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  چکیده

 استفاده روستایی در مناطق موجود منابع از آن در که است روستایی پایدار توسعۀ اشکال و مفاهیم از یکی روستایی، گردشگري
مناطق راکد مانـده و کمکـی بـه    هاي فراوان این ها باعث شده تا ظرفیتاما انزواي جغرافیایی و محرومیت در برخورداري ،شود می

هـاي  بندي ضـرورت هاي اجتماعی و اقتصادي جوامع محلی نکند. در این راستا، هدف این پژوهش شناسایی و اولویتتقویت بنیان
گردشگري منـاطق   توسعۀگذاري در شرقی، نقش سرمایهاستان آذربایجان ریپذگردشگرهاي روستاهاي گذاري در زیرساختسرمایه

پـژوهش از نـوع کـاربردي و بـا     ایـن   بنـابراین  گذاري است؛هاي سرمایهاولویت نظر ازبندي این روستاها و همچنین رتبه روستایی
ردشگري استان آذربایجان شـرقی  ي گدر این پژوهش روستاهاي داراي جاذبه مطالعه موردتحلیلی است. جامعه  -رویکرد توصیفی

هاي پژوهش با اسـتفاده از تحلیـل   تصادفی ساده انتخاب شده است. نتایج حاصل از یافتهبه روش  روستا 48است که از این تعداد 
ها منجر بـه  گذاري در زیرساختها نشان داد که سرمایههمچنین بررسی در قالب هشت عامل بارگذاري نمود؛ متغیر را 71عاملی، 

بندي متغیرها از نظـر  ي رتبه نهیزم درسازي مدل ویکور ادهروستاها شده است. نتایج حاصل از پی افزایش بازدید گردشگران از این
 بـا متغیرهـاي رفـاهی و خـدماتی اسـت؛      گذاري در رابطهدهد که بیشترین ضرورت سرمایهگذاري نشان میمیزان ضرورت سرمایه

 نظـر  ازبی اسـتان  برخـورداري نسـبی روسـتاهاي جنـو     وجـود  بـا روستاها نیز نشان داد کـه   ي رتبههمچنین نتایج مدل در زمینه
هاي گردشگري در مقایسه با روستاهاي شمالی، به دلیل مراجعه بیشـتر گردشـگران بـه روسـتاهاي جنـوبی، بیشـترین       زیرساخت

منـدي از  بنابراین جهـت بهـره   شود؛جنوب استان مشاهده می ریگردشگرپذها نیز در روستاهاي امکانات و زیرساخت نظر ازکمبود 
هـایی بـا کـارکرد رفـاهی و     در زیرسـاخت  هـا گذاريتی به سرمایهریزان بایساین مناطق، برنامهتوسعۀ  مزایاي گردشگري در جهت

 هاي محلی گردشگران اهمیت داده شود.نیاز تناسب  بهخدماتی و مطابق با نیاز گردشگران و 
  
 آذربایجان شرقیروستایی، زیرساخت گردشگري روستایی، تحلیل عاملی، ویکور،  توسعۀ :کلیدي هاي ژهوا
 

  ١مقدمه
گردشگري در هر فضـاي جغرافیـایی در رونـدي از    

ها و تسـهیالت مـورد   ها، سکونتگاهپذیري جاذبهتطبیق
). 170: 1397گیـرد (قنبـري و ادمـی،    نیاز انجـام مـی  

موضـوع و یـا    نقاط روستایی امکانات گردشگري توسعۀ
گردشـگري اسـت.    ةریـزان حـوز  جدیـد برنامـه   ۀدغدغ

قابــل تــوجهی از ســرزمین  هــاي بخــشمنــاطقی کــه 

                                                             
  mousavi424@yahoo.com نویسنده مسئول:*

کشورها را به خود اختصاص داده و ویژگی اصـلی آنهـا   
هـا  و محرومیت گسترده در کنار ظرفیت فقر توان میرا 

ــه ــی و گردشــگرو جاذب ــرد؛ هــاي طبیع پذیر عنــوان ک
کـه بـه دلیـل ناشـناخته مانـدن و عـدم        هـایی  ظرفیت

برداري قرار مورد بهره کمتربکر مانده و  پذیري دسترس
بنـابراین بـا    .)Scott et al., 2012: 213-215( اند گرفته

ق در جـذب  توجه بـه اهمیـت بسـیار زیـاد ایـن منـاط      
و نیز نقش پیشرانه آن در  گردشگران داخلی و خارجی

و نیـز تحقـق عـدالت     روسـتایی منـاطق   توسعۀتحقق 
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امروزه کشورهاي پیشرو در صنعت گردشگري ، 1فضایی
زه نمـوده و گـوي   حـو گـذاري در ایـن   اقدام به سرمایه

. )Deller, 2013: 185( رباینــدرا از هــم مــیســبقت 
 گذاريسرمایه نیازمند کشوري هر در گردشگري توسعۀ

 و زیربنـایی  هـاي طـرح  در گـذاري سرمایه بدون و است
داشـت.   گردشـگري را  توسعۀ  توان انتظارنمی روبنایی

 از کشـورهاي  بسـیاري  امـروزه  مهـم،  ایـن  تحقق براي
بنــدي نیازهــاي اقــدام بــه شــناخت و اولویــت جهــان،

و  ود نمــوده و متناسـب بــا ایــن نیازهــا گردشـگري خــ 
گــذاري هــاي گردشــگران ســرمایههمچنــین خواســت

ایـن   )89: 1393، دوسـت حکیمنژاد و  نحس( ندینما می
گردشـگري منــاطق   توســعۀدر مبحـث   ویــژه  بـه امـر،  

بـین   ي کـه طـور  بـه  بسیار حائز اهمیت است. روستایی
میزان گردشـگران وارد  ها و کیفیت و کمیت زیرساخت

شده به یک منطقه ارتباط قوي وجود داشـته و صـرف   
هاي گردشگري براي ورود گردشـگران بـه   وجود جاذبه

 .)Yılmaz, 2010: 239( یــک منطقــه کــافی نیســت
 درهـا  حل مسائل ناشی از عدم تعادل منظور بهبنابراین 

ي روسـتاها،  توسـعۀ   ژهیـ و بـه مناطق و  توسعۀ ينهیزم
ــاطق     ــن من ــطح ای ــناخت س ــت ش ــام نخس ــرگ  ازنظ

، روستاهاي مختلف است (سرور و برخورداري در زمینه
) زیــرا شــناخت دقیــق و علمــی امکانــات و 39: 1389

هــاي موجــود در روســتاهایی کــه ســالیانه  زیرســاخت
ریزان برنامه پذیراي تعداد زیادي از گردشگران هستند،

خاذ تصمیمات اصـولی و  را به سمت ات رانیگ میتصمو 
 ایـن  خصوص  بهمنطبق بر واقعیات یاري خواهد نمود. 

 گردشـگر که شناخت انواع امکانات در مورد روستاهاي 
 ,Shaban( باشد از اهمیت زیادي برخوردار اسـت  ریپذ

2010: 103.(  
دلیل وسعت زیـاد و  استان آذربایجان شرقی نیز به 

ــوا آبهمچنــین تنــوع  ــداد  ییوه و فرهنگــی داراي تع
 که بخشی از آنهـا یعی و فرهنگی بوده طبزیادي جاذبه 

هـاي  که جاذبـه  اند. با وجود اینقرار گرفته در روستاها
قابلیـت  از گردشگري قـرار گرفتـه در نقـاط روسـتایی     

ولـی   برخـوردار هسـتند  جذب گردشگران زیادي براي 
هـاي  کافی در زیرسـاخت  گذاري مناسب وعدم سرمایه

                                                             
1. Spatial Justice 

هـا  از ایـن ظرفیـت  ع از استفاده بهینـه  نام ،این مناطق
با توجـه بـه    شده است.و رونق گردشگري  توسعۀبراي 

ریـزي و از آن جملـه   که پیش نیاز هرگونـه برنامـه   این
هـاي الزم بـراي   ریزي در جهـت تـأمین سـرمایه   برنامه
روسـتایی،  هاي گردشگري در مناطق زیرساخت توسعۀ

منــاطق از نظــر ســطح  شــناخت وضــعیت فعلــی ایــن
تـا از ایـن طریـق بتـوان امکانـات و       برخورداري اسـت 

