
کمتر از دیپلم  17/47( 43 :درصد)؛ دیپلم  33/33( 82 :درصد)؛ کاردان ی و کارشناس ی 38/21( 94 :
درصد)؛ کارشناس یارشد  8/53( 21 :درصد)؛ دکتری  2/44( 6 :درصد)
مشاغل حقوقبگیر  32/92( 81 :درصد)؛ مشاغل آزاد  30/90( 76 :درصد)؛
درحال تحصیل  18/7( 46 :درصد)؛ خانهدار  17/5( 43 :درصد)
 10میلیون ریال و کمتر  7/72( 19 :درصد)؛  20 - 10میلیون ریال  28/86( 71 :درصد)
 30 - 20میلیون ریال  74 :نفر ( 30/08درصد)؛ بیش از  30میلیون ریال  26/42( 65 :درصد)
اظهارنشده  17 :نفر ( 6/91درصد)
 1بار  20/30( 50 :درصد)؛  2بار  34/50( 85 :درصد)؛ بیش از  2بار  45/10( 111 :درصد)

مبدأ سفر

شیراز  48/80( 120 :درصد)؛ تهران  15/00( 37 :درصد)؛ یزد  14/20( 35 :درصد)؛
بوانات  12/20( 30درصد)؛ سایر  9/75( 24درصد)

مزیت انتخاب منطقه

امکانات و خدمات مناسب  1/60( 4 :درصد)؛ دسترس ی آسان  18/29( 45 :درصد)؛
جاذبههای گردشگری  49/59( 122 :درصد)؛ تعلقات محل ی  30/48( 75 :درصد)

اولویت زمان سفر
اولویت همراهان سفر
نوع وسیلۀ نقلیه
وضعیت اقامتگاه شبانه

پایان هفته  3/65( 9 :درصد)؛ میان هفته  1/21( 3 :درصد)؛ تعطیالت  56/50( 139 :درصد)؛ اوقات
فراغت و وقت آزاد  38/60( 95 :درصد)
همراه با خانواده  80/70( 201درصد)؛ همراه با دوستان و دی گران  19/30( 45درصد)
با خودروی شخص ی  93/50( 230درصد)؛  6/50( 16درصد)
گردشگر روزانه و بدون اقامت شبانه  44/30( 109 :درصد)؛ خانۀ دوم  8/50( 21 :درصد)؛
خانۀ آشنایان و خویشاوندان  41/05( 101 :درصد)؛ مهمانسرای روستایی  6/09( 15درصد)

منبع :نگارندگان

از نظر اولویت همراهان سفر ،اکثریت ( 201نفر 80/70 ،درصد) بر همراهی با خانواده تأکید دارند و  45نفر (19/30
درصد) نیز همراهی با دوستان و دیگران را در اولویت قرار میدهند .از نظر نوع وسیلۀ حملونقل ،بیشتر گردشگران (230
نفر 93/50 ،درصد) با خودروی شخصی و تنها  16نفر ( 6/50درصد ) با استفاده از وسایل حملونقل عمومی به منطقه
سفر میکنند .از نظر نوع اقامت شبانه در منطقه 109 ،نفر ( 44/30درصد) گردشگر روزانه بهشمار میآیند و بنابراین،
اقامت شبانه ندارند ،اما اقامت در خانۀ خویشاوندان و آشنایان با  101نفر ( 41/05درصد) بیشترین تعداد را دربرمیگیرد.
استفاده از خانههای دوم و اقامت در مهمانسرای روستایی ،بهترتیب در جایگاههای بعدی قرار دارند (جدول .)1
انگیزههای گردشگری و تجزیه و تحلیل مؤلفههای اصلی
در گام نخست ،برای اطمینان از کفایت نمونهگیری و تشخیص مناسببودن دادهها برای انجام تحلیلعاملی ،آزمون
کایزر مایر ( )KMOو بارتلت بهکار رفت .با توجه به اینکه شاخص کایزر مایر 0/86 ،با سطح معناداری  0/000بهدست
آمد ،نتایج آزمون ،کفایت حجم نمونه و مناسببودن دادهها برای انجام تحلیلعاملی را نشان داد .پس از اجرای تحلیل
عاملی ،مطابق نتایج ماتریس عاملی چرخشیافته  ،1پنج عامل با مقدار ویژۀ باالتر از  1و بار عاملی باالتر از  0/4استخراج
شدند .مجموع درصد واریانس تبیینشدۀ هشت عامل استخراجشده نیز  60/51بهدست آمد .سپس برای سنجش اعتبار و
1. Rotated component matrix

