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 ،نیبنابرا ؛است نشده انجام ییروستا گردشگران یبند بخش ۀنیدر زم یپژوهش تاکنون
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 قدمهم

 شکاه ،دهیپد نیآشکار ا یامدهایاز پ یکیو  رود یم شیپ شتریهرچه ب ینیشهرنش یسو به ندهیفزا طور بهامروز  جهان
 یرکود کشاورز ،طیشرا نیا در .(257: 2005 پ،ی)کاستا و چال است یو شهر ییروستا مناطق ۀتوسعتعادل در سطوح 

 ت،یجمع یسالخوردگ ،یشهر -روستا مداوم یها مهاجرت ،یکاریب رشد با همراه ،ییبخش غالب در اقتصاد روستا عنوان به
از جمله  ،یکشاورز بخش از تیحما کاهش و آزاد بازار استیبه س ها دولت شیگرا ،یمیاقل یهاریینامطلوب تغ یامدهایپ

: 2006 شر،ی؛ ف9: 2009 ون،ی)پارک و  شوند یمشناخته  یاز نواح یاریدر بس ییروستا ۀتوسع یهامشکلبارز  ینمودها
 ۀده لیاوا از ،تر افتهی توسعه یدر کشورها ژهیو به یجهان اسیمق در پژوهشگران ،نیبنابرا(؛ 233: 2004 ،ی؛ شارپل4011

 یها فرصت از یکی عنوان به ،ییروستا ینواحو گذران اوقات فراغت در  یاشکال متنوع گردشگر ۀندیفزا رشد به ،1990
؛ 1994 ؛1989 لبرت،یگنمونه،  یبرا) نداهکردتوجه  یدر بعد اقتصاد ژهیو به ،ییروستا ۀتوسع یهامشکل بر غلبه نینو
 (.1997 ،یشارپل و یشارپل؛ 1997 گتز، و جیپ؛ 1993 نز،یجنک؛ 1992 کالرک، و باتلر؛ 1991 براموِل،؛ 1991 ،یلبریآ

دوم  ۀمیدارد که از ن یبرآمده از انقالب صنعت یهاشه در تحولیر ،مدرن ییروستا یگردشگر ۀسابقذکر است که  انیشا
 1380 دهۀ لیاوا از ندهیفزا طور به پژوهشگران زین رانیا در .(753: 2009 ،یو ل ی)کا شدمواجه  انبوه رشد با ستمیب سدۀ

 کشور، ییبخش اجرادر  تاکنون ن،یا وجود با. (109: 1392 ،گرانیدو  اتی)ب کردند توجه ییروستا یموضوع گردشگر به

متنوع  یها یژگیوکه با توجه به  یا دهیپد عنوان به یمل ۀتوسعکالن  یها برنامهموضوع در چارچوب  نیا به
 ۀتوسع یکل ندیفرا چارچوب در و ابدییمگوناگون توسعه  یکشور در چارچوب اشکال و الگوها ییروستا یها سکونتگاه

: 1392 ات،یو ب یاست )رضوان نشده توجه کند،یمروستاها کمک  یاقتصاد ۀتوسعو  ها تیفعال یسازبه متنوع ییروستا
 ییروستا گردشگران یبند دستهو  شناخت به، ریاخ یها دهه در ییروستا یگردشگر مطالعات ۀگسترد رشدوجود  با(. 185

 ،یو ل ی)کا ه استشدکمتر توجه  ،ییروستا ینواحدر  یگردشگر ۀتوسع یاصلنان یآفرنقش و تقاضا النعام عنوان به
 ۀمطالع بهشتر یب ،و پژوهشگران ندمقصدمحور ییروستا یگردشگر یهاهاغلب مطالع ،کنونتا که یطور به ؛(751: 2009

 یمحلساکنان  یاهو ادراک یگردشگر یمقصدها یها یژگیو مورددر یگردشگر ۀتوسع هط بوا و مسائل مربهموضوع

 ینواحدر  یگردشگر گسترش و شیدایپ یگران اصلیباز عنوان به ییشناخت گردشگران روستا به ،رو نیا از .اند پرداخته
 ،ییگردشگران روستا یبند بخش ۀنیدر زم هاهدر اغلب مطالع ،گذشته ۀدو ده یهمواره ط .است هشدکمتر توجه  ،ییروستا

کاستنهلز  (،194: 1997) گتز و جیپ مانند: اند؛کرده دیتأک نهیزم نیکمبود پژوهش در ا ۀهمواره بر مسئل پژوهشگران
 (،31: 2010)و اسکات  آه (،102 -101: 2009) ونیپارک و  (،345: 2005) فروکات (،81: 2001) 1یکا (،353: 1999)

 یبررس. (104: 2014) گرانیدو  دیرا (،1: 2013) گرانید و 2دایآلم ؛(181: 2013) گرانید و دانگ (،73: 2012) یفارمک
 نشده انجام ییگردشگران روستا یبند بخش ۀنیدر زم یپژوهش تاکنون زین رانیکه در ا دهد یمپژوهش نشان  اتیادب

دهستان سروستان از توابع بخش  ۀدر محدود ییگردشگران روستا یبند بخشپژوهش حاضر به  ،اساسنیاست. برا
 یکیگذشته به  یها سال یط ،بزم یروستا تیمحور با دهستان نیا. پردازد یمشهرستان بوانات در استان فارس  جانیمزا
 .است شده لیدر منطقه تبد ییروستا یگردشگر یمقصدها نیتر برجستهاز 

 

 ینظر یمبان

و  ها قهیبا سل یافراد عنوان بهگردشگران را  ،اغلب ،یگردشگر ۀنیزم در کیکالس یهاهاز پژوهشگران معتقدند مطالع یاریبس
همگن درنظر  ییها گروه عنوان بهرا  گردشگران زین یزیر برنامهو  یتیریمد یهاراهبرد شتریبو  شناختند یممشابه  یازهاین
 تیاهم شیهمگام با افزا ،ستمیقرن ب یانیپا یها دههدر  ماا ،(757: 2007؛ مولرا و آلبلدخو، 39: 2002)گان و وار،  گرفتند یم

 بازار شناخت تیاهم جیتدربه ،یو محل یا منطقه ،یتوسعه در سطوح مل راهبرد عنوان بهو کاربرد آن  یگردشگر یاقتصاد
مطلوب  یریگ بهره یراستا در ب،یترتنیبد. دشآشکار  یگردشگر یابیبازار ۀنیکارآمد در زم یها روش یریکارگ بهو  یگردشگر

                                                                                                                                                                                              
1. Cai 
2. Almeida 
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هدف در بازار  یها گروه شناخت به ،نهیزم نیمناسب در ا یزیر برنامهو  یاستگذاریسو  یبازار گردشگر یها تیظرف از
ت یاز ارکان موفق یکی عنوان به یبازار گردشگر یبند بخششناخت درست  ،جهیدرنت. گرفت صورت یاریبس توجه یگردشگر

 یها قهیسل ۀدربار یاطالعات ارزشمند ،یبند بخشرا یز ؛(651: 2007 اغلو،)مهمت دش مطرح یگردشگرت یریمد ۀنیدر زم
ت یبه وضع یابیگردشگران، دست متنوع یازهایمطلوب به ن ییپاسخگو ۀنیزم ،قین طریو از ا آورد یم فراهم و متنوع مختلف

 تلرکا .(69: 2012 سونن،ی)پ سازد یم ریپذ امکان را یگردشگردر بخش یریپذ رقابت سطح بهبودو  یبهتر در بازار گردشگر
 که یطور به ؛انیهمگن از مشتر یها رمجموعهیزبازار به  کی میتقس»کرده است:  فیتعر نیرا چن یبند بخش (11: 1988)

 نیو پرکاربردتر نیتر متداولاز  یکی ،فیتعر نیا. «گرفت درنظر هدف بازار کی عنوان به توان یم را ها رمجموعهیز ازک یهر
 یگردشگر یبند بخش یهاهمطالع»معتقدند  (757: 2007) است. مولرا و آلبلدخو یبازار گردشگر یبند بخش ۀنیزم در فیتعار

 یهاکه ادراک -ییمختلف گردشگران روستا یها گروهتا از  کند یمزان کمک یربه پژوهشگران، فعاالن و برنامه ،ییروستا
 فراهماست: به  تیاهم یدارا ریز یها نهیزمشناخت در  نیو ا «آورند دستبه یکافشناخت  -دارند ییروستا یاز فضا یتومتفا

ج یتوسعه و ترو یها برنامهمناسب  یزیر طرح ۀنیزم ،کند یمگردشگران کمک  یبرا جذاب خدماتساختن امکانات و 
 یت نسبیمز و دهد یم دستبهمختلف بازار را  یها بخش یها تیاولوو  ها قهیسلالزم از  یآگاه ،آورد یم فراهمرا  یگردشگر

ن یانگر ایب ییروستاگردشگران  یبند بخش، درمجموع .سازد یم آشکاررا  یمختلف بازار گردشگر یها بخشک منطقه در ی
 نیاو بر (3: 2001 هال، و)رابرتس  دکنن یماستفاده  ییروستا ینواح از یمتنوع یها وهیش به ،گردشگران مختلفنکته است که 

