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The tourism industry is a complex issue which encompasses various components. Tour operating is 
one of these components which can play an important role in the development of tourism industry 
because of its connection with residential centers, restaurants, transportation as well as experiences and 
learnings on tourism destinations. This research aimed to identify the factors affecting the willingness 
of tourists for tour-based rural trips in Maragheh county. In this study, the data were collected using a 
questionnaire. The statistical population of the study included the tourists that had traveled to the vil-
lages with a high tourism capacity in Maragheh county in 2016. Of these, 200 people were selected using 
a convenience sampling method. The results of the exploratory factor analysis indicated that people's 
willingness for tour-centered rural trips is influenced by certain factors sequenced in terms of importance 
as follows: " a safe environment for family and proper nutrition", "entertainment and security during 
the trip", "discipline and explicit and appropriate travel plans", "appropriate vehicles and their on-time 
service", "incentives and privileges of the agency", "an environment for the unmarried”. These six factors 
explained 65.17% of the variance of willingness of tourists for tour-centered rural trips. 
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Extended Abstract

1. Introduction

ne of the essential components of the 
tourism industry is tour management. 
Tour management is more important 
in certain branches of tourism, such as 
rural tourism. This is because rural tour-

ism destinations are varied and have a wide geographical 

distribution in the countries. Access to them is more dif-
ficult than to urban tourism destinations, and they are less 
recognized by the general public. In addition,with regard 
to the importance of rural tourism, studies ever done on 
tourism have not paid due attention to rural tourism. In 
other words, no study has provided insight into the factors 
affecting the interests of people toward tour-based rural 
trips. It is very important, therefore, to find a right answer 
to the question “what factors affect people’s willingness 
for tour-based traveling to rural areas?”. Thus the main 
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purpose of this study is to analyze the factors affecting 
the willingness of tourists for tour-based rural trips with a 
focus on Maragheh county.

2. Methodology

The study population included the tourists that had trav-
eled to the villages with high tourism capability in Mara-
gheh county in the summer of 2016. The main research 
tool was a questionnaire. In order to examine the factors 
of effect on the willingness of tourists to take rural jour-
neys on tours and their preference to take individual trips. 
Based on the scale of DAILYSERVE and SERQUAL, 35 
items were used. In fact, 35 items were presented to the 
respondents to rate according to their importance in pref-
erence to travel individually or on tours. In this regard, 
the applied scale had ten scores from 1 to 10 (Table 3). 
In other words, each item was measured by 10 degrees. 
To determine the sample size, due to lack of a specific 
sampling frame, the available sampling method was used. 
Based on the factor analysis as done in other studies, the 
sample size was decided to be 10 to 20 people per vari-
able. Totally, 200 tourists were studied. Prioritization of 
the affecting items was done by using the coefficient of 
variation, and the factors affecting preferences of taking 
tours or individual trips were analyzed through the ex-
ploratory factor analysis.

3. Results

The results showed that about 104 tourists (52%) who 
had traveled to tourism destinations possessed private 
cars, and 96 persons (48%) of them were without a car. 
Also, on rural tours, 175 tourists (87%) tended to travel by 
private car, and only 25 persons (13%) chose to take tours 
to travel. Perhaps, tourists feel comfortable when they use 
a private car. The data obtained from the coefficient of 
variation showed that tourists had a great consensus about 
the effect of the variables on a rural tour. The respondents 
sequenced the variables as follows: "observance of traffic 
rules by drivers", "vehicle safety", "order on the imple-
mentation of the travel plans" and "insurance and secure 
tourism in destination". They had the lowest consensus 
about the effect o the variables "the first-aid kit to help 
possible victims", "having heating and cooling facilities", 
"presence of a television in the vehicle for movie play-
back", and "granting freedom out of the norm and the 
people on the tour ". The results of the exploratory fac-
tor analysis showed that people's willingness to take tours 
on rural trips is influenced by "family safe environment 
and proper nutrition", "entertainment during the trip", 
"orderly, transparent and fair travel plan”, "good vehicle", 
"incentives and privileges agency " and “appropriate en-

vironment for the unmarried”. These six factors explained 
65/17% of the variance of intentions to travel on a tour.

4. Discussion

In examining the demographic characteristics of rural 
tourism in the county of Maragheh, it was found that only 
13 percent (n = 25) of the studied tourists chose a tour to 
travel to rural tourism. As many as 87% of them believed 
traveling by private car is comfortable. In any case, the 
current situation may be a major obstacle for rural tour-
ism to thrive in the country. Rural tourism can be a prof-
itable industry because tour management is an essential 
component in generating income. The results of ranking 
the affecting variables in preference of tours for travel to 
rural tourism destinations showed that tourists consider it 
important to have safety of vehicle, discipline, and strict 
implementation of commitments made by tour presenters.

5. Conclusion

The results of the exploratory factor analysis indicated 
that people's willingness for tour-centered rural trips is 
influenced by certain factors sequenced in terms of im-
portance as follows: " a safe environment for family and 
proper nutrition", "entertainment and security during 
the trip", "discipline and explicit and appropriate travel 
plans", "appropriate vehicles and their on-time service", 
"incentives and privileges of the agency", "an environ-
ment for the unmarried”. These findings are in contrast 
with the findings of Wang et al. (2007) and Caber and 
Albayrak (2016). They have offered a more diverse struc-
ture. The reason for getting different results in different 
studies may be attributed to the differences in the sub-
strates; previous empirical studies have evaluated quality 
of tours at the international level, while this research is the 
first one which did a survey on the quality of tours in the 
field of rural tourism. This study contributed to the current 
understanding of how tourists prefer tour-based rural trips 
to individual rural trips.
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گردشگري مقوله پیچیده ای است که در ساختار خود اجزاء مختلفي را در برمی گیرد. یکي از این اجزاء تور گردانی است که به دلیل ارتباط 
با مراکز اقامتي، رستوران ها، حمل ونقل و همچنین برخورداری از تجارب و آشنایی بیشتر با مقاصد گردشگری، می تواند در توسعه صنعت 
گردشگری نقش مهمی ایفا کند. لذا تحقیق حاضر باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل گردشگران برای مسافرت به مقاصد گردشگری 
روستایی از طریق تور در شهرستان مراغه انجام گردید. داده های این مطالعه به صورت پیمایشی و از طریق پرسشنامه گردآوری شد. جامعه 
آماری این مطالعه شامل گردشگرانی بود که در سال 1395 به روستاهای دارای ظرفیت باالی گردشگری شهرستان مراغه مسافرت کرده 
بودند. ازاین بین 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب  گردید. نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که تمایل 
افراد به سفرهای روستایی تورمحور، به ترتیب تحت تأثیر عوامل »فضاي ایمن خانوادگي و تغذیه مناسب«، »سرگرمي و امنیت خاطر در 
طول سفر«، »نظم و برنامه سفر شفاف و مناسب«، »وسیله نقلیه مناسب و حضور به موقع آن«، »مشوق ها و امتیازات آژانس«، »فضای 

