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مقدمه
گردشگری یکی از بزرگترین و سریعترین صنایع در حال رشد در جهان است؛ بهطوریکه هم در کشورهای توسعهیافته
هم در کشورهای در حال توسعه غالباً وسیلهای مناسب برای باالبردن فعالیت اقتصادی مناطق است .به عالوه ،توسعة
صنعت گردشگری ،بهمنظور ترویج تصویر مقصد ،امکان دستیابی منطقهای به اهداف دیگر مانند استخدام و ایجاد
کسبوکار را فراهم میآورد (ارشاد .)4 :1919 ،گردشگری نقش مهمی در سالمت اجتماعی ،سیاسی ،و اقتصادی جوامع
مدرن دارد (تلفر .)1990 ،بنابراین ،گردشگری به یکی از مهمترین نیروهای کمکی اقتصادی ،سیاسی ،و اجتماعی بسیاری
از کشورهای توسعهیافته تبدیل شده است .امروزه ،با توجه به اهمیت گردشگری و نقش آن در رشد و توسعة اقتصادی و
فرهنگی کشور ،لزوم توجه به این صنعت و تالش برای توانمندکردن و شناساندن جاذبههای گردشگری امری ضروری
است (یوکسل .)19 :1991 ،بنابراین ،رشد و گسترش گردشگری از جمله پدیدههای مهم اواخر قرن بیستم است که با
سرعت در قرن جدید ادامه دارد و بهعنوان فعالیتی چندرشتهای برای تحقق توسعة پایدار و ایجاد تحکیم پیوندهای ملی،
منطقهای ،و جهانی ،با سرعت پُرشتاب خود ،جایگاه ویژهای در دنیا برای خود بهوجود آورده است (رضوانی و صفایی،
 .)190 :1914در این میان گردشگری روستایی به دلیل ویژگیهایی مانند بکربودن محیط ،بومیبودن ،فرهنگ سنتی،
طبیعت جذاب ،و آرامش در بین انواع مختلف گردشگری در دهههای اخیر رشد بیشتری داشته است (بالنکاس و
همکاران .)1109 :1912 ،به همین دلیل ،در سالهای اخیر ،گردشگری روستایی بهعنوان ابزاری برای رفع فقر روستایی و
توسعة اقتصادی و رضایتمندی گردشگران مورد توجه قرار گرفته است (جمعهپور و احمدی .)91 :1909 ،بنابراین ،رونق و
توسعة گردشگری به ایجاد مشاغل کوچک در روستاها منجر میشود و به افزایش مشارکت ،حضور بیشتر زنان روستایی،
و کاهش فقر روستایی کمک میکند (مودودی و همکاران .)9 :1904 ،هدف توسعة گردشگری در مناطق روستایی
برطرف کردن مشکالت مربوط به اشتغال خارج از انگیزه و موضوعات اقتصادی مرتبط با کاهش جمعیت مناطق ناشی از
مهاجرت جمعیت روستایی به مراکز شهری است .با تضمین بهکارگیری سودآوری در روستاها ،باعث بازگشت مهاجران از
مناطق شهری به مناطق مبدأ میشود؛ همچنین موجب ثبات جمعیت فعال ،بهبود شرایط زندگی ،حمایت و حفاظت از
محیط زیست ،عامل تفریح و توانبخشی پتانسیل خالقانة افراد ،ایجاد شرایط برای انجامدادن فعالیتهای اقتصادی در
دیگر مناطق روستایی ،صنعتی ،و تجاری میشود (درتو و همکاران .)102 :1911 ،گردشگری روستایی ،بهعنوان یکی از
شاخههای گردشگری ،شامل فعالیتهای متنوعی است که گردشگران در نواحی روستایی انجام میدهند (اشتری
مهرجردی .)24 :1919 ،گردشگری روستایی ،نهتنها از طریق تضمین آرامش مطلق از زندگی یکنواخت شهری و ترافیک،
سروصدا و آلودگی ،تفریح و سرگرمی گردشگران را فراهم میکند (جعفری و حافظیزاده ،)91 :1901 ،بلکه باعث ایجاد
اشتغال برای جامعة محلی و تنوعبخشیدن به اقتصاد و اشتغال منطقهای میشود (سینگ و همکاران.)4 :1911 ،
عوامل متعددی در جذب گردشگران مؤثر است؛ یکی از مهمترین آنها کیفیت محیط عمومی روستاست .محیط
مناسب یکی از شاخصها و مالکهای اساسی در انتخاب مقصدهای گردشگران است که از طریق شاخصههایی
تبیینشدنی است .به همین جهت ،موضوع مهمی که امروزه در برنامهریزی برای نواحی روستایی بسیار اهمیت دارد
ارتقای کیفیت محیط مقصد در چارچوب اهداف توسعة پایدار است که در مقیاس کالن از طریق توسعة خدمات،
تسهیالت ،و زیرساختهای مناسب و مدیریت آنها بهمنظور پاسخگویی به نیازهای گردشگران ضرورت فراوان دارد
(سجاسی قیداری و صادقلو .)91 :1901 ،ادبیات مربوط به کیفیت گردشگری و تفریحی به اوایل دهة  1019بازمیگردد.
ادبیات جهانگردی ،تالشهای مختلفی برای نشاندادن چگونگی ارزیابی گردشگران از کیفیت خدمات دریافتی در
تورهای خود انجام داده است (شونک .)1 :1991 ،بهبود چهرة ظاهری و تصویر در دید گردشگران و تقویت جاذبههای
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فرهنگی از زمینههایی است که باید به آن توجه کرد (شیعه و علیپور .)111 :1910 ،کیفیت محیطی باال زمینهساز
شکلگیری حس مثبت نسبت به مقصدهای گردشگری و نهایتاً توسعة گردشگری است .شکلگیری و تقویت حس مثبت
از طریق مختلف امکانپذیر است که یکی از آنها ارتقای کیفیت محیطی است که به بهبود تصویر مقصد از دیدگاه
گردشگران منجر میشود (مون و همکاران .)110 :1911 ،در برنامهریزی برای نواحی و مقصدهای روستایی با توان
گردشگری نیز باید اهدافی نظیر حفظ و تقویت زیباییهای ظاهری روستا ،فراهمسازی تسهیالت عمومی گردشگران،
انتقال حس جذابیت ،حفاظت از محیط طبیعی ،و افزایش کیفیت محیطی مورد توجه واقع شود .زیرا توجه به این موارد از
یک سو زمینهساز نگهداشت جمعیت روستایی است و از سوی دیگر به جذب بیشتر گردشگر در مقصدهای روستایی کمک
میکند .عالوه بر این ،اصالح ضوابط مرتبط با نواحی گردشگری با هدف ارتقای کیفیت محیط گردشگری ،بهبود شبکة
رفتوآمد ،بهبود کیفیتهای طراحانة روستاها ،نظیر اصالح نمای ساختمانی ،کاهش آلودگیها ،بهخصوص آلودگی آب و
خاک ،حفظ پوشش گیاهی و حیات جانوری و همچنین اصالح ضوابط مربوط به بازدید از اماکن و مکانهای جذاب با
تدوین سیاستها و خطمشیهای مدبرانه و هماهنگ با مقتضیات زمان زمینههای بهبود گردشگری و توسعة گردشگری
را برای مقاصد روستایی فراهم میسازد .زیرا تقویت زیرساختها ،حفظ چشماندازها ،و محیط زیست و بازسازی کالبدی
به بهبود چهرة ظاهری و تصویر روستا از دید گردشگران منجر میشود و تقویت کیفیت محیطی برای جذب گردشگری را
شکل میدهد .بنابراین ،در خصوص کیفیت محیطی توجه به عواملی که بهعنوان جاذبههای گردشگری برای گردشگران
جلب توجه میکند اهمیت مییابد (شیعه و علیپور .)112 :1910 ،کیفیت محیط در مناطق روستایی نقش اساسی در توسعه
دارد (رهنمایی و شاهحسینی .)10 :1919 ،رضایت گردشگران در پنج جنبه مربوط به کیفیت عبارت است از :کیفیت مورد
انتظار ،کیفیت درکشده ،کیفیت تعیینشده ،کیفیت مورد نیاز ،و کیفیت تعریفشده .با این حال ،بین هر یک از این
جنبهها تفاوت وجود دارد .در یک مقصد گردشگری برخی از عالئق و نگرانیها شامل منافع و رضایت کارآفرینان،
مدیران ،کارمندان ،میهمانان ،ساکنان ،و جامعه وجود دارد که باید سازگار باشد و همچنین به کیفیتی برسد که همة منافع
را برآورده سازد؛ زیرا ا ین تنها راه برای ایجاد سطح باالیی از اشتغال در هر مقصد گردشگری است (ووجیچ.)1992 ،
کیفیت محیطی میتواند در تصویر ذهنی و رضایت ساکنان محلی و گردشگران مؤثر باشد .تصویر ذهنی از مقصد
گردشگری عاملی است که بسیاری از گردشگران هنگام انتخاب یک مقصد درنظر میگیرند (کاظمی و همکاران:1909 ،
 .)19بنابراین ،کیفیت محیطی روستاها شامل متغیرهایی نظیر محصوریت ،زیبایی و چشمانداز مطلوب ،قابلیت دسترسی ،و
نیز احساس آرامش و احساس امنیت است (چین و همکاران .)92 :1914 ،با توجه به اهمیت کیفیت محیط و مؤلفههای
مختلف آن در توسعة گردشگری روستایی ،مطالعات متعددی مستقیم و غیرمستقیم در این رابطه انجام شده است (جدول
 .)1مطالعة حاضر با هدف ارزیابی کیفیت محیط مقاصد گردشگری روستایی در شهرستان طرقبه و شاندیز انجام میشود.
با توجه به چنین شرایطی ،میتوان گفت یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در انتخاب مقصد توسط گردشگران عامل
مؤلفههای کیفیت محیطی فضاهای عمومی است .زیرا فضاهای عمومی روستاها اولین و اصلیترین فضاهایی است که
گردشگران در آن حضور پیدا میکنند و ارتباط برقرار مینمایند و نشاندهندة نظم ،اصالت ،زیبایی ،و بهداشت روستاست.
بنابراین ،مکانها و مقصدهایی که جذابیت بیشتری در این زمینه دارند باعث جذب گردشگران میشوند .روستاهای طرقبه
و شاندیز از این امر مستثنی نیستند ،بلکه به دلیل وجود محیط بکر و آبوهوای مناسب هرساله گردشگران زیادی را
جذب میکنند؛ همچنین ،به دلیل برخورداری از جاذبههای متنوع مورد توجه گردشگران قرار میگیرند .بنابراین ،در این
پژوهش هدف اصلی سنجش و ارزیابی کیفیت محیطی فضای عمومی در جذب و ماندگاری گردشگر در پنج روستای
شهرستان طرقبه و شاندیز است .در این پژوهش سعی بر آن خواهد شد تا به تبیین ابعاد و مؤلفههای کیفیت محیطی
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فضای عمومی مؤثر که باعث جذب گردشگر در محیطهای روستایی شده پرداخته شود .در این راستا ،سؤال کلیدی
تحقیق عبارت است از :اثر مؤلفههای کیفیت محیطی فضای عمومی در جذب و ماندگاری گردشگران روستایی به چه
میزان است؟
جدول.0بررسیسوابقموضوعتحقیق 
مؤلفوسال 