 یالگو م شود تا هماهنگ بایگردشگران تقس ازهمگن  یها رگروهیزبه  ییروستا یگردشگربازار ناهمگن  است الزماساس 
 انجام شود الزم یها یزیر برنامه ،ها آنمختلف و مورد انتظار  یها تیفیکمتناسب با  و ها رگروهیزن یا از کیهر یگردشگر

 ،انیم نیدر ا .دارد یمتعدد یها روش ،یگردشگر از جمله بازار ،بازار یبند بخش ،یطورکل به. (100: 2009 ون،ی)پارک و 
از  یرفتار -یشناخت روان یرهایمتغ ،یاقتصاد -یاجتماع ای یشناختتیجمع یرهایمتغ ،ییایجغراف یرهایاستفاده از متغ

: 2008 ،گرانیدو  یگنی؛ ب92: 2007)اسواربروک و هرنر،  شوند یمشناخته  یبازار گردشگر یبند بخشدر  ها روش نیتر متداول
 یشتریب تیاز اهم ،یرفتار-یشناخت روان یرهایمتغ یبند بخشکه  دهد یمنشان  یگردشگر یپژوهش اتیادب همه،نیا با .(151

مانند  یاقتصاد -یو اجتماع یشناختتیجمع یرهایمتغ اگرچه(. 71: 2012 سونن،ی)پ است برخوردار یدر شناخت بازار گردشگر

 دبا وجو .ندور یم کاربه گردشگران یبند بخشه در یپا یرهایمتغ عنوان بهاغلب  ،زان درآمدیم و التیسطح تحص ،سن ،تیجنس
 نیتر مهممعتقدند  یو اقتصاد گردشگر یابیندارند و اغلب متخصصان بازار یادیز یگکنند ینیب شیپقدرت  هاریمتغ گونه نیا ن،یا

از  ها آن یها زهیانگمنافع مورد انتظار و  ژهیو به ،یرفتار -یشناخت روانبه عوامل  ،در رفتار گردشگران کننده نییتععوامل 
 معتقدند اگرچه زین (547: 2010) گرانید و1دوسا ،راستا نیهم در. (100: 2009 ون،ی)پارک و  گردد یبرم یگردشگر یسفرها

 ۀتجربک یرا  یگردشگر توان یم یاریبس لیدالبه ،دارند یبر گردشگر یا مالحظه انیشا ریتأث ،یو اقتصاد یعوامل اجتماع
دو عنصر  عنوان بهرا  یگردشگر ۀت گردشگران از تجربیرضا زانیمسفر و  یها زهیها انگ آن ،اساسنیبرا .دانست یشناخت روان

 وندیپ به توجه با است معتقد زین (34 -32: 2008) 2گارودانیبرا. ندکنیم مطالعه اندر رفتار گردشگر کننده نییتعو  یشناخت روان
 یها زهیانگ. کرد کیتفک گریکدیرا از  ها آن توان یمن یبازار گردشگر یبند بخشدر  ،یو رفتار یشناخت روانعوامل  تنگاتنگ

 یرفتار -یشناخت روان یرهایمتغ براساس یبند بخشمورد مطالعه در  ریمتغ نیتر برجسته ،مقصد کیسفر به  از 3گردشگران
و  یعوامل رانش ۀینظر(؛ 1943) مازلو آبراهام از ازهاین مراتب سلسله ۀیچون نظر ییها هینظر از تأثرم ها،همطالع گونه نیااست. 
 رسیپ و یل از 5مراحل سفر یالگو و 4سفر مراحل پلکان ،(1979و کرامپتون ) (1981 ؛1977سفر از گراهام دان ) یکشش

 .است (1982) 6آهوال سویا از جووجست -زیگر ۀینظر و (2002)

                                                                                                                                                                                              
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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1مازلو راهامبآ ۀینظر اگرچه
 در جمله از یاریبس یها نهیزم در گسترده طوربه د،ش طرح ینیبال یروانشناس ۀنیزم در 

 ؛1983 انو،یکالتاب و رسیپ ؛1979 کرامپتون، نمونه، یبرا) رفت کاربه پژوهشگران یسو از یگردشگر ۀزیانگ مطالعات

 ۀینظر چارچوب ۀیپابر. (2008 هوآنگ، و هسو ؛2003 ،یچیر و گولدنر ؛1998 ،گرانید و کوپر ؛1994 پالگ،
 ای یکیولوژیزیف: از اند عبارت ،سطح نیباالتر تا نیترنییپا از بیترتبه انسان یفرد یازهاین سطح پنج ،ازهاین مراتب سلسله

 زشیانگ منشأ مثال، یابر ؛ییخودشکوفا و نفسعزت و احترام ،(یریپذتعلق و عشق) یاجتماع ،یتیامن ،یستیز
 منشأ اما ،است یاجتماع یازهاین از برآمده شتریب ،کنند یم سفر شاوندانیخو و دوستان دارید قصد به که یگردشگران

 کنند،یم یسپر کانینزد و دوستان با یهمراه به ازین احساس بدون را خود التیتعط که یگردشگران از دسته آن زشیانگ
 دو به گردشگر یزشیانگ عوامل ،کشش و رانش یۀنظر براساس .شود یتلق باالتر حوسط یازهاین از برآمده است ممکن

 ؛دنزیانگ یبرم گردشگر در را سفر به لیم که هستند یعوامل و دنگردیبرم فرد به یرانش عوامل. شوندیم میتقس دسته
 مقصد کی یهاتیجذاب از برآمده ،یکشش عوامل .یروزمرگ طیشرا از جستنیدور ای استراحت به ازین احساس مانند

 ،یطورکلبه. (186: 1977 دان،) یفرهنگ و یقوم راثیم ،یخیتار یهاجاذبه ،یعیطب بکر طیمح مانند ؛هستند یگردشگر
 یازهایر حرکت از نیدر س یروان یازهاین یسازو مفهوم شده استمازلو استوار  ۀیپلکان مراحل سفر بر اصول نظر یۀنظر

 یمسافرت یها زهیانگ ه،ینظر نیا اصول ۀیبرپا ؛دهد یمرا هدف قرار  ییخودشکوفا یازهاین یسو به هیو اول نییسطح پا
و مجموع  یزندگ ۀمرحلر ییتغ همسو باها  آنکه نیا جمله از. شود یم دگرگونها  آن یمسافرت یهاهمگام با تجربه ،افراد

گردشگران باالتر  یمسافرت یها تجربههرچه  و رندیگ یم یدر مراحل مختلف پلکان سفر جا ،افراد یمسافرت یها تجربه
 -زیگر یۀنظر یاهیپا اصول براساس .(79: 2005 رس،ی)پ ابدییش میسطوح باالتر افزا یازهایها به ن ش آنیگرا ،رودیم

 گردشگر رفتار در کنندهنییتع ینقش که است یزشیانگ عامل دسته دو ندیبرآ ،یگردشگر -یحیتفر سفر ،2جووجست
 افتیدر به لیتما. 2 و( زیگر) یدائم سکونت محل ای یزندگ ۀروزمر طیمح( یموقت) ترک به لیتما .1 مثال، یبرا ؛دارند

 ینظر چارچوب .(259 :1982 آهوال، -سویآ) (جووجست) متفاوت طیمح کی به سفر قیطر از یروان ای یدرون یهاپاداش

 ژهیو به ،مختلف یعلم یهاشاخه در یگردشگر ۀزیانگ ۀدربار یپردازهینظر یتکامل ریس ،ادشدهی یهاهینظر مجموع
 ای ضد ،ادشدهی یهاهینظر از کی چیه ،درواقع. دهدیم نشان را یرفتار یایجغراف و یشناسجامعه ،یاجتماع یشناس روان

 یزشیانگ واملع شناخت یباال تیاهم ها آن از حاصل یعلم یدستاوردها مجموع و ستین گرید یهاهینظر ضینق

 .است داده قرار توجه کانون در را یگردشگر یابیبازار و تیریمد و یزیربرنامه در گردشگر

 

 مطالعه مورد ۀمنطق

استان فارس  یو در شمال شرق استو سرچهان  جانیمزا ،یسه بخش مرکز یدارا ،مرکز شهر بوانات اشهرستان بوانات ب
و شهرستان آباده، از جنوب به  زدیقرار دارد. از شمال به استان  مرکز استان رازیش یلومتریک 240 ۀفاصلو در 

 زدیو مرودشت و از شرق به شهرستان خاتم از استان  دیبخرم یها شهرستان، از غرب به زیر ینارسنجان و  یها شهرستان
. دیآ یم شماربه جانیمرکز شهرستان بوانات است و از توابع بخش مزا ی. دهستان سروستان در جنوب شرقدشو یم یمنته

 14است که در  تینفر جمع 3725 یدهستان دارا نیا ،1390در سال  رانینفوس و مسکن ا یعموم یسرشمار براساس
 دان،یسونج، ش زکان،یدشت خورده، ر ر،یبزم، چ یجو ،آباد جمالبزم،  امامزاده ،بزم ،یمنج سفل ،ایمنج عل یروستا