780

پژوهش های جغرافی ای انسانی ،دورة  ،47شمارة  ،4زمستان 1394

همبستگی درونی عوامل استخراجشدۀ ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از آنها بهطور جداگانه محاسبه شد .این مقدار
برای کل انگیزهها  0/92و برای عاملها حداکثر  0/86و حداقل  0/79محاسبه شد که بهطورکلی ،پایایی ابزار سنجش در
همۀ عاملها را نشان میدهد (جدول .)2
عامل نخست ،بیشترین مقدار ویژۀ  ،10/55بیشترین درصد واریانس تبیینشدۀ  17/60درصد و بیشترین ضریب
پایایی برابر با  0/86را دارد و هفت مورد از انگیزههای گردشگری روستایی را دربرمیگیرد که بهترتیب عبارتاند از:
احساس آزادی بیشتر در فضای باز و طبیعی ،لذتبردن از تماشای چشماندازهای روستایی ،میل به تجربهکردن هیجان و
موقعیتهای ماجراجویانه ،تمایل به مطالعه ،ارتباط و تعامل با محیط طبیعت ،اشتیاق به فعالیتهای گروهی در فضای باز
حومه ،جستوجوی مکانهای جدید برای گذران اوقات فراغت ،جستوجوی طبیعت بکر و محیط سالمتر و دستیابی به
فرصت مناسب برای ورزش و فعالیت جسمی .مطابق ترکیب و تنوع انگیزههای گردشگری در عامل نخست ،ترکیب
واژههای «طبیعت ،فعالیت جسمی و ماجراجویی»  1برای توصیف و نامگذاری آن استفاده شد.
عامل دوم ،با مقدار ویژۀ  ،2/27میزان واریانس تبیینشدۀ  12/36درصد و ضریب پایایی  ،0/81پنج مورد از انگیزههایی
را دربرمیگیرد که اغلب با مردم محلی و ماهیت زندگی روستایی پیوند دارند که بهترتیب عبارتاند از :تجربۀ فعالیتهای
کشاورزی ،آشنایی با فرهنگهای دیگر ،تجربۀ سبک زندگی روستایی ،نوستالژی زندگی و اصالت جامعۀ روستایی و معاشرت
با ساکنان محلی؛ بنابراین ،زندگی روستایی  2مناسبترین عنوان برای توصیف و نامگذاری عامل دوم شناخته شد.
عامل سوم ،با مقدار ویژۀ  ،1/85میزان واریانس تبیینشدۀ  12/26درصد و ضریب پایایی  ،0/86دربرگیرندۀ هشت
مورد از انگیزههای گردشگری روستایی است که بهترتیب عبارتاند از :استراحت ذهنی و جسمی ،گذران لحظاتی خوش
در کنار خانواده یا دوستان ،فرار از فشارها ،شلوغی و زندگی پرتنش شهری ،رهایی از مشغلههای جاری و مشکالت
روزمرگی ،غلبه بر استرس و تجدیدقوای روحی ،گذران تعطیالت در فضایی آرام و طبیعی ،ایجاد فرصت برای تفریح و
سرگرمی بیرون از خانه و بهرهمندی از آبوهوای پاکتر و خنکتر .با توجه به مفاهیم استنباطشده از گزارههای مربوط،
عامل سوم بهطور خالصه ،ترکیب سه واژۀ آرامش  ،3استراحت و تفریح  4برای توصیف و نامگذاری آن بهکار رفت.
عامل چهارم ،با مقدار ویژۀ  ،1/54میزان واریانس تبیینشدۀ  11/55درصد و ضریب پایایی  ،0/79شش مورد از
انگیزههای گردشگری را دربرمیگیرد که بهترتیب عبارتاند از :احساس تعلق و دلبستگی یا وابستگی مکانی ،عالقه به
بازدید از زادگاه یا روستای محل تولد ،بهرهمندی از خانۀ دوم برای اوقات فراغت ،دیدار با خانواده ،دوستان و خویشاوندان،
میل به خلوت و احساس نیاز به تنهایی و برآوردن نیازهای معنوی و مذهبی .با توجه به ویژگیهای اغلب انگیزههای
گردشگری در عامل چهارم ،عنوان «وابستگی و تعلق مکانی» برای نامگذاری آن بهکار رفت.
عوامل پنجم و چهارم ،با مقدار ویژۀ  ،1/33میزان واریانس تبیینشدۀ  7/25درصد و ضریب پایایی  ،0/73دو مورد از
انگیزههای گردشگری به شرح لذتبردن از غذاخوردن در یک رستوران روستایی و بازدید از مکانهای تاریخی بهشمار
میروند .از ترکیب این دو مورد ،عنوان «رستوران و آثار تاریخی» برای نامگذاری عامل پنجم بهکار رفت.