عنوان 

مهدوی و همکاران

سنجش اثرهای گردشگری بر توسعة

()1912

روستایی کن -سولقان
تحلیل عوامل کیفیتبخش محیط

شیعه و علیپور ()1910

گردشگری ساحلی با توجه به معیارهای
گردشگری پایدار (مطالعة موردی :سواحل
شهر رامسر)
تأثیر ذهنی گردشگران بر ارزش

کاظمی و همکاران

ادراکشده از شهرهای ساحلی دریای

()1909

خزر با تأکید بر نقش واسط کیفیت
عوامل ادراکشده

قدیری معصوم و

اثرهای کالبدی گردشگری بر نواحی

همکاران ()1901

روستایی در دهستان کالردشت

کاکاوند و همکاران
()1901

نتایج 
به تحلیل سه شاخص اقتصادی ،اجتماعی ،و کالبدی -زیستمحیطی پرداختند؛ در زمینة اقتصادی اثرهای مثبت محدود
است؛ در زمینة اجتماعی اثرهای مثبت قوی است؛ و در زمینة کالبدی– زیستمحیطی توسعة گردشگری روستایی به
تخریب و نابودی گونههای مختلف زیستی و تغییرات نامناسب در بافت و کالبد روستا منجر شده است.
در قالب  12شاخص کیفی با روش میدانی به این نتیجه رسیدهاند که از میان  12شاخص مورد بررسی  2شاخص امتیاز
پایینتر از میانگین و  19شاخص نیز با امتیاز باالی میانگین دارای کیفیت مطلوب است .همچنین ،مشخص شده است
که پنج عامل اساسی محیط گردشگری در ادراک گردشگران مؤثر است.
دریافتند که کیفیت ادراکشده بیشتر بر تصویر ذهنی گردشگران تأثیرگذار است .در این رابطه تأثیر کیفیت عوامل
ناملموس محدود است و فقط ارتقای کیفیت ادراکشده برای موفقیت کافی نیست ،بلکه نیاز به بهبود و توسعة تصویر
مقصد نیز الزامی است.
دریافتند که بین توسعة گردشگری و تغییر در بُعد کالبدی دهستان کالردشت شرقی رابطة بسیار معنادار ،مستقیم ،و
مثبتی وجود دارد .همچنین ،توسعة گردشگری موجب تغییرات مثبت و منفی متفاوتی در بُعد کالبدی روستاهای مورد
مطالعه شده است.

سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند و

با استفاده از روششناسی توصیفی -تحلیلی به این نتیجه رسیدند که نتایج نشان میدهد از نظر مردم عامل مؤثر در

شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهری

پایینبودن کیفیت محیط منطقة مورد مطالعه بیتوجهی به مسائل فیزیکی و کالبدی است .از طرف دیگر ،مدیران در

بافت فرسودة قزوین

افزایش کیفیت محیط تأکید بر معیارهای محیطی و مدیریتی دارند.
با روش توصیفی– تحلیلی از طریق پرسشنامه به این نتیجه رسیدند که توسعة گردشگری روستایی راهبردی برای

اکبریان و شیخبیگلو
()1904

سنجش کیفیت محیط روستاهای

توسعة پایدار است .در این پژوهش از میان هفت شاخص عمدة گردشگری (که شامل کیفیت عملکردی– ساختاری،

گردشگری (مطالعة موردی :بخش آسارا–

کیفیت جاذبههای گردشگری ،کیفیت بصری ،کیفیت زیستمحیطی ،کیفیت بافت و شبکههای ارتباطی ،کیفیت محیط

شهرستان کرج)

اجتماعی ،و کیفیت پویایی محیط است) مهمترین شاخص کیفیت عملکردی– ساختاری است که بیشترین تأثیر را در
جذب و توسعة گردشگری دارد.

تحلیل و تبیین نقش کیفیت محیطی در

دریافتند که با توسعة زندگی شهری و شهرنشینی اهمیت فعالیتهای تفریحی و گردشگری بهویژه در مناطق روستایی

سجاسی قیداری و صادقلو

جذب گردشگر به مقاصد گردشگری

در حال افزایش است و در این راستا یکی از مهمترین عوامل در جذب گردشگر در مناطق روستایی ارتقای کیفیت

() 1901

روستایی (مطالعة موردی :روستاهای

محیطی است و زمانی احساس رضایتمندی در گردشگران مقاصد گردشگری روستایی شکل میگیرد که محیط دارای

گردشگری دهستان لواسان کوچک)

کیفیت مناسب در زمینههای مختلف باشد.

سکونتگاهها و روابط محیط طبیعی و
یوردیور و دکل ()1911

مکانهایی با پتانسیلهای گردشگری در
روستاهای بخش کوهستانی توکات

نشان میدهند که سکونتگاههای تازهتأسیس با طبیعت کوهستان سازگاری ندارند و کارکرد آنها صرفاً اقامت چندروزة
گردشگران است.

سینگ و همکاران

نیازها و چالشهای گردشگری روستایی

به این نتیجه رسیدند که گردشگری روستایی در هند پدیدهای نوظهور است و چون روستاهای هندوستان دارای مناظر

()1911

(مطالعة موردی :روستاهای هند)

طبیعی زیبایی هستند ،باعث جذب گردشگر میشوند و در این راستا باید مدیریت منظمی صورت گیرد.

تأثیر تصویر مقصد بر اهداف گردشگری
ساتیارینی و همکاران

و تصمیم به بازدید از مقصد گردشگری

()1912

در روستای پموتران در بوللنگ ،بالی ،و
اندونزی

به مطالعة  119نفر از گردشگران در روستای پموتران در بوللنگ ،بالی ،و اندونزی پرداختند .نتایج بهدستآمده
نشاندهندة این است که تصویر مقصد بر گردشگران تأثیر مثبتی دارد و باعث بازگشت دوبارة آنها به این مکان
میشود در روستای مورد مطالعه جامعة محلی و دولت محلی همیشه تصویر موجود خود را حفظ میکنند و همچنین از
محیط زیست و میراث فرهنگی منطقة خود حفاظت میکنند .همین عوامل تأثیر زیادی در جذب و ماندگاری گردشگر
در منطقة مورد مطالعه دارد.

مأخذ:نگارندگان 0540،

با توجه به آنکه مؤلفههای کیفیت محیطی نقش بسزایی در جذب و ماندگاری گردشگر در مناطق روستایی دارد،
تحقیقات در این زمینه هنوز در مراحل اولیه است .همچنین ،در ایران نیز در مطالعات اندکی به نقش و اهمیت مؤلفههای
کیفیت محیطی در جذب گردشگر در مناطق روستایی پرداخته شده است .بنابراین ،در پژوهش حاضر ،با توجه به نقش و
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اهمیت مؤلفههای محیطی فضای عمومی روستایی ،به شناسایی ابعاد و مؤلفههای مؤثر بر آن در جذب گردشگر روستایی
پرداخته شده است.

