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  24/9/98؛  تاریخ پذیرش:  1/5/98تاریخ دریافت: 
  چکیده

اي برخوردار بـوده و  نقـش کلیـدي در توسـعۀ اقتصـاد      ناحیهاي در اقتصاد امروزه گردشگري از اهمیت ویژه
که با توسعۀ گردشگري روستایی اقتصاد روستایی پویـاتر  طوريکند. بهروستایی کشورهاي مختلف جهان ایفا می

اسـاس هـدف ایـن پـژوهش     . براینیابدکیفیت زندگی روستاییان بهبود می ،شده و به تبع ارزش افزوده اقتصادي
هاي توسعۀ گردشگري و ارائه راهکارهایی در راستاي توسعۀ روستاهاي کوهسـتانی شـمال   ع و چالشبررسی موان

ویژه روستاهاي ناحیه مورد مطالعه است. این پژوهش بـه صـورت کـاربردي بـوده و روش آن بـه صـورت       ایران به
بخـش الریجـان    روسـتاییان سـاکن در روسـتاهاي کوهسـتانی     لیلی و میدانی است و جامعۀ آماريتح -توصیفی

اي تنظیم شد که با استفاده از فرمـول  نامهپرسش، ها. پس از شناسایی و طراحی شاخصدنباشمیشهرستان آمل 
گیـري تصـادفی سـاده    عنوان جامعۀ نمونه انتخاب شـدند کـه بـا روش نمونـه     نفر از روستاییان به 220کوکران، 

  فریـدمن و تحلیـل  هـاي  و آزمون هاي توصیفیاستفاده از آمارهها بین آنها توزیع گردید و در نهایت با نامهپرسش
مورد سنجش و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتـایج حاصـل از آزمـون    ها ، دادهSPSSافزاري عاملی در محیط نرم

 .هسـتند  روي توسعه گردشگري روستاییپیش درصدي هریک از موانع 99دهندة تفاوت معنادار و فریدمن نشان
مختلـف بررسـی شـده بـه عنـوان       هايعاملی حاکی از آن است که مؤلفـه همچنین نتایج حاصل از آزمون تحلیل

 هايچالشند. در این بین درمجموع درمحدودة این پژوهش بود ند وبندي شدچالش به چهار دسته (عامل) طبقه
گـردد و بعـد از آن   وب مـی تـرین چـالش محسـ   درصد واریانس مقدار ویژه به عنـوان مهـم   18/25زیرساختی با 

محسـوب  درصد از واریانس مقدار ویژه به عنـوان دومـین عامـل     38/17محیطی با هاي بهداشتی و زیست چالش
هاي اجتماعی و فرهنگی درصد از واریانس و چالش 19/15اقتصادي با  هايچالشعالوه بر موارد مذکور  .شودمی
توان نتیجـه گرفـت کـه    اساس میگیرند. براینهاي بعدي قرار میرتبهدرصد از واریانس مقدار ویژه در  06/13با 

درصد از واریانس کل موانع توسعۀ گردشگري در روستاهاي کوهستانی  81/70بررسی شده در مجموع  هايمؤلفه
مانده مربوط به عواملی هستند که در این پژوهش مورد شناسایی و درصد باقی 19/29شوند و حدود محسوب می

  ند.نگرفتی قرار بررس
  

  درمانی، بخش الریجان.توسعۀ روستایی، آب گردشگري، اکوتوریسم، کلیدي:هاي  ژهوا
  

  1بیان مسئله
توانـد زمینـۀ مناسـبی را بـراي     صنعت توریسم می

گذاري فراهم سازد و با اتکاي کمتـر بـه منـابع،    سرمایه
یافته بـراي  فرصتی را در اختیار کشورهاي کمتر توسعه

تحریک رشـد اقتصـادي خـویش در راسـتاي افـزایش      
                                                             

 alinajafi_1159@yahoo.com :نویسنده مسئول*

هاي شغلی قرار دهد. در این میان تولید و ایجاد فرصت
ــاعی،   ــا ســاختار فرهنگــی، اجتم  روســتاها متناســب ب
اقتصادي، محـیط جغرافیـایی و طبیعـی خـود شـرایط      

که امروزه اي دارند. با توجه به اینبسیار مطلوب و ویژه
ســارها، زارهـا، چشــمه باغـات، بیشــه  بازدیـد از مــزارع، 

هـاي  انـدازهاي فرهنگـی و توریسـتی سـکونتگاه     چشـم 
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روستایی مورد توجه جامعۀ مهمان و گردشگران اسـت،  
ریـزي بـراي اسـتفادة بهینـه از آنهـا در راسـتاي       برنامه

ناپـذیر اسـت.   توسعۀ گردشگري روستایی امري اجتناب
تـرین و  ترنـر گردشـگري را امیـدبخش   از اینرو لـوییس 

دانـد کـه جهـان سـوم بـا آن      ترین صنعتی میپیچیده
روبروست و معتقد است گردشگري بیشترین قابلیت را 

 جانشـــینی دیگـــر صـــنایع درآمـــدزا دارد   بـــراي 
)Rayan,1995: 256(.  تا آنجاکه بسیاري از دانشمندان

ــی   ــداد م ــعه قلم ــۀ توس ــدآن را گذرنام ــروزه  .کنن ام
درصـد تولیـد    10گردشگري در ابعـاد جهـانی حـدود    

ــی،  ــالص ملـ ــتغال و  10ناخـ ــد اشـ ــد  5درصـ درصـ
ــرمایه ــت    س ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــذاري را ب  گ
که به نحوي .)13 :1398، و همکاران شاهکوهی (خواجه

به استناد آمار میزان درآمد حاصل از بخش گردشگري 
در بعضی از کشورها بیشتر از درآمـد نفـت کشـورمان    

  ).4: 1390 ،و همکاران (اسماعیلی است
کوهستانی و ییالقـی  ویژه بخش ه شهرستان آمل ب

ــت  ــودن قابلیـ ــا دارا بـ ــان بـ ــراوان و الریجـ ــاي فـ هـ
هاي بـالقوه  اندازهاي جغرافیایی متنوع داراي توان چشم

قلـه   اسـت.   گردشـگر و بالفعل مناسـبی بـراي جـذب    
آب  دماوند به عنوان بام ایران، دره و دریاچـه سـد الر،  

آب معدنی اسک و  دشت،آبشار شاهانمعدنی الریجان، 
هـاي  آبگرم رینـه، غارهـاي متعـدد، یخچـال     استرابکو،

انـدازهاي  ها و رودهاي متعـدد از چشـم  طبیعی، چشمه
هاي بسیار مهم از جاذبه .آیندتوریستی آن به شمار می

دان منــایـن ناحیــه، آبگـرم الریجــان اسـت کــه عالقـه    
آبگـرم   ۀچشـم  کند.بسیاري را به سوي خود جذب می

کـوه دماونـد    ۀالریجان که به صورت طبیعـی در دامنـ  
سالیان درازي است کـه عمـوم مـردم از آن     ،جوشدمی

 منظـور بـه کننـد و مسـافران زیـادي نیـز     استفاده مـی 
سفر  ییالقی به  این منطقهمختلف هاي معالجه بیماري

عبـاس  که وجـود گرمابـه دوره شـاه   ، به نحويکنندمی
دهندة اهمیت روستاهاي پاي قله دماونـد  صفوي نشان

از دیرباز تا عصـر حاضـر اسـت. از     درمانیآببه منظور 
الریجـان در  بخـش  ي هاروسـتا  کـه بـا ایـن  سوي دیگر 
 دارد،هاي بسیار زیادي هاي توریستی توانزمینه جاذبه

ها همانند سایر نقاط کشـورمان  اما بسیاري از این توان
صــحیح قــرار  ةاســتفاددر نیامــده و مــورد  یــتبــه فعل