تجرد« است و این شش عامل درمجموع 65/17 درصد واریانس تمایل به سفر روستایی تورمحور را تبیین نمود.
کلیدواژه ها: 

گردشگری روستایی، تور 
گردانی، مراغه، تحلیل 
عاملی، ایمنی گردشگر

تاریخ دریافت: 0۵ اسفند ۱39۵
تاریخ پذیرش: ۱9 مهر ۱39۶

مقدمه
گردشگری نقش مهمی در اشتغال زایی و خلق ارزش افزوده 
دارد و کشورهاي توسعه یافته و درحال توسعه، سعي در استفاده 
بهینه از این صنعت دارند. صنعت مذکور در ساختار خود اجزاء 
مختلفي را در برمی گیرد و الزمه نقش آفرینی بهینه آن، کارکرد 
مؤثر اجزاء مذکور و برقراری ارتباط مناسب بین آن هاست. در 
منفی  اثرات  این صورت، گردشگري حتی می تواند سبب  غیر 
شود  منطقه  سطح  در  محیط زیستی  و  اجتماعی  اقتصادی، 
(Budeanu, 2009) یکي از اجزاء اساسی صنعت گردشگری، تور 

گردانی است که به دلیل ارتباط با مراکز اقامتي، رستوران ها و 
بخش حمل ونقل (Ranjbarian & Zahedi, 2005) و از طریق ارائه 
آموزش ها و اطالعات الزم به گردشگران و جامعه میزبان، می تواند 
سبب بهبود کیفیت سفر و برقراری ارتباط فرهنگی دوستانه و 
 (Shfiee sabet & سازنده میان گردشگران و جامعه میزبان گردد

.Harati fard, 2015)

تور گردانان نقش کلیدی در ایجاد تجربیات رضایت بخش تر 
در مقصد از طریق ارائه خدمات و محصوالت گردشگری گروهی 
بازی می کنند (Räikkönen & Honkanen, 2013) و نقش میانجی 
و هدایت کننده را در تحقق توسعه پایدار می توانند داشته باشند 
(Selanniemi, 2003) فعالیت تور گردان ها به عنوان واسط مي توانند 

خدمات  تولیدکنندگان  و  مصرف کنندگان  آموزش  تقویت  در 
گردشگري نقش بسزایي داشته باشند. 

از طریق 1(  گردانی  تور  که  است  معتقد   )2008( سیگاال1 
تأثیرگذاری بر میزان و جهت جریان گردشگری؛ 2( تأثیرگذاری 
متعدد  ذینفعان  و  عرضه کنندگان  فعالیت های  و  نگرش ها  بر 
جوامع  و  گردشگری  مقاصد  به  شکل دهی   )3 و  گردشگری؛ 

1. Sigala
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محلی، نقش قابل توجهی در تغییر رفتار و نگرش های مسئوالنه تر 
گردشگران دارد. تور گردان ها با تقویت روابط بین عرضه کنندگان 
محصوالت و خدمات گردشگری و جامعه محلی و گردشگران، 
سبب افزایش درآمد مردم محلي و در نتیجه ارتقای سطح توسعه 
اقتصادي مقاصد گردشگری مي شوند (Selanniemi, 2003). شفیعی 
ثابت و هراتی فرد )2015( نیز نشان داده اند که ظرفیت هاي تور 
گردان ها و عرضه کنندگان محلي در توسعه عملکرد گردشگري 
پاك و ارتقاي سطح توسعه یافتگي سکونتگاه ها مؤثر است. تور 
گردانی می تواند سبب تقویت فعالیت هاي گردشگري مسئوالنه 
تور گردان ها  نیز کمک  نماید.  پایدار منطقه  به توسعه  شده و 
میان  رابط  غیردولتي  سازمان هاي  مهم ترین  از  یکي  به عنوان 
تأثیرگذاري  از طریق  مقاصد گردشگري، مي توانند  و  گردشگر 
مثبت بر روي جریان ها و حجم گردشگران، در جهت پایداري 
 (Fredericks گردشگري سکونتگاه ها و توسعه آن ها اثرگذار باشند

.et al, 2008)

تاریخچه برگزاری تور برای اولین بار در جهان به سال 1841 
برمی گردد که در آن سال، توماس کوك2 )پدر گردشگری گروهی 
کشور  در  راه آهن  طریق  از  را  گروهی  بزرگ  تور  اولین  نوین( 
انگلیس سازمان دهی کرد. این صنعت در دهه 1920 با ظهور 
کشتی های بخار از محبوبیت زیادی برخوردار شد. در دهه 1930 
تعطیالت  تجربه  ارائه  برای  بوتلین3  گردشگری  کمپ های  نیز 
ارزان قیمت برای اکثر خانواده های طبقه کارگر در جزیره باری 
 (Poon, 1988; Issa در انگلیس از تورهای گروهی استفاده کردند
(and Jayawardena, 2003. بعد از دهه 1950، مد کالب4 مفهوم 

تور را از طریق راه اندازی یک روستای گردشگری در بالیریکس5 
به عنوان پاسخی برای تقاضای گریز از مشکالت پس از جنگ در 
 (Issa and Jayawardena, با صرف هزینه منطقی رواج داد اروپا 
(2003. دو دهه بعد یعنی در دهه 1970، با افزایش سطح تولید 