1. Adventure
2. Rural life
3. Relaxation
4. Recreation
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جدول  .2تحلیل عاملی انگیزه های گردشگری براساس مؤلفه های اصلی

احساس آزادی بیشتر در فضای باز و طبیع ی

4/03

0/90

0/78

لذتبردن از تماشای چشماندازهای روستایی

4/34

0/75

0/74

میل به تجربۀ هیجان و موقعیتهای ماجراجویانه
تمایل به مطالعه ،ارتباط و تعامل با محیط طبیعت

3/58
3/89

1/01
0/92

0/70
0/67

اشتیاق به فعالیتهای گروه ی در فضای باز حومه
جستوجوی مکانهای جدید برای گذران اوقات
فراغت
جستوجوی طبیعت بکر و محیط سالمتر

3/28
4/13

0/97
0/92

0/58
0/87

4/24

0/71

0/53

دستیاب ی فرصت مناسب برای ورزش و فعالیت جسم ی
تجربۀ فعالیتهای کشاورزی

3/20
3/26

1/20
1/16

0/42
0/78

آشنایی با فرهنگهای دی گر

3/65

0/95

0/72

تجربۀ سبک زندگ ی روستایی
نوستالژی زندگ ی و اصالت جامعۀ روستایی

3/14
3/65

1/16
0/95

0/63
0/58

معاشرت با ساکنان محل ی

3/10

1/19

0/54

استراحت ذهن ی و جسم ی
ایجاد لحظات ی خوش در کنار خانواده یا دوستان

3/75
4/30

1/11
0/71

0/72
0/63

فرار از فشارها ،شلوغ ی و زندگ ی پرتنش شهری

2/98

1/15

0/61

رهایی از مشغلههای جاری و مشکلهای روزمرگ ی
غلبه بر استرس و تجدیدقوای روح ی

4/04
3/93

0/99
0/99

0/57
0/55

گذران تعطیالت در فضایی آرام و طبیع ی

4/21

0/80

0/52

ایجاد فرصت برای تفریح و سرگرم ی بیرون از خانه
بهره مندی از آبوهوای پاکتر و خنکتر

3/80
4/23

0/99
0/83

0/43
0/40

احساس تعلق و دلبستگ ی یا وابستگ ی مکان ی

3/25

1/25

0/83

عالقه به بازدید از زادگاه یا روستای محل تولد
بهره مندی از خانۀ دوم برای اوقات فراغت

3/75
2/34

1/30
1/36

0/79
0/64

دیدار با خانواده ،دوستان و خویشاوندان

3/84

1/01

0/60

میل به خلوت و احساس نیاز به تنهایی
برآوردن نیازهای معنوی و مذهب ی

3/24
3/39

1/10
1/03

0/51
0/41

لذتبردن از غذاخوردن در یک رستوران روستایی

2/12

0/94

0/80

بازدید از مکانهای تاریخ ی

3/73

1/05

0/56

عامل

انگیزه

میانگین

انحراف
معیار

بارعاملی

طبیعت ،فعالیت جسم ی ،ماجراجویی
زندگ ی روستایی
آرامش ،استراحت ،تفریح
وابستگ ی و تعلق مکان ی
رستوران وآثار تاریخ ی