ــدنگرفت ــتا .ن ــن روس ــزات   هاای ــات و تجهی ــد امکان فاق
سیسـتم تصـفیه    وب،لزیربنایی مثل شبکه آبرسانی مط

لـذا شـناخت جـامع،     .دهسـتن  هـاي آبگـرم و ...  پساب
 ۀطراحـــی و مـــدیریت صـــحیح در راســـتاي توســـع 

پـذیر  ناروسـتایی امـري ضـروري و اجتنـاب     گردشگري
بـا بررسـی و تبیـین     ،ایـن پـژوهش  براین اساس  است،

سـعی دارد بـا در نظـر     گردشـگري  ۀعوامل مهم توسع
هـاي حـال و آینـده، بهبـود کیفیـت      گرفتن رفاه نسـل 

زندگی و باالخره ارتقاء سطح رفاه اقتصادي و اجتماعی 
الریجان  بخشو ایجاد محیط زیست سالم روستایی در 

گراتسل  ؛ 59: 1379دل، (زنده را مورد توجه قرار دهد
ــارانو  ــوري،  ؛161: 1384 ،همک ــا  .)122 :1366غف ب

بـه   پژوهشاساسی هاي پرسش مذکورتوجه به مسائل 
 گردد:شرح زیر مطرح می

روســتایی در  هــاي گردشــگريتــرین چــالشمهــم -1
 ؟باشندمیروستاهاي مورد مطالعه چه 

ــایل      -2 ــل مس ــور ح ــه منظ ــدي ب ــاي کلی راهکاره
 در نواحی روستایی کدامند؟ گردشگري

  
 نظري پژوهشمبانی 

توسعۀ پایـدار گردشـگري   : توسعۀ پایدار گردشگري
زا، توسـعۀ متعـادل و متـوازن و    به مثابـه توسـعۀ درون  

زا جانبه است. بدیهی است که توسعۀ درونتوسعۀ همه
متکی بر منابع محلی بـوده و توسـعۀ متعـادل نیـز بـه      

هـاي محیطـی توجـه دارد. در دیـدگاه     کاهش نابرابري
 تنها نیازهاي بازار مـورد توجـه اسـت،    نهتوسعۀ پایدار 

جامعه و محیط زیست طبیعی نیز مـورد  ي بلکه نیازها
ــه و ت ــی أتوج ــرار م ــد ق ــه  گکی ــاس بیانی ــر اس ــرد. ب ی

گردشگري باید به طریقـی توسـعه یابـد     )1997برلین(
اقتصـاد محلـی آن را    محلی سود برساند، ۀکه به جامع
ر آورد و نیروي کار محلی را به استخدام د تقویت کند،

تولیـدات   مواد محلی، در چارچوب پایداري اکولوژیکی،
هاي سنتی را مـورد اسـتفاده   کشاورزي محلی و مهارت

 محلـی،  ۀبراي تضمین جریان منافع به جامع قرار دهد.
 ها و قوانین باید مطرح شوند.ها شامل سیاستمکانیسم
هـاي اکولـوژیکی و   هاي گردشگري باید ویژگـی فعالیت
د و نـ محیط محلی را مورد توجـه قـرار ده   هايظرفیت

زنـدگی   ةها باید براي توجه کردن بـه شـیو  تالش ۀهم
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؛ 73: 1398(جبـاري،   ها صورت گیـرد سنتی و فرهنگ
پایـــدار  ۀتوســـع ).141: 1397متـــولی و همکـــاران، 

جامعـه  گردشگري فرایندي است که با کیفیت زندگی 
 مهمانیا جامعه  تأمین تقاضاي بازدیدکنندگان میزبان،

انسـانی در   و طبیعی محیطو به همان نسبت محافظت 
هـاي  متولیان گردشگري باید بـراي نسـل  . ارتباط است

هاي طبیعـی و تـاریخی بـه    ها و سرمایهآینده از جاذبه
ارث رسـیده اسـت بـاقی    بـه  همان اندازه کـه بـه آنهـا    

بگذارنــد و ایــن مســئولیتی اساســی در توســعۀ پایــدار 
؛ 228: 1398اسـت (صـفرآبادي،    روسـتایی  گردشگري

 ۀدر چارچوب توسع ).151: 1399، و همکاران گیالنده
مــدیریت  ۀپایـدار چهـار رویکــرد اسـتراتژیک در زمینـ    

  ند از:نندگان وجود دارد که عبارتکبازدید
   ــت ــه فرص ــدیریت عرص ــا   م ــگري ی ــاي گردش ه

 بازدیدکننده
  مدیریت تقاضاي بازدید 
  مدیریت قابلیت منابع براي کاربري زمین 
 هاکاربرياز مدیریت اثرات استفاده.  

جوامعی که گردشگري را بـه عنـوان اهـرم توسـعه     
 ۀکـه منطقـ   هاییباید سایر محدودیت کند،تخاب میان

 ها،رغم این چالشعلی .طبیعی را در برگرفته بشناسند
پایـدار گردشـگري و اصـول     ۀرسد که توسعبه نظر می

با منافع و عالیق جامعه محلی نسبت  مورد حمایت آن
 .ي داردبیشترسازگاري  به استراتژي سنتی گردشگري،

که مردم محلی  کندتأکید میپایدار گردشگري  ۀتوسع
شان را مناسب و مطلوب براي منطقه ۀباید نوعی توسع
ــد. ــین کنن ــالوه تعی ــر ع ــوع توســعه  ب ــن ن ــ ،ای  ۀتجرب

گردشگري باید شیوع زنـدگی و عـادات و آداب مـردم    
 محیط طبیعی را مـنعکس کنـد   با آنها محلی و ارتباط

، و همکـاران  کـانی نجفـی ؛ 35: 1399معصـوم،  قدیري(
از نظــر  بایـد توسـعه پایـدار گردشـگري    ). 124: 1388

از نظـر   از نظر اجتمـاعی سـازگار،   اکولوژیکی پاسخگو،
ــور، ــی درخ ــی  فرهنگ ــر سیاس ــه،از نظ ــر  عادالن از نظ

تکنولوژیکی مورد حمایت و سرانجام از نظـر اقتصـادي   
ــراي  ــد بـ ــد  کارآمـ ــان باشـ ــه میزبـ ــروزه  .جامعـ امـ

هاي مختلفـی از پیامـدهاي گردشـگري بـه      بندي طبقه
تـرین آنهـا براسـاس    خورد کـه یکـی از رایـج   چشم می

 -مثبت و منفی بودن در سه بعـد اقتصـادي، اجتمـاعی   

 گیـرد مـورد توجـه قـرار مـی    محیطی فرهنگی و زیست
)Hall. 2001: 121.(  

هـاي  طورکلی در بعد اقتصـادي افـزایش فرصـت   به
ــغلی، ــزایش     ش ــد، اف ــزایش درآم ــتغال، اف ــاد اش ایج

گـذاري، بـاال رفـتن اسـتانداردهاي     هاي سـرمایه  زمینه
هـاي بـالقوه منطقـه بـراي     زندگی و معرفی توانمنـدي 

دهاي هــاي تجــاري از پیامــگــذاري و فعالیــتســرمایه
 ,Crampton( مطلوب توسعۀ گردشگري روستایی است

کـه   دهدنشان می). نتایج تحقیقات متعدد 120 :1998
گردشگري به کاهش بیکاري و کسـب درآمـد منتهـی    

 دیگـر  امـا از سـوي   .)Doswell ,1997: 423( گرددمی
بازي امالك، ، افزایش بورسایجاد تورم در جامعه محلی

گـذاري در  بهتر براي سرمایههاي از دست رفتن فرصت
ــش ــدهاي منفــی     بخ ــادي از پیام ــر اقتص ــاي دیگ ه