به عنوان  این صنعت   (Inskeep, 1991) و سراسر جهان  اروپا  در 
موردتوجه  جهانی  سطح  در  گردشگری  گسترش  برای  ابزاری 
قرار گرفت (Anderson, 2008; Anderson et al., 2009). اما رشد 
افزایش  به دلیل  بیستم  اول قرن  نیمه  تور گروهی در  صنعت 
هزینه حمل ونقل و کاهش آسودگی خاطر مسافران محدود شد. 
هرچند با توجه به گسترده بودن مقاصد گردشگری، تور گردانان 
از طریق مسافرت های هوایی به کسب وکار خود رونق دوباره دادند 

.(Sheldon, 1986)

با این وجود، مطالعات گردشگری نتوانسته اند متناسب با اهمیت 
تور گردانی، این مقوله را چه در حوزه کالن گردشگری و چه در 
حوزه تخصصی گردشگری روستایی مورد موشکافی و تحلیل قرار 

2. Thomas Cook
3. Butline
4. Med Club
5. Balearics

و  این زمینه خأل دانشی جدی وجود دارد. وانگ6  دهند و در 
همکاران )2000( نیز تصریح کرده اند، با وجود اینکه در بسیاری 
از کشورها تور گروهی برنامه ریزی شده، حالت اصلی مسافرت به 
به منظور  اندکی  تالش  ولی  است؛  خارجی  و  دوردست  مقاصد 
برنامه ریزی شده  گروهی  تور  خدمات  ویژگی های  درك  بهبود 

صورت گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد که موضوع بازار گردشگری روستایی 
و به ویژه تورهای روستاگردی، در تحقیقات گردشگری روستایی 
مورد غفلت جدی قرار گرفته اند. برای نمونه تنها دو مطالعه داخلی 
در حوزه بازار گردشگری روستایی ایران منتشر شده است که 
البته آن ها نیز به موضوع تور گردانی نپرداخته اند. ورمزیاری و 
همکاران )2017( و علیقلی زاده و همکاران )2016( بر تحلیل 
انگیزه های گردشگران روستایی و انتظارات آن ها از مقصد تمرکز 
کرده اند. از این رو مطالعه ای به منظور شناخت کافی از عوامل 
مؤثر بر تمایالت گردشگران در ترجیح تور بر سفر انفرادی، برای 
مسافرت به مقاصد گردشگری روستایی منتشر نشده است. در 
حال حاضر مشخص نیست که از دیدگاه گردشگران روستایی، چه 
عواملی در تمایل افراد به سفر تورمحور به نواحی روستایی مؤثر 
هستند؟ یافتن پاسخ مناسب به این سؤال بسیار مهم است، چرا 
که در حال حاضر، اغلب گردشگران کشور، از خودروی شخصی 

برای انجام سفر به نواحی روستایی استفاده می کنند.

در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل عوامل مؤثر 
از دیدگاه  بر تمایل گردشگران به سفرهای روستایی تورمحور 
گردشگران روستایی شهرستان مراغه است. یافته های این تحقیق 
می تواند در کمک به آژانس های تور گردان جهت سازمان دهی 
تورهای مناسب و مطابق انتظار گردشگران و درنتیجه، شکوفایی 

بیش از پیش صنعت گردشگری روستایی مؤثر باشد.

مروری بر ادبیات موضوع
به  گردشگران  تمایل  بر  تأثیرگذار  موارد  مهم ترین  از  یکی 
سفرهای تورمحور، کیفیت خدمات آن هاست. کیفیت خدمات 
بر  ارائه شده،  از خدمات  به مفهوم قضاوت ذهنی مصرف کننده 
 (Liu & Yen, اساس ادراك واقعی از خدمات و انتظارات خود است
(2010. عالوه بر این، کیفیت خدمات را به عنوان »نگرش و یا 

قضاوت کلی مشتریان در رابطه با برتري یک خـدمت« نیز تعریف 
و  کوزه چیان  از  نقل  به   Zeithaml and Bitner, 2003( کرده اند 
همکاران، 2012(. ارزیابی کیفیت خدمات نیز انعکاسي از درجه 
و میزان اختالف بین ادراکات و انتظارات مصرف کنندگان است 
(Parasuraman et al, 1988). طبق یک تعریف مصطلح، ارزیابی 

کیفیت خدمات در صنعت گردشگری به میزان رضایت مندی و 
 (Edvardsson, انتظارات گردشگران از خدمات ارائه شده اشاره دارد

.1997)

6. Wang

»حجت ورمزیاری و همکاران. تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل گردشگران به سفرهای روستایی تور محور موردمطالعه: گردشگران روستایی شهرستان مراغه«
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رونق  بر  مؤثر  عوامل  به  مربوط  مطالعات  فقدان  به  توجه  با 
صنعت تور گردانی در گردشگری روستایی، در تحقیق حاضر 
تمایل  ارزیابی  برای  مناسب  گویه های  استخراج  منظور  به 
گردشگران به روستاگردی تورمحور، برخی از مقیاس های ارزیابی 
کیفیت خدمات بسته های تور، به عنوان مطالعات نسبتاً مشابه، 
موردبررسی قرار گرفت. هرچند مرور مطالعات داخلی و خارجی 
گردشگری نیز حاکی از کمبود پژوهش های میدانی در خصوص 

ارزیابی کیفیت تور است. 