منبع :نگارندگان

مقدار
ویژه

10/55

2/27

1/85

1/54

1/33

درصد
واریانس
تبیینشده

17/06

12/37

12/26

11/55

7/25

آلفا ی
کرونباخ

0/87

0/82

0/87

0/79

0/74

کل=  60/51کل= 0/92
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بخشبندی گردشگران روستایی
در این مرحله ،بخشبندی گردشگری امتیازهای عاملی هریک از نمونهها براساس پنج عامل شناساییشده (مرحلۀ تحلیل
عاملی) بهصورت متغیرهای ترکیبی  1برای بخشبندی گردشگران بهکار رفت .نخست ،برمبنای نتایج تحلیل عاملی
سلسلهمراتبی ،پنج خوشه برای بخشبندی بهینۀ نمونهها شناسایی شدند .سپس روش خوشهبندی  k-meansبا طبقهبندی
نمونهها در پنج خوشه بهاجرا درآمد .سپس براساس ماتریس نهایی مرکز هر خوشه ،باالترین مرکزیت هر خوشه در
عاملهای مختلف ،مبنای نامگذاری آنها قرار گرفت .نتیجۀ آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نیز بیانگر وجود تفاوت
معنادار میان همۀ خوشهها در گرایش به انگیزههای مختلف گردشگری (عاملها) است (جدول .)3
جدول  .3ماتریس نهایی مراکز خوشه ها براساس خوشهبندی  k-meansو تحلیل واری انس یک طرفه

عاملها

خوش ۀ 1
 42نفر
خوشهها
( 17/ 1درصد)
طبیعتگرد ی و
آثار تاریخی

تازگ ی ،طبیعت و
ماجراجویی
زندگ ی روستایی
آرامش و استراحت
تعلق و وابستگ ی مکان ی
رستوران و آثار تاریخ ی

0/52

0/10
-1/08

0/09
1/15

خوش ۀ 2
 12نفر
( 4/ 9درصد)
منفعل

خوش ۀ 3
 105نفر
( 42/ 7درصد)
روستاگرایی و
آرامش و استراحت

-2/83

-0/10

-0/51
-1/27

0/63
0/58
-0/05
-0/18

0/13
0/30

خوش ۀ 4
 51نفر
( 20/ 7درصد)
آرامش و
استراحت

خوش ۀ 5
 36نفر
( 14/ 6درصد)
طبیعتگرد ی و
تعلق مکانی

-0/04

0/83

-0/86
0/94
-0/47

-0/54
-0/22
0/67
-1/25

0/24

مقدار F

سطح
معنادار ی
0/ 05

22/27

0/00

21/10
18/85
2/65
18/69

0/00
0/00
0/04
0/00

منبع :نگارندگان

در ادامه ،از تحلیل تشخیص  2برای پیبردن به میزان دقت این خوشهبندی استفاده شد .این تحلیل با استفاده از چهار
تابع تشخیصی انجام شد .مقدار المبدای ویلکس در هر تابع به صفر نزدیکتر است که مناسببودن توابع را نشان
میدهد .این مقدار بین  0و  1است و هر چه به صفر نزدیکتر باشد ،مناسبتر است .همچنین نتیجۀ آزمون نشان میدهد
که همۀ عاملها در سطح معناداری  0/000در فرایند تحلیل تشخیصی قرار گرفتهاند .ماتریس پیشبینی عضویت گروهی
براساس تحلیل تشخیص نشان میدهد که درنهایت 96/3 ،درصد از تعداد کل نمونهها بهدرستی در خوشههای هفتگانه
دستهبندی شدهاند و بنابراین ،دقت این بخشبندی در سطحی مناسب است (جدول .)4
بهمنظور ارائۀ تحلیلی دقیق از ویژگیهای توصیفی هر گروه ،متغیرهای اجتماعی  -اقتصادی و مشخصات سفر هریک
از خوشهها استخراج شد .سپس آزمون خیدو برای پیبردن به چگونگی رابطۀ میان مهمترین متغیرهای توصیفی گروهها
و انگیزههای گردشگری آنها استفاده شد .نتایج آزمون نشان داد از میان متغیرهای توصیفی گردشگران (جدول  ،)1تنها
میان سه متغیر شامل وضعیت شغلی ،درآمد خانوار ،سطح تحصیالت افراد نمونه با قرارگیری آنها در خوشهها یا
گروههای پنجگانه رابطۀ معنادار وجود دارد (جدول .)5
طبیعتگردی و بازدید از آثار تاریخی
این گروه  42نفر ( 17/1درصد) از کل نمونهها را دربردارد .براساس ماتریس مراکز نهایی خوشهها ،دو عامل «تازگی،
طبیعت و ماجراجویی» و «رستوران و آثار تاریخی» از بیشترین اهمیت در این گروه برخوردارند (جدول )3؛ بنابراین،
بهطور خالصه عنوان «طبیعتگردی و بازدید از آثار تاریخی» برای نامگذاری این گروه بهکار رفت .از نظر مهمترین
ویژگیهای توصیفی ،بیشتر افراد نمونه از طبقات شغلی زنان خانهدار و در حال تحصیل ،سطح درآمدی  10تا  20میلیون
ریال (ماهانه) و سطح تحصیالت دیپلم و کاردانی و کارشناسی بهشمار میآیند (جدول .)5
1. Composite variables
2. Discriminant analysis
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جدول  .4تحلیل تشخیص بخش بندی افراد نمونه براساس انگیزه های گردشگری
درصد واری انس
المبدای
همبستگی
درجۀ آزادی
مجذور خیدو
مقدار ویژه تبیینشده در هر
ویلکس
متعارف
تابع