 :Tosum.2001( رودگردشگري روستایی به شمار مـی 

289 .(  
فرهنگـی نیـز افـزایش سـطح      –از حیث اجتماعی 

ــافع جامعــۀ میزبــان و مشــارکت آنهــا در   پایــداري من
هـا و سـنن محلـی در    هاي متنوع، تقویت ارزشفعالیت

روح همبستگی و مشـارکت در جامعـۀ    منطقه، تقویت
ریـزان  هـاي مـدیران و برنامـه   میزبان، افـزایش مهـارت  

ــراي توســعۀ گردشــگري جــزء بازخوردهــاي   محلــی ب
اما از سوي دیگر افزایش جرم  رود.مطلوب به شمار می

و جنایت، تغییر ساختار جامعه و اخـتالالت اجتمـاعی،   
نس ایجاد تعارض اجتماعی به تبع عدم همگنـی و تجـا  

ان از پیامدهاي منفـی آن  بین گردشگران و جامعه میزب
عبـارت  بـه  ).Richards, 2000: 20( شـوند محسوب می

هاي افـراد و جامعـه،   تر گردشگري در نظام ارزشساده
الگوي رفتاري، ساختارهاي اجتماعی، سبک و کیفیـت  
 زندگی جامعـه میزبـان و گردشـگران تأثیرگـذار اسـت     

)Lowch, 2001: 871.(  
ثبت توسعۀ گردشـگري در  همچنین از پیامدهاي م

هـاي  توان به افـزایش گـرایش  محیطی میزمینه زیست
هــاي منــدي معنــوي از شــگفتیزیباشــناختی و بهــره

طبیعت، اختصاص بخشی از درآمدهاي گردشـگري بـه   
هاي طبیعی، حفظ منابع طبیعی و محافظت از جذابیت

ریت هـاي مـدی  هـاي ملـی، بهبـود سیسـتم    ایجاد پارك
ــه     ــبت ب ــاهی نس ــیت و آگ ــرویج حساس ــایعات و ت ض
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 ,Gunn & Var( هاي اکولـوژیکی اشـاره کـرد    سیستم

2002: 77; Mathison, 1982: 94-97 .(   امـا از منظـر
دیگر تغییر در محیط طبیعی و حیات وحـش، شـلوغی   
و ترافیک، تغییرات در فرایندهاي طبیعی مثل تخریـب  

ــمار     ــه ش ــی آن ب ــدهاي منف ــابع از پیام ــیمن ــدم  آی
)Pearece, 1989: 153.( کلی پیامـدهاي منفـی   طـور به

هـاي آب، خـاك، صـوتی،    محیطی شامل آلودگیزیست
رویـه منـابع و   هوا، نما و منظـر روسـتایی، مصـرف بـی    

رفتارهاي نامناسب ساکنان و گردشگران محیط زیست 
 :Nrayan, 2002:28;  Rosanna, 2007( گـردد مـی 

دشگري روسـتایی باعـث   امروزه توسعۀ پایدار گر). 341
گردد و هدف غـایی  مدیریت منابع به شیوه مناسب می

گیري نظام گردشـگري  و مقصد گردشگري پایدار شکل
  .)1 (شکل مطلوب از دیدگاههاي مختلف است

از نظـر   :گردشگري مطلـوب از دیـدگاه محیطـی   
متخصصان محیطـی گردشـگري مطلـوب بایـد ضـمن      

بـرداري را از آن  کاهش خسارات بر محیط حداکثر بهره
به عمل آورد. در این دیدگاه حفـظ محـیط زیسـت در    

 .)57: 1399، و همکاران (سالطی اولویت قرار دارد
از دیـدگاه  : گردشگري مطلوب از حیث اقتصـادي 

اي به دست آوردن منـافع اقتصـادي   ریزي منطقهبرنامه
ــد،    ــع مناســب درآم هــدف اصــلی نیســت. بلکــه توزی

منافع بین روستاییان، کاهش هاي شغلی، توزیع  فرصت
اي مـورد تأکیـد قـرار    نابرابري و توازن و تعادل منطقـه 

  .)193: 1399، و همکاران ور(رسال گیردمی
ــگري ــی و    گردش ــدگاه فرهنگ ــوب از دی مطل

ریزان در ایـن دیـدگاه بیشـینه    هدف برنامه: اجتماعی
نمودن تـأثیرات مثبـت و کـم نمـودن تـأثیرات منفـی       

یکدیگر است. در این دیـدگاه جامعـۀ   متقابل جوامع بر 
رسـانند  بان نه تنها بر یکدیگر آسیبی نمیمهمان و میز

، و همکـاران  (مختـاري  دهنـد بلکه به یکدیگر سود می
1399 :173(.  

از دیـدگاه  : گردشگري مطبوع از دیدگاه سیاسـی 
مداران گردشـگري خـوب آن نـوع گردشـگري     سیاست

جامعـه وارد  اي بـر  است که از نظر امنیت ملـی صـدمه  
نسازد و باعث تقویت روابط حسنه متقابل بین جوامـع،  

با توجه به تنوع قومی، زبـانی،   .ها گرددها و دولتملت
مرزي بابـد  نژادي و مذهبی در کشور، گردشگري درون

هـا  به همگنی و وحدت بیش از پیش بین اقوام و اقلیت
بینجامد و از افتراق و منازعات بپرهیـزد. همچنـین در   

مرزي نیز حفظ حقوق و منافع جامعـه  دشگري برونگر
و  کانی(نجفی مهمان و میزبان بسیار حایز اهمیت است

  ).49: 1381 ؛ پاپلی یزدي،143: 1387، همکاران
  

  
  : توسعۀپایدار گردشگري1شکل 

  

توسعه پایدار 
گردشگري 

روستایی

گردشگري 
مطلوب از 

حیث محیطی

گردشگري مطلوب 
از دیدگاه اقتصادي

گردشگري 
مطلوب از حیث 

فرهنگی و 
اجتماعی

گردشگري مطبوع 
از دیدگاه سیاسی
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  روش تحقیق
روش تحقیـق  از نظر و  کاربردياز نوع این پژوهش 

جامعه نمونه از بین روستاییان تحلیلی است.  -توصیفی
درمانی از قبیـل آبگـرم،   ساکن در روستاهاي داراي آب

واقع در بخش الریجان شهرسـتان  آب اسک و استرابکو 
نفـر   220با استفاده از فرمول کـوکران بـه تعـداد     آمل

/  گیري تصادفی سـاده صورت نمونه که به شدندانتخاب 
سیستماتیک تعیین شـده و مـورد مطالعـه و سـنجش     

منظـور بررسـی پیامـدهاي اقتصـادي،      بـه قرار گرفتند. 
محیطی توسعۀ گردشگري در جامعه اجتماعی و زیست

هـا بـا   اسـتفاده گردیـد و مؤلفـه    Spssافزار  هدف از نرم
عـاملی  هاي توصیفی، فریدمن و تحلیلاستفاده از آماره

  جش قرار گرفتند.مورد تجزیه و تحلیل و سن
با استفاده از تکنیک  سازيو خالصه بندي اولویت
 آمـاري  هـاي روش از یکی عاملیتحلیل: عاملیتحلیل

ــدمتغیره  از فراوانــی مجموعــۀ بــین کــه اســت چن
 تحـت  را خاص اي رابطه، ارتباطبی ظاهر به ايـمتغیره

 مخـتص  روش ایـن  کنـد.  مـی  برقـرار  فرضـی  مدل یک
 جـداول  تحلیـل  زیرا، است انبوه هاي داده با موضوعاتی

 مـورد  تـاکنون  کـه  کالسیک آمار روش با بزرگ عددي
 چنـین  تحلیل براي .نیست ساده گرفتمی قرار مطالعه

 توان که برندمی کار به را عاملیتحلیل روش هایی داده
 دارد. فرض را انبوه هاي داده و تحلیل  تجزیه براي کافی