مبانینظری
گردشگری روستایی شامل فعالیتها و گونههای مختلف گردشگری در محیطهای مختلف روستایی و پیرامون آن است و
دربردارندة اثرهای مثبت و منفی برای محیط زیست و روستا ،انسان ،و طبیعت است (پاپلی یزدی و سقایی.)191 :1909 ،
باید توجه کرد که گردشگری روستایی راهحلی کلی برای همة دردها و مسائل و مشکالت نواحی روستایی نیست .اما
یکی از شیوههایی است که میتواند آثار اقتصادی مهمی برای نواحی روستایی داشته باشد و به کُندشدن روند تخلیة
سکونتگاههای روستایی و کاهش مهاجرت جمعیت روستایی کمک کند؛ زیرا عدهای از محققان گردشگری روستایی را
موتور محرکة توسعة روستایی میدانند (نوری .)11 :1901 ،گردشگری روستایی توجه دولتها ،سازمانهای غیردولتی ،و
فعاالن اقتصادی را نیز به خود جلب کرده است؛ زیرا نقش مهمی در جهتدهی به فعالیتهای اقتصادی و کمک به
افزایش درآمد جوامع محلی داشته است (چین و همکاران )91 :1914 ،و منبع مهم و جدید ایجاد درآمد برای جوامع
روستایی است و در بسیاری از کشورها مثل اسپانیا و فرانسه این صنعت پویا را منبع اصلی درآمد ،اشتغالزایی ،رشد بخش
عمومی ،و توسعة زیربنایی میدانند و برای رونق آن تالش فراوان میکنند .بنابراین ،توسعة گردشگری روستایی میتواند
وسیلة مهمی برای توسعة اجتماعی -اقتصادی جوامع روستایی باشد و غالباً وسیلة مهمی در جهت حمایت از محیط
زیست و فرهنگ روستایی باشد .بنابراین ،گردشگری نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا دارد (شارپلی.)1 :1919 ،
گردشگران نقاط گوناگونی از مناطق بکر طبیعی تا سایتهای تاریخی ،فرهنگی ،و فستیوالها را مقاصد گردشگری درنظر
میگیرند .همة این مقاصد محیط طبیعی خود را دارند و اغلب آنها جمعیتی در حوزة نفوذ عملکردی و توزیعیشان دارند.
دو محیط مذکور (محیط طبیعی و انسانی) از توسعة فعالیتهای گردشگری تأثیر میپذیرند (صدرموسوی و همکاران،
 .)01 :1901اما شکلگیری گردشگری روستایی نیازمند جاذبة طبیعی و انسانی است که ایجادکنندة هویت و تصویر
منحصربهفرد است .هویت و تصویر مقصد گردشگری هم شامل ویژگیهای کارکردی هم غیرکارکردی است که پیش از
همه شامل جنبههای فیزیکی مانند موقعیت ،سهولت دسترسی ،اقامت ،فعالیتها و خدمات ،و سپس جنبههای احساسی و
هیجانی مانند چشمانداز و آبوهوا و صمیمیت جامعة میزبان است (رضوانی .)10 :1912 ،بنابراین ،یکی از نکات مهم
برای تعیین مقصد گردشگری توانایی ایجاد تصویری منحصربهفرد است که گردشگران را تحت تأثیر قرار دهد .در این
صورت ،گردشگران با خاطرههایی که از محیط دارند قادر خواهند بود بر دیگران تأثیر بگذارند .در طول سالها مطالعات
گوناگون ،اهمیت تصویر مقصد بر رفتار گردشگر را تبیین کردهاند .گردشگران پس از ترک مقصد صرفاً تصاویری از آنجا
همراه خواهند داشت .از این رو ،جلب رضایت گردشگران از طریق فراهمآوردن خدمات گردشگری و مهمانداری
(بهعنوان جزئی از کیفیت محیطی) اهمیت بسیار دارد (کارانتو و دایتویی .)191 :1914 ،عناصر مقصد گردشگری عبارتاند
از .1 :جاذبههای طبیعی :مناظر ،چشمانداز دریا ،آب و هوا ،گیاهان ،و سایر خصوصیات مقصد و منابع طبیعی آن؛ .1
جاذبههای مصنوع :معماری تاریخی و مدرن ،بقعهها و بناهای یادبود ،پارکها و باغها؛  .9جاذبههای فرهنگی :تاریخ و
آداب و رسوم محلی ،موزهها و سرگرمیها؛  .4جاذبههای اجتماعی :سبک زندگی و سنتهای ساکنان و جامعة میزبان،
تعامالت اجتماعی (اکبریان و شیخبیگلو .)491 :1904 ،در میان عناصر مذکور ،میراث فرهنگی در مقصد گردشگری نقش
محوری دارد و در هر جامعهای ،بهویژه جوامع روستایی ،منبعی برجسته و ممتاز شناخته میشود (اندرسن.)11 :1000 ،
یکی از مهمترین روشهای ارزیابی کیفیت گردشگری سنجش میزان رضایتمندی محیط از سوی گردشگر است.
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همچنین ،افزایش کیفیت محیط به طور معناداری رضایتمندی گردشگر و تمایل به سفر مجدد آنان را تحت تأثیر قرار
میدهد (پتریک و همکاران .)1991 ،توجه به کیفیت محیط در نواحی روستایی یکی از موضوعات مهم در توسعه است،
خصوصاً اینکه بسیاری از ناهنجاریهای رفتاری در جوامع شهری و روستاییـ ضمن داشتن ریشههای تاریخی ،فرهنگی،
و اقتصادیـ در کیفیت فضاهای سکونتی و کاری آنان نهفته است (رهنمایی و شاهحسینی .)10 :1919 ،محیط یکی از
ارکان اصلی جریان گردشگری بهشمار میآید .به همین دلیل ،گردشگری و محیط به طور متقابل به هم وابستهاند .عالوه
بر این ،اجرای برنامههای گردشگری در مراحل مختلف همچون انتخاب محل ،احداث هتلها ،و برپایی تأسیسات
زیربنایی همگی با محیط در ارتباطاند و توجه به ابعاد محیطی در برنامههای گردشگری همیشه در اولویت قرار دارد
(میرابزاده .)44 :1921 ،در گردشگری ،کیفیت دو جزء دارد .1 :کیفیت فراهمآوری خدمات؛  .1سطح کیفی خود خدمات
(باتنارو و همکاران .)121 :1914 ،در بررسیهای ون کمپ در سال  ،1999تعاریف مختلفی از کیفیت محیط ارائه شده
است که ابعاد گوناگون این مقوله را دربر میگیرد .بهعنوان مثال ،کیفیت محیط شامل محیط باکیفیت ،احساس رفاه و
رضایتمندی ساکنان را از طریق مشخصههای فیزیکی ،اجتماعی ،یا سمبلیک فراهم میکند (داداشپور و روشنی:1901 ،
 .)2واژة کیفیت در زبان انگلیسی به معنای چیزی است که یک شخص ،یک شی ،یا یک فکر دارد و موجب خاص و
جالبشدن آن میگردد .کیفیت محیطی شامل حفاظت محیطی ،جاذبههای میراث فرهنگی ،زیرساختهای گردشگری ،و
منابع طبیعی برای تقویت رقابتیبودن مقصد گردشگری سهم مهمی دارد (چین و همکاران .)91 :1914 ،کیفیت محیطی،
که گردشگری در آن اتفاق میافتد ،واقعاً مهم است .بحث دربارة کیفیت محیط به یکی از مهمترین مباحث پژوهشی در
روانشناسی ،اکولوژی گردشگری ،و جغرافیا تبدیل شده است .زیرا گردشگران مقاصدی را انتخاب میکنند که آنها را
خوشحال کند .ارائة تسهیالت و خدمات باکیفیت به گردشگران نقش اساسی در توسعة محصول گردشگری پایدار دارد.
به ویژه هنگامی که با میراث طبیعی و فرهنگی ارتباط داشته باشد .در چنین مواردی کیفیت باالی محصوالت گردشگری
باعث رضایت گردشگران میشود و این ممکن است به تجربة بهتر تعطیالت و اقامت طوالنیتر منجر شود و در بازگشت
به خانه با دیگران دربارة تجربیات خود صحبت کنند .اجزای سازندة محیط شامل طبیعت ،فضای باز ،زیرساختها ،محیط
انسانساخت ،روابط اجتماعی ،تسهیالت محیط کالبدی ،و غیره است که هر یک مشخصات و کیفیات خاص خود را
داراست (ون کمپ و همکاران .)0 :1999 ،لینچ ،1یکی از صاحبنظران مشهور در زمینة مطالعات کیفیت محیطی ،بیان
میکند که معیارهای اساسی سرزندگی نظیر معنی ،تناسب و سازگاری ،دسترسی ،نظارت و اختیار ،کارایی و عدالت
محورهای اصلی کیفیت محیطیاند (رفیعیان و همکاران.)19 :1909 ،
فعالیت مقصدهای گردشگری در فضای رقابتی مبتنی بر مزیتهای نسبی محیطی و کالبدی تحت تأثیر واکنشها و