2/82
1/20
0/66
0/52

54/2
23
12/7
10

عامل ها

تازگ ی ،طبیعت و ماجراجویی
زندگ ی روستایی
آرامش و استراحت
تعلق و وابستگ ی مکان ی
رستوران و آثار تاریخ ی
نتایج دستهبندی خوشه ها

خوشۀ 1
خوشۀ 2
خوشۀ 3
خوشۀ 4
خوشه 5

0/86
0/73
0/63
0/58

0/04
0/17
0/39
0/48

232/72
130/67
70/74
32/00

بار تشخیصی  1هر عامل در هر تابع براساس ماتری س ساختار
تابع 3
تابع 2
تابع 1
0/13
0/580/40
0/170/26
0/3
0/73
0/100/45-

0/60
0/27

0/38
0/12-

20
12
6
2

0/45
0/230/23
0/18
0/87

ماتریس پیشبینی عضویت گروهی نفر (درصد)
خوشۀ 1

 100( 42درصد)
0/00
0/00
 5/9( 3درصد)
0/00

خوشۀ 2

خوشۀ 3

0/00
0/00
0/00
0/00
تابع 4

0/65
0/39خوشۀ 4

سطح معناداری

خوشۀ 5

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
 100( 12درصد) 0/00
0/00
0/00
 100( 12درصد)
0/00
0/00
 5/9( 3درصد)  88/2( 45درصد)
0/00
 91/7( 33درصد)
0/00
 8/3( 3درصد)
0/00

میزان درستی
بخشبندی
درصد

100
100
100
88/2
91/7

نتیجۀ نهایی :درمجموع 96/3 ،درصد از کل نمونه ها بهدرستی بخشبندی شدهاند.
منبع :نگارندگان

گروه منفعل
این گروه شامل  12نفر ( 4/9درصد) از کل افراد نمونه است .براساس ماتریس مراکز نهایی خوشهها ،هیچیک از
عاملهای انگیزشی گردشگری روستایی ،اهمیت شایانتوجهی در این گروه ندارند؛ بنابراین ،مانند اغلب پژوهشها ،صفت
«منفعل»  2برای توصیف اینگونه از گردشگران بهکار رفت .از نظر مهمترین ویژگیهای توصیفی نیز همگی دارای
مشاغل آزاد هستند و اکثریت در سطح درآمدی  10تا  20میلیون ریال (ماهانه) ،با میزان تحصیالت دیپلم طبقهبندی
میشوند (جدول .)5
روستاگرایی و آرامش و استراحت
این گروه شامل  105نفر ( 42/7درصد) از کل نمونههاست و بنابراین ،پرجمعیتترین گروه گردشگران شناخته میشود.
براساس ماتریس مراکز نهایی خوشهها در این گروه ،دو عامل انگیزشی «زندگی روستایی» و «آرامش و استراحت»
بهترتیب ،اهمیت باالتری دارند (جدول  .)3برایناساس ،عنوان ترکیبی «روستاگرایی و آرامش و استراحت» برای توصیف
این گروه بهکار رفت .از نظر مهمترین ویژگیهای توصیفی ،طبقۀ شغلی افراد حقوقبگیر در جایگاه نخست قرار میگیرد.
اکثریت از سطوح درآمدی باالتر از  20میلیون ریال (ماهانه) برخوردارند .از نظر تحصیلی نیز اکثریت بهترتیب در سطوح
تحصیالت تکمیلی و سپس تحصیالت کاردانی و کارشناسی جای میگیرند (جدول .)5