 هايعامل که است این عاملیتحلیل تکنیک در بنیادي
 هـاي پدیـده  تبیـین  بـراي  توان می را متغیرها زیربنایی
 بـین  شده مشاهده هاي همبستگی و برد کار به پیچیده

 .هاسـت  عامـل  ایـن  در هـا  آن اشـتراك  متغیرها حاصل
 کـه  اسـت  این عاملیتحلیل تکنیک در بنیادي مفروض

 تبیـین  بـراي  تـوان  مـی  را متغیرها زیربنایی هاي عامل
 هــاي همبســتگی و بــرد کـار  بــه پیچیــده هــايپدیـده 

 در هـا  آن اشـتراك  حاصـل  متغیرهـا  بین شده مشاهده
 از کـه  اسـت  جدیـدي  متغیـر ، عامـل . هاست عامل این

 متغیرهــاي اصــلی هــاينمــره خطــی ترکیــب طریــق
  :گرددمی محاسبه زیر رابطۀ براساس مشاهده شده

 
  :آن در که

W   ــل و ــره عوام ــانگر ضــرایب نم ــرف  pبی ــداد  مع تع
 حسـب  بـر ، عـاملی تحلیل ریاضی متغیرها است. مبانی

 توسـط  کـه  J (X_ J ( متغیـر  هر واریانس نوع و مقدار
 متفـاوت ، شـود مـی  توجیـه  مـدل  در موجود هايعامل
  .است

  مراحل اجراي تحلیل عاملی
ها براي تحلیـل   : ارزیابی تناسب دادهاولمرحله 
  عاملی

هـا دو شـاخص آمـاري     براي ارزیابی توانایی عاملی داده
  شود: ایجاد می SPSSتوسط 

ــاخص  ــایزر:  KMOش ــاخص ک ــایر  -ش ــین  –م الک
)KMOاملی ـــ ل عــا تحلیـه آیـککند  میشخص ـ) م

. سـت ده قابل اجراـــ شآوريعــاي جمــه دادهروي بر 
KMO  هـا یـا    پرسشبین هاي متقابل  همبستگیشدت

ــا را  ــیمتغیرهـ ــی مـ ــداد   بررسـ ــه تعـ ــد. چنانچـ کنـ
عـاملی  کم باشـد، تحلیـل   0٫3هاي باالتر از  همبستگی

از طرف متخصصان  KMOحداقل مناسب نخواهد بود. 
صـفر   ۀاین شاخص در دامنـ ت. ـده اسـمتفاوت بیان ش

تا یک قرار دارد اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، 
  د.  عاملی مناسب هستنهاي مورد نظر براي تحلیلداده

ــتمونکآز ــت روی ــددومین آزمون : بارتل ي که تأیی
عاملی  ور تحلیلـــ تــ راي دسـل از اجـست قبـیبایـم
ست. یکی از لت اآزمون کرویت بارت، ه کار گرفته شودـب

ــعاملی این است کهاي اساسی در تحلیل ضمفرو ه ــــ
د. ــ ته باشــ ود داشــ ن متغیرها باید همبستگی وجـبی
ــاگ یکدیگر باشند به کارگیري ا مستقل از ـــر متغیرهـ

ست. آزمون کرویت ـــــب نیــــعاملی مناسمدل تحلیل
پـردازد: مـاتریس    مـی  پرسـش لت به ارزیـابی ایـن   بارت

گیـرد، در   عـاملی قـرار مـی   همبستگی که پایه تحلیـل 
=  Ho:ρij  جامعه برابر صفر است. فرض صفر به صـورت 

o باشد. می  
ود شرد لــــــت در آزمون آزمون کرویت بارت  Hoاگر  -

ییـد  ل عاملی مورد تاــ تحلیباشد)، اجراي  p ≤α(یعنی 
  است.

ــت در آزمون آزمون کرویت بارت Hoاگر  - ود رد نشلــــ
عاملی تحلیلاجـراي  راي ـی بـدلیلباشد)،  p <α(یعنی 

  وجود ندارد.
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در نظـر   05/0باشد که معمـوالً   سطح خطا می αنکته: 
  شود. گرفته می

  ها : استخراج عاملدوممرحله 
ها شامل مشخص کردن کمترین تعـداد   استخراج عامل

تـوان بـراي بهتـرین بازنمـایی      هایی است که مـی  عامل
هاي متقابل بین مجموعه متغیرهـا بـه کـار     همبستگی
هـا وجـود    هاي مختلفی براي استخراج عامـل  برد. روش

  ها عبارتند از: ترین آن دارد که متداول
 اصلی تحلیل مولفه: )PCA( 2اصلیمولفـه  ل ـتحلی

ــاتریس    ــلی م ــر اص ــر روي قط ــتخراج ب ــد اس در فراین
در روش تحلیل دهــد.  را قـرار مــی  1همبسـتگی عــدد  

ــه لفه اصلی زمانیؤم قطر ماتریس همبستگی تغییر کــ
ادلههاي ــ مععنـوان  ه ـه بـلی کـاي اصـهـهلفؤم، نکند

استخراج ، دــ ندــ ریف شــ اضی متغیرهاي اصلی تعـیر
ــن میگردد.  ــبت روش به ای   وشهاي تحلیلسایر رنس

ــرزمان  عاملی ــي نیکمت ــاز دارد و براسـ ــاس آن هـ ر ـ
ود ــ ه شـزیـــه تجـولفـــم nه ـد بـیتوانـري مـمتغی

  لفه به عمل آورد.ؤبینی دقیقی از این م پیشو 
عـاملی  این روش نه تنهـا در تحلیـل  : احتمال نۀبیشی

ییـــدي نیـــز أعـــاملی تاکتشـــافی بلکـــه در تحلیـــل
این روش به جـاي بازتولیـد    پرکاربردترین روش است.

هـاي نمونـه    کوشد با استفاده از داده هاي نمونه می داده
به طور مستقیم ماتریس کوواریـانس جامعـه را بـرآورد    
ــایج      ــه نت ــه ب ــاي جامع ــر پارامتره ــرآورد بهت ــد. ب کن

  تکرارپذیرتري منجر خواهد شد.
هاي  روش عامل که این روش: عاملیابی محور اصلی

د، در فراینـد اسـتخراج از بـرآورد    شـو  اصلی نامیده می
اشتراکات (اندازه واریانس مشـترك) در قطـر مـاتریس    

  شود. استفاده می
یـابی آلفـا نیـز بـا بـرآورد       عامـل : اـابی آلفـلیـعام

شود. راهبرد استخراج  غاز میآاشتراك در قطر ماتریس 
ها (که بـا ضـریب    آن براي بیشینه ساختن اعتبار عامل

اگر  شود) طراحی شده است. ف میباخ تعریآلفاي کرون
بینـی و بـرآورد بیشـینه واریـانس     پژوهشگر قصد پیش

اصـلی بـه دلیـل     ۀمتغیر وابسته را در نظـر دارد، مؤلفـ  
جذب بیشترین مقدار واریـانس مشـترك و اختصاصـی    
                                                             
 1. Principal Component Analysis 

اي  زمـانی کـه متغیرهـاي تحقیـق فاصـله      مقدم است.
ــتند، روش ــاي  هس عاملیابی محور و بیشینه احتمال ه

ها تقریباً نرمال  تر هستند. اگر توزیع داده متداول اصلی
 بهتــرین انتخــاب اســت.بیشینه احتمال باشــند، روش 

بدون شک از لحاظ نظري تحلیل عوامل بـا روش هـاي   
یابی محـور اصـلی جهـت     حداکثر درست نمایی و عامل

تـر   روش مؤلفـه اصـلی دقیـق    استخراج عامل نسبت به
هر چه تعداد متغیرهـاي دخیـل در تحلیـل و     است اما