حساسیتهای محیطی جامعة محلی و جامعة گردشگران انجام میشود .در این زمینه یکی از مؤلفههای اصلی مؤثر در
عملکرد مقصد گردشگری کیفیت کالبدی و کارکردی فضاهای عمومی مقصدهاست (قدمی و غالمیان آقامحلی:1909 ،
 .)111فضاهای عمومی در محیطهای روستایی از طریق ارائة نمای کلی از محیطهای روستایی ،هویت معماری و منظر
روستایی ،انتقال روح روستا از طریق شکلها ،رنگها ،و معماری زمینهساز شکلگیری تصویر و هویت منحصربهفرد
روستا در ذهن گردشگران است .این بُعد دارای مؤلفههای کالبدی همچون مبلمان روستایی ،اقامتگاهای گردشگری،
تسهیالت گردشگری ،زیرساختها ،کیفیت محیطی ،و نظم محیطی است که هر یک از آنها در جذب و ماندگاری
گردشگر مؤثرند .برای اینکه روستایی دارای پتانسیل گردشگری باشد ،باید به بُعد مکانی بیشتر از سایر ابعاد توجه شود.
مقصد سفر ،که دربردارندة جاذبهها ،اقامتگاهها ،و سایر امکانات است ،باید شامل حملونقل ،زیرساختها ،منابع انسانی ،و
1. Linch
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دیگر عواملی باشد که تأثیر مستقیم و مهمی در کیفیت تجربة گردشگران از منطقه دارد (آیتی و همکاران .)11 :1901 ،در
مقابل وجود فرمهای بیارتباط ،ارتفاع و رنگهای متفاوت ساختمانها ،استفاده از مصالح ناهمگون و نامناسب با اقلیم،
ناهمگونی حجم ،نحوة قرارگیری ساختمانها ،وجود آلودگیهای بصری چون قرارگیری بینظم و غیرمنطقی تابلوها،
تأسیسات گرمایشی و سرمایشی در جدارهها و پشت بامها ،وضع نامناسب جویها ،درختان و پیادهروها از وضع فرمی
مطلوب روستاها میکاهد و مانع جذب گردشگر میشود .بنابراین ،توسعة عوامل محیطی روستایی ،عالوه بر اینکه باعث
پایداری در مناطق روستایی میشود ،باعث جذب گردشگر در منطقه و تمایل به بازگشت و معرفی منطقه به دیگران
خواهد شد و به تبع آثار اقتصادی فراوانی برای روستاییان ایجاد خواهد کرد .فضای عمومی از طریق ایجاد چشمانداز
مطلوب زمینهساز شکلگیری کیفیت محیطی مطلوب در مقصدهای روستایی است و به مفهوم متناسببودن خصوصیت
بصری محیط با عملکرد و معنی محیط مزبور است .چشمنوازی کالبد فضا یا ترکیببندی ،کیفیت رنگ و مصالح و رابطة
میان بنا و محیط آن ،نبود اغتشاش و عناصر چشمآزار ،تنوع فرمها ،ارتباط بصری با نقاط مختلف ،و درنهایت نبود
آلودگیهای تأثیرگذار در زندگی انسان ،آلودگی صدا ،آلودگی بصری ،و نظایر آن در ایجاد لذت بصری در گردشگران مؤثر
است (مؤیدی و همکاران .)101 :1901 ،بنابراین ،یکی از مهمترین عناصر در ایجاد کیفیت محیطی مناسب در مقصدهای
گردشگری عناصر فضای عمومی است .درمجموع ،کیفیت محیط سکونتگاههای انسانی و بهویژه نواحی روستایی
گردشگری بستگی زیادی به کیفیت زیرساختها و مدیریت مناسب آن دارد .فضاهای عمومی موجود در روستاها مانند
میدانها ،کوچهها ،رنگآمیزی ،و نوسازی بافتهای کالبدی همراه معماری بیرونی خانهها و مبلمانهای موجود میتواند
عناصر جذاب برای گردشگران باشد .این وضع میتواند در ایجاد تصویر ذهنی و رضایتمندی ساکنان محلی و گردشگران
مؤثر باشد و زمینهساز بازگشت یا ورود گردشگران جدید به روستا شود.
یکی از مؤلفههای اصلی توسعة گردشگری هماهنگی میان مدیریت هتلداری ،مدیریت گردشگری ،غذا و آشامیدنی،
و خدمات تکمیلی است (سیائوس و همکاران .)111 :1992 ،در این میان ،خدمات و کیفیت آنها میتواند تأثیر عمدهای
بر رضایتمندی یا عدم رضایتمندی گردشگران داشته باشد (کارانتو و دایتویی .)191 :1914 ،این حقیقت که کیفیت
ادراکشده از محصول در حال تبدیلشدن به مهمترین عامل رقابت در دنیای کسبوکار است باعث شده که عصر کنونی
کسبوکار را عصر کیفیت بنامند (کاظمی و همکاران .)11 :1909 ،اگر کاالها و خدمات در سطح کیفی مورد انتظار
مشتریان عرضه نشوند ،آنها به سایر مراکز عرضة خدمات میروند (باتنارو و میلر .)922 :1911 ،سطح رضایتمندی
گردشگر ممکن است در تصمیمات آتی وی برای مراجعة دوباره به مکان مورد نظر یا پیشنهادکردن آن به دیگران مؤثر
باشد .در زمینة گردشگری روستایی ،کیفیت خدمات عرضهشونده از سوی دستاندرکاران عامل بسیار مهمی در جذب
گردشگران بهشمار میآید (رجارتنام و همکاران .)194 :1914 ،بیبرنامگی مستمر در خدمات گردشگری روستایی موجب
دلسردی و ناامیدی گردشگران و جامعة محلی میشود و مانعی برای توسعة گردشگری بهشمار میآید (پراب هاکاران و
همکاران .)101 :1914 ،در این مطالعه ،کیفیت خدمات ادراکشده از دو بُعد عوامل ملموس و ناملموس بررسی میشود.
عوامل ملموس ادراکشده می تواند شامل محیط فیزیکی و ملموس از قبیل مبلمان روستایی ،جذاببودن ظاهر و آراستگی
روستا ،پاکیزگی محیط ،مراکز اقامتی باکیفیت باشد .مقصود از عوامل ناملموس نیز این است که نمیتوان آنها را با چشم
دید و احساس کرد ،از قبیل رابطة صمیمی بین افراد بومی و گردشگران و احساس امنیت در روستا .انسان همواره با
محیط اطراف خود رابطه دارد و در تعامل است .محیطی که از عوامل و پدیدههای طبیعی ،عناصر انسانساخت و محصول
توسعه و رشد جوامع انسانی و کنش متقابل بین پدیدههای طبیعی و انسانساخت شکل گرفته است .انسان در این رابطة
متعامل و پویا هم استفادهکننده از محیط ،هم خلقکنندة محیط ،و هم تخریبکنندة محیط بوده است .در این بین و
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بهمنظور ارتقای کیفیت محیط در عرصهها و فضاهای روستایی ارتقای کیفیت بصری -زیباشناختی از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار است .زیرا مطلوبیت و خوشایندی چشماندازهای بصری در احساس ،ادراک ،و بازنمایی پدیدهها و عناصر در
عرصة ذهنی انسان تأثیر انکارناپذیری دارد .امروزه ،یکی از مهمترین مسائلی که میتواند از نظر برنامهریزان و مدیران
روستایی در جهت توسعة گردشگری روستایی مورد توجه قرار گیرد مسئلة ارتقای کیفیت دید و منظر روستایی در
چارچوب مؤلفة بصری -زیباشناختی کیفیت محیط است .این مؤلفه نه به تنهایی ،بلکه در کنار ارتقای مؤلفههای دیگر
کیفیت محیطی روستا مانند مؤلفههای عملکردی -فعالیتی ،معنایی -ادراکی ،زیستمحیطی میتواند زمینة ارتقای کیفیت
محیط در مکانهای روستایی امروزی را که دارای توان گردشگریاند فراهم سازد؛ زیرا بهنظر میرسد نابسامانی و
اغتشاش بصری ،پایینبودن امنیت روانی و سردرگمی گردشگران در عرصههای روستایی ،رهاشدن و فرسودگی نشانهها و
میراثهای تاریخی و فرهنگی ،پایینبودن سطح بهداشت ،مشکل خوانایی ،و  ...از لزوم ارتقای کیفیت دید و منظر
روستایی در چارچوب مؤلفة بصری -زیباشناختی کیفیت محیط حکایت میکند .بهعنوان مثال ،میراثهای تاریخی و
فرهنگی موجود در روستا بهعنوان نماد شاخص گردشگری بهشمار میآید و باعث عالقهمندی گردشگران به بازدید از
روستا میشود .اغتشاشات در محیط روستا باعث نابودشدن این نمادها و مانع جذب گردشگر به روستا میشود (سجاسی
قیداری و صادقلو.)92 :1901 ،