 در ینیکارآفر و تیخالق لیدلبه ش . ـه 1380 ۀده لیاوا از(. 1 شکل)دارند  سکونتو سروستان  ،هیهندو آباد، یقاض
 اغلب روستا، نیا در یگردشگر ۀدهکد جادیا و بزم یروستا در ساکن یها خانواده از یکی توسط یگردشگر بخش

 به ،دهستان نیا. شدند مواجه یگردشگر ۀندیفزا رشد با و ندگرفت قرار نانهیکارآفر یفضا از تأثرم زین منطقه یروستاها
 از. دارد را گردشگران انواع جذب یبرا یمناسب لیپتانس ،یمذهب و یفرهنگ ،یعیطب متنوع یها جاذبه زا یبرخوردار علت
 و بادام یهاباغ سروستان، ۀسبز یعیطب ۀمنطق ،یکوهستان عتیطب به توان یم دهستان نیا یگردشگر یها جاذبه جمله

                                                                                                                                                                                              
1. Hierarchy of needs theory 
2. Escaping-Seeking 
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 ۀدهکد بزم، یخیتار ۀقلع جعفر، و عون امامزاده خاتون، یب یب امامزاده رحمزه،یم شاه امامزاده کهنسال، درختان با گردو
 یخیتار بافت و یکشاورز و یشناس مردم ۀموز ،یسنت و مدرن ییروستا یمهمانسرا ،یخانوادگ تیریمد با یستیتور

 سطح در یمحل یها جشنواره یبرگزار ،ریاخ یها سال یط. کرد اشاره ییروستا یها سکونتگاه از یبعض در باارزش
 .است ساخته فراهم را منطقه در یگردشگر رونق ۀنیزم که است یعوامل گرید از ،دهستان

 

 
 سروستان دهستان تیموقع. 1 شکل

 

 پژوهش روش
 یمطالعات اتیاز ادب ،پرسشنامه یاست. در طراح 1ساختهمحقق ۀپرسشنام ،پژوهش یها داده یگردآور یاصل ابزار

 ییروا. شد استفادهدر دهستان سروستان  یگردشگر یها یژگیودر انطباق با  ییگردشگران روستا یها زهیانگ یبند بخش
و پس از  یبررس ییروستا یگردشگر یهاهمطالع ۀنیدر زم باتجربهاز پژوهشگران  نفر هفت دگاهید از زیابزار سنجش ن

پرسش باز و  14 از یبیترک ،نخست بخش. دشدنطرح  بخش دودر  ها پرسش. شد یینها دییتأ نآنا ینظرهااعمال 
 29 شامل دوم بخشو  گردشگران یو مشخصات مسافرت یاقتصاد -یاجتماع یها یژگیوشناخت  منظور به یا نهیچندگز

 مطالعه مورد ۀمنطقگردشگران از سفر به  یها زهیانگشناخت  منظور به یا نهیگزپنج کرتیل فیپرسش در چارچوب ط
 ها نمونه. کنند یمو گردش به دهستان سروستان سفر  حیاست که به قصد تفر یشامل افراد ،پژوهش یآمار ۀجامعاست. 

 رماهیتا ت 1392 اسفندماه یزمان ۀبازپژوهش در  یدانیم یهاپژوهشساده انتخاب شدند.  یتصادف یریگ نمونهبه روش 
 12پس از حذف  ،تیدرنهاآمد.  دستبهپرسشنامه  258 ،منطقهچند سفر به  یط ،درمجموع و گرفت انجام 1393

 .گرفت قرار لیتحل یمعتبر شناخته شد و مبنا ،پرسشنامه عدد 246 نامعتبر، ۀپرسشنام
با استفاده از آمار  ،در پژوهش کننده مشارکتگردشگران  عنوان به ها نمونه یفیتوص یها یژگیوجدول  ،نخست گام در

 ۀدربار پرسش 29 لیتحل یبرا 2یاصل یها مؤلفه لیتحل ۀویشبه یاکتشاف یعامل لیشد. سپس از تحل هیته یفیتوص
 انیم یهمبستگ براساس ها آن یبند دستهمطالعه استفاده شد تا  مورد ۀمحدودگردشگران از سفر به  یها زهیانگ
 از نانیاطم یبراراستا  نیا در. شود ریپذ امکانعوامل مختلف  یهارمجموعهیز عنوانبه ،ییروستا یگردشگر یها زهیانگ

. در شد انجام 3ر و بارتلتیزرمایآزمون کا ،یعامللیانجام تحل یبرا ها داده بودنمناسب صیو تشخ یریگ نمونه تیکفا

                                                                                                                                                                                              
1. Self-administered questionnaire 
2. Principal components analysis (PCA) 
3. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) & Bartlett's Test 
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 ۀویاستخراج عوامل قرار گرفت. از ش یمبنا 4/0از  شتریب یعامل بار نیو همچن 1از  شتریب ۀژیمقدار و ،یعامل لیتحل انجام
 بیضر ،یدرون یهمبستگ و اعتبار سنجش منظوربهشد. سپس  استفاده عوامل چرخش یبرا زین 1سکمایچرخش وار

از  کیهر یعامل یازهایامت ،درادامه. شدجداگانه محاسبه  طور به شده استخراج املوعاز  کیهر یکرونباخ برا یآلفا
 یبند بخشانجام  یبرا 2یبیترک یرهایمتغ صورت به( یعامل لیتحل ۀمرحل) شدهییشناسا یها عاملدر  ها نمونه

 لیتحلها  خوشه قیو دق نهیتعداد به نییتع یبرا ،راستا نیا در. شد هرفتگ کاربه یا خوشه لیگردشگران با استفاده از تحل
 یمراتبسلسله یبند خوشه نمودار و 4یانباشتگ جدول مطابق اساس،نیبرا. رفت کاربه 3وارد روشبه یمراتبسلسله یا خوشه

 یها خوشهدر  ها نمونه یبند بخش یبرا 6نزیم -کا یبند خوشه روش سپس. ندشد شناخته مناسب خوشه پنج ،5دندروگرام
 یرانش عوامل براساس ها خوشه انیم معنادار تفاوت شناخت یبرا زین طرفه کی انسیوار زیآنال از. شد هرفتگ کاربه گانه پنج

 یبند بخش دقت زانیم به بردنیپ یبرا 7صیتشخ لیتحل آزمون مرحله، نیا انیپا از پس .شد استفاده ها آن یزشیانگ ای
 یگردشگر یها زهیانگ با گردشگران یاقتصاد -یاجتماع یرهایمتغ ارتباط درک منظور به ،انیدرپا .رفت کاربه شده انجام

 .رفت کاربه دویخ آزمون ییروستا گردشگران یبند بخش در ها آن تیموقع ای ها آن

 

 ها افتهیو  بحث

 کنندگان مشارکت یفیتوص یها یژگیو

 -یاجتماع یرهایمتغ نیتر مهم ،از گردشگران در دهستان سروستان یشناخت کل افتیدر منظور به ،نخست گام در
 یها افتهی نیتر مهم ،خالصه طور به. شدمحاسبه  یفیتوص یبا استفاده از آمارها ها آن یمسافرت یها یژگیو و یاقتصاد

 2/40نفر ) 99مرد و  ،گردشگران ازدرصد(  8/59نفر ) 147 یتیجنسشرح است: از نظر  نیاز افراد نمونه بد آمده دست به
درصد(  5/43نفر ) 107 ،درصد گردشگران نیو باالتر استسال  5/33کل گردشگران  یسن نیانگیم .هستند زندرصد( 

 مقطع( و درصد 2/38نفر ) 94با  درمجموع یو کارشناس یکاردان یلیتحص مقاطع .دنساله تعلق دار 34تا  25 یسن گروه به
از  (درصد 9/32نفر ) 81 .دنشو یمتعداد از گردشگران را شامل  نیشتریب ،بیترتبه( درصد 3/33نفر ) 82با  پلمید یلیتحص

از  شیب ،درمجموعانواع مشاغل آزادند و  یدارادرصد(  9/30) نفر 76 و ریبگ حقوقانواع مشاغل  یدارا ان،یپاسخگو
گروه  ،یدرآمداز نظر سطح  .ندهستو دانشجو(  آموز دانش) لیو افراد درحال تحص دار خانه زین از گردشگران سوم کی

 ،درمجموعو  ردیگ یمقرار  نخست ۀرتب دردرصد(  1/30) نفر 74 با( ماهانه درآمد)متوسط  الیر ونیلیم 30تا  20 یدرآمد
 ،از نظر دفعات سفر .شوند یم یبند طبقه الیر ونیلیم 20از  شیب یدرآمد یها گروهگردشگران در  یدرصد 57 تیاکثر

 ؛دارند را سروستان دهستان به مسافرت ۀسابق بار دودرصد(  5/34) نفر 85 و بار دواز  شیبدرصد(  1/45نفر ) 111
از نظر مبدأ سفر  .درصد است 80مورد مطالعه حدود  ۀگردشگران به محدود 8یریپذ گفت نرخ بازگشت توان یم ،نیبنابرا

و بوانات  زدیتهران،  یو شهرها ندرازیش ازدرصد(  8/48) نفر 120 از گردشگران یمیبه ن کینزد ،یمحل سکونت دائم ای
 ،نفر 122)از گردشگران  یمیمقصد سفر، ن عنوان بهعلت انتخاب منطقه  ای تیاز نظر مز .رندیگ یقرار م یبعد یها در رتبه