ب بـا نیازهـاي هـر منطقـه هـدایت      ها را متناسسرمایه
هـا را بـه   تا سمت و سوي پـژوهش  است يضرورکرد، 

تحلیل  حاضر اصلی پژوهش مسئلۀ متمایل کرد. سو آن
استان آذربایجان شـرقی از   روستاییگردشگري مناطق 

ـ  ها و نقش زیرساختمنظر زیرساخت ق ایـن  هـا در رون
ن اسـاس ایـن مطالعـه    شاخه از گردشگري اسـت. بـرای  

شناسی مناسب تا با تحلیل جامع و اخذ روش کوشد می
  زیر پاسخ مناسب بیابد:ھای پرسشبراي 

هاي مورد نیاز بـراي  ترین امکانات و زیرساختمهم -1
اسـتان   روسـتایی ي گردشگري در منـاطق  توسعۀ 

  ؟شرقی کدامندآذربایجان 
هـاي  امکانات و زیرسـاخت گذاري در سرمایه توزیع -2

ــگري ــتان در  گردش ــگرپذیر اس ــتاهاي گردش  روس
 صورت است؟ چهآذربایجان شرقی به 

در  هـا از زیرسـاخت  کیـ  کـدام گذاري براي سرمایه -3
اولویـت  شـرقی   بایجـان استان آذر روستاییمناطق 

  بیشتري برخوردار است؟
ــع فضــایی  -4 ــگرپذیرروســتاهاي توزی ــتان  گردش اس

ــرقی ــان ش ــر از آذربایج ــورداري از  نظ ــطح برخ س
  ها به چه صورت است؟زیرساخت

رونـق گردشـگري در   راهبردهاي پیشنهادي بـراي   -5
 ؟کدامند آذربایجان شرقیاستان ی روستايمناطق 

 
  مبانی نظري پژوهش

 گـرفتن  در نظـر  بـا  روستایی توسعۀ نظرانصاحب

 ایجاد در گردشگري هايفعالیت مثبت اثرات و هامزیت

 جدیـد،  گزینه یک عنوان  به هاي شغلیفرصت و درآمد

 بـراي  بـاالیی  توانایی روستایی گردشگري که معتقدند

 ایجـاد  بـه  و دارد روسـتایی  زنـدگی  هـاي  شیوه ارتقاي

 منـاطق  ایـن  در درآمـد  توزیـع  در مثبـت  تغییـرات 
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 )؛194: 1395یگانـه و همکـاران،    (محمـدي  انجامد می
 در روســتایی گردشــگري جایگــاه و نقــشبنــابراین 

 در سیاسـی  و اجتمـاعی  اقتصـادي،  توسـعۀ  فرآیندهاي
بـه قـدري   ی المللـ  نیب و ملی اي،منطقه محلی، مقیاس

ي آن اثـرات مثبـت و سـازنده   که روز به روز  مهم است
 Mayer etاست ( قرارگرفته توجه مورددر تمامی ابعاد 

al., 2010: 77.( در روسـتایی نقـش گردشـگري    رایـ ز 
 منـاطق  در یافتگیـ ن توسـعۀ   پیامـدهاي  کمک به رفـع 

اجتمـاعی و   نـابرابري و فقـر   رفـع  روسـتایی، محـروم  
بـراي   غیـره  روسـتایی و  مهـاجرت  بیکـاري،  ،اقتصادي

 ؛)George et al., 2009: 106( همگان آشکارشده است
 ریـزي برنامـه  امـر  نظـران صاحب و اندیشمندانبنابراین 
 و هـا دیـدگاه  يارائـه  بـا  روسـتایی  و ايناحیـه  توسـعۀ 
ی سعی کردند که بـه  نوع  به هرکدام خاص، هاي تئوري

هــاي گردشــگري در اهمیــت روســتاهاي داراي جاذبــه
 عنـوان   بـه اي اشـاره نماینـد؛   ي متعادل ناحیـه توسعۀ 

 و رشـد  ،1نئوکالسـیک و مکتـب  رپیـ اقتصاددانان  مثال 
 عامـل  دو تأثیر تحت را مناطق محروم روستایی توسعۀ

دانند که خـود ایـن امـر    جابجایی می و تعادل مکانیسم
 منجـر بـه   بلندمـدت تحت تأثیر گردشگري بـوده و در  

ی و همکـاران،  قائـد رحمتـ  شـود ( اي مـی تعادل ناحیـه 
ــا اینکــه  )75: 1392 ــدارانو ی  2اقتصــاد سیاســی طرف

تحت تأثیر و  توریسم روستایی يریگ شکلمعتقدند که 
سیاسـی   اقتصـادي و  کننـده  نیـی نفوذ شدید عوامل تع

آن نیز منـتج  هاي و سایر جنبه حاکم بر هر کشور بوده
 واقـع  در ).Yan-lin, 2005: 13اسـت ( از ایـن عوامـل   

آفرینـی  طرفداران مکتب اقتصاد سیاسی به دنبال نقش
ها در حوزه گردشگري دولت از طریق تأمین زیرساخت

 ,Hua(هستند  ریگردشگر پذو از آن جمله روستاهاي 

2006: 9.(  
همانند خیلی  گردشگريتوان گفت که بنابراین می

ــروزي، ــتچندب از موضــوعات ام ــدي اس ــت  ع و ماهی
ـ ا و خصیصـه  ایـن  تبـع   بـه سیستمی دارد؛   هـر  کـه  نی

 نیـز  گردشـگري  شـود، مـی  تشـکیل  اجزایی سیستم از

ی کلیتـ  یک یکدیگر، ترکیب با که دارد و اجزایی عناصر

                                                             
1. Neoclassica School 
2. Political economy 

آورنـد؛ یعنـی   وجـود مـی   بـه  راگردشـگري   عنـوان   بـه 
گردشگري تابع اقـداماتی در  توسعۀگیري و رونق  شکل

ــات و زیرســاخت  ــأمین امکان هــا، شناســاندن، جهــت ت
اقتصـادي و...   -مدیریت علمی، تولیـد ارزش فرهنگـی   

بوده و بعد از تأمین این شرایط گردشگري رونق گرفته 
ـ   دهـد ( روز مـی و اثرات مثبت خـود را بCawley and 

Gillmor, 2008: 323.(  
 بـه  کـه  هسـتند  عواملی هاي گردشگريزیرساخت

 گردشگران به خدماتتوسعۀ  و انتفاع خدمات ارائه قصد 
 :Boers and Cottrell, 2007( شودتهیه می مسافران و

  تعریــف ســازمان جهــانی گردشــگري بــر اســاس ).11
)3UNWTO(  گردشـگري   هـاي تـرین زیرسـاخت  مهـم

 هـا و مسـافرخانه  هـا هتل مانند اقامتی سیساتأت شامل
 خـدمات  دفاتر ستوران،رو  راهیبین پذیرایی واحدهاي
 هـاي كپـار  هنري، و هاي فرهنگینمایشگاه مسافرتی،
 عمـومی،  شـهري  درون وسـایل نقلیـه   تعـداد  عمـومی، 

 گردشـگري  نمونـه  منـاطق  گذاري وسرمایه هايفرصت
 بایستی توجه نمود که .)Ferguson, 2007: 558( است

 ثانویـه  و بخـش اولیـه   دو بههاي گردشگري  زیرساخت
 هـاي  جاذبـه همـان   اولیـه  عناصـر  .شـوند  مـی  تقسـیم 

 کــه هســتند گردشـگري موجــود در سـطح روســتاها  
 ثانویـه  عناصـر  اما ؛دنکنمی خود جلب به را گردشگران

 کـه  شـوند  مـی  شـامل  را و امکانات خدمات از دسته آن
 بـه  اسـاس،  ایـن  بـر  .اسـت  الزم گردشـگران  رفاه براي

 ی مانندعوامل تحقق مناسب آمدن شرایط فراهم منظور 
 هاي طبیعـی، جاذبه شامل گردشگري هايجاذبه وجود

 مناسـب  هـاي زیرسـاخت  وجود ؛ساختانسان و تاریخی
 فاضالب سیستم و تلفن برق، آب، ارتباطی، هاراه شامل

شـامل   گردشـگران  براي خدماتی عناصر وجود؛ مناسب
خدماتی گردشگري؛  هايآژانس مختلف مراکز و هاهتل

 هايو جاذبه امکانات شایسته معرفی و مناسب تبلیغات
 اداري سیسـتم  و مناسـب  گـذاري گردشگري؛ سیاسـت 