وزن بارعاملی این متغیرها بیشـتر باشـد تفـاوت میـان     
 کنـد  هاي استخراج عوامل کاهش پیـدا مـی  نتایج شیوه
  )280-320 :1382 (کالنتري،

هـا   براي انتخاب تعداد عامـل : هاانتخاب تعداد عامل 
معیارهاي مختلفی وجود دارد که ممکن است هر یـک  

را بـه همـراه داشـته باشـند. از      ها نتایج متفـاوتی  آناز 
رو باید نتایج مختلف را با هم مقایسـه کنـیم تـا بـه     ینا

  ها برسیم. تعداد عامل ةگیري درستی دربار نتیجه
بینی شده متغیرهـا توسـط    شمقدار واریانس پی

هـا،   در این روش براي انتخـاب تعـداد عامـل   : ها عامل
دسـت آمـده توسـط    درصدهاي تجمعـی واریـانس بـه    

هایی  گیرد. یعنی تنها عامل ها مالك عمل قرار می عامل
پذیریم که میـزان کـافی از واریـانس متغیرهـا را      را می

هـاي علـوم پزشـکی و     تبیین کنند. این مقدار در رشته
هاي علوم  درصد و در رشته 90تا  80هاي مشابه  رشته

  درصد است. 60اجتماعی و انسانی معموالً 
هایی را  تنها عامل بر اساس آزمون کایزر : کایرزمعیار 

هـا بـاالتر از    کنیم که مقدار ویژه آن انتخاب و حفظ می
  باشد. 1

، نمایش تصویري و گرافیکی: کتــلآزمــون اســکري
نمودار اسکري متغیرهـا توســط  ویژه هر یک از مقـادیر  

)Screeري براي ـــــــ ) نشان داده میشود. آزمون اسک
ــاولی ــه ) مطرح شده 1996آربیکتل (بار توسط  نــ کـ

ــسالها بعد به نام نمودار اسکري مورد اس ــتفاده قـ رار ـ
ــر ن ـــت. در ایـــه اســـگرفت روي محور افقی نمــودار ب

)x) ها) عاملها و روي محور عموديyــها) مقدار وی ژه ـ
ودار ـــ ق نمـــ قرار میگیرد. از طریمتناظر با هر عامل 

ـــاس ـــکري مـ ـــیتـ ـــوان تعـ ـــداد عامـ اي ــــلهـ
دار اسکري به دو صورت نمـو استخراجی را برآورد نمود. 
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ق روش آماري که بر ــ ی از طریــ یک ود.ـیشـسیر مـتف
ــدار عاملهایی که ، اساس آن ــویمق ــژه بـ االتر از یک ـ

ــش دارند به عنوان عامل استخراجی انتخاب می وند و ـــ
ــر روش چشمی است که بر اساس آن ي دیگر روي بـــ

کــش  خط، یــک ژه را داردویمقــدار عاملی که باالترین 
آن هــاي  ســتارهه ـــایی کـــتا بر عاملهدهــیم قرار می

ه ــ ورت زاویــ ه صــ د بــ نشدــ ن Xور ــ محبـا  وازي ـم
ه روي آن ــــ به این صورت آن عاملهایی ک ،میچرخد

ــخطک ا در زاویههاي حرکت داده شده آن ـــــش یـــ
ــخطکش قرار م ــیگیرنـ ــد بـ ه طور تقریبی به عنوان ـ

چیزي کـه در ایـن   میشوند.  عوامل استخراجی انتخاب
نمودار اهمیت دارد تغییر جهت در شکل نمودار اسـت.  

هاي بـاالي نقطـه   ، تنها عامل Screeبا توجه به نمودار 
اشکال ایـن آزمـون    شوند. تغییر حفظ یا نگه داشته می

تر است و افـراد مختلـف    این است که تفسیر آن ذهنی
  باط کنند.ممکن است نتایج متفاوتی از ان نمودار استن

در این روش مقادیر ویژه مشاهده شده : تحلیل موازي
هـاي تصـادفی    اي کـه از داده  ها با مقادیر ویـژه  در داده

هاي اجـراي   شوند. یکی از راه رود، مقایسه می انتظار می
 Monteتحلیل مـوازي یـک روش کـامپیوتري بـه نـام     

Carlo PCA   است که به منظور تصادفی کردن نمـرات
کـه   رود. تـا زمـانی   ها به کار می هر متغیر در فایل داده

بزرگتـر از مقـدار    SPSSمقدار ویژه به دسـت آمـده از   
ن عامـل حفـظ   آویژه متناطر در نمرات تصادفی باشد، 

  شود. می
بین  طـۀ رابکـه  براي این: ها : چرخش عامل3مرحله 

د محورها ــ بایاکثر برسـد،  بـه حـد  ا ــ لهـآیتمها و عام
ن ـــــــچرخانده شوند. از طریق چرخش عاملها بهتری

ــترکی ــتمب ــ ــا  آیـ و ساختار عاملی ایجاد میشود. هـ
، تحـول سـاختار   اـعمدهترین هدف در چرخش عامله

ه ــ که بعاملی به یک ساختار ساده از بارعـاملی اسـت   
ان مورد تفسیر قرار داد. تفسیر عاملهاي بتــوادگی ـــس

ــماتریس چ ــیافتخشرــ ــیار ه ــ تر از تفسیر  سادهبسـ
(کالیــــــن،  نیافته میباشدعاملهاي ماتریس چرخش

2001: 46-142(.  
  هاي چرخشروش

چرخش متعامـد منجـر    ناهمبسته: /چرخش متعامد
ها ساده  شود که تفسیر و گزارش آن هایی می حل به راه

و راحت است. ولی در این روش فرض بر این است کـه  
همبستگی ندارند. و  هستند هاي زیربنایی مستقل سازه

شـوند کـه    ها طوري چرخانده می به عبارت دیگر عامل
  دارند.درجه  90با یکدیگر زاویه 

ها  هاي متمایل به عامل روش ناهمبسته: /متمایل
دهند که همبسته باشند، ولـی تفسـیر    این امکان را می

ــت.  ــوارتر اس ــرم آن دش ــزار در ن ــاي، روشSPSSاف  ه
ــاکس   ــامل واریم ــد ش ــرخش متعام ــوارچ  ،مکسیت، ک

و  ابلیمن مستقیم هايبنامو دو روش متمایل  اکومکس
اي ـــه روشهـــمجموعاز بــین  وجــود دارد. پــرومکس 

چرخش ، معروفترین و پرکاربردترین روشرخش ــــچ
الل ـد. در چرخش واریماکس استقـیباشـواریماکس م

ــبین عاملهاي ریاضی حفظ میشود. این موض وع از ـــ
ــنظر مهندسی به این معن ــی اســ ــت کــ ه در موقع ــ

ــچرخش محورها متعامد باقی میمانند. به عب ارت ـــــ
ا ــ لهــ امــ ه عــ اي قائمــ ظ زوایــ ر از طریق حفـدیگ
د. از طریق چرخش ــــیماننــــم مــــر هــــبود ــــعم

ه محورهاي جدید انتقال داده ـب  اـلهـاکس عامـواریم
هـاي   شـاخص ه ــ ق مجموعــ ا از آن طریــ وند تــ میش

لی ــ وط اصـخط که نمایشگري آزمون با ساختار سادها
حلهاي تفسیرپذیر جهت رسیدن به راه، واضح اًو نسبت

ــامک، باشد ــپذیر گردد. با وجانـ ــنکـــود ایـ ــس هـ ایر ـ
 مۀاما ه، رخش تفسیرهاي متفاوتی دارندـاي چـروشه

ین ـــب ۀـــداکثر رساندن رابطــ با هدف به ح آنها صرفاً
ه ـــار گرفتـــه کـــا بـــلهـــی از عامـــا و برخـــمتغیره