اندازه گیری کیفیت خدمات،  برای  رایج  از مقیاس های  یکی 
مقیاس سرکوال7 است که اولین بار توسط پاراسورامان، زیتامل 
و بري8 )1988( طراحی شد. چاند و اشیش9 )2014( از این 
مقیاس برای ارزیابی کیفیت خدماتی که از طرف تور گردانان به 
گردشگران ارائه شده بود، استفاده کردند. این مقیاس شامل پنج 
ویژگی اصلی از کیفیت خدمات مطرح شده در ادبیات مربوطه 
است. اولین ویژگی، »ملموس بودن« است و نمایانگر خدمات با 
ویژگی های زیر است: 1( جامعیت و کیفیت باالی خدمات؛ 2( 
امکانات فیزیکی عالی برخوردار از جذابیت بصری؛ 3( خدمات فاقد 
مشکل و دشواری و 4( خدماتی که از لحاظ بصری جذاب هستند. 
در حقیقت، ویژگی ملموس بودن شامل ابعاد عینی خدمات شامل 
تجهیزات فیزیکی، ظاهر جذاب پرسنل، ابزار و تجهیزات مورد 
استفاده برای تأمین خدمات است. ویژگی دوم »قابلیت اطمینان« 
شامل، 1( کیفیت بسیار عالی خدمات؛ 2( انجام تعهدات ارائه 
خدمات )خوش قولی(؛ 3( نشان دادن عالقه حقیقی پرسنل در 
حل مشکالت؛ 4( انجام صحیح خدمات نوین و 5( تداوم خدمات 
عاری از اشتباه و خطا است. این ویژگی در حقیقت بر توان انجام 
خدمات به صورت قابل اعتماد، منسجم و دقیق داللت دارد. ویژگی 
سوم، »پاسخگویی« شامل 1( مشورت با مشتری در هنگام ارائه 
خدمات؛ 2( ارائه خدمات فوری و 3( آمادگی همیشگی برای کمک 
به مشتریان و عدم ازدحام کاری مانع شونده از پاسخگویی به موقع 
و مناسب به آنان است. این ویژگی نیز بر تمایل به کمک رسانی 
به مشتریان و فراهم سازی خدمات مناسب داللت دارد. چهارمین 
ویژگی، »تضمین و تعهد« است که شامل 1( اطمینان در عرضه 
خدمات؛ 2( رفتار مؤدبانه و متواضعانه مداوم با گردشگران؛ 3( 
دانش مجریان تور در پاسخگویی به سؤاالت و 4( احساس ایمنی 
در عرضه خدمات می باشد. در واقع، دانش و ادب و احترام پرسنل 
و توان آن ها برای انتقال اعتماد و اطمینان به گردشگران در این 
ویژگی مدنظر هستند. ویژگی پنجم، »همدلی« است که شامل 
1( توجه اختصاصی و ویژه به مشتریان؛ 2( درك احتیاجات خاص 
و متمایز هر مشتری؛ 3( رفتار همدالنه و 4( ارائه خدمت از صمیم 

قلب به مشتری است. 

Service Quality 7. برگرفته از
8. Parasuraman, Zeithaml, and Berry
9. Chand and Ashish

وانگ و همکاران )2007( در تحقیقی به بررسی خدمات تور 
برنامه ریزی شده10، با استفاده از کارت نظرسنجی گردشگران در 
تورهای برنامه ریزی شده گروهی )GPTCCC(11 پرداختند. نتایج 
بر  مؤثر  عامل  بیانگر شش  اکتشافی،  عاملی  تحلیل  از  حاصل 
کیفیت تور شامل 1( هتل؛ 2( حمل ونقل؛ 3( برنامه ریزی خرید؛ 
4( تور اختیاری؛ 5( رهبر تور و 6( راهنمای محلی بود. این عوامل 
درمجموع 81/02 درصد واریانس مربوطه را تبیین کردند. کابر 
مقیاسی  پیشنهاد  به منظور  تحقیقی  نیز   12)2016( آلبیراك  و 
برای ارزیابی کیفیت خدمات تورهای روزانه13 انجام دادند. این 
تورها توسط تور گردانان میرا-دمری-ککووا14 برای گردشگران 
روسی عرضه می شد. محققان با استفاده از نتایج برآمده از تحلیل 
عاملی اکتشافی، مقیاسی به  نام DAILYSERVE پیشنهاد کردند. 
مقیاس پیشنهاد شده شامل 22 گویه و شش مؤلفه تحت  عناوین 
حمل ونقل؛ راهنمای تور؛ امکانات غذا و آشامیدنی؛ امکانات خرید؛ 
از  بود که 67/62 درصد  و مکان ها  و موزه ها  توقفگاه؛  امکانات 
واریانس مربوطه را تبیین نمودند. بررسی پیشینه تجربی نشان 
کیفیت  ارزیابی  برای  گرفته  انجام  مطالعات  اندك  که  می دهد 
خدمات تور گردانان، اغلب در حوزه تورهای بین المللی و هوایي 
کیفیت  ارزیابی  به  نسبت  کمتری  توجه  و  است  بوده  متمرکز 
تورهای داخلی و زمیني به ویژه در مسافرت به مقاصد گردشگری 
اندك  یافته های  اساس  بر  کلی،  طور  به  است.  شده  روستایی 
مطالعات مشابه، می توان چارچوب زیر را به عنوان مبنای استخراج 
گویه های مربوط به بررسی خدمات مؤثر بر تمایل گردشگران به 

سفرهای روستایی تورمحور ارائه نمود )تصویر شماره 1(

10. تور برنامه ریزی شده (Package tour) به توری گفته می شود که در آن، 
تورگردان با دریافت هزینه، حداقل دو مؤلفه وسیله حمل و نقل و محل اقامت 
دانمارك،  مشتری  مشاوره  )مرکز  نماید  ارائه  و  پیش بینی  گردشگر،  برای  را 

)2007( دستیابی در
http://www.consumereurope.dk/Travel/When-you-travel/Pack-
age-tours/What-is-a package-tour
11. Group Package Tour Customer Comment Card
12. Caber and Albayrak
13. Daily tours
14. Myra–Demre–Kekova
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روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش جمع آوری 
اکتشافی  داده ها  تحلیل  روش  نظر  از  و  پیمایشی  اطالعات، 
است. جامعه آماری این پژوهش شامل گردشگرانی بود که در 
فصل تابستان 1395 به روستاهای با قابلیت باالی گردشگری 
شهرستان مراغه سفر کرده  بودند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای 
بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن از طریق 
به منظور بررسی خدمات  تأیید شد.   )α=0/91( آلفای کرونباخ
مؤثر بر تمایل گردشگران به سفرهای روستایی تورمحور و ترجیح 
این سفرها بر سفرهای انفرادی، 35 گویه منتخب از مقیاس  های 
 (Parasuraman, Zeithaml, and Berry, و سرکوال16  سرو15  دیلی 
 1988; Chand and Ashish, 2014; Caber and Albayrak, 2016)