  ).32: 1383دهستانی، ( است ضروري کارآمد
  
  
  

                                                             
3. united nations world tourism organization 



 98و یکم/ بهار   مجله آمایش جغرافیایی فضا / سال نهم / شماره مسلسل سی                                                                                          42

  پیشنه پژوهش
ــارك و  ــپ ــا   در) 2011( 1ونی ــی ب ــوانپژوهش  عن

 هـاي زیرسـاخت  توسـعۀ  هایی بـراي ارزیـابی   شاخص«
 که در کشور چین انجـام دادنـد،   »روستاییگردشگري 

 محـور  تقاضـا شـاخص   33اقدام به سنجش و ارزیـابی  
بـه ایـن نتیجـه     نمودنـد  روستایی مرتبط با گردشگري

ــاخص  ــاب ش ــه انتخ ــیدند ک ــراي رس ــایی ب ــعۀه  توس
شور اگر مبتنی بر جامعه گردشگري روستایی در این ک

ــی ــد،  محل ــباش ــد یم ــدیریت   توان ــت م ــزایش کیفی اف
گردشــگري روســتایی مفیــد بــوده و همچنــین بیــانگر 

 Park( باشـد واقعیات عینی موجود در سطح روسـتاها  

and Yoon, 2011: 132.( ٢و تریگیـر  المپیرنو )2011( 
و پیامـدهاي همکـاري    هاهزینه«در پژوهشی با عنوان 

اقدام » وستاییرگردشگري مناطق  توسعۀدر  ها شرکت
بـراي   روسـتایی به ارزیابی اثرات اقتصادي گردشـگري  

گردشـگري   توسـعۀ ها و دفاتر فعـال در زمینـه   شرکت
نتیجه رسـیدند کـه عامـل    این و به  پرداختندروستایی 
یکـی از مشـکالت اساسـی جهـت      عنـوان   بـه بازاریابی 

همچنـین   اسـت؛ ردشگري جوامـع روسـتایی   گ توسعۀ
نیـاز بـراي اقامـت    هـاي مـورد   عدم وجـود زیرسـاخت  

 عنـوان   بـه نیز  طوالنی مدت گردشگران در این مناطق
در ایـن منـاطق هنـوز     عوامـل اسـت کـه    دیگر ازیکی 

 اسـت هـا قـرار نگرفتـه    جدي مورد توجه دولـت  طور به
)Lamprino and Tregear, 2011: 423.(  شــارن

ریـزي  برنامـه «عنـوان  پژوهشی با  در )2010( ٣هاروود
ي گردشـگري منـاطق   برپایـه  براي جوامع گردشـگري 

موانع و مشکالت ضمن بیان  »هاي آرفککوه روستایی
از  و رونـق گردشـگري   توسـعۀ این گونه مناطق جهـت  

نظر مشکالت اجتماعی، اقتصـادي و محیطـی بـه ایـن     
با وجود مشکل بـودن دسترسـی بـه     نتیجه رسیدند که

ــاطق،  ــن من ــازدهی  ای ــرمایهب ــذاري در س ــنعت گ ص
نسـبت بــه انــواع دیگــر   روســتاییمنــاطق گردشـگري  

 :Harwood, 2010( گردشــگري بیشــتر بــوده اســت

ــو و. )1909 ــال لوری ــا  در پژوه )2010( ٤کروس ــی ب ش
                                                             
1. Park and Yoon 
2. Lamprino and Tregear 
3. Harwood 
4. Iorio and Corsale 

ــوان  ــتراتژي «عن ــگري و اس ــت در  گردش ــاي معیش ه
کـه لـزوم تغییـرات در     با بیان این »روستاهاي رومانی

زنـدگی  اقتصاد کشور رومانی لزوم ایجـاد تغییـرات در   
جهـت سـازگاري بـا اقتصـاد پیشــرفته      روسـتایی را در 

توجـه بـه جایگـاه     در این زمینه که شهري فراهم نمود
یک اسـتراتژي   عنوان  به جوامع روستاییدر  گردشگري

یـن روسـتاها   هاي اقتصادي در اپایهقوي جهت تقویت 
 Iorio and(. قـرار گرفـت   مـردان مـورد توجـه دولـت   

Corsale, 2012: 152(.  
) در پـژوهش خـود بـا    1394( تقدیسی و همکاران

 توسـعۀ عوامـل مـؤثر بـر     شناسـایی و تحلیـل  "عنـوان  
گردشگري در مناطق روستایی، مطالعه موردي: مناطق 

به این نتیجـه رسـیدند   ، " یرفتجروستایی شهرستان 
نیـاز گسـترش    و امکانات پـیش  ها زیرساختتوسعۀ که 

گردشـگري در منـاطق روســتایی شهرسـتان جیرفــت،    
بـین   دار معنـی و تفـاوت   نبـوده بخـش   چندان رضـایت 

میزان رضایتمندي مشاهده شـده نـزد کارشناسـان بـا     
 یزان رضایتمندي متوسـط وجـود دارد.  میانه نظري یا م

) در پژوهشــی بــا 1393( بروجنــی و احمدونــد يمهـد 
گردشـگري  توسـعۀ   هاي چالشواکاوي موانع و "عنوان 

نشـان   "میزبان روستایی در منطقه دنا؛ دیدگاه جامعه 
گردشــگري توســعۀ  )مــانععامــل (هشــت کــه دادنــد 

با چالش مواجه کـرده اسـت.    در منطقه دنارا روستایی 
 ،سـازمانی، اجتمـاعی  به ترتیب عبارتنـد از:  این هشت 

ــاهی ــهیالتی، رف ــی ،تس ــاطی، فرهنگ ــی و  ،ارتب مردم
هـاي گردشـگري در    تحلیلی بـر زیرسـاخت  « .اقتصادي

روش مقصــد اکوتوریســتی بنــد ارومیــه بــا اســتفاده از 
SWOT «     عنوان پژوهشی اسـت کـه توسـط ضـرابی و
) انجام یافته است. نتایج این پـژوهش  1393( همکاران

هـر چـه میـزان امکانـات و خـدمات و      نشان داده کـه  
بیشتر باشد بـه همـان   هاي گردشگري  تسهیالت مکان

 یابد. اندازه میزان رضایت گردشگران افزایش می
  

  پژوهش یشناس روش
و  اســت کــاربرديایــن پــژوهش از نــوع مطالعــات 

اطالعـات بـه روش توصـیفی و تحلیلـی      وتحلیل تجزیه
هـا بـه دو صـورت    است. روش گردآوري داده شده انجام
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شامل کتاب، مقـاالت  ( برداري فیشو از طریق  ياسناد
هـا  ، نتایج آمار و سرشماريها نامه پایانفارسی و التین، 

 ) وهـاي سـازمان میـراث فرهنگـی    همچنین گـزارش و 
 اسـت.  آمـده  دسـت   بـه  )و مصاحبه پرسشنامه( یدانیم

روستاهاي گردشـگرپذیر   نیز این پژوهشجامعه آماري 
 48کـه از ایـن تعـداد     اسـت استان آذربایجـان شـرقی   

و به روش تصـادفی  داراي بیشترین تعداد جاذبه  روستا
 حجـم نمونـه انتخـاب گردیـده اسـت.      عنـوان   بهساده 

 تعیین سـطوح برخـورداري نـواحی روسـتایی     منظور  به

هـا و مسـئله   با توجه به اهمیـت شـاخص   مورد مطالعه
مـورد   شـاخص  71هـاي الزم،   امکان دسترسی به داده

هـاي  شـاخص  مشـتمل بـر  که  است فتهرارزیابی قرار گ
ــت ــناختیجمعی ــدماتی  9( ش ــر)، خ ــاهی و  -متغی رف
، )متغیـر  7( یطـ یمحمتغیر)، کالبـدي و   14تفریحی (

 8( یپرورشمتغیر)، آموزشی و  11بهداشتی و درمانی (
متغیـر)   7( یارتباطمتغیر)،  8( ينهاد –متغیر)، اداري 

  ).1جدول ( استمتغیر)  7( یرساختیزو 

 
  متغیرهاي پژوهش: 1جدول 

 1394مأخذ: نویسندگان، 
  

اسـتفاده از مـدل    بـا  و هـا شـاخص  محاسبه از پس
گیـري  بـه تعیـین و انـدازه   » ویکور«و » تحلیل عاملی«