1. Discriminant loading
2. Passive tourists
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جدول  .5ویژگی های توصیفی (شغل ،درآمد ،سطح تحصیالت) هر گروه ی ا خوشه و آزمون خیدو

متغیر

خوشۀ 1
 42نفر
( 17/1درصد)
طبیعتگردی و
آثار تاریخی

حقوقبگیر
مشاغل آزاد
وضعیت
شغل ی درحال تحصیل
خانهدار
 10و کمتر
درآمد ماهانه 10- 20
خانوار
20- 30
( میلیون
 30و بیشتر
ریال)
اظهارنشده
زیردیپلم
دیپلم
سطح
کاردان ی و
الت
تحصی
کارشناس ی
تحصیالت
تکمیل ی

خوشۀ 3
خوشۀ 4
خوشۀ 2
 105نفر
 51نفر
 12نفر
( 42/7درصد)
( 20/7درصد)
( 4/9درصد)
روستاگرایی و آرامش و
آرامش و استراحت
منفعل
استراحت

خوشۀ 5
 36نفر
( 14/6درصد)
طبیعتگردی و
تعلق مکانی

3
9
13
17
0
22
2
9
6
10

0
12
0
0
0
8
4
0
0
1

45
26
14
20
3
12
46
40
4
7

21
11
19
0
6
17
14
9
5
8

12
15
0
9
10
11
5
7
2
6

19

8

29

7

10

13

2

31

30

18

0

1

38

6

4

ارزش خیدو در
سطح معناداری
)(P<0/05

ارزش خ یدو =
31/942
P= 0/00
ارزش خ یدو =
38/68
P= 0/00

ارزش خ یدو =
38/68
P= 0/03

منبع :نگارندگان

آرامش و استراحت
این گروه 51 ،نفر ( 20/7درصد) از کل نمونهها را شامل میشود .براساس ماتریس مراکز نهایی خوشهها ،عامل «آرامش
و استراحت و تفریح» از بیشترین اهمیت در این گروه برخوردار است (جدول  )3و بنابراین ،مبنای نامگذاری این گروه قرار
گرفت .از نظر مهمترین ویژگیهای توصیفی ،اکثریت افراد نمونه از طبقات شغلی حقوقبگیر و درحال تحصیل ،با اکثریت
سطح درآمدی  30 - 10میلیون ریال (ماهانه) و سطح تحصیالت کاردانی و کارشناسی بهشمار میآیند (جدول .)5
طبیعتگردی و تعلق مکانی
این گروه 36 ،نفر ( 14/6درصد) از کل نمونهها را دربرمیگیرد .براساس ماتریس مراکز نهایی خوشهها در این گروه ،دو
عامل انگیزشی «تازگی ،طبیعت و ماجراجویی» و «تعلق و وابستگی مکانی» بهترتیب ،اهمیت بیشتری دارند (جدول .)3
برایناساس ،عنوان ترکیبی«روستاگرایی و آرامش و استراحت» برای توصیف این گروه بهکار رفت .از نظر مهمترین
ویژگیهای توصیفی ،طبقۀ شغلی افراد دارای مشاغل آزاد در جایگاه نخست قرار میگیرد .اکثریت ،سطوح درآمدی کمتر
از  20میلیون ریال (ماهانه) دارند .از نظر تحصیلی نیز اکثریت بهترتیب در سطوح تحصیالت کاردانی و کارشناسی و
سپس دیپلم جای میگیرند (جدول .)5
نتیجهگیری
بخشبندی گردشگران روستایی براساس انگیزههای سفر ،اهمیت بسیار زیادی در شناخت گروههای هدف در بازار گردشگری
روستایی دارد و راه را برای دستیابی به راهبردهای بازاریابی و توسعهای کارآمد ،براساس برنامهریزی درست و منطقی باز میکند
(آلمیدا و دیگران .)6 :2013 ،در این پژوهش ،نتایج تحلیل عاملی ،بیانگر شش عامل انگیزشی است که بهترتیب اهمیت
عبارتاند از« :طبیعتگردی ،فعالیت جسمی و ماجراجویی»« ،زندگی روستایی»« ،آرامش ،استراحت ،تفریح»« ،وابستگی و تعلق
مکانی»« ،رستوران و آثار تاریخی» .قرارگرفتن عامل طبیعتگردی در صدر انگیزههای گردشگران روستایی ،با نتایج