مورد استفاده قرار گرفت. در واقع 35 گویه به پاسخ دهندگان ارائه 
شد تا آن ها را بر اساس میزان اهمیتی که در ترجیح روستاگردی 
تورمحور بر سفر انفرادی داشتند، بین 10-1 امتیازدهی کنند 
)جدول 3(. این گویه ها در چارچوب طیف لیکرت 10 درجه ای 
فقدان  دلیل  به  نمونه،  حجم  تعیین  برای  شدند.  اندازه گیری 
چارچوب نمونه گیری مشخص، از روش نمونه گیری در دسترس 
استفاده گردید. حجم نمونه در مطالعات مبتنی بر تحلیل عاملی، 
 (Thompson, 10 الی 20 نفر به ازای هر متغیر توصیه شده است

15. Dailyserve
16. Serqual

(2004. البته گرسوچ17 )1983( حداقل مطلق را پنج نفر به ازای 

هر متغیر پیشنهاد کرده است، با این شرط که حجم نمونه در 
هیچ حالتی کم تر از 100 نفر نشود. در پژوهش حاضر با توجه 
به تعداد گویه ها و پیشنهاد گرساچ، درمجموع 200 نفر گردشگر 
موردمطالعه قرار گرفتند. تحلیل داده های تحقیق با استفاده از 
نرم افزار SPSS21 انجام شد. اولویت بندی گویه های مؤثر بر ترجیح 
روستاگردی تورمحور به روستاگردی انفرادی با استفاده از ضریب 
تغییرات و مؤلفه های مؤثر بر چنین ترجیحی، با استفاده از تحلیل 

عاملی اکتشافی واکاوی شد.

قلمرو جغرافیایی پژوهش

که  است  آذربایجان شرقی  استان  توابع  از  مراغه  شهرستان 
کوه هاي  به  شمال  از  و  دارد  قرار  صوفیچاي  رودخانه  کنار  در 
قشالق و آشان، از جنوب به باغات ورجوي، از مشرق به باغات 
و مزارع و از مغرب به کوه معروف رصد محدود است. همچنین 
این شهرستان به عنوان دومین شهر استان از نظر جمعیتی، به 
دلیل قابلیت هاي فراوان توسعه و تأثیراتی که در حوزه منطقه اي 
 (Ashrafi جنوب غرب استان دارد، از اهمیت باالیی برخوردار است
(Malekzadeh, 2010 &. اغلب روستاهای این شهرستان به علت 

برخورداری از جاذبه های طبیعی، تاریخی و مذهبی متعدد دارای 
قابلیت فراوانی در زمینه جذب گردشگر هستند. از مهم ترین این 
روستاها که موردمطالعه  این تحقیق قرار گرفته است، می توان 

17. Gorsuch

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. عوامل مؤثر بر کیفیت تور
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جدول ۱. ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان.

جمعفراوانی )%(متغیرویژگی ها

تأهل
82 )41%(مجرد

200
118 )59%(متأهل

جنسیت
136 )68%(زن

200
64 )32%(مرد

سن

)میانگین: 29/15 سال(

14-25)%43/5( 87

200
26-35)%37( 74
36-45)%13( 26
46-55)%5( 10
56 <)%1/5( 3

وضعیت شغلی

43 )21/5%(کارمند

200
58 )29%(کارگر
65 )22/5%(آزاد

34 )17%(محصل

سطح تحصیالت
14 )7%(بی سواد و ابتدایی

200 92 )46%(راهنمایی و پیش دانشگاهی
94 )47%(تحصیالت دانشگاهی

درآمد ماهانه خانوادگی

)میانگین: 2055000 ریال( 

99 )49/5%(پایین تر از 15 میلیون ریال
200 74 )37%(بین 15 تا 30 میلیون ریال

 27)13/5%(بیش از 30 میلیون ریال
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق                                                                                                                                         

به روستای ورجوی )به دلیل برخورداری از جاذبه هایی همچون 
چشمه ورجوی، شورسو و معبد مهر(، مردق یا مردوق )به دلیل 
وجود پل مردق، باغات میوه متنوع و طبیعت زیبا و دلنشین آن(، 
تازه کند علیا )به علت کوهستانی بودن منطقه و جاذبه کوه نوردی 
و همچنین غار هامپوئیل یا غار کبوتر(، علویان )به علت وجود 
دریاچه سد علویان و قابلیت شنا برای گردشگران(، روستاهای 
آشان و ازبک )به علت داشتن طبیعت و پوشش گیاهی بکر و 
دست نخورده و باغات سیب و انگور( و روستای چکان )به علت 
وجود جاذبه مذهبی امامزاده ابراهیم چکان( اشاره کرد. به طور 
کلی، شهرستان مراغه مستعد توسعه گردشگری روستایی بوده 
و به عنوان »باغ شهر ایران« امکان تبدیل به قطب گردشگری 

روستایی در منطقه را دارد. 

یافته ها

ویژگی های جمعیت شناختی گردشگران

یافته های تحقیق نشان داد، 136 نفر از گردشگران )68 درصد( 

مرد و 64 نفر )32 درصد( زن بودند. از نظر وضعیت تأهل، 59 
بودند.  نفر( مجرد  و 49 درصد )82  متأهل  نفر(  درصد )118 
سال  موردمطالعه 29/15  روستایی  گردشگران  سنی  میانگین 
به دامنه  و بیشترین درصد پاسخگویان )43/5 درصد( مربوط 
سنی 25-14سال بود. همچنین بر اساس آمار به دست آمده، 
از مجموع 200 نفر پاسخگو، 58 نفر کارگر، 43 نفر کارمند، 34 
نفر دانشجو و مابقی )65 نفر( دارای شغل آزاد بودند. مشخصات 
تحصیلی گردشگران نیز نشان داد که فقط 47 درصد حجم نمونه 
تحصیالت دانشگاهی داشتند. ازنظر وضعیت درآمدی نیز 99 نفر 
از گردشگران )49/5 درصد(، از سطح درآمدی پایین تر از 15 

میلیون ریال در ماه برخوردار بودند )جدول شماره 1(.