روشپژوهش
روششناسی این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی -تحلیلی است و از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است .در
پژوهش حاضر پس از مطالعة مبانی نظری و مطالعات انجامگرفته ،متغیرهای مورد بررسی در چهار بُعد تعیین شده و اثر
آن بر جذب گردشگر به صورت همبسته لحاظ گردیده است .بنابراین ،در بُعد کیفیت زیباشناختی روستاها نُه شاخص ،در
بُعد کیفیت معنایی ده شاخص ،در بُعد کیفیت عملکردی هشت شاخص ،و در بُعد کیفیت زیستمحیطی سه شاخص
تعریف شد (جدول .)1
متغیرهاوشاخصهایکیفیتمحیطیفضایعمومی

جدول.2
ابعادکیفیتمحیطی
فضایعمومی 

شاخصها 

جذاببودن نمای ساختمان ،رنگ مناسب و جذاب مساکن ،نورپردازی معابر ،پوشش گیاهی داخل روستا ،مرتبطبودن وضعیت

کیفیت زیباشناختی

ظاهری معابر ،آسفالت یا سنگفرشبودن معابر ،جدولگذاریبودن معابر ،کیفیت عینی محیط کالبدی ،استفاده از ارزشهای
فرهنگی و معماری سنتی روستا در کالبد ،نبودن آشفتگی در فضای کالبدی ،عدم نفوذ ساختوسازهای جدید در روستا
القای ارزشهای فرهنگی و تاریخی در محیط روستا ،وجود نشانههایی از آداب و رسوم و آیینها در محیط روستا ،استفاده از

کیفیت معنایی

بناها و یادمانهای تاریخی در روستا ،القای هویتمندی مکانها روستایی ،القای احساس آرامش ،القای شادابی و سرزندگی
روستایی ،خوانایی مطلوب کالبد ،القای احساس امنیت در محیط روستا ،وجود سرزندگی روستایی
امکان دسترسی آسان به راههای ارتباطی ،سهولت رفتوآمد وسیلة نقلیه ،وجود پارکینگ عمومی ،وجود کوچهها و خیابانهای

کیفیت عملکردی

باز در محیط روستا ،برخورداری از جذابیت گردشگری ،تقویت تعامالت اجتماعی ،وجود محلهای مناسب برای استراحت در
داخل بافت ،وجود محلهای مناسب برای گفتوگو ،برخورداری از تجهیزات (ایستگاه اتوبوس ،نیمکت ،سطل زباله ،و ،)...
وجود کارکرد تفریحی در بافت

کیفیت زیستمحیطی

نبود زباله در محیط روستا ،تمیزبودن محیط روستا ،حفظ فضاهای سبز و پوشش گیاهی در محیط روستا ،مشخصبودن محل
دفع زباله ،پراکندهنبودن فضوالت حیوانی در محیط روستا ،استفاده از مصالح محیطی در معماری و تزئینات بیرونی روستا

منابع:آیتیوهمکاران0543،؛سجاسیوصادقلو0543،؛پورجعفروهمکاران 0500،
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جامعة آماری پژوهش را گردشگرانی که از روستاهای هدف گردشگری منطقة مورد مطالعه در سال  1901بازدید
کردند تشکیل می دهند .شهرستان طرقبه و شاندیز و روستاهای واقع در آن به جهت موقعیت کوهستانی و ییالقی آن و
همچنین برخورداری از جاذبههای گوناگون طبیعی و تاریخی یکی از کانونهای اصلی تفریحی و گردشگری ساکنان
مشهد و زائران است .بنابراین ،ساالنه حجم انبوهی از گردشگران روستاهای این منطقه را بهعنوان مقصدهای گردشگری
انتخاب میکنند .بر این اساس ،مؤلفههای کیفیت محیطی فضاهای عمومی روستاهای مقصد گردشگری میتواند
زمینهساز جلب و جذب گردشگران بسیار زیاد باشد .بنابراین ،در این مطالعه تالش شده است تا نقش و اهمیت مؤلفههای
کیفیت فضاهای عمومی روستاهای مورد مطالعه ارزیابی شود .برای عملیاتیسازی مطالعه ،پس از تدوین پرسشنامه ،به
تعیین نمونههای مورد مطالعه اقدام شد .بنابراین ،در گام اول برای تعیین حجم نمونه از کل روستاهای منطقة مورد
مطالعه ،هشت روستای هدف گردشگری منطقة طرقبه و شاندیز بر اساس نظر کارشناسان سازمان میراث فرهنگی،
گردشگری ،و صنایع دستی شهرستان انتخاب شد (شکل .)1

شکل.0موقعیتروستاهایموردمطالعه 



در گام دوم ،برای تعیین دقیق تعداد نمونهها در سطح گردشگران روستایی تالش شد تعداد و میانگین ساالنة
گردشگران در هریک از روستاها بهدست آید .برای این منظور ،به جهت نبود آمارهای رسمی ،آمار ارائهشده توسط
دهیاران هر کدام از روستاها مبنا قرار گرفت .بنابراین ،طبق آمار دهیاران ،بهطور میانگین ،ساالنه  11199گردشگر از
روستاهای منطقة مورد مطالعه بازید میکنند .بر این اساس ،برای تعیین حجم نمونه در روستاهای مورد هدف گردشگری
از فرمول کوکران با میزان خطای  9/92استفاد شد که  104نفر گردشگر بهعنوان نمونه انتخاب شدند .در ادامه ،بر اساس
روش نسبتدهی ،نمونه ها در بین روستاهای مورد مطالعه بر اساس میانگین تعداد گردشگران ساالنه توزیع و پرسشنامة
طراحیشده در بین آنها تکمیل گردید (جدول .)9
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جدول.5روستاهاینمونه،میانگینگردشگرساالنه،تعدادنمونهدرهرروستا 
نامروستا 

طرقدر 

عنبران 

کنگ 

نغندر 

معماری روستا و

وجود

وجود

قلعهحصار و

درخت

طبیعت

جاذبههای

باغهای

قلعهتیغ میان و

توت و

سرسبز و

خط عبری،

مهم روستا

زیبا و

قبرستان قدیمی

پرورش

اقامتگاهها و

مسجد تاریخی،

شاهعباسی و

معروف

کنگو و رباط

کرم

رستوران

مدرسة علمیه با

گورستان دورة

چاه چهلدختر

شاهعباسی

ابریشم

قدمت 499ساله

تیموری

و مسجد جامع

زشک 

ازغد 

جاغرق

ابرده 

مقبرههای

درخت چنار

پارک جنگلی

قدیمی مندرج با

299ساله و

ارگ شاندیز،

عمارت

آرامگاه شیخ

چشمههای

حافظ ابردهی،

جوشان

جمع 

میانگین
گردشگر

1199

1199

1199

1199

1199

1199

1299

1199

11199

ساالنه
تعداد نمونهها

11

11

19

11

11

11

11

10

104

مأخذ:یافتههایپژوهش 0540،


بهمنظور سنجش روایی پرسشنامه (با سؤاالت در قالب طیف لیکرت) ،این گویهها در اختیار استادان و پژوهشگران
متخصص در زمینة برنامهریزی روستایی و گردشگری قرار گرفت .پس از اعمال آرای متخصصان و اصالحات الزم،
پرسشنامة نهایی تهیه و برای گردآوری دادههای مورد نیاز پژوهش بهکار گرفته شد .برای پایایی ابزار سنجش نیز از شیوة
پیشآزمون و محاسبة آلفای کرونباخ استفاده شد .عدد بهدستآمده از محاسبة آلفا برای سی پرسشنامة مقدماتی 9/111
بهدست آمد که باالتر از حداقل تعریفشده ( )9/2است و ضریب مطلوبی برای پایایی پرسشنامه بهشمار میرود .برای تجزیه
و تحلیل دادههای جمعآوریشده ،از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون ،تی تکنمونهای) در نرمافزار
 SPSSو برای رتبهبندی روستاها از ویکور و برای نمایش رتبة بهدستآمده از مدل ویکور از  GISاستفاده شده است.