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پژوهشهای دیگران همخوانی دارد ،مانند :رید و دیگران ( ،)103 :2014دوسا و دیگران ( ،)549 :2010آه و اسکات (:2010
 .)43این موضوع ،اهمیت باالی ویژگیهای محیط طبیعی در جذب گردشگران به نواحی روستایی را نشان میدهد .همچنین
یافتهها نشان میدهد که بازار گردشگری روستایی براساس انگیزههای گردشگران در دهستان سروستان ،قابلتقسیم به چهار
بخش است« :طبیعتگردی و بازدید آثار تاریخی» ( 14/6درصد)« ،گروه منفعل» ( 4/9درصد)« ،روستاگرایی و آرامش و
استراحت» ( 42/7درصد)« ،آرامش و استراحت» ( 20/7درصد)« ،طبیعتگردی و تعلق مکانی» ( 17/1درصد) .نتایج آزمون
تحلیل واریانس نیز بیانگر تفاوت معنادار میان گردشگران براساس انگیزههای مختلف گردشگری است .این نتایج بیانگر این
نکتۀ کلیدی است که بیشتر گردشگران روستایی دارای انگیزههای ترکیبی هستند (کوتزنر و رایت .)97 :2010 ،در اینجا بهغیر
از گروه منفعل  -که درصد اندکی از گردشگران را دربرمیگیرد  -چهار گروه دیگر ،انگیزههای ترکیبی دارند .براساس یافتههای
پژوهش ،ترکیب انگیزههای روستاگرایی با آرامش و استراحت در گروه سوم ،در بزرگترین بخش از گردشگران ،نمونۀ بارز
ترکیب انگیزههاست .درنتیجه ،میتوان گفت فضای روستایی ،یک مقصد گردشگری ترکیبی  1و متنوع است (مولرا و آلبلدخو،
 )754 :2007که تقاضای ناهمگونی دارد (آلمیدا و دیگران .)2 :2013 ،سرانجام یافتههای پژوهش نشان میدهد که از میان
ویژگیهای توصیفی گردشگران ،متغیرهای اجتماعی  -اقتصادی وضعیت شغلی ،سطح درآمد و سطح تحصیالت با نوع
انگیزههای گردشگران روستایی ارتباط دارند؛ برای مثال ،گروه سوم «روستاگرایی و آرامش و استراحت» بهعنوان بزرگترین
بخش ،سطح تحصیالت و میزان درآمد بیشتری در مقایسه با گروههای دیگر دارد .نتایج این پژوهش و موارد مشابه ،اطالعات
ارزشمندی از ساختار و ویژگیهای حاکم بر وضعیت تقاضای گردشگری روستایی برای نهادهای دولتی ،فعاالن کسبوکار
گردشگری و جامعۀ محلی فراهم میآورد؛ بهطوریکه مطابق نیازهای بخشهای مختلف بازار گردشگری میتوان به
راهبردهای مدیریتی ،توسعهای و بازاریابی مناسب دست یافت .سرانجام برمبنای نتایج پژوهش ،در راستای توسعۀ موفقیتآمیز
گردشگری روستایی در دهستان سراوان ،پیشنهادهای زیر قابلطرح است:
 با توجه به اینکه اغلب گردشگران روستایی انگیزههای متنوعی دارند ،الزم است در برنامهریزی ،مدیریت وبازاریابی گردشگری ،شرایط مناسب برای دستیابی به تجربههای متنوع تفریحی  -گردشگری فراهم شود.
 محیطزیست طبیعی ،برجستهترین عامل کششی گردشگران به منطقۀ مورد مطالعه است؛ بنابراین ،الزم است ازانواع جاذبههای طبیعی منطقه ،برای پاسخگویی مناسب به نیازهای متنوع بخشهای مختلف بازار گردشگری
استفاده شود.
 بخشهای مختلف بازار گردشگری روستایی ،آثار متفاوتی بر اقتصاد ،محیطزیست و ابعاد فرهنگی  -اجتماعیمنطقه میگذارند؛ بنابراین ،الزم است متناسب با آثار هریک از بخشهای بازار گردشگری روستایی ،اقدامهای
مدیریتی مناسبی انجام شود.

1. Complex Tourist Destination
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