 یها رتبه در بیترتبه زیآسان ن یو دسترس یوجود تعلقات محل .دارند دیتأک منطقه یگردشگر یها جاذبه بردرصد(  6/49
 التیتعط مواقع بردرصد(  5/56 ،نفر 139)گردشگران  اغلب ،زمان سفر به منطقه تیاز نظر اولو .رندیگ یم قرار یبعد

 .ردیگ یم یدوم جا ۀدر رتب ،آزاد قتو ای فراغت اوقات از یبرخوردار و دارند دیتأک
 
 

                                                                                                                                                                                              
1. Varimax 
2. Composite variables 
3. Ward 
4. Agglomeration schedule 
5. Dendogram 
6. k-means 
7. Discriminant analysis  
8. Recurrence rate 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=dendrogram&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FDendrogram&ei=PinGU9L6D6mX1AWlrIG4Dg&usg=AFQjCNFfTJmu1Y5Oz4-psLXYZrP4gok1ig&sig2=n3MczmIDoapEoT5IfsZj5w&bvm=bv.71126742,d.ZGU
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 (نفر 246) ییروستا گردشگران یفیتوص یرهایمتغ. 1 جدول
درصدونفرریمتغ

 (.درصد 25/40) 99: زن ؛(درصد 75/59) 147: مرد تیجنس

 ؛(درصد 9/15) 39: 44 -35 ؛(درصد 5/43) 107: 34 -25 ؛(درصد 2/23) 57: 24 -15 یسن گروه
 (درصد 5/6) 16: شتریب و 55 ؛(درصد 11) 27: 54 -45

 21/38) 94: یکارشناس و یکاردان ؛(درصد 33/33) 82: پلمید ؛(درصد 47/17) 43: پلمید از کمتر التیتحص سطح
 (درصد 44/2) 6: یدکتر ؛(درصد 53/8) 21: ارشد یکارشناس ؛(درصد

 یشغل تیوضع
 ؛(درصد 90/30) 76: آزاد مشاغل ؛(درصد 92/32) 81: ریبگ حقوق مشاغل
 (درصد 5/17) 43: دار خانه (؛درصد 7/18) 46: لیتحص درحال

 (الیر ونیلیم) خانوار ۀماهان درآمد
 (درصد 86/28) 71: الیر ونیلیم 20 -10 ؛(درصد 72/7) 19: کمتر و الیر ونیلیم 10
 (درصد 42/26) 65: الیر ونیلیم 30 از شیب ؛(درصد 08/30) نفر 74: الیر ونیلیم 30 -20

 (درصد 91/6) نفر 17: اظهارنشده

 (درصد 10/45) 111: بار 2 از شیب ؛(درصد 50/34) 85: بار 2 ؛(درصد 30/20) 50: بار 1 منطقه به سفر دفعات

 ؛(درصد 20/14) 35 :زدی ؛(درصد 00/15) 37: تهران ؛(درصد 80/48) 120: رازیش سفر مبدأ
 (درصد 75/9) 24 ریسا ؛(درصد 20/12) 30 بوانات

 منطقه انتخاب تیمز
 ؛(درصد 29/18) 45: آسان یدسترس ؛(درصد 60/1) 4: مناسب خدمات و امکانات

 (درصد 48/30) 75: یمحل تعلقات ؛(درصد 59/49) 122: یگردشگر یها جاذبه

 اوقات ؛(درصد 50/56) 139: التیتعط ؛(درصد 21/1) 3: هفته انیم ؛(درصد 65/3) 9: هفته انیپا سفر زمان تیاولو
 (درصد 60/38) 95: آزاد وقت و فراغت

 (درصد 30/19) 45 گرانید و دوستان با همراه ؛(درصد 70/80) 201 خانواده با همراه سفر همراهان تیاولو

 (درصد 50/6) 16 ؛(درصد 50/93) 230 یشخص یخودرو با هینقل ۀلیوس نوع

 ؛(درصد 50/8) 21: دوم ۀخان ؛(درصد 30/44) 109: شبانه اقامت بدون و روزانه گردشگر شبانه اقامتگاه تیوضع
 (درصد 09/6) 15 ییروستا یمهمانسرا ؛(درصد 05/41) 101: شاوندانیخو و انیآشنا ۀخان

 نگارندگان: منبع

 

 30/19) نفر 45 و دارند دیتأک خانواده با یهمراه بر( درصد 70/80 ،نفر 201) تیاکثر ،سفر همراهان تیاولو نظر زا

 230) گردشگران شتریب ،ونقل حمل ۀلیوسنظر نوع  از. دهند یم قرار تیاولو در را گرانیدبا دوستان و  یهمراه زی( ندرصد

به منطقه  یعموم ونقل حمل لی( با استفاده از وسادرصد 50/6) نفر 16 تنها و یشخص یخودرو با( درصد 50/93 ،نفر

 ،نیبنابرا و ندیآ یم شماربه( گردشگر روزانه درصد 30/44) نفر 109 ،منطقه در شبانه اقامت نوع نظر از. کنند یسفر م

. ردیگ یبرمدر را تعداد نیشتریب( درصد 05/41) نفر 101 با انیآشنا و شاوندانیخو ۀخاناقامت شبانه ندارند، اما اقامت در 

 (.1)جدول  دارند قرار یبعد یها گاهیدر جا بیترتبه ،ییروستا یمهمانسرادوم و اقامت در  یها استفاده از خانه

 

 یاصل یها مؤلفه لیتحل و هیتجزو  یگردشگر یها زهیانگ

 آزمون ،یعامللیتحل انجام یبرا ها داده بودنمناسب صیتشخ و یریگ نمونه تیکفا از نانیاطم یبرا ،نخست گام در

 دستبه 000/0 یمعنادار سطح با 86/0 ،ریما زریکا شاخص کهنیا به توجه با. رفت کاربه بارتلت و (KMO) ریما رزیکا

  لیتحل یاجرا از پس. داد نشان را یعامللیتحل انجام یبرا ها داده بودنمناسب و نمونه حجم تیکفا ،آزمون جینتا آمد،

 استخراج 4/0 از باالتر یعامل بار و 1 از باالتر ۀژیو مقدار با عامل پنج ،1افتهی چرخش یعامل سیماتر جینتا مطابق ،یعامل

 و اعتبار سنجش یبرا سپس. آمد دستبه 51/60 زین شده استخراج عامل هشت ۀشدنییتب انسیوار درصد مجموع. دشدن
                                                                                                                                                                                              
1. Rotated component matrix 
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 مقدار نیا. شد محاسبه جداگانه طور به ها آن از کیهر یبرا نباخوکر یآلفا بیضر ۀشد استخراج املوع یدرون یهمبستگ

 در سنجش ابزار ییایپا ،یکلطوربه که دش محاسبه 79/0 حداقل و 86/0 حداکثر ها عامل یبرا و 92/0 ها زهیانگ کل یبرا

 (.2 جدول) دهدیم نشان را ها عامل ۀهم

 بیضر نیشتریو ب درصد 60/17 ۀشدنییتب انسیوار درصد نیشتریب ،55/10 ۀژیمقدار و نیشتریب ،نخست عامل

: از اندعبارت بیترتبه که ردیگ یرا دربرم ییروستا یگردشگر یها زهیرا دارد و هفت مورد از انگ 86/0برابر با  ییایپا

 و جانیه کردنتجربه به لیم ،ییروستا یاندازهاچشم یتماشا از بردنلذت ،یعیطب و باز یفضا در شتریب یآزاد احساس

 باز یفضا در یگروه یها تیفعال به اقیاشت ،عتیطب طیمح با تعامل و ارتباط مطالعه، به لیتما ،انهیماجراجو یها تیموقع

 به یابیدست و تر سالم طیمح و بکر عتیطب یجووجست ،فراغت اوقات گذران یبرا دیجد یها مکان یجووجست ،حومه

 بیترک ،نخست عامل در یگردشگر یها زهیانگ تنوع و بیترک مطابق. یجسم تیفعال و ورزش یبرا مناسب فرصت

 .شد استفاده آن ینامگذار و فیتوص یبرا 1«ییماجراجو و یجسم تیفعال عت،یطب» یاه هواژ

 ییها زهیانگ از مورد پنج ،81/0 ییایپا بیضر و درصد 36/12 ۀشدنییتب انسیوار زانیم ،27/2 ۀژیو مقدار با دوم، عامل

 یها تیفعال ۀتجرب: از اندعبارت بیترتبه که دارند وندیپ ییروستا یزندگ تیماه و یمحل مردم با اغلب که ردیگ یبرمدر را

 معاشرت و ییروستا ۀجامع اصالت و یزندگ ینوستالژ ،ییروستا یزندگ سبک ۀتجرب ،گرید یها فرهنگ با ییآشنا ،یکشاورز

 .شد شناخته دوم عامل ینامگذار و فیتوص یبرا عنوان نیتر مناسب 2ییروستا یزندگ ،نیبنابرا ؛یمحل ساکنان با