بحثویافتهها 

یافتههای توصیفی مطالعه نشان میدهد که از مجموع پاسخدهندگان به پرسشنامهها  91/1درصد بین  99-11سال،
 49/2درصد بین  49-91سال 0/9 ،درصد بین  19-41سال 11/0 ،درصد باالی  11سال سن دارند .از نظر جنسیت19/1 ،
درصد آنان زن و  90/1درصد پاسخگویان مرد میباشند .از نظر سطح تحصیالت نیز  0/9درصد پاسخگویان بیسواد11/1 ،
درصد دیپلم و زیر دیپلم 11/0 ،درصد دارای مدرک لیسانس ،و  0/1درصد دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر هستند .از
نظر میزان درآمد ماهیانه 4/1 ،درصد پاسخگویان زیر  199هزار تومان 1/1 ،درصد بین  299–199هزار تومان ،و 99/0
درصد آنان بین  299تا یک میلیون تومان 12/1 ،درصد نیز باالی  1میلیون تومان درآمد دارند .همچنین 11 ،درصد از
پاسخگویان دارای شغل دولتی 41/9 ،درصد دارای شغل آزاد 19/1 ،درصد بازنشسته 12 ،درصد در حال تحصیل ،و 11/0
درصد بیکار بودهاند .

بررسیوضعیتمؤلفههایکیفیتمحیطیفضایعمومی 


برای بررسی مؤلفههای کیفیت محیطی فضای عمومی روستاهای مورد مطالعه ،با توجه به نرمالبودن شاخصها (میزان
معناداری حاصل از آزمون کولوموگراف -اسمیرنوف برای مؤلفة کیفیت زیباشناختی  ،9/914کیفیت معنایی  ،9/912مؤلفة
کیفیت عملکردی  ،9/910مؤلفة کیفیت زیستمحیطی  )9/910از آزمون

T

تکنمونهای استفاده شده است .با توجه به

میزان معناداری بهدستآمده برای این مؤلفهها ،همة مؤلفهها معنادار بوده و قابلیت تعمیم به کل جامعه را دارند .همچنین،
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حد باال و پایین مؤلفهها مثبت بوده است .بدین معنی که میانگین جامعه در این شاخصها بیشتر از مقدار مورد آزمون
است و در وضعیت مناسبی قرار گرفته است .توجه به نتایج آزمون  ،Tبا توجه به اینکه میانگین شاخصهای کیفیت
معنایی ،کیفیت عملکردی ،و کیفیت زیستمحیطی تقریباً برابر مقدار مورد آزمون است .همچنین ،در شاخص کیفیت
زیباشناختی کمتر از مقدار آزمون شده است که این نتیجه گویای این است که شاخصهای مؤلفههای کیفیت محیطی
فضای عمومی در وضعیت مناسبی قرار نگرفته است .بنابراین ،لزوم توجه جدی به این شاخصها از سوی روستاییان،
کارشناسان ،و مسئوالن مرتبط با روستاها مطرح میشود (جدول .)4
نمونهای)

معناداریتفاوتازحدمطلوبمؤلفههایکیفیتمحیطیفضایعمومی(آزمون T
تک

جدول.0
درجة

میزان

آزادی 

معناداری 

109

9/999

شاخصومتغیرهایتحقیق

آمارۀتی 

میانگین 

انحرافمعیار 


کیفیت زیباشناختی

10/1

1/04

9/11

کیفیت معنایی

10/1

9/91

9/21

109

کیفیت عملکردی

19/1

9/91

9/21

109

9/999

کیفیت زیستمحیطی

19/9

9/91

9/20

109

9/999

اختالف
از

95% Confidence Interval
 of the Difference

میانگین 

Lower

Upper

1/04

1/11

9/91

9/999

9/91

1/01

9/11

9/91

1/01

9/11

9/91

1/09

9/11

مأخذ:یافتههایپژوهش 0540،


سطح معناداری بهدستآمده از آزمون  tنشان میدهد که همة شاخصها دارای اثرگذاری مثبت و باالیی میباشند که
این خود نشاندهندة مؤلفههای کیفیت محیطی فضای عمومی روستاها در جذب گردشگر است .همچنین ،با توجه به
اینکه حد باال و پایین شاخصها نیز مثبت بوده است ،آشکار است که میانگین جامعه در این شاخصها بیشتر از مقدار
مورد آزمون است و از این نظر در وضعیت مناسبی قرار گرفته است .با این حال ،شاخصهای جدولگذاریبودن معابر،
کیفیت عینی محیط کالبدی ،استفاده از ارزشهای فرهنگی و معماری سنتی روستا در کالبد ،نبودن آشفتگی در فضای
کالبدی ،عدم نفوذ ساختوسازهای جدید در روستا از بُعد مؤلفة کیفیت زیباشناختی ،همچنین شاخصهای آداب و رسوم و
آیینها در محیط روستا ،استفاده از بناها و یادمانهای تاریخی در روستا ،القای هویتمندی مکانهای روستایی ،خوانایی
مطلوب کالبد از بُعد مؤلفة معنایی ،و شاخصهای تقویت تعامالت اجتماعی و شاخص وجود محلهای مناسب برای
گفتوگو از بُعد مؤلفة کیفیت عملکردی ،و شاخص استفاده از مصالح محیطی در معماری و تزئینات بیرونی روستا از بُعد
زیستمحیطی وضعیت مناسبی از نظر گردشگران ندارند (جدول .)1
به عبارت دیگر ،جنبههای زیباشناختی فضای عمومی و بیرونی روستاهای مورد بررسی عمدتاً پایینتر از حد متوسط
آزمون قرار دارد .بنابراین ،توان ایجاد جذابیت زیباشناختی در جذب گردشگران به دلیل عدم استفادة صحیح از عناصر
زیباشناختی مشاهده نمیشود .با وجود آشفتگیهای ظاهری به لحاظ عدم رسیدگی بیرونی به بافت روستایی و همچنین
نفوذ ساختو سازها و الگوی معماری شهری به روستاها ،همچنان به لحاظ معنایی میتوان احساس هویت روستایی را در
روستاها در حد متوسط مشاهده کرد .به لحاظ عملکردی ،خوشبختانه ،روستاها از وضعیت مناسبتری برخوردارند و وجود
زیرساختهای مناسب از دیدگاه گردشگران میتواند نقطة قوت برای جذب گردشگر بیشتر با لحاظ ظرفیت تحمل
گردشگری باشد .از جنبة کیفیت زیستمحیطی نیز وضعیت بافت کالبدی در حد متوسط است و میتوان با تقویت
پوششهای گیاهی و بهداشت محیطی روستاها شرایط برای جذب گردشگر بهتر شود.
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نمونهای) 