پرداختـه   روستاهاي مـورد مطالعـه  سطوح برخورداري 
پــردازي بــا شـد در ایــن میــان عملیــات آمــاري و داده 

صــورت  Excelو  SPSSافــزاري اسـتفاده از بســته نــرم 
ها نیز براي نمایش نتیجه داده GIS افزار نرمگرفته و از 

اسـت. سـاختار کلـی     شده  استفادهتصویري  صورت  به
  به شرح ذیل است: استفاده موردروش و مدل 

N  متغیرهاي مورد استفاده  

)، A6( محصل)، مردان A5( شاغل)، زنان A4( شاغل)، مردان A3( رشد)، نرخ A2( خانوارعد )، بA1( تیجمع  شناختیجمعیت
  )A9( مردان)، بیکاري A8( زنان)، بیکاري A7( محصلزنان 

رفاهی و  - خدماتی
  تفریحی

)، S7( کیمکان)، S6( خانه سفره)، S5( یینانوا)، S4( یبقال)، S3( زاده)، امامS2( مسجد)، S1( یتعاونفروشگاه 
)، S13( کودکان)، محل بازي S12( یورزش)، سالن S11( نیبنز پمپ)، S10( مسافرخانه)، S9( هتل)، S8( یسلمان
  )S14( یقصاب

)، P5( آسفالته)، راه P4( یعموم)، پارك P3( یعیطب هاي جاذبه)، تعداد P2( ییروستا)، بوستان P1( سبزفضاي   محیطی - کالبدي
  )P7( یانسانهاي ، تعداد جاذبه)P6( ییروستاطرح هادي 

  درمانی - بهداشتی
)، H5( بهداشتي خانه)، H4( خانواده)، پزشک H3( داروخانه)، H2( بهداشت)، مرکز H1( یعمومحمام 

)، آب شرب H9( يولوژیراد)، آزمایشگاه و H8( زبالهآوري )، سامانه جمعH7( مانیزا)، مرکز H6( دامپزشک
  )H11( اورژانس)، H10( یبهداشت

 )،E5( يا)، مرکز فنی و حرفهE4( رستانیدب)، E3( ییراهنما)، مدرسه E2( ییابتدا)، مدرسه E1( کودكمهد   پرورشی - آموزشی
  )P8( يگردشگرتخصصی کارکنان  آموزش ،)E7( يروزي شبانه)، مدرسهE6( یعمومي کتابخانه

)، I5( يگردشگر)، مرکز خدمات I4( یانتظام)، پاسگاه I3( اختالف)، شوراي حل I2( یاسالم)، شوراي I1( اریده  نهادي -اداري 
  )P8( يگردشگر، دفتر خدمات )I7( يکشاورز)، مرکز خدمات جهاد I6( یتعاونشرکت 

ي )، وسیلهC5( مخابرات)، دفتر C4( پست)، دفتر C3( پست)، صندوق C2( نترنتیا)، C1( لیموباآنتن دهی   ارتباطی
  )C7( مجله)، دفتر فروش روزنامه و C6( یعمومنقلیه 

)، S5( احمر)، ایستگاه حالل S4( ینشان آتش)، ایستگاه S3( بانک)، شعبه S2( يشهر)، گاز S1( يسراسر برق  زیرساختی
 )S7( آبي )، سیستم تصفیهS6( ياضطرار موتوربرق
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  )1394، نویسندگان( مدل اجرایی پژوهش :1شکل 

 
ــایج مطــابق  ــا نت میــزان همبســتگی  )2جــدول (ب

KMO    بـوده بیــانگر   724/0در ایـن پــژوهش برابـر بــا
  مناسب بودن مدل براي پژوهش است.

 ایـن پـژوهش،   همچنین با توجـه بـه ایـن کـه در    
 از اسـتفاده  بـا  اسـت؛ بنـابراین   Rنـوع   از عاملی تحلیل

 هر نسبی اهمیت و عوامل مشترك همبستگی، ماتریس
کـه در ایـن پـژوهش     گـردد معلوم مـی  رهایمتغ از یک

باشد  5/0 باالي ها آنمتغیرهایی که ضریب همبستگی 
  .است شده  حذفانتخاب و بقیه متغیرها 

ــور ــدل ویک ــور، : 1م ــک ویک ــرروش تصــمیمی  يگی
ي است که گیرحل یک مسأله تصمیم يچندمعیاره برا

 و ارائـه  روش را این 1998 سال در تزنگ و اپریکوویک
 ایـن . دادنـد  توسعۀ آن را 2007 تا 2002 هاي سال در

ــه روش ــی ک ــر مبتن ــه ب ــزي برنام ــوافقی ری ــائل ت  مس
ــري تصــمیم ــد گی ـــمعی چن ــا مســائلی اســت، ارهـــ  ب

 قرار یــارزیاب وردــم را ناسازگار و نامتناسب معیارهاي
 Opricovic and Tzeng, 2007; Serafim( دهـد  یمـ 

and Gwo-Hshiung, 2004 .(روي روش ایـــــن 
 تمرکـز  هـا  گزینه مجموعه یک از و انتخاب يبند دسته
 بـا  مسـئله  یـک  بـراي  را سازشـی  هـاي جواب و داشته

 است قادر که طوري به کند، می تعیین متضاد معیارهاي
 تصـمیم  یـک  بـه  دسـتیابی  بـراي  را گیرنـدگان  یمتصم

  ).1389 دهد (امیري و دارستانی، یاري نهایی
                                                             
1. Vikor Model 

  مطالعه موردمعرفی محدوده 
 47830ســتان آذربایجــان شــرقی بــا وســعت     ا

ترین استان شمال ترین و پرجمعیتبزرگ لومترمربعیک
غربی ایران و یازدهمین استان بزرگ کشـور محسـوب   

 45مـدارهاي   در جغرافیاییشودکه از نظر موقعیت می
درجـه   36دقیقه و  30درجه و  47دقیقه و  5درجه و 

اســت (ملکــی و  قرارگرفتــهدرجــه  39دقیقــه و  22و 
. رود ارس حدود شمالی آن را بـا  )59: 1394همکاران، 

آذربایجــان، ارمنســتان و ایالــت  جمهــوريکشــورهاي 
از سـمت غـرب و    ،کندنخجوان مشخص می خودمختار

هاي آذربایجان غربـی و زنجـان و از   ا استانجنوب نیز ب
در  سمت شرق نیز با استان اردبیل مرز مشـترك دارد. 
 20حــال حاضــر اســتان آذربایجــان شــرقی داراي     

ــتان،  ــهر و  59شهرس ــش،  44ش ــتان و  142بخ دهس
آخــرین  اســاس بــر. اســتداراي ســکنه  آبــادي 2772

سرشماري عمـومی نفـوس و مسـکن تعـداد جمعیـت      
 2/69نفــر بــوده کـه از ایــن تعــداد   3724620اسـتان  

درصد را سـاکنان   8/30درصد را جمعیت شهرنشین و 
سرشماري عمومی نفـوس و  ( دهندروستاها تشکیل می

  ).1390مسکن، 
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  گیري نمونهازمون کفایت : 2 جدول
  تحلیل عاملی مدل

 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
724/0 

 آزمون بارتلت

 357/3304 کاي اسکور مقدار

Df 68 

Sig 000/0 
 1394، سندگانینو مأخذ:

  

  
 )1394، نویسندگان( روستاهاي گردشگرپذیر استان آذربایجان شرقی توزیع فضایی: 2 شکل

  

ي گردشـگري  روستا 170این استان داراي بیش از 
روستا که داراي بیشترین جاذبه  48از این تعداد  ،است

و همچنین بیشترین سـطح ورود گردشـگران هسـتند،    
 است. قرارگرفتهی بررس مورد

 
  استان ریپذ گردشگر: روستاهاي 3 جدول

 تعداد جاذبه شهرستان نام آبادي
گردشگران 

 شهرستان نام آبادي  واردشده
تعداد 
 جاذبه

گردشگران 
  وارد شده

 16548 4 اسکو عنصرود  3425 3 چاراویماق پیرسقا
 87412 2 اسکو کندوان  4213 4 کلیبر مکیدي
 9631 2 سراب اسبفروشان  5647 5 جلفا کردشت
 16847 3 آذرشهر چراغیل  6874 4 کلیبر اینه لو
 11500 4 اسکو مجارشین  9125 4 جلفا دوزال