حدود 104 نفر از گردشگرانی که به مقاصد گردشگری سفر 
کرده بودند )52 درصد(، دارای خودروی شخصی و 96 نفر )48 
درصد( از آن ها بدون خودرو بودند. همچنین 87 درصد )175 
نفر( گردشگران، در روستاگردی تمایل به مسافرت با خودروی 
شخصی داشتند و فقط 13درصد )25 نفر(، تور را جهت مسافرت 
ترجیح می دادند. شاید دلیل این امر، احساس راحتی گردشگران 
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در هنگام استفاده از ماشین شخصی باشد که 87 درصد از کل 
افراد موردمطالعه، همین موضوع را عنوان کرده بودند )جدول 

شماره 2(.

اولویت بندی خدمات مؤثر بر ترجیح روستاگردی تورمحور به 
روستاگردی انفرادی

در این مطالعه، 35 گویه ای که هر تور گردان می تواند به منظور 
جلب رضایت خاطر گردشگران روستایی به آن ها ارائه کند، در 
قالب پرسشنامه به پاسخ دهندگان ارائه شد تا آن ها را بر اساس 
ماشین  با  مسافرت  به جای  تور  انتخاب  در  که  اهمیتی  میزان 
شخصی دارند، بین 10-1 امتیازدهی کنند. داده های به دست 
آمده، با استفاده از آماره ضریب تغییرات )CV( مورد تجزیه وتحلیل 

قرار گرفت. نتایج در جدول شماره 3، نشان داده شده است.

جدول 3. اولویت بندی متغیرهای مؤثر در ترجیح تور روستاگردی.

ضریب گویه ها
ضریب گویه هااولویتتغییرات

اولویتتغییرات

0/39119در اختیار داشتن برنامه سفر به صورت مکتوب0/2951رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط راننده
0/40120فراهم کردن امکان تفریح برای کودکان0/2982ایمنی وسیله نقلیه

0/40221حضور به موقع وسیله نقلیه بر سر قرار0/3033نظم در اجرای برنامه سفر
0/40522تخفیف در هزینه های سفر درصورت مسافرت با تور0/3194بیمه و حفظ امنیت گردشگر در مقصد

اسکان گردشگران در اقامتگاه های مناسب )ایمن و 
0/41123شناخته شده بودن و اعتبار آژانس گردشگری0/3205بهداشتی

0/42324وجود موارد تشویقی آژانس های تور گردان0/3236رفتار مناسب سایر گردشگران
0/42625رعایت شئونات اخالقی توسط گردشگران در تور0/3247وجود فضای خانوادگی مناسب در تور

0/44126زیاد نبودن تعداد گردشگران حاضر در تور0/3258مشخص بودن جزئیات برنامه سفر از شروع تا پایان
0/45727وجود پزشک عمومی همراه مسافران0/3439برخورد مناسب مجری تور در حین برگزاری آن
معقول بودن هزینه های  دریافتی توسط آژانس 

0/47528وجود برنامه سرگرم کننده در اتوبوس0/34610گردشگری

0/51729آموزش نکات مناسب در مورد کشاورزی و پرورش گیاهان0/34611تدوین برنامه غذایی با غذاهای محلی و بهداشتی
0/59330بیشتر بودن تعداد جوانان مجرد در تور0/34712فراهم آوردن امکان استراحت و تغذیه بین راهی

0/60131فیلم برداری از ابتدا تا انتهای سفر توسط آژانس گردشگری0/34813پایبندی کامل به برنامه سفر اعالم شده
0/60432اعطای آزادی خارج از عرف و قانون به گردشگران در تور0/35514برخورد راننده و همکاری وی با مسافران

وجود راهنمای مطلع در تور جهت معرفی و تفسیر 
0/62333وجود تلویزیون در وسیله نقلیه برای پخش فیلم0/35515جاذبه ها

0/67534برخورداری وسیله نقلیه از امکانات گرمایشی و سرمایشی0/36316برخورداری وسیله نقلیه از صندلی های راحت

وجود جعبه کمک های اولیه جهت کمک به آسیب دیدگان 0/37217داشتن تنوع برنامه غذایی متناسب با نظر گردشگران
0/75635احتمالی

0/38918توقف به موقع وسیله نقلیه برای اقامه نماز
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جدول 2. توزیع فراوانی نحوه سفر به نواحي روستایي.

مالکیت خودرو
104 )52%(بلی

200
96 )48%(خیر

ترجیح تور
25 )12/5%(بلی

200
175 )87/5%(خیر

دلیل ترجیح ماشین شخصی 
به جای تور

173 )87%(احساس راحتی بیشتر در ماشین شخصی
200

27 )13%(عدم تطابق برنامه زمانی تور با برنامه مسافرتی گردشگران
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جدول 4. مقدار OMK و آزمون بارتلت

KMO سطح معناداریمقدار بارتلتمقدار

0/8552437/770/000
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تحلیل مؤلفه های مؤثر بر ترجیح روستاگردی تور محور به 
روستاگردی انفرادی از دیدگاه گردشگران روستایی

در ادامه به منظور تحلیل مؤلفه های مؤثر بر ترجیح روستاگردی 
تور محور به روستاگردی انفرادی، 35 گویه مربوطه با تکنیک 
نوع  از  چرخش  و  اصلی  مؤلفه های  اکتشافي  عاملي  تحلیل 
واریماکس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. از بین 35 متغیر، 8 
متغیر به دلیل این که بار عاملی قابل توجهی بر روی هیچ یک از 
مؤلفه ها نداشتند، از تحلیل کنار گذاشته شدند و تنها گویه هایی 
باقی ماندند که بار عاملی آن ها باالتر از 0/40 به دست آمده بود. 
پس از حذف متغیرهای با بار عاملی پایین، مجدداً تحلیل عاملی 
مؤلفه های اصلی به کار گرفته شد. به منظور تعیین مناسب بودن 
داده هاي جمع آوری شده، از ضریب KMO و آماره بارتلت استفاده 
گردید که مقدار مناسب ضریب KMO )0/855( بر مناسب بودن 
داده ها برای انجام تحلیل عاملی و معنی داری آماره بارتلت )با 
مقدار 2437/77( در سطح اطمینان 99 درصد بر همبستگی  
عوامل صحه  تشکیل  و  عوامل  استخراج  گویه ها جهت  درونی 

گذاشتند )جدول شماره 4(. 