وزیستمحیطی(آزمون T
تک

جدول.3معناداریتفاوتازحدمطلوبمؤلفةزیباشناسی،معنایی،عملکردی،

مؤلفةزیباشناختی
شاخصومتغیرهایتحقیق

آمارۀ
T

میانگین 

انحراف 
معیار 

درجة

میزان

آزادی  معناداری 

اختالف
از

95% Confidence
Interval of the
 Difference

میانگین 

Lower

Upper

جذاببودن نمای ساختمان

99/1

9/91

1/11

109

9/999

9/91

1/14

9/19

رنگ مناسب و جذاب مساکن

99/1

1/01

1/14

109

9/999

1/01

1/21

9/19

نورپردازی معابر

92/2

9/14

1/10

109

9/999

9/14

9/92

9/41

پوشش گیاهی داخل روستا

91/1

9/11

1/14

109

9/999

9/11

9/99

9/90

مرتبطبودن وضعیت ظاهری معابر

91/9

9/91

1/11

109

9/999

9/91

1/14

9/11

آسفالت یا سنگفرشبودن معابر

99/1

9/91

1/11

109

9/999

9/91

1/14

9/19

جدولکشیبودن معابر

91/9

1/21

1/19

109

9/999

1/21

1/11

1/01

کیفیت عینی محیط کالبدی

11/2

1/12

1/94

109

9/999

1/12

1/91

1/21

استفاده از ارزشهای فرهنگی و معماری سنتی روستا در کالبد

99/1

1/12

1/11

109

9/999

1/12

1/29

9/94

نبود آشفتگی در فضای کالبدی

10/9

1/14

1/94

109

9/999

1/14

1/11

9/99

عدم نفوذ ساختوسازهای جدید در روستا

99/1

1/19

1/11

109

9/999

1/19

1/11

9/91

مؤلفة معنایی
القای ارزشهای فرهنگی و تاریخی در محیط روستا

91/1

9/94

1/11

109

9/999

9/94

1/12

9/19

وجود نشانههایی از آداب و رسوم و آیینها در محیط روستا

91/1

1/01

1/14

109

9/999

1/01

1/24

9/90

استفاده از بناها و یادمانهای تاریخی در روستا

99/2

1/22

1/11

109

9/999

1/22

1/19

1/01

القای هویتمندی مکانهای روستایی

91/1

1/01

1/11

109

9/999

1/01

1/22

9/19

القای احساس آرامش

91/9

9/94

1/99

109

9/999

9/94

9/11

9/19

القای شادابی و سرزندگی روستایی

10/1

9/91

1/41

109

9/999

9/91

1/11

9/11

خوانایی مطلوب کالبد

91/9

1/02

1/11

109

9/999

1/02

1/20

9/11

القای احساس امنیت در محیط روستا

94/1

9/12

1/12

109

9/999

9/12

1/00

9/91

وجود سرزندگی روستایی

91/1

9/11

1/90

109

9/999

9/11

9/91

9/41

کیفیت عملکردی
امکان دسترسی آسان به راههای ارتباطی

94/4

9/92

1/14

109

9/999

9/92

1/10

9/14

سهولت رفت و آمد وسیلة نقلیه

94/9

9/14

1/12

109

9/999

9/14

1/01

9/99

وجود پارکینگ عمومی

91/2

9/11

1/91

109

9/999

9/11

1/09

9/99

وجود کوچهها و خیابانهای باز در محیط روستا

99/9

9/91

1/11

109

9/999

9/91

1/10

9/11

برخورداری از جدابیت گردشگری

99/1

9/91

1/11

109

9/999

9/91

1/11

9/14

تقویت تعامالت اجتماعی

94/1

1/09

1/11

109

9/999

1/09

1/22

9/19

وجود محلهای مناسب برای استراحت در داخل بافت

99/0

9/14

1/99

109

9/999

9/14

9/91

9/49

وجود محلهای مناسب برای گفتوگو

91/9

1/01

1/11

109

9/999

1/01

1/24

9/19

برخورداری از تجهیزات

99/2

9/99

1/11

109

9/999

9/99

1/11

9/11

وجود کارکرد تفریحی در بافت

99/1

9/11

1/91

109

9/999

9/11

9/99

9/49

زیستمحیطی
نبود زباله در محیط روستا

91/2

1/09

1/14

109

9/999

1/09

1/21

9/11

تمیزبودن محیط روستا

99/1

9/91

1/11

109

9/999

9/91

1/09

9/11

حفظ فضاهای سبز و پوشش گیاهی در محیط روستا

99/1

9/19

1/91

109

9/999

9/19

1/01

9/91

مشخصبودن محل دفع زباله

91/4

9/91

1/91

109

9/999

9/91

1/12

9/14

پراکندهنبودن فضوالت حیوانی در محیط روستا

91/0

9/91

1/99

109

9/999

9/91

1/12

9/11

استفاده از مصالح محیطی در معماری و تزئینات بیرونی روستا

11/1

1/11

1/91

109

9/999

1/11

1/11

مأخذ:یافتههایپژوهش 0540،
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مؤلفههای کیفیت محیطی فضای عمومی (کیفیت زیباشناختی ،معنایی ،عملکردی ،و

رابطة بین 
زیستمحیطی) 


نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان میدهد که مؤلفههای چهارگانة کیفیت محیطی فضای عمومی رابطهای مستقیم با
شدتی قوی با یکدیگر دارند و قابلیت تعمیم به کل جامعه را دارد که گویای این واقعیت است که بررسی رابطه بین
متغیرهای مؤلفههای کیفیت محیطی فضای عمومی منطقة مورد مطالعه با اطمینان  01درصد تصادفی نیست و واقعی
است (جدول .)1
به عبارتی ،مؤلفههای کیفیت فضای عمومی در ارتباط با یکدیگر بوده و میتوانند تقویتکنندة یکدیگر باشند.
بهطوریکه افزایش تغییرات مثبت در یکی از مؤلفهها میتواند موجب تأثیر مثبت در افزایش وضعیت مثبت در سایر
مؤلفهها شود.
وزیستمحیطیفضایعمومی 

همبستگیبینمؤلفههایزیباشناسی،معنایی،عملکردی،

جدول.5
کیفیتزیباشناختی 
کیفیت زیباشناختی
معناداری

پیرسون

معنایی
پیرسون

معناداری

عملکردی

1
)**( 9/192
9/999

کیفیتمعنایی 

کیفیتعملکردی

زیستمحیطیکیفیت 


)**(9/192

)**(9/114

(**)9/490

9/999

9/999

9/999

)**( 9/111

)**(9/191

9/999

9/999

1

)**(9/114

)**( 9/111

9/999

9/999

زیستمحیطی

)**(9/490

)**(9/191

9/110

پیرسون معناداری

9/999

9/999

(**)9/999

پیرسون

معناداری

)**(9/110

1

9/999
1

مأخذ:یافتههایپژوهش 0540،


در ادامه برای تحلیل وضعیت روستاها به لحاظ مؤلفههای کیفیت محیطی فضای عمومی از مدل تصمیمگیری
چندمعیارة ویکور استفاده شد .برای این منظور ،در گام اول ،پس از جمعآوری دادهها و تبدیل آنها به دادههای کمی،
ماتریس خام هر یک از معیارها در محدودة مورد مطالعه (متشکل از گزینهها (سطرها) و معیارها (ستونها)) تعریف شد.
سپس ،به نرمالسازی ماتریس از رابطة  1اقدام شد:
()1

x ij

, i  1, 2,, m ; j  1, 2,, n

n

2
j 1 ij

x



f ij 

که در آن xij ،مقدار اولیه و  fijمقدار نرمالشدة گزینة iام و بعد jام است .نتیجة دادههای نرمالشده ماتریس نرمال است.
در گام بعدی به تعیین بهترین و بدترین مقدار برای همة توابع معیارها اقدام شد .بهطوریکه اگر تابع معیار
نشاندهندة سود (مثبت) باشد ،بهترین و بدترین مقادیر بر اساس رابطة  1محاسبه میشود:
()1

f i   min f ij
j

و

f i *  max f ij
j

و اگر تابع معیار نشاندهندة هزینه (منفی) باشد ،بهترین و بدترین مقادیر بر اساس رابطة  9محاسبه میشود:
()9

f i   max f ij
j

و

f i *  min f ij
j
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بدین ترتیب ،میتوان بهترین و بدترین مقادیر را برای معیارها مشخص کرد .در مرحلة بعد ،بهمنظور تعیین اهمیت
نسبی شاخصها /معیارها ،وزن نسبی آنها از طریق روش آنتروپی شانون مشخص شده است (جدول .)2
وزنشاخصهایتحقیق 

جدول.5
استفاده از مصالح
شاخص 

محیطی در معماری
و تزئینات بیرونی

پراکندهنبودن
فضوالت حیوانی در
محیط روستا 

روستا 
وزن

شاخص 

وجود کارکرد

برخورداری از

تفریحی در بافت

تجهیزات

9/9192

9/9911

9/9141

وجود پارکینگ

سهولت رفت و آمد

عمومی

وسیلة نقلیه

9/91

9/9901

9/9141

9/9111

خوانایی مطلوب

القای شادابی و

القای احساس

القای هویتمندی

کالبد

سرزندگی روستایی

آرامش

مکانهای روستایی

9/912

9/914

9/91

9/9411

القای ارزشهای

عدم نفوذ

فرهنگی و تاریخی

ساختوسازهای

در محیط روستا

جدید در روستا

9/911

9/912

9/9921

مرتبطبودن وضعیت

پوشش گیاهی داخل

ظاهری معابر

روستا

9/911

9/9104

خیابانهای باز در
محیط روستا

وزن

وزن

شاخص 

وزن

آسفالت یا
شاخص 

سنگفرشبودن
معابر

وزن

9/9100

9/911

محیط روستا 

9/921

وجود کوچهها و

شاخص 

دفع زباله 

و پوشش گیاهی در

9/9991

وزن
شاخص 

مشخصبودن محل

حفظ فضاهای سبز

وجود محلهای
مناسب برای
گفتوگو

9/9411

تمیزبودن محیط

نبود زباله در محیط

روستا 

روستا
 9/9110

9/9111

وجود محلهای
مناسب برای

تقویت تعامالت

برخورداری از

استراحت در داخل

اجتماعی

جذابیت گردشگری 

بافت
9/9199
امکان دسترسی
آسان به راههای
ارتباطی

 9/910

9/9114
وجود سرزندگی
روستایی

القای احساس
امنیت در محیط
روستا
 9/912

9/9191
استفاده از بناها و
یادمانهای تاریخی
در روستا

وجود نشانههایی از
آداب و رسوم و
آیینها در محیط
روستا 
 9/9911

9/911

استفاده از
نبودن آشفتگی در

ارزشهای فرهنگی

کیفیت عینی محیط

جدولگذاریبودن

فضای کالبدی

و معماری سنتی

کالبدی

معابر

روستا در کالبد
9/9121
نورپردازی معابر
9/9920

9/1911

 9/91

رنگ مناسب و

جذاببودن نمای

جذاب مساکن

ساختمان 

9/9104

 9/9112

مأخذ:یافتههایپژوهش 0540،


در مرحلة بعد ،فاصلة هر گزینه از راهحل ایدهآل مثبت محاسبه میشود و سپس تجمیع آن بر اساس رابطههای  4و 1
انجام میگیرد:
()4
()1

w i  f ij*  f ij 

n

f j*  f j

j 1

Sj 

]) R j  max[w i (f ij*  f ij ) / (f j*  f j
j
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که در آن،

Sj

فاصله از گزینة  iنسبت به راهحل ایدهآل (ترکیب بهترین) و

Rj
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فاصلة گزینة  iاز راهحل ایدهآل منفی

(ترکیب بدترین) است .رتبهبندی عالی بر اساس  Sjو رتبهبندی بد بر اساس مقادیر  Rjانجام خواهد شد.
درنهایت ،مقدار  Qiاز طریق رابطة  1محاسبه میشود:

 S S * 
 Ri  R * 
Qi  v  i

(
1

v
)
 
*
*
S  S 
R  R 

()1
که در آن:

و

v

وزن راهبرد (اکثریت معیارها) یا حداکثر مطلوبیت گروهی است.