 7450 3 آذرشهر قرمزگل  10214 4 جلفا آشتبین
 8745 3 آذرشهر بادامیار  11241 5 جلفا نوجه مهر
 14800 2 آباد بستان خشکناب  7455 4 اهر پشتاب
 15477 2 میانه بلوکان  8544 4 ورزقان استمال
 22450 3 مراغه شهريیاي   4253 3 اهر چیناب
 24905 3 شیر عجب بارازلو  12546 5 مرند زنوزق
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 15476 2 شیر عجب لو رحمان  8254 4 ورزقان جوشین
 4200 5 بناب صور  9852 3 اهر کاسین
 11476 3 شیر عجب گنبد  7546 3 مرند کندلج
 4806 5 بناب توته خانه  4215 3 ورزقان دیوجان

 6555 3 میانه چنار  6522 4 اهر آباد عیش
 4562 3 هشترود دربند  4525 3 شبستر سهرل

 25541 3 مراغه علویان  4565 3 شبستر سرکندیزج
 21360 4 مراغه نوا  5439 3 هریس مقصودلو

 12033 3 هشترود بزوجیق  6452 2 هریس اسماعیل کندي
 35323 3 مراغه چکان  4223 2 سراب سرچشمه
 16453 2 مراغه ورجوي  21547 1 تبریز لیقوان

 9002 2 میانه آباد جمال  52365 3 تبریز سفیده خان
 16978 4 کلیبر اوراسین  3546 1 ملکان آق منار

  1394، شرقیمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان آذربایجانمأخذ: 
 

داراي  ،روستاي انتخاب شـده در ایـن پـژوهش    48
 02/51جمعیـت بـوده کـه از ایـن تعـداد       نفر 37053

ــردا  ــد را م ــکیل   98/48ن و درص ــان تش ــد را زن درص
سـطح سـواد هـم نـرخ باسـوادي در       نظـر  ازدهند.  می

کـه از   اسـت درصـد   75/87روسـتاهاي فـوق برابـر بـا     
یی اسـتان حـدود شـش    میانگین سـطح سـواد روسـتا   

همچنین ایـن تعـداد روسـتا داراي     درصد بیشتر است؛
آمار  اساس بربوده که  شده شناختهجاذبه  153بیش از 

ی و گردشـگري  دسـت  عیصـنا سازمان میراث فرهنگـی،  
 1392لغایـت   1385استان آذربایجان شـرقی از سـال   

 اند.نفر از این روستاها بازدید کرده 5457645بیش از 
 

 هاي پژوهشیافته
تـرین  جهت پاسـخگویی بـه ایـن سـؤال کـه مهـم      

 توســعۀهــاي مــورد نیــاز بــراي امکانــات و زیرســاخت
گردشگري مناطق روستایی اسـتان آذربایجـان شـرقی    

سـازي مـدل تحلیـل    ها هستند؟ اقـدام بـه پیـاده   کدام
 71نتـایج حاصـل از آن،    بـر اسـاس  عاملی نموده کـه  

عامـل بـه صـورت     8متغیر بارگـذاري شـده در قالـب    
  به دست آمده است. 4جدول 

  
  )1394شده (نویسندگان،  بارگذاري هايشاخص و شده استخراج نهایی : عوامل4 جدول

  1394مأخذ: نویسندگان، 
 

ــن    ــه ای ــه ب ــا توج ــل ب ــن تحلی ــار   در ای ــه معی ک
درصد از واریـانس   652/21یی تنها  به شناختی جمعیت

عامـل معرفـی    نیتـر  مهـم  عنوان  بهدهد را توضیح می
ـ   کـه  چـرا گردد می ه شـاخص، بارگـذاري شـده و    بـا نُ

مقدار   استفاده مورد متغیرهاي  عنوان عامل
  ویژه

درصد 
 واریانس

واریانس 
 تجمعی

A1, A2, A3, A4, A24,A25,A26,A27.A28  241/7  شناختی جمعیت  652/21  652/21 

 ,A5, A6, A8, A13, A14, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35  رفاهی و تفریحی -خدماتی
A36  650/5  254/15  906/36 

A9, A10, A11, A18, A39, A40  415/3  محیطی -کالبدي  620/12  526/49 
 A45, A57, A58, A59, A60, A61, A62  642/2 476/8 002/58  ارتباطی
 A23, A41, A42, A43, A44, A54, A55  264/2 121/8 123/66  نهادي –اداري 

A16, A17, A21, A22, A51, A52, A56 021/2 پرورشی -آموزشی  025/5  148/71 
 A46, A63, A64, A65, A66, A67, A68 995/1 987/4 135/76  زیرساختی
A12, A15, A19, A37, A38, A43, A47, A48, A49, A50, A54  675/1  درمانی -بهداشتی  241/4  792/80 
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گانـه دارد کـه   را در بین عوامـل هشـت   ریتأثبیشترین 
هـاي  وجـود رابطـه معنـادار بـین شـاخص      دهنده نشان

ــژه عامــل   قرارگرفتــه ــن عامــل اســت. مقــدار وی در ای
 13اسـت کـه بـا     650/5رفـاهی و تفریحـی    -خدماتی

درصد از واریـانس   254/15عامل بارگذاري شده حدود 
محیطـی   -دهد. عامل کالبـدي را محاسبه و توضیح می

واریـانس را  درصـد از   620/12، 415/3با مقـدار ویـژه   
نماید همچنین در این عامل محاسبه کرده و تفسیر می

شش عامل بارگذاري شده است. عامل ارتباطی با هفت 
حـدود   642/2شاخص بارگذاري شده و با مقدار ویـژه  

دهد. درصد از واریانس را محاسبه و توضیح می 476/8
 بـوده کـه   264/2نهادي بـا مقـدار ویـژه     -عامل اداري

نمایـد؛  ز واریانس را توضیح و تفسیر میدرصد ا 121/8
در این عامل هفت عامل بارگذاري شـده اسـت. عامـل    

آموزشی و پرورشی داراي هفت عامل بارگـذاري شـده   
از  درصـد  025/5حدود  021/2ي است و با مقدار ویژه
زیرساختی بـا مقـدار    عامل .دهد یمواریانس را توضیح 

بـا هفـت    رادرصـد از واریـانس    987/0، 995/1ي ویژه
مقدار  تیدرنهادهد. شاخص بارگذاري شده توضیح می

 21/4کـه   اسـت  675/1ي عامل بهداشتی برابر بـا  ویژه
عامل بارگذاري شده توضیح  11با  درصد از واریانس را

درصد از  792/80هشت عامل فوق  درمجموعدهد. می
ــانس را   ــرات واری ــیتبتغیی ــی نی ــی از  م ــد. بعض نماین

ها در مقایسـه  بارگذاري شده در این عاملهاي شاخص
هـاي دیگـر از تـوان بیشـتري بـراي تفسـیر       با شاخص

نمودار سـنگی ریـزه نیـز     که هستندواریانس برخوردار 
 .)3شکل دهد (نحوه پراکندگی متغیرهاي را نشان می

  

 
 .)1394(نویسندگان، هاي پژوهش شاخص زهیر سنگ: نمودار 3شکل 

  

 نیشـتر یبهایی که شاخص تعداد هریزنمودار سنگ
ایـن نمـودار    واقع در. دهدنمایش می اندتأثیر را داشته

ــر    ــه ه ــوط ب ــی مرب ــانس کل ــامی تصــویري از واری تم
از طوري کـه  بنابراین همان ؛است گانه 68هاي  شاخص

 هـاي ترتیب شـاخص  پیداست بهریزه هم نمودار سنگ

)، 715/0( تیـ جمع)، نـرخ رشـد   754/0( شاغلمردان 
ــه ــداد جاذب ــاي تع ــیطبه ــل  613/0( یع ــود دک )، وج

ــه )، وســیله591/0( مخــابرات ــوم نقلی )، 582/0( یعم
)، 525/0( هــازبالــه آوري)، جمــع565/0( ســبز يفضــا

)، مرکـــز 312/0( آســـفالته)، راه 501/0( مســـافرخانه
 یانتظـام ) و وجـود پاسـگاه   287/0( گردشگرراهنماي 

اند. در رابطه با بیشترین تأثیر مثبت را داشته )251/0(
هـاي روسـتایی در   گذاري در زیرسـاخت میزان سرمایه