 هشت ۀرندیدربرگ ،86/0 ییایپا بیضر و درصد 26/12 ۀشدنییتب انسیوار زانیم ،85/1 ۀژیو مقدار با سوم، عامل

 خوش یلحظات گذران ،یجسم و یذهن استراحت: از اندعبارت بیترتبه که است ییروستا یگردشگر یها زهیانگ از مورد

 مشکالت و یجار یها مشغله از ییرها ،یشهر پرتنش یزندگ و یشلوغ فشارها، از فرار ،دوستان ای خانواده کنار در

 و حیتفر یبرا فرصت جادیا ،یعیطب و آرام ییفضا در التیتعط گذران ،یروح یدقوایتجد و استرس بر غلبه ،یروزمرگ

 ،مربوط یها گزاره از شدهاستنباط میمفاه به توجه با. تر خنک و تر پاک یوهوا آب از یمند بهره و خانه از رونیب یسرگرم

 .رفت کاربه آن ینامگذار و فیتوص یبرا 4حیتفر و استراحت ،3آرامش ۀواژ سه بیترک ،خالصه طور به سوم عامل

 از مورد شش ،79/0 ییایپا بیضر و درصد 55/11 ۀشدنییتب انسیوار زانیم ،54/1 ۀژیو مقدار با چهارم، عامل

 به عالقه ،یمکان یوابستگ ای یدلبستگ و تعلق احساس: از اندعبارت بیترتبه که ردیگ یدربرم را یگردشگر یها زهیانگ

 ،شاوندانیخو و دوستان خانواده، با دارید ،فراغت اوقات یبرا دوم ۀخان از یمند بهره ،تولد محل یروستا ای زادگاه از دیبازد

 یها زهیانگ اغلب یها یژگیو به توجه با. یمذهب و یمعنو یازهاین برآوردن و ییتنها به ازین احساس و خلوت به لیم

 .رفت کاربه آن ینامگذار یبرا «یمکان تعلق و یوابستگ» عنوان ،چهارم عامل در یگردشگر

 از مورد دو ،73/0 ییایپا بیضر و درصد 25/7 ۀشدنییتب انسیوار زانیم ،33/1 ژۀیو مقدار با چهارم، و پنجم عوامل

 شماربه یخیتار یها مکان از دیبازد و ییروستا رستوران کی در غذاخوردن از بردنلذت شرح به یگردشگر یها زهیانگ

 .رفت کاربه پنجم عامل ینامگذار یبرا «یخیتار آثار و رستوران» عنوان ،مورد دو نیا بیترک از. روندیم

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
1. Adventure 
2. Rural life 
3. Relaxation 
4. Recreation 
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 های اصلی های گردشگری براساس مؤلفه عاملی انگیزه . تحلیل2جدول 

مل
عا

 

 نیانگیم زهیانگ
 انحراف

 اریمع
 یعاملبار

 مقدار
 ژهیو

 درصد
 انسیوار

 شدهنییتب

 یآلفا
 کرونباخ

یطب
ت،

ع
 

عال
ف

ی
 ت

سم
ج

 ،ی
جو

جرا
ما

ی
ی

 

 78/0 90/0 03/4 یعیطب و باز یفضا در شتریب یآزاد احساس

55/10 06/17 87/0 

 74/0 75/0 34/4 ییروستا یاندازهاچشم یتماشا از بردنلذت

 70/0 01/1 58/3 انهیماجراجو یها تیموقع و جانیه ۀتجرب به لیم

 67/0 92/0 89/3 عتیطب طیمح با تعامل و ارتباط مطالعه، به لیتما

 58/0 97/0 28/3 حومه باز یفضا در یگروه یها تیفعال به اقیاشت
 اوقات گذران یبرا دیجد یها مکان یجووجست

 فراغت
13/4 92/0 87/0 

 53/0 71/0 24/4 تر سالم طیمح و بکر عتیطب یجووجست

 42/0 20/1 20/3 یجسم تیفعال و ورزش یبرا مناسب فرصت یابیدست

دگ
زن

 ی
ستا

رو
ی

ی
 

 78/0 16/1 26/3 یکشاورز یها تیفعال ۀتجرب

27/2 37/12 82/0 

 72/0 95/0 65/3 گرید یها فرهنگ با ییآشنا

 63/0 16/1 14/3 ییروستا یزندگ سبک ۀتجرب

 58/0 95/0 65/3 ییروستا ۀجامع اصالت و یزندگ ینوستالژ

 54/0 19/1 10/3 یمحل ساکنان با معاشرت

ش،
رام

آ
 

ت،
راح

ست
ا

 
فر

ت
حی

 

 72/0 11/1 75/3 یجسم و یذهن استراحت

85/1 26/12 87/0 

 63/0 71/0 30/4 دوستان ای خانواده کنار در خوش یلحظات جادیا

 61/0 15/1 98/2 یشهر پرتنش یزندگ و یشلوغ فشارها، از فرار

 57/0 99/0 04/4 یروزمرگ یهامشکل و یجار یها مشغله از ییرها

 55/0 99/0 93/3 یروح یدقوایتجد و استرس بر غلبه

 52/0 80/0 21/4 یعیطب و آرام ییفضا در التیتعط گذران

 43/0 99/0 80/3 خانه از رونیب یسرگرم و حیتفر یبرا فرصت جادیا

 40/0 83/0 23/4 تر خنک و تر پاک یوهوا آب از یمند بهره
تگ

بس
وا

 و ی
ق

تعل
 

کان
م

ی
 

 83/0 25/1 25/3 یمکان یوابستگ ای یدلبستگ و تعلق احساس

54/1 55/11 79/0 

 79/0 30/1 75/3 تولد محل یروستا ای زادگاه از دیبازد به عالقه

 64/0 36/1 34/2 فراغت اوقات یبرا دوم ۀخان از یمند بهره

 60/0 01/1 84/3 شاوندانیخو و دوستان خانواده، با دارید

 51/0 10/1 24/3 ییتنها به ازین احساس و خلوت به لیم

 41/0 03/1 39/3 یمذهب و یمعنو یازهاین برآوردن

ان
ور

ست
ر

و 
ثار

آ
 

خیتار
ی

 

 80/0 94/0 12/2 ییروستا رستوران کی در غذاخوردن از بردنلذت
33/1 25/7 74/0 

 56/0 05/1 73/3 یخیتار یها مکان از دیبازد

 92/0 =کل 51/60 =کل 

 نگارندگان: منبع
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 ییروستا گردشگران یبند بخش

 لیتحل مرحلۀ) شده ییشناسا عامل پنج براساس ها نمونه از کیهر یعامل یازهایامت یگردشگر یبند بخش مرحله، نیا در
 یعامل لیتحل جینتا یبرمبنا نخست،. رفت کاربه گردشگران یبند بخش یبرا 1یبیترک یرهایمتغ صورت به( یعامل

 یبندطبقه با k-means یبند خوشه روش سپس .ندشد ییشناسا ها نمونه نۀیبه یبند بخش یبرا خوشه پنج ،یمراتبسلسله
 در خوشه هر تیمرکز نیباالتر خوشه، هر مرکز یینها سیماتر براساس سپس. درآمد اجرابه خوشه پنج در ها نمونه
 تفاوت وجود انگریب زین طرفه کی انسیوار لیتحل آزمون ۀجینت. گرفت قرار ها آن ینامگذار یمبنا ،مختلف یها عامل

 (.3 جدول) است( ها عامل) یگردشگر مختلف یها زهیانگ به شیگرا در ها خوشه همۀ انیم معنادار

 
 طرفه کی انسیوار لیتحل و k-means یبند خوشه براساسها  مراکز خوشه یینها سیماتر. 3 جدول

 سطح
 یمعنادار

05/0 

 5 ۀخوش F مقدار

  نفر 36
 (درصد 6/14)

 و یگرد عتیطب
 یمکان تعلق

 4 ۀخوش

 نفر 51
 (درصد 7/20)

 و آرامش
 استراحت

 3 ۀخوش

  نفر 105
 (درصد 7/42)

 و ییروستاگرا
 استراحت و آرامش

 2 ۀخوش

 نفر 12
 (درصد 9/4) 

 منفعل

 1 ۀخوش
  نفر 42

 (درصد 1/17)
 و یگرد عتیطب

 یخیتار آثار

 ها خوشه
 ها عامل

00/0  27/22  83/0  - 04/0  - 10/0  - 83/2  52/0  و عتیطب ،یتازگ 
 ییماجراجو

00/0  10/21  - 54/0  - 86/0  63/0  - 51/0  10/0  ییروستا یزندگ 
00/0  85/18  - 22/0  94/0  58/0  - 27/1  - 08/1  استراحت و آرامش 
04/0  65/2  67/0  - 47/0  - 05/0  13/0  09/0  یمکان یوابستگ و تعلق 
00/0  69/18  - 25/1  24/0  - 18/0  30/0  15/1  یخیتار آثار و رستوران 

 نگارندگان: منبع

 

 چهار از استفاده با لیتحل نیا. شد استفاده یبند خوشه نیا دقت زانیم به بردنیپ یبرا 2صیتشخ لیتحل از ادامه، در
 نشان را توابع بودنمناسب که است تر کینزد صفر به تابع هر در لکسیو یالمبدا مقدار. شد انجام یصیتشخ تابع