به منظور تلخیص داده ها و تعیین تعداد عوامل، پس از انجام 
تحلیل عاملی، عامل هایي که مقدار ویژه آن ها بزرگ تر از یک بود، 
انتخاب گردید. بر این  اساس، طبق نتایج ماتریس عاملی متعامد 
 65/17 درمجموع  شده  استخراج  عامل  شش  یافته،  چرخش 
درصد از کل واریانس مؤلفه های مؤثر بر ترجیح تور برای مسافرت 
به مقاصد گردشگری روستایی را تبیین کردند )جدول شماره 5(.

برحسب نتایج جدول شماره 5، عامل »فضاي ایمن خانوادگي 
و تغذیه مناسب« با 17/95 درصد، بیشترین سهم را در تبیین 
واریانس ترجیح روستاگردی تور محور به روستاگردی انفرادی 
داشت. این عامل بر اساس بار عاملی به ترتیب شامل گویه های 
در  گردشگران  اسکان  تور؛  در  مناسب  خانوادگی  فضای  وجود 
با غذاهای محلی و  برنامه غذایی  اقامتگاه های مناسب؛ تدوین 
بهداشتی؛ داشتن تنوع برنامه غذایی متناسب با نظر گردشگران؛ 

و  راننده  برخورد  نماز؛  اقامه  برای  نقلیه  وسیله  به موقع  توقف 
رانندگی  و  راهنمایی  قوانین  رعایت  مسافران؛  با  وی  همکاری 
رعایت  مقصد؛  در  گردش  امنیت  حفظ  و  بیمه  راننده؛  توسط 
شئونات اخالقی توسط گردشگران در تور و تدوین برنامه غذایی با 
غذاهای محلی و بهداشتی بود. عامل دوم با میزان تبیین واریانس 
11/14 درصد به ترتیب شامل گویه های فیلم برداری از ابتدا تا 
انتهای سفر توسط آژانس گردشگری؛ وجود تلویزیون در وسیله 
نقلیه برای پخش فیلم؛ زیاد نبودن تعداد گردشگران حاضر در تور 
و وجود یک پزشک عمومی همراه مسافران است. لذا مطابق با 
گویه های بارگذاری شده در این عامل، می توان عنوان »سرگرمي 
و امنیت خاطر در طول سفر« را برای آن برگزید. عامل سوم 
تحت عنوان »نظم و برنامه سفر شفاف و مناسب« 11/09 درصد 
گویه های  شامل  اهمیت،  ترتیب  به  و  کرده  تبیین  را  واریانس 
پایبندی کامل به برنامه سفر اعالم شده؛ در اختیار داشتن برنامه 
سفر به صورت مکتوب؛ نظم در اجرای برنامه سفر و رفتار مناسب 

سایر گردشگران بود. 

عامل چهارم »وسیله نقلیه مناسب و حضور به موقع آن« نام 
داشت که 9/54 درصد از کل واریانس را تبیین کرد. این عامل به 
ترتیب گویه های ایمنی وسیله نقلیه؛ برخورداری وسیله نقلیه از 
صندلی های راحت؛ حضور به موقع وسیله نقلیه بر سر قرار و وجود 
جعبه کمک های اولیه جهت کمک به آسیب دیدگان احتمالی در 
برگرفت. عامل پنجم که 8/20 درصد واریانس را تبیین نمود، 
عامل »مشوق ها و امتیازات آژانس« نام گذاری شد و به ترتیب 
برخورداری  نقلیه؛  ایمنی وسیله  دربرگیرنده چهار گویه شامل 
وسیله نقلیه از صندلی های راحت؛ حضور به موقع وسیله نقلیه 
به  کمک  جهت  اولیه  کمک های  جعبه  وجود  و  قرار؛  سر  بر 
آسیب دیدگان احتمالی بود. درنهایت عامل ششم با دربرداشتن 
گویه های اعطای آزادی خارج از عرف و قانون به گردشگران در 
تور و بیشتر بودن تعداد جوانان مجرد در تور، »فضای تجرد« نام 
گرفت که 7/23 درصد از کل واریانس مؤلفه های مؤثر بر ترجیح 

تور برای مسافرت به مقاصد گردشگری روستایی را تبیین کرد.
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بحث و نتیجه  گیری
مطالعه حاضر به منظور پر کردن شکاف دانشی در حوزه عوامل 
مؤثر بر ترجیح روستاگردی تورمحور و درنتیجه ارتقای بنیان های 
مراغه  شهرستان  در  اکتشافی  به صورت  گروهی،  سفر  نظري 
انجام شد. در بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گردشگران 
روستایی شهرستان مراغه مشخص شد که فقط 13 درصد )25 
نفر( از گردشگران موردمطالعه، تور را جهت مسافرت به مقاصد 
گردشگری روستایی ترجیح می دادند. درحالی که نزدیک  به 87 
درصد گردشگران معتقد بودند، سفر با ماشین شخصی راحت تر 
از مسافرت گروهی با تور است. چنین رویکردی می تواند ناشی از 

عدم سازمان دهی و رونق تورهای گردشگری روستایی مناسب 
و نیز عملکرد نامطلوب و کیفیت پایین برخی از بنگاه های تور 
گردان باشد. به هر حال، تمایل اندك افراد به سفرهای روستایی 
تورمحور، می تواند مانع عمده ای برای رونق گردشگری روستایی 
در کشور، به عنوان یک صنعت درآمدزا باشد، چراکه تور گردانی 
از اجزاء اساسی صنعت گردشگری به شمار می رود. لذا با توجه به 
تمایل اغلب افراد به استفاده از ماشین شخصی برای مسافرت به 
مقاصد گردشگری روستایی، پیشنهاد می شود که سرمایه گذاری، 
فرهنگ سازی و تبلیغات مناسبی ازسوی آژانس ها  و سازمان های 
مربوطه در جهت آشنا کردن مردم با معایب و مشکالت حاصل از 
مسافرت با ماشین های شخصی به نواحی روستایی و نیز آشناسازی 

جدول ۵. تحلیل مؤلفه های اثرگذار بر ترجیح روستاگردی تورمحور.