شـکل  روستاي مورد مطالعه نیـز، نتـایج حاصـل از     48
 1392لغایـت   1385دهـد کـه از سـال    ) نشان مـی 4(

امکانــات گــذاري مربــوط بــه بیشـترین حجــم ســرمایه 
رفاهی بوده است که در طول هشت سال در  -خدماتی
گـذاري شـده   میلیارد تومـان سـرمایه   717/52مجموع 

است. عامل بعدي مربوط به امکانات زیرسـاختی بـوده   
که شامل برق، آب شرب، گـاز و... بـوده کـه در طـول     

گــذاري میلیــارد ریــال ســرمایه 013/43هشــت ســال 
نیـز   گـذاري  سرمایه صورت گرفته است. کمترین میزان

میلیـارد   653/6(شناختی  جمعیتهاي مربوط به عامل
میلیـــارد ریـــال) و  091/7( ينهـــاد -تومــان)، اداري 

  میلیارد تومان) بوده است. 986/7( یارتباط
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  روستاهاي گردشگري استان  گذاري در زیرساخت: توزیع سرمایه4 شکل

  )1394 (نویسندگان،
  

ــل ا  ــایج حاص ــزان    نت ــین می ــاط ب ــی ارتب ز بررس
ها با تعداد گردشگران وارد گذاري در زیرساخت سرمایه

) بـوده  5نمودار (شده به مناطق روستایی نیز مطابق با 
  .است

 

  
  ها با تعداد گردشگران وارد شده گذاري در زیرساختسرمایه ارتباط :5 شکل

  )1394(نویسندگان، 
  

ماي کلی نمودار بیـانگر وجـود اثـر مثبـت بـین      ش
ي گردشگران و میـزان بازدیـد   گذاري در زمینهسرمایه

 بـر اسـاس  دهد. گردشگران از این روستاها را نشان می
 گـذاري  سـرمایه ، میزان کل 1385آمار موجود در سال 

ــاخت ــت در زیرس ــاي هش ــه ( ه ــر) در  68گان  48متغی
میلیارد تومـان بـوده    8/1روستاي مورد مطالعه برابر با 

میلیــارد تومــان  98/5بــه حــدود  1392کــه در ســال 
گـذاري،  با افزایش سطح سـرمایه  زمان همرسیده است. 

تعداد گردشگران وارد شده به این روستاها نیز در سال 
درصـد   40/63نفر بوده که با  1038976با برابر  1385

رسیده  1392نفر در سال  1639959افزایش به حدود 
دهـد  هاي نمودار فوق نشان مـی است. همچنین بررسی

گــذاري، میــزان کــه بــا وجــود ســیر صــعودي ســرمایه

ــال   ــده در س ــگران وارد ش ــا  1388گردش ــا  1390ت ب
ي آن مربوط به کاهش مواجه بوده است که علت عمده

منجـر بـه کـاهش ورود    بندي بنزین بـوده کـه   همیهس
ــت  ــگرانی اس ــن    گردش ــتان وارد ای ــارج اس ــه از خ ک
ي رهـه اند و در مقابـل در همـین ب  روستاهاي فوق شده

زمانی تعداد گردشگران داخـل اسـتانی وارد شـده، بـه     
با شیب بیشتري افزایش یافتـه   عد مسافت کمتردلیل ب
ط بـه میـزان   هـاي مربـو  همچنین میزان بررسـی  است؛

دهـد  گذاري به تفکیک شهرستان نیز نشان مـی سرمایه
هـا  گـذاري در زیرسـاخت  که بیشترین میـزان سـرمایه  

سـکو، تبریـز و شهرسـتان مراغـه     مربوط به شهرستان اُ
 بوده است.
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  .)1394(نویسندگان، گذاري و گردشگران وارد شده به روستاها : میزان سرمایه6 شکل

  
در این مرحله با استفاده از مـدل ویکـور اقـدام بـه     

 ریگردشگرپذبندي سطح برخورداري روستاهاي اولویت
هــا انــات و زیرســاختاسـتان آذربایجــان شــرقی از امک 

ی بررس مورددلیل حجم زیاد روستاهاي  نموده است. به
و همچنین طوالنی بودن فرآیند محاسبات مدل ویکـور  
در این قسـمت فقـط نتـایج نهـایی مربـوط بـه سـطح        

استان از امکانات و  ریگردشگرپذبرخورداري روستاهاي 
 منظـور   بـه نمـوده اسـت. در ایـن مرحلـه      هازیرساخت

و همچنــین وزن دهــی امتیــاز    هــاداده آوري جمــع
روستاهاي مورد مطالعه میانگین روستاها از نظر تمامی 

  متغیر به دست آمده است. 71

 
  گذاريي متغیرها از نظر اولویت سرمایهبند رتبه :5جدول 

 اولویت
  گذاري سرمایه

میانگین 
 ویکور

میزان 
 ویکور

 نام متغیر

 – 08/0  اول
)، آنتن 827/0( یعیطب هاي جاذبه)، 854/0مسافرخانه ()، 880/0( غاتیتبل)، 886/0هتل (  865/0  1

  )801/0آسفالته ()، راه 803/0فروشگاه ()، 809/0( نترنتیا)، 818/0( لیموبادهی 

  732/0  8/0 -6/0  دوم

)، 882/0( يگردشـگر )، مرکز خـدمات  795/0( يگردشگرحوزه  کارکنانآموزش تخصص 
 یعمــوم)، حمــام 732/0( یسـنت  خانــه ســفره)، 861/0اورژانـس ( )، 879/0بانــک (شـعبه  

احمـر   هـالل )، 637/0( یبقـال )، 650/0( یینـانوا )، 683/0( یعمـوم )، وسیله نقلیه 712/0(
)608/0(  

  502/0  6/0 - 4/0  سوم

ــارك  ــومپ ــمکان)، 585/0( یعم ــرب)، آب 580/0( کی ــاز)، 571/0( ش ــرق)، 568/0( گ  ب
)، 517/0( نیبنـز  پمـپ )، 551/0( یانسـان  هاي جاذبه)، 563/0( ییروستا)، بوستان 566/0(

 مخابرات)، دفتر 470/0( ياریده)، 488/0( کودکان)، محل بازي 501( یانتظامپاسگاه نیرو 
)، سیستم 444/0مراکز مذهبی)(( زاده)، امام451/0( مسجد)، 457/0( سبز)، فضاي 463/0(

)، 416/0( مـان یزا)، مرکـز  421/0( بهداشـت )، خانه 429/0( داروخانه)، 431/0( زبالهدفع 
)، دفتـر  408/0( یقصـاب )، 408/0( ینشـان  آتـش )، 409/0( بهداشـت /)، خانه 412( پزشک

  )402/0( گردشگرانشرکت تعاونی  )،404/0( یسلمان)، 406/0( مخابرات

  344/0  4/0 - 2/0  چهارم

 ياضـطرار )، برق 365/0( یورزش)، سالن 377/0( آب)، سیستم تصفیه 380/0( يهادطرح 
 مهــدکودك)، 340/0( اخــتالف)، شــوراي حــل 346/0( فعــال)، شـوراي اســالمی  354/0(
)، فنی و 273/0( رستانیدب)، 280/0( ییراهنما)، مدرسه 310/0( ییابتدا)، مدرسه 315/0(

)، 229/0( شـاغل )، مـردان  231/0( پست)، دفتر 240/0( پست)، صندوق 256/0( ياحرفه
 )204/0( مجالت)، دفتر فروش روزنامه و 211/0( يروز شبانهمدرسه 

  122/0  0 - 2/0  پنجم

 يولـوژ یراد)، آموزشـگاه و  170/0خـانوار ( )، بعـد  180/0( تیجمع)، 187/0محصل (زنان 
)، 138/0شـاغل ( )، مـردان  146/0( تیـ جمع)، نـرخ رشـد   157/0زنان ()، بیکاري 169/0(

)، 111/0( يکشـاورز )، مرکـز خـدمات جهـاد    127/0دامپزشک ()، 131/0مردان (بیکاري 
  /)099( یعموم)، کتابخانه 101/0محصل (مردان 

  1394مأخذ: نویسندگان، 
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بنــدي ضــرورت نتــایج جــدول مربــوط بــه اولویــت
د که اولویت اول ها نشان دازیرساختگذاري در سرمایه
هاي رفاهی و زیرساخت بیشتر مربوط بهگذاري سرمایه