 دهد یم نشان آزمون ۀجینت نیهمچن. است تر مناسب ،باشد تر کینزد صفر به چه هر و است 1 و 0 نیب مقدار نیا. دهد یم
 یگروه تیعضو ینیب شیپ سیماتر. اند گرفته قرار یصیتشخ لیتحل ندیفرا در 000/0 یمعنادار سطح در ها عامل ۀهم که

 گانههفت یها در خوشه یدرست بهها  درصد از تعداد کل نمونه 3/96 ،تیدرنهاکه  دهد یمنشان  صیتشخ لیتحل براساس
 (.4)جدول  است مناسب یسطح در یبند بخش نیا دقت ،نیبنابرا و اند شده یبند دسته

 کیهر سفر مشخصات و یاقتصاد -یاجتماع یرهایمتغ گروه، هر یفیتوص یها یژگیو از قیدق یلیتحل ۀارائ منظور به
 ها گروه یفیتوص یرهایمتغ نیتر مهم انیم رابطۀ یچگونگ به بردنیپ یبرا دویخ آزمون سپس. دش استخراج ها خوشه از
 تنها ،(1 جدول) گردشگران یفیتوص یرهایمتغ انیم از داد نشان آزمون جینتا. شد استفاده ها آن یگردشگر یها زهیانگ و
 ای ها خوشه در ها آن یریقرارگ با نمونه افراد التیتحص سطح خانوار، درآمد ،یشغل تیوضع شامل ریمتغ سه انیم

 (.5 جدول) دارد وجود معنادار ۀرابط گانه پنج یها گروه

 

 یخیتار آثار از دیبازد و یگرد عتیطب

 ،یتازگ» عامل دو ،ها خوشه یینها مراکز سیماتر براساس. دربردارد را ها نمونه کل از( درصد 1/17) نفر 42 گروه نیا
 ،نیبنابرا ؛(3 جدول) برخوردارند گروه نیا در تیاهم نیشتریب از «یخیتار آثار و رستوران» و «ییماجراجو و عتیطب
 نیتر مهم نظر از. رفت کاربه گروه نیا ینامگذار یبرا «یخیتار آثار از دیبازد و یگرد عتیطب» عنوان خالصه طور به
 ونیلیم 20 تا 10 یدرآمد سطح ل،یتحص حال در و دار خانه زنان یشغل طبقات از نمونه افراد شتریب ،یفیتوص یها یژگیو
 (.5 جدول) ندیآ یم شماربه یکارشناس و یکاردان و پلمید التیتحص سطح و( ماهانه) الیر

 

                                                                                                                                                                                              
1. Composite variables 
2. Discriminant analysis  
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 های گردشگری بندی افراد نمونه براساس انگیزه . تحلیل تشخیص بخش4جدول 

 ژهیو مقدار تابع
 انسیوار درصد

 هر در شدهنییتب
 تابع

 یهمبستگ
 متعارف

 یالمبدا
 لکسیو

 یمعنادار سطح یآزاد درجۀ دویخ مجذور

1 82/2 2/54 86/0 04/0 72/232 20 00/0 
2 20/1 23 73/0 17/0 67/130 12 00/0 
3 66/0 7/12 63/0 39/0 74/70 6 00/0 
4 52/0 10 58/0 48/0 00/32 2 00/0 

 ساختار سیماتر براساسهر عامل در هر تابع  1یصیتشخ بار

 4 تابع 3تابع  2 تابع 1 تابع ها عامل

 45/0 13/0 58/0- 40/0 ییماجراجو و عتیطب ،یتازگ
 23/0- 17/0- 26/0 3/0 ییروستا یزندگ

 23/0 73/0 10/0- 45/0- استراحت و آرامش
 18/0 65/0 60/0 38/0 یمکان یوابستگ و تعلق

 87/0 39/0- 27/0 12/0- یخیتار آثار و رستوران

 ها خوشه یبند دسته جینتا

 یدرست زانیم (درصدنفر ) یگروه تیعضو ینیب شیپ سیماتر
 یبند بخش

 5 ۀخوش 4 ۀخوش 3 ۀخوش 2 ۀخوش 1 ۀخوش درصد

 100 00/0 00/0 00/0 00/0 (درصد 100) 42 1 ۀخوش
 100 00/0 00/0 00/0 (درصد 100) 12 00/0 2 ۀخوش
 100 00/0 00/0 (درصد 100) 12 00/0 00/0 3 ۀخوش
 2/88 00/0 (درصد 2/88) 45 (درصد 9/5) 3 00/0 (درصد 9/5) 3 4 ۀخوش

 7/91 (درصد 7/91) 33 00/0 (درصد 3/8) 3 00/0 00/0 5 خوشه
 .اند شده یبند بخش یدرست به ها نمونه کل از درصد 3/96 ،درمجموع: یینها ۀجینت

 نگارندگان: منبع

 

 منفعل گروه

 از کی چیه ،ها خوشه یینها مراکز سیماتر براساس. است نمونه افراد کل از( درصد 9/4) نفر 12 شامل گروه نیا
 صفت ها،پژوهش اغلب مانند ،نیبنابرا ؛نددارن گروه نیا در یتوجه انیشا تیاهم ،ییروستا یگردشگر یزشیانگ یها عامل

 یدارا یهمگ زین یفیتوص یها یژگیو نیتر مهم نظر از. رفت کاربه گردشگران از گونه نیا فیتوص یبرا 2«منفعل»

 یبند طبقه پلمید التیتحص زانیم با ،(ماهانه) الیر ونیلیم 20 تا 10 یدرآمد سطح در تیاکثر و هستند آزاد مشاغل
 (.5 جدول) شوند یم

 

 استراحت و آرامش و ییروستاگرا

. شود یم شناخته گردشگران گروه نیتر تیپرجمع ،نیبنابرا و ستها نمونه کل از( درصد 7/42) نفر 105 شامل گروه نیا
 «استراحت و آرامش» و «ییروستا یزندگ» یزشیانگ عامل دو ،گروه نیا در ها خوشه یینها مراکز سیماتر براساس

 فیتوص یبرا «استراحت و آرامش و ییاگراروست» یبیترک عنوان اساس،نیابر(. 3 جدول) دارند یباالتر تیاهم ،بیترت به
 .ردیگ یم قرار نخست گاهیجا در ریبگ حقوق افراد یشغل ۀطبق ،یفیتوص یها یژگیو نیتر مهم نظر از. رفت کاربه گروه نیا

 سطوح در بیترتبه تیاکثر زین یلیتحص نظر از. برخوردارند( ماهانه) الیر ونیلیم 20 از باالتر یدرآمد سطوح از تیاکثر
 (.5 جدول) رندیگ یم یجا یکارشناس و یکاردان التیتحص سپس و یلیتکم التیتحص
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 دویخ آزمون و خوشه ای( هر گروه التی)شغل، درآمد، سطح تحص یفیتوص یها یژگیو. 5 جدول

 در دویخ ارزش
 یمعنادار سطح

(P< 05/0 ) 

 5 ۀخوش

  نفر 36
 (درصد 6/14)

 و یگرد عتیطب
 یمکان تعلق

 4 ۀخوش

 نفر 51
 (درصد 7/20)

 استراحت و آرامش

 3 ۀخوش

  نفر 105
 (درصد 7/42)

 و آرامش و ییروستاگرا
 استراحت

 2 ۀخوش

  نفر 12
 (درصد 9/4)

 منفعل

 1 ۀخوش
  نفر 42

 (درصد 1/17)
 و یگرد عتیطب

 یخیتار آثار

 ریمتغ 

 = دویخ ارزش
942/31 

P= 00/0  

 ریبگ حقوق 3 0 45 21 12

 تیوضع
 یشغل

 آزاد مشاغل 9 12 26 11 15
 لیتحص درحال 13 0 14 19 0
 دار خانه 17 0 20 0 9

 = دویخ ارزش
68/38 

P= 00/0  

 کمتر و 10 0 0 3 6 10
 ماهانه درآمد

 خانوار
 ونیلیم)

 (الیر

11 17 12 8 22 20-10 

5 14 46 4 2 30-20 

 شتریب و 30 9 0 40 9 7
 اظهارنشده 6 0 4 5 2

 = دویخ ارزش
68/38 

P= 03/0  

 پلمیردیز 10 1 7 8 6

 سطح
 التیتحص

 پلمید 19 8 29 7 10

18 30 31 2 13 
 و یکاردان

 یکارشناس

4 6 38 1 0 
 التیتحص

 یلیتکم
 نگارندگان: منبع

 

 استراحت و آرامش
 آرامش» عامل ،ها خوشه یینها مراکز سیماتر براساس. شود یم شامل را ها نمونه کل از( درصد 7/20) نفر 51 ،گروه نیا
 قرار گروه نیا ینامگذار یمبنا ،نیبنابرا و( 3 جدول) است برخوردار گروه نیا در تیاهم نیشتریب از «حیتفر و استراحت و