گزینة iام را نشان میدهد .به دیگر سخن،

میزان فاصله از راهحل ایدهآل مثبت

نشاندهندة فاصله از راهحل ایدهآل منفی برای گزینة iام است .در

صورتی که  ،v9/1شاخص  Qiدارای حداکثر توافق و زمانی که  ،v9/1این شاخص نشاندهندة حداکثر نگرش منفی
است .در کل v=9/1 ،به معنی توافق گروهی برابر است .بر اساس مقادیر  Qiگزینهها که در مرحلة ششم محاسبه شد،
میتوان به رتبهبندی گزینهها پرداخت .گزینههای دارای مقدار  Qiبیشتر در اولویت باالتر و بدتر قرار میگیرند و مقادیر
Qiکوچکتر به معنی رتبة پایینتر و بهتر است .بنابراین ،بر اساس محاسبات انجامشده ،روستای جاغرق با عنایت به
شاخصهای کیفیت محیطی فضای عمومی در مناطق روستایی منطقة مورد مطالعه در بهترین رتبه قرار دارد و روستای
کنگ از نظر شاخصهای کیفیت محیطی فضای عمومی کمترین مقدار و در پایینترین رده قرار میگیرد (جدول .)1
ورتبهبندینهایی 

جدول.0محاسبةمقدارQ
روستا 

Q

رتبه

کنگ

1

1

ابرده

9/111

2

نغندر

9/421

1

زشک

9/119

9

ازغد

9/922

1

طرقدر

9/129

4

عنبران

9/100

1

جاغرق

9

1

یافتههایپژوهش 0540،
مأخذ :

نتیجهگیری 

گردشگری یکی از بزرگترین و سریعترین صنایع در حال رشد در جهان است که باعث رونق اقتصادی و ایجاد
کسبوکار میشود .در این میان ،گردشگری روستایی ،یکی از انواع گردشگری ،در دهههای اخیر رشد چشمگیری داشته
است .همچنین ،با توجه به اینکه یکی از عوامل مهم در جذب گردشگر در مناطق روستایی عامل مؤلفههای کیفیت
محیطی فضای عمومی است و مکانهایی که در این زمینه جذابیت بیشتری دارند عموماً بیشتر میتوانند مورد استقبال
گردشگران قرار گیرند و از سوی دیگر روستا را بیشتر به دیگران معرفی میکنند و خود نیز بار دیگر به منطقه
بازمیگردند .از طرف دیگر ،عوامل متعددی در جذب گردشگران مؤثرند که یکی از مهمترین آنها کیفیت محیط عمومی
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روستاست .ادبیات مربوط به کیفیت گردشگری و تفریحی به اوایل دهة  1019بازمیگردد .محیط مناسب یکی از
شاخصها و مالکهای اساسی در انتخاب مقصدهای گردشگران است که از طریق شاخصههایی تبیینشدنی است .به
همین جهت ،موضوع مهمی که امروزه در برنامهریزی برای نواحی روستایی بسیار اهمیت دارد ارتقای کیفیت محیط
مقصد در چارچوب اهداف توسعة پایدار است که در مقیاس کالن از طریق توسعة خدمات ،تسهیالت ،و زیرساختهای
مناسب و مدیریت آنها بهمنظور پاسخگویی به نیازهای گردشگران ضرورت فراوان دارد .در این راستا ،در مطالعة حاضر
به سنجش و ارزیابی کیفیت محیطی فضاهای عمومی روستاها در جذب گردشگر پرداخته شد .با توجه به دادههای
جمعآوریشده از بین نمونههای تحقیق ،اقدام به استفاده از آزمون  Tتکنمونهای ،همبستگی و مدل ویکور جهت رتبهبندی و
اولویتبندی روستاهای مورد مطالعه شد.
برای بررسی مؤلفههای کیفیت محیطی فضای عمومی روستاهای مورد مطالعه ،با توجه به نرمالبودن شاخصهای
موجود از آزمون  Tتکنمونهای استفاده شد .این میزان معناداری نشاندهندة آن است که مؤلفهها قابلیت تعمیم به کل
جامعه را دارند .نتایج حاصل از آزمون

T

تکنمونهای نشاندهندة آن است که میانگین شاخصهای کیفیت معنایی،

کیفیت عملکردی ،و کیفیت زیستمحیطی تقریباً برابر مقدار مورد آزمون است .اما شاخص کیفیت زیباشناختی کمتر از
مقدار آزمونشده است که این نتیجه گویای آن است که شاخصهای مؤلفههای کیفیت محیطی فضای عمومی در
وضعیت مناسبی قرار نگرفته که در تضاد با یافتههای مطالعة سجاسی قیداری و صادقلو ( )1901است و باید از سوی
روستاییان ،کارشناسان ،و مسئوالن مرتبط با روستاییان مطرح شود .در میان شاخصهای مورد بررسی ،برخی شاخصها
از جمله جدولکشیکردن معابر ،کیفیت عینی محیط کالبدی ،نبودن آشفتگی از بُعد مؤلفة کیفیت زیباشناختی ،همچنین
شاخصهای آدابورسوم در محیط روستا ،استفاده از بناها و یادمانهای تاریخی در روستاها ،خوانایی مطلوب کالبد از بُعد
مؤلفة معنایی ،شاخص های تقویت تعامالت اجتماعی ،وجود محل مناسب برای گفتوگو از بُعد مؤلفة کیفیت عملکردی ،و
درنهایت شاخص استفاده از مصالح محیطی در معماری و تزئینات بیرونی روستا از بُعد زیستمحیطی وضعیت مناسبی از
نظر گردشگران ندارند .این نتایج در تأیید بخشی از یافتههای اکبریان و شیخبیگلو ( )1904است .به عبارت دیگر،
جنبههای زیباشناختی فضاهای عمومی روستاهای مورد مطالعه نسبت به سایر مؤلفهها پایینتر از حد متوسط قرار دارد و
باید بیشتر مورد توجه و بررسی قرار گیرد .اما به لحاظ معنایی میتوان احساس هویت روستایی را در حد متوسط مشاهده
کرد .به لحاظ عملکردی ،روستاها از وضعیت مناسبی برخوردارند و از جنبة زیستمحیطی وضعیت بافت کالبدی در حد
متوسط است که با تقویت پوشش گیاهی و بهداشت محیطی روستا برای جذب گردشگر وضعیت روستا مطلوبتر خواهد
شد که همخوان با یافتههای کاکاوند و همکاران ( )1901است .نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان میدهد که
مؤلفههای چهارگانة کیفیت محیطی فضاهای عمومی رابطهای مستقیم با شدتی قوی با یکدیگر دارند و قابلیت تعمیم به
کل جامعه را دارند .به عبارت دیگر ،مؤلفههای موجود در ارتباط با یکدیگرند و میتوانند تقویتکنندة یکدیگر هم باشند.
بدین معنی که افزایش تغییرات مثبت در یکی از مؤلفهها باعث افزایش وضعیت مثبت در سایر مؤلفهها میشود .همچنین،
برای تحلیل وضعیت روستاها از مدل تصمیمگیری چندمعیارة ویکور استفاده شده و بعد از بررسیهای صورتگرفته نتایج
حاکی از آن است که روستای کنگ از نظر شاخصهای مورد بررسی کمترین مقدار را دارد و در پایینترین رده قرار
گرفته است و روستای جاغرق با عنایت به شاخصهای کیفیت محیطی فضای عمومی در منطقة مورد مطالعه در باالترین
رده قرار دارد .در مجموع ،با توجه به یافتههای پژوهش ،پیشنهادهایی که در ذیل میآید میتواند به مسئوالن و
برنامهریزان و نیز همة ذینفعان گردشگری در ایجاد روستاهای گردشگری با کیفیت محیطی پایدارتر یاری رساند:
برنامهریزی برای رعایت اصول زیبایی بصری در ساختوسازهای روستاها و جلوگیری از ساختوسازهای نامناسب با بافت
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کارکرد روستاها؛ افزایش استراحتگاهها و رستوران در روستاها؛ مرمت بناهای قدیمی روستا؛ حفظ هویت روستایی؛ حفاظت
از محیط زیست روستا؛ ایجاد و توسعة کمیت و کیفیت امکانات و خدمات روستاها با توجه به گردشگرپذیربودن آنها؛
احداث و توسعة امکانات و تسهیالت تفریحی مناسب الزم برای گردشگران روزانه با توجه به اینکه بخش عمدهای از
گردشگران در این روستاها روزانهاند؛ ایجاد حس مسئولیت در برابر کیفیت محیط روستاها بین ساکنان و گردشگران.
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