ــن زیرســاخت خــدماتی اســت  رادرصــد  26/11هــا ای
ــامتی و    ــاي اق ــامل متغیره ــتر ش ــکیل داده و بیش تش

ــتند.   ــاطی هس ــرورت   ارتب ــر ض ــدي از نظ ــت بع اولوی
درصد از متغیرها بوده  06/14 گذاري نیز شامل سرمایه

و همانند بیشـتر متغیرهـاي گـروه اول داراي کـارکرد     
خدماتی و رفاهی هستند ولی در مقایسه با گروه اول از 

یت وگذاري کمتري برخوردار هستند. اولاولویت سرمایه
 61/35 گذاري نیزسوم متغیرها از نظر ضرورت سرمایه

اي کـارکرد  درصد متغیرها را شامل شـده و بیشـتر دار  
ــدبهداشــتی و خــدمات عمــومی هســتند. گــروه    يبع

درصـد از مجمـوع کـل     53/22چهارم) متغیرهـا نیـز   (
نهـادي و   داراي کارکرد عمدتاًمتغیرها را شامل شده و 

در نهایـت آخـرین گـروه از     با رویکرد آموزشی هستند؛
درصـد از متغیرهـا بـوده و     60/16متغیرها نیز شـامل  

  تماعی هستند.بیشتر داراي کارکرد اج
  

 هاي گردشگريگذاري در زیرساختي روستاها از نظر اولویت سرمایهبند رتبه :6جدول 
 اولویت

  گذاري سرمایه
میانگین 

 ویکور
میزان 
 ویکور

 نام روستا

  891/0  1 -08/0  اول

)، 848/0)، رحمانلو (817/0)، بارازلو (813/0)، یاي شهري (808/0)، بلوکان (802/0خشکناب (
)، علویـان  882/0)، دربنـد ( 870/0)، چنـار ( 869/0)، توتاخانـه ( 860/0)، گنبـد ( 854/0صور (

ــوا ()، 919/0( ــبزوج)، 944/0ن ــان ()، 954/0( قی ــال)، 969/0)، ورجــوي (968/0چک ــاد جم  آب
  )992/0ین ()، اوراس975/0(

  704/0  8/0 -6/0  دوم
)، سفیده خان 662/0)، لیقوان (627/0)، سرچشمه (625/0)، اسماعیل کندي (614/0مقصودلو (

)، چراغیل 741/0)، اسبفروشان (724/0)، کندوان (717/0)، عنصرو (714/0)، آق منار (674/0(
  )789/0)، بادامیار (783/0)، قرمزگل (752/0)، مجارشین (742/0(

)، 544/0)، دیوجــان (512/0)، کنــدلج (495/0)، کاســین (442/0)، جوشــین (420/0زنــوزق (  518/0  6/0 - 4/0  سوم
  )595/0)، سرکنددیزج (587/0)، سهرل (549/0( آباد عیش

)، نوجه 280/0)، دوزال (278/0)، آشتبین (265/0)، اینه لو (264/0)، کردشت (257/0مکیدي (  308/0  4/0 - 2/0  چهارم
 )387/0)، چیناب (364/0)، استمال (339/0)، پشتاب (338/0(مهر 

  )170/0( رسقایپ  170/0  0 - 2/0  پنجم
  1394مأخذ: نویسندگان، 

 
ــدول (در  ــتاهاي  )5ج ــگرپذروس ــتان  ریگردش اس

بنــدي شــده و آذربایجــان شــرقی بــه ترتیــب اولویــت 
)، 257/0( يدیـ مک)، 170/0( رسـقا یپروستاهایی مانند 

ــت ــورداري  267/0( کردشـ ــطح برخـ ــاال) از سـ  و بـ
ــد   ــتاهایی مانن ــروس ــال992/0( نیاوراس  آبــاد)، جم

) کمترین سطح برخـورداري  969/0( يورجو)، 975/0(
درصـد   08/0 ،فـوق همچنین برابر جـدول   اند؛داشتهرا 

یـک روسـتا) در وضـعیت بسـیار برخـوردار،      ( روسـتاها 
از برخورداري مناسب،  روستا) 9( روستاها رصد 75/18
ــد 66/16 ــتاها درصـ ــعیت   8( روسـ ــتا) در وضـ روسـ

 13( روسـتاها درصـد   08/27برخورداري نیمه مناسب، 
ــب و    ــورداري نامناس ــعیت برخ ــتا) از وض  41/35روس

روسـتا) در وضـعیت برخـورداري     17( روسـتاها درصد 

کـل   بسیار نامناسب قـرار گرفتنـد. سـطح برخـورداري    
بیــانگر ســطح  اســت کــه 654/0اســتان نیــز برابــر بــا 

ي فـوق بیـانگر   بنـد  رتبـه برخورداري نامناسـب اسـت.   
هـا بـا تعـداد    انطبـاق زیرسـاخت   ازنظرجایگاه روستاها 

به روستاها بوده اسـت. دوم اینکـه    واردشدهگردشگران 
مشخص شد روستاهایی مانند کندوان، چکان، علویـان،  

سبت بـه دیگـر روسـتاها، تعـداد     نوا، گنبد، بارازلو که ن
بیشتري از گردشگران را در طول یـک سـال بـه خـود     

-اند ولی به دلیل ناکافی بودن زیرساختاختصاص داده
بنـدي  ها با نیازهاي گردشگران در انتهاي جدول رتبـه 

ویکور قرار گرفتنـد. البتـه ایـن امـر در رابطـه بـا نـوع        
 مثــال عنــوان  بــههــا متفــاوت بــوده اســت زیرســاخت

-ي کمتري با مرکز استان داشـته روستاهایی که فاصله
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 شـناختی جمعیـت برخـورداري از متغیرهـاي    ازنظراند 
ــه دیگــر روســتاها از وضــعیت   ــر مناســبنســبت ب ي ت

هـا  ختبرخوردار هسـتند، ولـی در مـورد سـایر زیرسـا     
همچنین نتایج جدول فوق نشان داد که  صادق نیست؛

بــه روســتاها بــه میــزان  واردشــدهمیــزان گردشــگران 

هـاي جمعیتـی بـزرگ    نزدیکی این روستاها بـه قطـب  
مانند تبریـز، مراغـه تبعیـت کـرده اسـت؛ بـه عبـارتی        
روستاهایی کـه نزدیـک مراکـز بـزرگ جمعیتـی قـرار       
گرفتند از تعداد گردشگران بیشتري را به خـود جـذب   

  نمودند.
  

  
  )1394نویسندگان، ( استانگذاري در روستاهاي گردشگرپذیر بندي ضرورت سرمایه: اولویت7 شکل

  

) نشـان  7شـکل (  لیـ تحل و  هیـ تجزنتایج حاصل از 
جنـوب غربـی اســتان و در    دهـد کـه در محــدوده  مـی 

و مراغـه   شـیر  عجـب شهرهایی مانند اسـکو، آذرشـهر،   
ي گردشـگر  يجاذبهتعداد بیشتري از روستاهاي داراي 

اسـت.   شده واقعدر مقایسه با روستاهاي شمالی استان 
همچنین روستاهاي واقـع در جنـوب غربـی اسـتان در     

 ازنظـر شمال استان  ریپذ گردشگرمقایسه با روستاهاي 
گــذاري از اولویــت بــاالتري برخــوردار اولویـت ســرمایه 
توان در نزدیکی نسـبی  این امر را می هستند؛ که دلیل

این روستاها به مرکز اسـتان کـه ایـن نزدیکـی باعـث      
ــه ایــن   مراجعــت بیشــتر گردشــگران از شــهر تبریــز ب
روستاها بوده است و همچنین نزدیکی این روستاها بـه  
ــذب     ــزان ج ــز در می ــدوان نی ــتی کن ــتاي توریس روس
گردشگر بیشـتر اثرگـذار بـوده اسـت. از طرفـی نتـایج       

ــودن   حا ــت ب ــه در اولوی ــان داد ک ــی نش صــل از بررس
هــاي میانــه ي در روســتاهاي شهرســتانگــذار هیســرما

بیشتر به دلیل نزدیکی روسـتاهاي ایـن شهرسـتان بـه     
و در شهرسـتان هشـترود نیـز     زیـ تبربه  زنجان آزادراه