  .)60-98: 1396(کالنتري، میشوند
یکی از مشکلترین و در : عواملري امگذ: نا4مرحله 

نامگذاري ، لل عوامــ ل تحلیـاحمر عین حال مهمترین
ــگعاملهاي استخراجی است. نام ــذاري عوامــــ ل ــــ

هاي آیــتمثیر دو عامل بررسی فنی تــأ استخراجی تحت
ــتمحاکم بر  محیطــییک عامل و اصول  ــاي  آی عامل ه

 ةدهندعاملی هر عامل نمایشبارهــاي میباشد. اگرچه 
آن را عامــل مــوردنظر  که اســت یک صفت اشتراکی 

بـا  رفا ــ اما باید توجه داشت که صکند،  میگیري  اندازه
امگذاري صفت ــ ه نــ بن یتواــ املی نمـعاستفاده از بار
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د، ري آن را دارــ دازهگیــ صد انــ ل قـه عامـونی کـمکن
، گذاري عامل راي نامـــ املی بــعبنابراین بار  .پرداخت

  )2(شکل شرط کافی نیست شرط الزم است اما

  

 
  عاملیمراحل انجام تحلیل :2شکل

  

  مورد مطالعهمعرفی محدودة 
عنوان یکی از شهرهاي بزرگ  شهرستان آمل به

استان مازندران در قسمت مرکزي آن واقـع اسـت.   
 داراي 1395آمـــل براســـاس سرشـــماري ســـال 

باشـند. ایـن شهرسـتان    نفر جمعیت مـی  401639
هـاي مرکـزي، الریجـان،    بخش بنـام  5مشتمل بر 

زاده عبداهللا اسـت. آمـل   سر و امامدابودشت، دشت
درجـه   36دقیقه طول شرقی و  21درجه و  52در 

ــن      25و  ــت. ای ــع اس ــمالی واق ــرض ش ــه ع دقیق
کیلومتر از مرکز استان فاصله  70شهرستان حدود 

کنار و هاي فریدونشمال به شهرستان دارد. آمل از
، از غـرب بـه   بابل محمودآباد، از شرق به شهرستان

هـاي شـمالی   شهرستان نور و از جنـوب بـه دامنـه   
 گـردد البرز مرکزي و شهرستان تهران محدود مـی 

  ).2و 1هاي(نفشه

  
  موقعیت سیاسی بخش الریجان شهرستان آمل: 1نقشه 

عامل هامرحله سوم؛ دوران 

مرحله چهارم؛ اولویت بندي عامل ها

مرحله دوم؛ استخراج عامل ها
آزمون اسکري کتل تعیین مقادیر 

ارزیابی تناسب داده ها براي تحلیل عاملی: مرحله اول
رویت بارتلتمون  کآز  KMOشاخص
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  پراکندگی روستاهاي بخش الریجان شهرستان آمل: 2نقشه 

  
  نتایج و بحث

سـعۀ توریسـم در روسـتاهاي    بررسی موانـع تو 
محیطی، زیست هايدر این پژوهش مؤلفهکوهستانی: 

 و بررسـی  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی مـورد توجـه   
 متعــدديهــاي گرفــت و بــر مبنــاي آن شــاخصقــرار 

ــه ــدازه  ب ــور ان ــعه   منظ ــع توس ــنجش موان ــري و س گی
منظور آگـاهی  . به)1 (جدول گردشگري طراحی گردید

پرسش طرح  18هاي توسعۀ گردشگري تعداد از چالش
اي ب طیف لیکرت و به صورت پنج گزینـه شد و در قال

احدودي  رتبـه  ت 3 کم  رتبه 2 کم  رتبهیخیل 1(رتبه 
در ناحیـه مـورد   روسـتاییان   زیاد)خیلی 5 زیاد  رتبه 4

مطالعه مورد سنجش و آزمون قـرار گرفتنـد. میـانگین    
هاي طرح شده اهمیت هریک اي هر یک از پرسشرتبه

را به عنوان موانع و چـالش فـراروي توسـعۀ     هااز مؤلفه
 دهــد.توریســم در روســتاهاي کوهســتانی نشــان مــی 

همچنین نتایج حاصل از آزمون فریـدمن حـاکی از آن   
هاي بررسی شده تا سطح اطمینـان  ه بین مؤلفهاست ک

کـه  طوريهماندرصد تفاوت معناداري وجود دارد.  99
اي هـ شود کمبود زیرسـاخت مشاهده می زیردر جدول 

و  51/4ايبـا میـانگین رتبـه    ها و..مثل اقامتگاه اسبمن
بـا   هـاي کوهسـتانی  شعدم امکانـات کـافی بـراي ورز   

را بـه خـود اختصـاص    باالترین مقـادیر   28/4 میانگین
امنیتـی بـا    عدم نظـارت کـافی پلـیس   ل بدر مقادادند. 

ري بخـش الریجـان در   یو قرارگ 23/1اي میانگین رتبه
ــانگین  و فعــال هــاي متعــددکنــار گســل ــا می  93/1ب

  را به خود اختصاص دادند. یانگینترین م پایین
  

  گردشگري در روستاهاي کوهستانیبررسی موانع توسعۀ : 1جدول 
 ايمیانگین رتبه هامجموع وزن هاچالش ردیف

1 
ها، هاي مناسب در روستاهاي کوهستانی مثل  اقامتگاه کمبود زیرساخت

 رستوران، مراکز تفریحی و...
994 51/4 

 28/4 941 هاي کوهستانیعدم وجود امکانات کافی براي ورزش 2
 63/3 798 جاده هراز وجود ریزش، لغزش و خزش در 3
 12/2 466 احتمال وقوع سیل در ناحیه مورد مطالعه 4
 33/2 512 تخریب اراضی کشاورزي و مزارع 5
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 93/1 426 هاي متعدد و فعالقرار داشتن بخش الریجان در مسیر گسل 6
 44/2 537 افزایش آلودگی هوا، آب و صوتی در ناحیه مورد مطالعه 7
 95/2 649 سرد سالوقوع بهمن در فصول  8
 24/2 493 روي و دوچرخه سواري نبود مکان مجزا جهت پیاده 9
 57/2 567 افزایش تخلفات اجتماعی و بزهکاري با ورود گردشگران در نواحی روستایی 10
 24/4 934 گردشگريبه ویژه سازمان  متولی هايرسانی نامناسب سازمانخدمات 11
 23/3 710 نامناسباي شبکه حمل و نقل جاده 12
 44/3 757 گذاران در این ناحیه بازي امالك به دلیل هجوم سرمایهبورس 13
 94/3 867 افزایش قیمت زمین 14
 92/2 642 از بین رفتن فرهنگ و آداب و رسوم محلی 15
  23/1  271  امنیتی عدم نظارت کافی پلیس  16
  45/3  759  فصول سرد سال رسانی مسوالن راه و ترابري به خصوص درعدم خدمات  17
  89/3  856  کمبود امکانات بهداشتی و درمانی  18

  خیلی زیاد)  5رتبه زیاد 4رتبه  تاحدودي 3 کم  رتبه 2 خیلی کم  رتبه 1در طیف لیکرت: (رتبه  ها براي هر مولفهمیانگین رتبه
  

توسعۀ توریسم با اسـتفاده از   هايبررسی چالش
هـاي حاصـل از   براساس یافته: عاملیتکنیک تحلیل

 نوسـعۀ توریسـم برابـر بـا     KMO عـاملی مقـدار  تحلیل
باشـد  می 121/1533و مقدار بارتلت ان برابر با  738/0

این  دهند.درصدي را نشان می 99ح معناداري سط که
نتیجه حاکی از همبستگی کامل متغیرهـاي وارد شـده   

ي هـا عـاملی اسـت. بـه عبـارت دیگـر داده     براي تحلیل
 .کنندعاملی کفایت میبراي تحلیل بررسی شده

  

 هاي توسعۀ گردشگري با استفاده از آزمون فریدمنمقایسه میانگین چالش :2جدول

آماره   هامولفه
  فریدمن

-کاي
  اسکوئر

درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري 

ها، رستوران، هاي مناسب در روستاهاي کوهستانی مثل  اقامتگاه کمبود زیرساخت
 مراکز تفریحی و...