 تیاکثر با ل،یتحص درحال و ریبگ حقوق یشغل طبقات از نمونه افراد تیاکثر ،یفیتوص یها یژگیو نیتر مهم نظر از. رفتگ
 (.5 جدول) ندیآ یم شماربه یکارشناس و یکاردان التیتحص سطح و( ماهانه) الیر ونیلیم 30 -10 یدرآمد سطح

 

 یمکان تعلق و یگرد عتیطب

 دو ،گروه نیا در ها خوشه یینها مراکز سیماتر براساس. ردیگ یمدربر را ها نمونه کل از( درصد 6/14) نفر 36 ،گروه نیا
(. 3 جدول) دارند یشتریب تیاهم ،بیترتبه «یمکان یوابستگ و تعلق» و «ییماجراجو و عتیطب ،یتازگ» یزشیانگ عامل

 نیتر مهم نظر از. رفت کاربه گروه نیا فیتوص یبرا «استراحت و آرامش و ییروستاگرا»یبیترک عنوان اساس،نیبرا
 کمتر یدرآمد سطوح ،تیاکثر .ردیگ یم قرار نخست گاهیجا در آزاد مشاغل یدارا افراد یشغل ۀطبق ،یفیتوص یها یژگیو
 و یکارشناس و یکاردان التیتحص سطوح در بیترتبه تیاکثر زین یلیتحص نظر از. دارند( ماهانه) الیر ونیلیم 20 از

 (.5 جدول) رندیگ یم یجا پلمید سپس
 

 یریگ جهینت

 یگردشگر بازار در هدف یها گروه شناخت در یادیز اریبس تیاهم ،سفر یها زهیانگ براساس ییروستا گردشگران یبند بخش
 کند یم باز یمنطق و درست یزیر برنامه اساسبر کارآمد، یا توسعه و یابیبازار یهاراهبرد به یابیدست یبرا را راه و دارد ییروستا

 تیاهم بیترتبه که است یزشیانگ عامل شش انگریب ،یعامل لیتحل جینتا ،پژوهش نیا در .(6: 2013 ،گرانید و دایآلم)
 تعلق و یوابستگ» ،«حیتفر استراحت، آرامش،» ،«ییروستا یزندگ» ،«ییماجراجو و یجسم تیفعال ،یگرد عتیطب»: از اند عبارت

 جینتا با ،ییروستا گردشگران یها زهیانگ صدر در یگرد عتیطب عامل قرارگرفتن. «یخیتار آثار و رستوران» ،«یمکان
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: 2010) اسکات و آه ،(549: 2010) گرانید و دوسا ،(103: 2014) گرانید و دیر: مانند دارد، یهمخوان گرانید یها پژوهش
 نیهمچن .دهد یم نشان را ییروستا ینواح به گردشگران جذب در یعیطب طیمح یها یژگیو یباال تیاهم ،موضوع نیا. (43

 چهار به میتقس قابل ،سروستان دهستان در گردشگران یها زهیانگ براساس ییروستا یگردشگر بازار که دهد یم نشان ها افتهی
 و آرامش و ییروستاگرا» ،(درصد 9/4) «منفعل گروه» ،(درصد 6/14) «یخیتار آثار دیبازد و یگرد عتیطب»: است بخش

 آزمون جینتا. (درصد 1/17) «یمکان تعلق و یگرد عتیطب» ،(درصد 7/20) «استراحت و آرامش» ،(درصد 7/42) «استراحت
 نیا انگریب جینتا نیا. است یگردشگر مختلف یها زهیانگ براساس گردشگران انیم معنادار تفاوت انگریب زین انسیوار لیتحل
 ریغبه نجایا در. (97 :2010 ت،یرا و کوتزنر) هستند یبیترک یها زهیانگ یدارا ییروستا گردشگران شتریب که است یدیکل ۀنکت
 یها افتهی براساس. دارند یبیترک یها زهیانگ ،گرید گروه چهار -ردیگ یبرمدر را گردشگران از یاندک درصد که -منفعل گروه از

 بارز ۀنمون ،گردشگران از بخش نیتر بزرگ در ،سوم گروه در استراحت و آرامش با ییروستاگرا یها زهیانگ بیترک ،پژوهش
 آلبلدخو، و مولرا) است متنوع و 1یبیترک یگردشگر مقصد کی ،ییروستا یفضا گفت توان یم ،جهیدرنت. ستها زهیانگ بیترک

 انیم از که دهد یم نشان پژوهش یها افتهی سرانجام(. 2: 2013 ،گرانید و دایآلم) ددار یناهمگون یتقاضا که (754: 2007
 نوع با التیتحص سطح و درآمد سطح ،یشغل تیوضع یاقتصاد -یاجتماع یرهایمتغ ،گردشگران یفیتوص یها یژگیو

 نیتر بزرگ عنوان به «استراحت و آرامش و ییروستاگرا» سوم گروه مثال، یابر ؛دارند ارتباط ییروستا گردشگران یها زهیانگ
 اطالعات ،مشابه موارد و پژوهش نیا جینتا. ددار گرید یها گروه با سهیمقا در یشتریب درآمد زانیم و التیتحص سطح ،بخش

 وکار کسب فعاالن ،یدولت ینهادها یبرا ییروستا یگردشگر یتقاضا تیوضع بر حاکم یها یژگیو و ساختار از یارزشمند
 به توان یم یگردشگر بازار مختلف یها بخش یازهاین مطابق که یطور به ؛آورد یم فراهم یمحل ۀجامع و یگردشگر
 زیآمتیموفق ۀتوسع یراستا در ،پژوهش جینتا یابرمبن سرانجام. افتی دست مناسب یابیبازار و یا توسعه ،یتیریمد یراهبردها
 :است طرح قابل ریز یها شنهادیپ ،سراوان دهستان در ییروستا یگردشگر

 و تیریمد ،یزیربرنامه در است الزم دارند، یمتنوع یهازهیانگ ییروستا گردشگران اغلب نکهیا به توجه با -
 .شود فراهم یگردشگر -یحیتفر متنوع یهاتجربه به یابیدست یبرا مناسب طیشرا ،یگردشگر یابیبازار

 از است الزم ن،یبنابرا ؛است مطالعه مورد ۀمنطق به گردشگران یکشش عامل نیتربرجسته ،یعیطب ستیزطیمح -

 یگردشگر بازار مختلف یهابخش متنوع یازهاین به مناسب ییپاسخگو یبرا ،منطقه یعیطب یهاجاذبه انواع
 .شود استفاده

 یاجتماع -یفرهنگ ابعاد و ستیز طیمح اقتصاد، بر یمتفاوت آثار ،ییروستا یگردشگر بازار مختلف یها بخش -
 یاهاقدام ،ییروستا یگردشگر بازار یهابخش از کیهر آثار با متناسب است الزم ،نیبنابرا ؛ندگذاریم منطقه

 .شود انجام یمناسب یتیریمد
  

                                                                                                                                                                                              
1. Complex Tourist Destination 



 1394زمستان ، 4 شمارة، 47 دورة ،یانسان یایجغراف یها پژوهش  786

 

 منابع
 ۀارائ: رانیا در ییروستا یگردشگر مطالعات ،1392 سبکبار، یفرج یحسنعل و محمدرضا ،یرضوان ،یدعلیس ،یبدر ناصر، ات،یب .1

 .128 -109 صص ،6 ۀشمار دوم، سال ،یگردشگر ۀتوسع و یزیر برنامه ۀمجل ،یفارس ۀافتیانتشار مقاالت از یاسناد یلیتحل

 بر دیتأک با) کشور ۀتوسع کالن یها برنامه در ییروستا یگردشگر گاهیجا لیتحل ،1393 ات،یب ناصر و محمدرضا ،یرضوان .2

 .30 -11 صص ،9 ۀشمار سوم، سال ،یگردشگر ۀتوسع و یزیر برنامه ۀمجل ،(یمل ۀتوسع ۀسالپنج یها برنامه
3. Albaladejo, I. P. and Diaz, M. T., 2005, Rural Tourism Demand by Type of Accommodation, 

Tourism Management, V. 26, N. 6, PP. 951–959. 

4. Bigné, E., Gnoth, J. and Andreu, L., 2008, Advanced Topics in Tourism Market Segmentation, In 

Arch, G. Woodside, Drew Martin (Eds), Tourism Management: Analysis, Behavior and Strategy, 

CAB International, PP. 151-174. 

5. Bramwell, B., 1991, Sustainability and Rural Tourism Policy in Britain, Tourism Recreation 

Research, Vol. 16, No. 2, PP. 49–51. 

6. Butler, R. W. and Clark, G., 1992, Tourism in Rural Areas: Canada and the UK, in I. Bowler, 

Butler, R. W., Hall, C. M. and Jenkins, J. (Eds), Tourism and Recreation in Rural Areas, Wiley, 

Chichester. 

7. Bayat N., Badri S. A., Rezvani, M. and Sabokbar H., 2013, Studies of Rural Tourism in Iran: 

Analytical-Documentary Presentation of Persian Publicized Papers, Journal of Tourism Planning 

and Development, Vol. 2, No. 6, PP. 109-128. (In Persian) 

8. Cai, L. A. and Li, M., 2009, Distance Segmented Rural Tourist, Journal of Travel & Tourism 

Marketing, Vol. 26, No. 8, PP.751-761. 