  دلیل نزدیکی راه ارتباطی مراغه به تهران بوده است. به
 

  گیري و پیشنهاداتنتیجه
 يگردشـگر که در این مقاله بحث شد  يطور همان

 خصــوص  بــه و کشــورها ياقتصــاد توســعۀ و رشــد در
  به. دارد سزاب یتیو اهم نقش توسعۀ حال در يکشورها

 و ياقتصـاد  یتیفعال منزله به نبه آ یگروه که اي گونه
 مطالـب  بـه  توجـه  بـا  .نگرنـد  یم صنعت کی جهینت در

ــه فــوق،  منــاطق در توســعۀ عملکــرد بهبــود منظــور ب
شــناخت  لــزومو  ی اســتان آذربایجــان شــرقیروســتائ

گونه مناطق و گردشگري این توسعۀمتغیرهاي مؤثر در 
بنــدي آنهــا از نظــر میــزان اهمیــت همچنــین اولویــت

سـطوح   تعیـین  جهـت  پـژوهش  ایـن  گذاري درسرمایه
 جانیآذربااستان  ریگردشگرپذروستاي  48برخورداري 

  تکنیـک  از اسـتفاده  با شده سازينرم متغیر 68 ی،شرق
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یافـت و سـهم    تقلیل دارمعنی عامل 8 به عاملی تحلیل
 لـــامـــع 8 مجموعمشخص شد.  توسعۀهر عامل در 

و  پوشـاند می را واریانس از درصد 79/80جمعاً  ادشدهی
درصـد   65/21یی تنها  به) شناختیجمعیتعامل اول (

، 25/15ترتیـب   کند و عوامـل بعـدي بـه   را محاسبه می
ــد از  24/4و  98/4، 02/5، 12/8، 47/8، 62/12 درصــ

دهنـد. همچنـین   و توضیح می کرده واریانس را محاس
ي نحـوه  هـا در زمینـه  نتایج حاصل از بررسی بر اساس

هـاي گردشـگري منـاطق    توزیع امکانـات و زیرسـاخت  
هـاي پـژوهش   روستایی استان آذربایجان شرقی، یافتـه 

گذاري هاي اخیر بیشترین سرمایهلنشان داد که در سا
و تفریحـی و   هاي رفاهی، خدماتیمربوط به زیرساخت

ــرمایه  ــزان س ــرین می ــل   کمت ــه عام ــوط ب ــذاري مرب گ
رفی ي بوده است. از طدنها –و اداري  شناختی جمعیت

گـذاري میـزان ورود    متناسب بـا ایـن افـزایش سـرمایه    
ــی از شــرایط   ــذیري جزئ ــا وجــود تأثیرپ گردشــگران ب
اقتصادي جامعه و همچنین تصمیمات گرفتـه شـده از   
سوي مدیریت کالن کشور، افزایش یافته و این افزایش 
یافتگی تعداد گردشـگران بیشـتر مربـوط بـه امکانـات      

ي بعد متـأثر از  رفاهی، خدماتی و تفریحی و در مرحله
بـوده   )از، آب آشـامیدنی و... برق، گـ ( یرساختیزعامل 
گـذاري مربـوط   همچنین بیشترین میزان سرمایه است؛

هاي اسکو، تبریز و مراغه بوده که متناسب به شهرستان
گـذاري بیشـترین میـزان بازدیـد     با این میزان سـرمایه 

  ها بوده است.گردشگران نیز مربوط به این شهرستان
مـدل ویکـور نشـان داد     سازي پیادهنتایج حاصل از 

ــا    ــا ب ــروه اول متغیره ــه دو گ ــد د 43/25ک اراي درص
داراي  عمـدتاً بـوده و   گـذاري بیشترین ضرورت سرمایه

ــا    ــد ب ــی دارن ــدماتی و راه ــارکرد خ ــپس  34/25ک س
بـا   مطالعـه  مـورد هـاي  شـاخص  بر اسـاس بندي  سطح

 در نهایـت استفاده از مدل ویکـور صـورت گرفتـه کـه     
 پـنج از امکانـات در   سـطح برخـوردار   لحاظ ازروستاها 

بنـدي صـورت   سـطح  بر اساسبندي شدند. سطح رتبه
 توسـعۀ  در سـطح با یـک روسـتا)   (درصد  08/0گرفته 

درصد (با نه روسـتا) در سـطح    75/18و  بسیار مناسب
بـا هشـت روسـتا) در سـطح     (درصـد   66/16مناسب و 

بـیش   این در حالی است که اند قرارگرفته مناسب مهین

در وضـعیت نامناسـب و    روسـتا)  30درصد ( 51/64از 
بسیار نامناسب قرار گرفتند؛ بنابراین با توجه به ضرایب 

توان ادعا کـرد کـه میـزان برخـورداري     برخورداري می
اسـتان آذربایجـان شـرقی از     ریپذگردشـگر روسـتاهاي  

افـزایش   به شمال و با دور شدن از مرکز اسـتان  جنوب
داري ی نه به خاطر برخورافتگی شیافزایابد ولی این می

ــر    ــه خــاطر مراجعــت کمت ــه ب ــات بلک بیشــتر از امکان
به عبـارتی امکانـات روسـتاهاي     گردشگران بوده است.

در آن  نزدیک به مرکز استان که قطب جمعیتی تبریـز 
 نیازهاي گردشگران نیسـت؛  قرار داشته است، جوابگوي

کـه روسـتاهاي جنـوبی اسـتان در      همچنین علت این
 ياسـتان تعـداد بیشـتر   مقایسه با روسـتاهاي شـمالی   

 اوالًانـد ایـن اسـت کـه     به خود جـذب کـرده   گردشگر
کشــیدگی مســاحت اســتان بــه ســمت شــمال باعــث  

شـده و کوهسـتانی    ریپذگردشگرپراکندگی روستاهاي 
بودن منطقه نیز دسترسی به این روستاها را نسبت بـه  

بنابراین ؛ تر نموده استروستاهاي جنوبی استان مشکل
با در نظر گرفتن نتایج حاصل از این پژوهش که شامل 
ــاختی روســتاهاي      ــی و زیرس ــایی، جمعیت ــاد فض ابع

 بـه را بررسی نمـوده اسـت پیشـنهادهاي     ریپذگردشگر
برخـورداري   تیـ درنهازیر بـراي رفـع موانـع و     صورت 

  گردد:هرچه بیشتر روستاها ارائه می
امکانـات   بهتر است که همواره نیازسنجی واقعـی از 

هـاي گردشـگران   همچنین نیازهـا و خواسـت   موجود و
صورت گیرد تا بتوان با برآورده نمودن علمی و منطبق 
بر واقعیات نیازهـاي گردشـگران را بـه بهتـرین شـکل      

 پاسخ داد.
کـه بیشـترین متغیرهـا مربـوط بـه       وجـود ایـن   با

متغیرهاي مورد بررسی در این پژوهش در قالب عامـل  
ــت ــناختیجمعی ــی    ش ــد ول ــاي گرفتن ــعۀ ج ي توس

خـدماتی و   -هـاي رفـاهی  گردشگري بیشترین از عامل
زیرسـاختی تـأثیر پذیرفتـه     تفریحی و همچنین عامـل 

هـاي آتـی بـه ایـن دو     گـذاري است بنابراین در سرمایه
گردیـــده و اقـــدام بـــا ایجـــاد عامـــل توجـــه ویـــژه 

هایی مانند اماکن اقامتی، سرویس بهداشتی،  زیرساخت
 تعمیر خودرو و... نمودخدمات 

کـه حجـم بازدیـد گردشـگران از      با توجه بـه ایـن  
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روستاهاي پیرامونی روسـتاي کنـدوان بیشـتر از دیگـر     
تـوان در شـمال اسـتان    روستاها بوده است بنابراین می

که نسبت به دیگـر روسـتاها از    نیز یکی یا دو روستا را
قابلیت بیشتر براي جذب گردشگري دارد، انتخـاب و از  

ریــق آن زمینــه را بــراي ورود گردشــگران بــه ســایر ط
ــراهم نمــود. ــه تمرکــز نســبی   روســتاها ف ــا توجــه ب ب

ي جنـوبی اسـتان و   در نیمـه  ریپذگردشـگر  يروستاها
گذاري در این نواحی همچنین در اولویت بودن سرمایه

ها به این سـمت سـوق   بهتر است که تمرکز آتی برنامه
  داده شود.
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