21/12  

267/209  11  0,000**  

  48/11  هاي کوهستانیعدم وجود امکانات کافی براي ورزش
  24/9  وجود ریزش، لغزش و خزش در جاده هراز
  05/4  احتمال وقوع سیل در ناحیه مورد مطالعه

  65/5  تخریب اراضی کشاورزي و مزارع
  64/4  هاي متعدد و فعالقرار داشتن بخش الریجان در مسیر گسل

  98/5  افزایش آلودگی هوا، آب و صوتی در ناحیه مورد مطالعه
  65/6  وقوع بهمن در فصول سرد سال

  65/4  سواريروي و دوچرخه جهت پیادهنبود مکان مجزا 
  65/5  افزایش تخلفات اجتماعی و بزهکاري با ورود گردشگران در نواحی روستایی

  03/11  به ویژه سازمان گردشگري متولی هايرسانی نامناسب سازمانخدمات
  8,11  اي نامناسبشبکۀ حمل و نقل جاده

  23/8  گذاران در این ناحیه سرمایهبازي امالك به دلیل هجوم بورس
  86/9  افزایش قیمت زمین

  11/6  از بین رفتن فرهنگ و آداب و رسوم محلی
  01/3  امنیتی عدم نظارت کافی پلیس

  41/8  رسانی مسوالن راه و ترابري به خصوص در فصول سرد سالعدم خدمات
  05/9  کمبود امکانات بهداشتی و درمانی

  درصد 99 اري در سطح** معناد 1398 هاي تحقیق،یافته
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  و آزمون بارتلت KMOمقدار : 3جدول 
 KMO Bart let test Sig عاملیتحلیل

  **008/0 121/1533 738/0 توسعه هايچالش
  درصد 99** معناداري در سطح 

  
  عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی :4 جدول

 درصد واریانس تجمعی واریانس مقدار ویژهدرصد  مقدار ویژه هاعامل
 18/25 18/25 21/6 زیرساختی هايچالش

 56/42 38/17 21/5 بهداشتی و زیست محیطی  هايچالش
 62/55 06/13 12/3 اجتماعی و فرهنگی  هايچالش

 81/70 19/15 14/4 اقتصادي هايچالش
  1398هاي تحقیق، ماخذ: یافته

  
  ها و بارعاملی مربوطهعمده توسعۀ گردشگري با گویه هايچالشتعیین  :5جدول 

 بارعاملی متغیرها نام عامل ردیف

 زیرساختی هايچالش 1

ها، رستوران، هاي مناسب در روستاهاي کوهستانی مثل  اقامتگاه کمبود زیرساخت
 هاي تفریحی و...سایت

76/0 

 73/0 هاي کوهستانیعدم وجود امکانات کافی براي ورزش
 67/0 رسانی مسوالن راه و ترابري به خصوص در فصول سرد سالعدم خدمات

 63/0 اي نامناسبشبکه حمل و نقل جاده
  71/0  به ویژه سازمان گردشگري متولی هايرسانی نامناسب سازمانخدمات

2 
بهداشتی و  هايچالش

 محیطیزیست

 69/0 کمبود امکانات بهداشتی و درمانی
 61/0 آلودگی هوا، آب و صوتی در ناحیه مورد مطالعهافزایش 

 69/0 وجود ریزش، لغزش و خزش در جاده هراز
 56/0 احتمال وقوع بهمن در فصول سرد سال

3 
اجتماعی و  هايچالش

 فرهنگی

  افزایش تخلفات اجتماعی و بزهکاري با ورود گردشگران
 در نواحی روستایی

59/0 

 53/0 آداب و رسوم محلیاز بین رفتن فرهنگ و 

 اقتصادي هايچالش 4
 64/0 افزایش قیمت زمین

 67/0 گذاران در این ناحیه بازي امالك به دلیل هجوم سرمایهبورس
  51/0 تخریب اراضی کشاورزي و مزارع

  1398هاي پژوهش، ماخذ: یافته
  

توریسـم در  توسـعۀ  هـاي  چـالش بندي اولویت
 4طوري که در جـدول  همان: روستاهاي کوهستانی

هــاي توســعۀ توریســم در شــود چــالشمشــاهده مــی
بنـدي  عامل اصلی دسته چهارروستاهاي کوهستاتی به 

زیرساختی با مقدار ویـژه   هايچالشند. در این بین شد
درصد واریانس مقدار ویـژه بـه عنـوان     18/25و  21/6

از آن گــردد و بعــد تــرین چــالش محســوب مــیمهــم
درصـد   38/17محیطی با هاي بهداشتی و زیست چالش

محسـوب  از واریانس مقدار ویژه به عنوان دومین عامل 
هاي مناسـب   کمبود زیرساخت. به عبارت دیگر شودمی

، هـا ها، رستوراندر روستاهاي کوهستانی مثل  اقامتگاه
اي شــبکۀ حمــل و نقــل جــادههــاي تفریحــی، ســایت

هـاي  امکانات کـافی بـراي ورزش  ، عدم وجود نامناسب
هاي زیرسـاختی محسـوب   چالشمهمترین کوهستانی 

کـه در بخـش الریجـان بایـد مـورد توجـه        گردنـد می
ــد.   ــرار گیرن ــئوالن ق ــی   مس ــب اراض ــین تخری همچن
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، کمبود امکانات بهداشتی و درمـانی کشاورزي و مزارع، 
 هـاي  الشترین به عنوان مهمآلودگی آب، هوا و صوتی 

  شوند.  محیطی در روستاها محسوب میشتی و بهدا
اقتصـادي بـا    هـاي چـالش عالوه بر مـوارد مـذکور   

ــانس، چــالش 19/15 ــاي اجتمــاعی و درصــد از واری ه
درصـد از واریـانس مقـدار ویـژه در      06/13فرهنگی با 

تـوان  گیرند. بـراین اسـاس مـی   دي قرار میهاي بعرتبه
نتیجه گرفت کـه بـا توجـه بـه نظـرات کارشناسـان و       

 81/70بررسی شده در مجمـوع   هايتاییان، مؤلفهروس
ــم در     ــعۀ توریس ــع توس ــل موان ــانس ک ــد از واری درص

شــوند و حــدود روســتاهاي کوهســتانی محســوب مــی
هستند کـه  مانده مربوط به عواملی درصد باقی 19/29

  ند. در این پژوهش بررسی نشد
وضعیت قرارگیري مجموعه متغیرهـاي مـرتبط بـا    

 توسـعۀ توریسـم در   هـاي چـالش موضوع تحقیق یعنی 
شـده  روستاهاي کوهستانی، با توجه به عوامل استخراج

با فرض واقع شدن متغیرهاي داراي بارعاملی بزرگتر از 
هـا بـه روش واریمـاکس و    ، پس از چرخش عامـل  5/0

متغیر وارد شـده در   18ها، در نهایت از گذاري عاملنام
 5/0لی باالي متغیر با بارعام 14عاملی اکتشافی تحلیل

  .)5(جدول ندبندي شدهاي مورد نظر طبقهدر عامل
  

  گیرينتیجهبندي و جمع
دهد کـه  نتایج مطالعات در بخش گردشگري نشان می

گردشگري عامل مهمی در بروز تغییرات مثبت و منفی 
هاي اقتصادي، اجتماعی و محیطـی در سـطح   در زمینه