درصد از واریانس کلمقدار ویژهبار عاملیمتغیرهاعوامل

فضاي ایمن 
خانوادگي و تغذیه 

مناسب

0/764وجود فضای خانوادگی مناسب در تور

4/4817/95

0/756اسکان گردشگران در اقامتگاه های مناسب )ایمن و بهداشتی(
0/720تدوین برنامه غذایی با غذاهای محلی و بهداشتی

0/597داشتن تنوع برنامه غذایی متناسب با نظر گردشگران
0/573توقف به موقع وسیله نقلیه برای اقامه نماز
0/570برخورد راننده و همکاری وی با مسافران

0/566رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط راننده
0/564بیمه و حفظ امنیت گردش در مقصد

0/54رعایت شئونات اخالقی توسط گردشگران در تور

سرگرمي و امنیت 
خاطر در طول سفر

0/802فیلم برداری از ابتدا تا انتهای سفر توسط آژانس گردشگری

2/7811/14
0/756وجود تلویزیون در وسیله نقلیه

0/570زیاد نبودن تعداد گردشگران حاضر در تور
0/553وجود پزشک عمومی همراه مسافران

نظم و برنامه سفر 
شفاف و مناسب

0/797پایبندی کامل به برنامه سفر اعالم شده

2/7711/09
0/793در اختیار داشتن برنامه سفر به صورت مکتوب

0/663نظم در اجرای برنامه سفر
0/555رفتار مناسب سایر گردشگران

وسیله نقلیه مناسب 
و حضور به موقع آن

0/836ایمنی وسیله نقلیه
2/389/54 0/818برخورداری وسیله نقلیه از صندلی های راحت

0/695حضور به موقع وسیله نقلیه بر سر قرار

مشوق ها و امتیازات 
آژانس

0/785وجود راهنمای مطلع در تور جهت معرفی و تفسیر جاذبه ها
2/058/20 0/701شناخته شده بودن و اعتبار آژانس گردشگری

0/527تخفیف در هزینه های سفر در صورت مسافرت با تور

فضاي تجرد
0/774انجام فعالیت های ناسازگار با جامعه محلی

1/807/23
0/692بیشتر بودن تعداد جوانان مجرد در تور
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آن ها با مزایای روستاگردی تورمحور انجام شود. همچنین سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری باید برنامه خاصی را 
تورهای  برگزاری  تور گردان در  آژانس های  توانمندسازی  برای 

روستایی جذاب، آموزنده و مفرح تدوین و اجرا نماید. 

نتایج حاصل از رتبه بندی متغیرهای مؤثر در ترجیح تور برای 
مسافرت به مقاصد گردشگری روستایی نشان داد که گردشگران 
به ایمن بودن وسیله نقلیه و رعایت نظم، اجرای دقیق تعهدات 
توسط مجریان تور و بیمه و حفظ امنیت گردشگر در مقصد، 
اهمیت وافری قائل بودند. دلیل اهمیت داشتن مؤلفه های مذکور 
از جانب گردشگران شاید به این خاطر باشد که آن ها به امید 
گذراندن اوقاتی خوش و به دور از هر گونه آسیب به سالمتی 
خود و ایجاد ناراحتی، به مسافرت به مقاصد گردشگری روستایی 
رضایت می دهند. بنابراین آژانس های تور گردان باید توجه جدی 
به این موارد داشته باشند و عالوه بر استفاده از وسایط نقلیه 
مجهز به تجهیزات ایمنی و به کارگیری رانندگان قانون مدار، باید 
سعی کنند جزئیات دقیق برنامه سفر را به صورت مکتوب و قبل 
 از سفر، در اختیار گردشگران قرار دهند و نسبت به اجرای آن 
پایبند باشند تا با تأمین خواسته های گردشگران موجبات جذب 
روزافزون و رونق بخشی گردشگری روستایی در منطقه را فراهم 

آورند.

عوامل ساختاری تلخیص  شده از آزمون تحلیل عاملی بیانگر 
تور«،  در  ایمن  فضای  و  خانوادگی  فضای  »وجود  عامل  شش 
»سرگرمي و امنیت خاطر در طول سفر«، »نظم و برنامه سفر 
شفاف و مناسب«، »وسیله نقلیه مناسب و حضور به موقع آن«، 
»مشوق ها و امتیازات آژانس« و »فضای تجرد« بود. این یافته در 
مقایسه با یافته های وانگ و همکاران )2007( و کابر و آلبیراك 
به نحوی که  ارائه می دهد،  )2016(، ساختار عاملی متنوع تری 
مشابهت کمی با عوامل مستخرج از یافته های مذکور دارد. دلیل 
این امر می تواند ناشی از تفاوت در بسترهای مطالعه باشد؛ چرا که 
تحقیقات تجربی پیشین کیفیت تور را در سطح بین المللی ارزیابی 
کرده اند، در حالی که تحقیق پیش رو اولین مطالعه ای است که 
در زمینه کیفیت تور در حوزه گردشگری روستایی انجام شده 
است. نتایج نشان می دهد که مهم ترین عامل تبیین کننده تمایل 
به سفرهای روستایی تورمحور، عامل »فضاي ایمن خانوادگي و 
تغذیه مناسب« بود. لذا تور گردانان باید به ویژه از طریق پیش بینی 
خانوارهای  و  گردشگران  اسکان  بیمه،  برای  مناسب  تمهیدات 
ایشان در اقامتگاه های مناسب و رعایت شئونات، فضای مناسب 
و ایمن خانوادگی را پدید آورند. با توجه به اینکه نواحي روستایي 
آن،  بر  عالوه  و  هستند  خود  فرهنگي  اصیل  ارزش هاي  داراي 
آسیب پذیري مزارع، باغات و به طور کلي، محیط زیست نواحي 
روستایي در برابر رفتارهاي مخرب و نامسئوالنه باال مي تواند باشد، 
لذا تورگردانان با توجه به عامل »فضاي تجرد«، باید در انتخاب 
گردشگران روستایي و سازماندهي و هدایت تورهاي روستایي 

دقت الزم را داشته باشند تا اصول گردشگري پایدار خدشه دار 
نشود. 

تشکر و قدردانی

این مقاله هیچ حامي مالي از هیچ ارگاني نداشته است.

»حجت ورمزیاری و همکاران. تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل گردشگران به سفرهای روستایی تور محور موردمطالعه: گردشگران روستایی شهرستان مراغه«
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