9. Cooper, C. P., et al., 1998, Tourism Principles and Practice, 2
nd

 Edition, Longman, New York. 

10. Costa, C. A. and Chalip, L., 2005, Adventure Sport Tourism in Rural Revitalization- An 

Ethnographic Evaluation, European Sport Management Quarterly, Vol. 5, No. 3, Vol. 5, No. 3, PP. 

257-279. 

11. Crompton, J. L., 1979, Motivations for Pleasure Vacation, Annals of Tourism Research, Vol. 6, No. 

4, PP. 408-424. 

12. Dann, G. M. S., 1977, Anomie, Ego-Enhancement and Tourism, Annals of Tourism Research, Vol. 

4, No. 4, PP. 184-194.  

13. Dann. G. M. S., 1981, Tourist Motivation: An Appraisal, Annals of Tourism Research, Vol. 8, No. 

2, PP. 187-219. 

14. Devesa, M., Laguna, M. and Palacios, A., 2010, The Role of Motivation in Visitor Satisfaction: 

Empirical Evidence in Rural Tourism, Tourism Management, Vol. 31, No. 4, PP. 547–552. 

15. Dong, E., Wang, Y., Morais, D. and Brooks, D., 2013, Segmenting the Rural Tourism Market: The 

Case of Potter County, Pennsylvania, USA, Journal of Vacation Marketing, Vol. 19, No. 2, PP. 

181–193. 

16. Farmaki, A., 2012, An Exploration of Tourist Motivation in Rural Settings: The Case of Troodos, 

Cyprus , Tourism Management Perspectives , Vol. 2, No. 3, PP.72–78. 

17. Fisher, D. G., 2006, The Potential for Rural Heritage Tourism in the Clarence Valley of 

Northern New South Wales , Australian Geographer, Vol. 37, No. 3, PP. 411-424. 

18. Frochot, I., 2005, A Benefit Segmentation of Tourists in Rural Areas: A Scottish Perspective, 

Tourism Management, Vol. 26, No. 3, PP. 335–346. 

19. Gilbert, D., 1989, Rural Tourism and Marketing, Tourism Management, Vol. 10, No. 1, PP. 39-50. 

20. Goeldner C. R. and Ritchie, J. R., 2003, Tourism: Principles, Practice, Philosophies, John Wiley 

and Sons, Hoboken. 

21. Gunn, C. A. and Var, T., 2002, Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases , 4
th

 Edition, Routledge, 

New York. 

22. Hsu, C. and Huang, S., 2008, Travel Motivation: A Critical Review of the Concept’s 

Development, Tourism Management: Analysis, Behavior and Strategy, Woodside, A . and Martin D. 

(Eds), CAB International, Wallingford. 

23. Ilbery, B., 1991, Farm Diversification as an Adjustment Strategy on the Urban Fringe of the 

West Midlands, Journal of Rural Studies , Vol. 7, No. 3, PP. 2–18. 



 787 ...یگردشگریهازهیانگبراساسییروستاگردشگرانیبندبخش

24. Iso-Ahola, S., 1980, The Social Psychology of Leisure and Recreation, WC Brown, Dubuque. 

25. Iso-Ahola, S., 1982, Toward a Social Psychological Theory of Tourism Motivation: A Rejoinder , 

Annals  of Tourism Research, Vol. 9, No. 2, PP. 256–262. 

26. Jenkins, J., 1993, Tourism Policy in Rural New South Wales: Policy and Research Priorities, 

GeoJournal, Vol. 29, No. 3, PP. 281–290. 

27. Kastenholz, E. and Paul, G., 1999, Segmenting Tourism in Rural Areas: The Case of North and 

Central Portugal, Journal of Travel Research, Vol. 37, No. 4, PP. 353-363. 

28. Kotler, Ph., 1998, Marketing Management, Analysis Planning, Implementation and Control, 6
th

 

Edition, Englewood Cliffs, NJ: Prentice. 

29. Kutzner, D. and Wright, P. A., 2010, An Investigation into Key Market Segments for Aboriginal 

Tourism in Northern British Columbia, Canada, Journal of Vacation Marketing, Vol. 16, No. 2, 

PP. 11–97. 

30. Lane, B., 1990, Will Rural Tourism Succeed, In Hart, T., Hardy S. and Shaw, T. (Eds), The Role of 

Tourism in the Urban and Regional Economy, Regional Studies Association, London. 

31. Lee, U-I. and Pearce, P., 2002, Travel Motivation and Travel Career Patterns, In Proceedings of 

First Asia Pacific Forum for Graduate Students Research in Tourism, 22 May, Macao, Hong Kong: 

The Hong Kong Polytechnic University. 

32. Mannell, R. C. and Iso-Ahola, S. E., 1987, Psychological Nature of Leisure and Tourism 

Experience, Annals  of Tourism Research, Vol. 14, No. 3, PP. 314–331. 

33. Maslow, A. H., 1943, A Theory of Human Motivation, Psychological Review, Vol. 50, No. 2, PP. 

370-396. 

34. Mehmetoglu, M., 2007, Typologising Nature-Based Tourists by Activity- Theoretical and 

Practical Implications , Tourism Management, Vol. 28, No. 3, PP. 651–660. 

35. Molera, L. and Albaladejo, I. P., 2007, Profiling Segments of Tourists in Rural Areas of South-

Eastern Spain, Tourism Management, Vol. 28, No. 3, PP. 757–767. 

36. Oh, J. Y. J. and Schuett M. A., 2010, Exploring Based Segmentation for Rural Tourism: 

Overnight Visitors Versus Excursions to Fishing Sites , Journal of Travel & Tourism Marketing, 

Vol. 27, No. 1, PP. 31-50. 

37. Page, S. J. and Getz, D., 1997, The Business of Rural Tourism: International Perspectives , in 

Page, S. J. and Getz, D. (Eds), The Business of Rural Tourism: International Respectives, London 

Thomson Business Press . 

38. Park, D. and Yoon, Y., 2009, Segmentation by Motivation in Rural Tourism: A Korean Case 

Study, Tourism Management, Vol. 30, No. 1, PP. 99–108. 

39. Pearce, P. L. and Caltabiano, M., 1983, Inferring Travel Motivation from Travelers’ Experiences, 

Journal of Travel Research, Vol. 22, No. 2, PP. 16-20. 

40. Pearce, P. L., 2005, Tourism Behavior: Themes and Conceptual Schemes , Channel View, Clevedon, UK. 

41. Pesonen, J. A., 2012, Segmentation of Rural Tourists: Combining Push and Pull Motivation, 

Tourism and Hospitality Management, Vol. 18, No. 1, PP. 69-82. 

42. Plog, S. C., 1994, Developing and Using Psychographics in Tourism Research in Travel, Tourism 

and Hospitality Research: A Handbook for Managers and Researchers Ritchie, J.R.B, Goeldner, 

C.R. (Eds). 2
nd

 Edition, John Wiley & Sons, New York. 

43. Rezvani, M. and Bayat N., 2013, Analyzing of Rural Tourism Place in the Country’s Macro 

Development Plans with Focus on the Five-year Plans of National Development, Journal of 

Tourism Planning and Development, Vol. 3, No. 9, PP. 185-205. (In Persian) 

44. Richard, Sh. 2002, Rural Tourism and the Challenge of Tourism Diversification: The Case of 

Cyprus , Tourism Management, Vol. 23, No. 3, PP. 233–244. 

45. Rid, W., Ezeuduji, I. O. and Pröbstl. H, U., 2014, Segmentation by Motivation for Rural Tourism 

Activities in The Gambia, Tourism Management, Vol. 40, No. 1, PP. 102-116. 

46. Roberts, L. and Hall, D. R., 2001, Rural Tourism and Recreation: Principles to Practice, CABI. 

47. Sharpley, R., 2004, Tourism and the Countryside, in Alan, A., Lew., C., Michael Hall, A. and 

Williams, M., (Eds), A Companion to Tourism, Blackwell Publishing Ltd, PP. 374-387. 

48. Sharpley, R. and Sharpley, J., 1997, Rural Tourism: An Introduction, International 

Thomson Business Press, London. 

49. Swarbrooke, J. and Horner, S., 2007, Consumer Behavior in Tourism, 2
nd

 edition, Elsevier.  

http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+Sharpley%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=pb%3A%22International+Thomson+Business+Press%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=pb%3A%22International+Thomson+Business+Press%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=pb%3A%22International+Thomson+Business+Press%22
http://www.cabdirect.org/search.html?q=lp%3A%22London%22
http://www.google.com/search?biw=1242&bih=585&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22John+Swarbrooke%22&sa=X&ei=-PTTU9SVBanF0QWY8IHIDA&ved=0CCEQ9AgwAA
http://www.google.com/search?biw=1242&bih=585&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Susan+Horner%22&sa=X&ei=-PTTU9SVBanF0QWY8IHIDA&ved=0CCIQ9AgwAA
http://books.google.com/books?id=Bhp_rUTv3_AC&printsec=frontcover&dq=Swarbrooke+and+Horner,+2007&hl=en&sa=X&ei=-PTTU9SVBanF0QWY8IHIDA&ved=0CB8Q6AEwAA