اگرچـه   شود. این فعالیتاي محسوب میمحلی و ناحیه
واند باعث تحول و توسعه نواحی روسـتایی گـردد،   تمی

باشند. اما تواماً داراي پیامدهاي مطلوب و نامطلوب می
قرارگیري بخش الریجان در کنـار رشـته کـوه البـرز و     

هاي فراوان در این ناحیـه  وجود کوههاي زیبا و چشمه
انـدازهاي طبیعـی متنـوعی    گیـري چشـم  سبب شـکل 

کنـد.  گردشـگري را خیـره مـی   گردیده که چشـم هـر   
ژئومورفیـک ایـن ناحیـه بـه      -هاي توپوگرافیکویژگی

هـاي  همراه سایر عناصر و عوامل طبیعی مانند چشـمه 
را بـراي گردشـگري    هـایی ظرفیـت معدنی فـراوان،  آب

ــتایی ــه    روس ــت ک ــراهم آورده اس ــاذب  ف ــالیانه ج س

: 1387کـانی،  (نجفـی  دنباشـ گردشگران بسـیاري مـی  
123.(  

مقایسـه   پـژوهش نتـایج حاصـل از آزمـون    در این 
هاي که هریک از مؤلفه دهدمیفریدمن نشان  میانگین

ــع توســعۀ گردشــگري   ــه عنــوان موان مــورد بررســی ب
روستاهاي بخش الریحان با یکدیگر تا سطح اطمینـان  

درصد تفاوت معناداري دارند و میزان اهمیـت هـر    99
نحوي که آمده است. به  2ز آنها در جدول شماره یک ا

مقادیر بدست آمده نشان دهنده میزان اهمیت هریـک  
چـالش و مـانع    هاي بررسـی شـده بـه عنـوان    از مولفه

  باشد. می
عـاملی  همچنین نتـایج حاصـل از آزمـون تحلیـل     

مختلف بررسـی شـده    هايحاکی از آن است که مؤلفه
بنـدي  به عنوان چالش به چهـار دسـته (عامـل) طبقـه    

نـد. در  ایـن پـژوهش بود   درمجموع درمحدودة ند وشد
درصــد  18/25زیرســاختی بــا  هــايچــالشایــن بــین 

ترین چالش محسوب واریانس مقدار ویژه به عنوان مهم
هــاي بهداشــتی و  گــردد و بعــد از آن چــالش  مــی

درصد از واریانس مقدار ویـژه   38/17محیطی با  زیست
به عنوان دومین عامل اسـت. عـالوه بـر مـوارد مـذکور      

درصـد از واریـانس و    19/15اقتصـادي بـا    هـاي چالش
درصـد از   06/13هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی بـا     چالش

  گیرند. هاي بعدي قرار میواریانس مقدار ویژه در رتبه
  

  پیشنهادها
از بـیش   توجه بـیش  با توجه به نتایج بدست آمده

منظور بهبود و ارتقـاء اوضـاع   ریزان بهمسئوالن و برنامه
ــاعی   ــادي و اجتمــ ــدهاي  اقتصــ ــاهش پیامــ و کــ

در روستاهاي محیطی و توسعه پایدار گردشگري  زیست
اسـت. از   ناپـذیر و اجتنـاب  امري ضـروري مورد مطالعه 

حاضــر و پــژوهش اهــداف  تحقــق رو در راســتاي ایــن
ــعۀ  ــدار و توس ــهپای ــگ هم ــۀ گردش ــتایی جانب ري روس

  شمرد.توان برپیشنهادات زیر را می
ي روسـتایی بـا   تشکیل ستادي به نام ستاد گردشـگر  -

  نمایندگانی از مدیران محلی روستایی  
کارگیري نیروهاي متخصص و با تجربـه در زمینـه   به -

  هاي گردشگري روستاییفعالیت
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ــدوین     - ــتی و ت ــیرهاي توریس ــز مس ــعه و تجهی توس
  هنما براي گردشگران و آموزش آنهاهاي رادفترچه

آموزش مدیریت بحران به نیروهاي بومی در راسـتاي   -
پـذیري طبیعـی   افزایش ایمنی با توجـه بـه آسـیب   

بینـی نشـده   منطقه و احتمال وقوع حـوادث پـیش  
  زلزله، لغزش، ریزش و ...    مثل

بازنگري در خصوص نحوة توزیع امکانات، خـدمات و   -
دهی تخصیص مجـدد  تسهیالت توریستی و اولویت

  مورد مطالعه این امکانات به ناحیه
ــوان     - ــه عن ــانی ب ــداث مک ــدوفروش  اح ــز خری مرک

دستی مـردم  محصوالت کشاورزي، خانگی و صنایع
  بومی به گردشگران

ــیدن    - ــوع بخش ــت تن ــد در جه ــاغل جدی ــاد مش ایج
  هاي اقتصاد روستاییفعالیت

تقویت همکاري و تعاون بـین مـردم روسـتا جهـت       -
  گريگیري کارآمدتر از فضاهاي گردشبهره

ري از حفاظـت از منـابع طبیعـی و انسـانی و جلـوگی      -
  پذیري و آلودگی آنهاآسیب

هـا و  تالش مدیران محلی جهت سـاماندهی کـاربري   -
  هاي اراضیجلوگیري از تغییرات مخرب کاربري

) در ناحیـه   ITبهبود و گسترش فنـاوري اطالعـات(   -
ــه  ــورد مطالع ــگري    م ــعه گردش ــتاي توس در راس

 روستایی
مدیریت مواد زاید و توجه به دفع بهداشتی فاضـالب   -

  در نواحی روستاییها زبالهو 
همراه بـا بلوارکشـی مسـیر،     تعریض و بهسازي معابر -

  گري و تجدید نظر طرح هادي روستا.بازن
  

  منابع
ــا،   .1 ــماعیلی، رض ــراس ــدمکار امی ــد و گن ــی  مجی حبیب

ارزیابی اقلیم آسایش چند شهر اصلی  .1390نوخندان، 
هــاي جغرافیــاي گردشــگري ایــران، فصــلنامه پــژوهش

 .1-18 فحاتص، 57طبیعی، شماره 
 .1385 سـقایی، مهـدي   و محمدحسـین ، یـزدي  پاپلی .2

 گردشگري، ماهیت و مفاهیم، انتشارات سمت، تهران.
بـرداري  بهـره  .1398 عبـدلی، و شـکوفه   جباري، ایـرج  .3

هاي استان کرمانشـاه  اقتصادي و گردشگري از رودخانه

شـناختی، فصـلنامۀ   هـاي زیبـایی  و تأثیر آن بر ویژگـی 
 .71-88 صفحات، 32آمایش جغرافیایی فضا، شماره 

 موسـوي پارسـایی،  محمـد   و شاهکوهی، علیرضاخواجه .4
تأثیر عملکرد ابعاد محصول مقاصد گردشگر بـر   .1398

همبستگی  -رضایتمندي گردشگران یک آنالیز تطبیقی
برحسب خصوصیات دموگرافیکی و اجتماعی، فصـلنامه  

 .13-32صفحات ، 32آمایش جغرافیایی فضا، شماره 
 دینارونـد، عبـدالرحمن   و وثیـق بهزاد سالطی، صدیقه،  .5

اي شهرستان همکانیابی مرکز گردشگري رودخان .1399
گیــري تاپســیس، شـوش بــا اســتفاده از مــدل تصــمیم 

موردي: رودخانه دز، کرخه و شاوور، فصلنامه جغرافیا و 
-72 صـفحات ، 36اي، شـماره  آمایش شهري و منطقـه 

55. 
 ریـزي  می در برنامههاي کمدل .1396خلیل،  کالنتري، .6

انتشارات نما و منظـر،   (منطقه اي، شهري و روستایی)،
 تهران.

هـا در  پـردازش و تحلیـل داده   .1382کالنتري، خلیل،  .7
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