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استان زنجانۀگردشگري روستایی در بخش سلطانیۀتحلیل عاملی موانع توسع

چکیده
نوعازماهیت،نظرازتحقیقاین. بوداستان زنجانۀروستایی در بخش سلطانیگردشگريموانع توسعۀبررسی ،قهدف از این تحقی

کاربرديتحقیقاتنوعاز،هدفنظرازوآزمایشیغیرنوعاز،متغیرهاکنترلمیزاننظرازکیفی،- یتلفیقی کمي هاپژوهش
ابزار. دادندرا سه گروه مردم محلی، کارکنان ادارات دولتی و گردشگران تشکیلتحقیقاینآماريۀجامع. شودیممحسوب

نظرات کارشناسان ازاستفادهباتحقیقابزارمحتواییوي ظاهرروایی. شدطراحیمحققکه توسطبودپرسشنامه،تحقیقاصلی
براي تعیین پایایی ابزار تحقیق پایلوت تست . آمددستبهالزمانجام اصالحاتازپسروستایی در استان وۀصاحب نظر توسع

با استفاده از نرم شدهآوريجمعيهاداده. شداستفادهکرونباخآلفاياز ضریبتحقیقابزارپایاییتعیینجهتانجام گردید و
گردشگري ۀتوسعۀمنطقه داراي قابلیت باالیی در زمین،نتایج نشان داد. پردازش و تحلیل گردید16ۀنسخSPSSوExcelافزار 

گردشگري روستاییۀموانع توسعنتایج تحلیل عاملی . باشدیمپایدار ۀروستایی در ابعاد تاریخی، طبیعی و فرهنگی در راستاي توسع
موانع ، کمبود تسهیالت رفاهی و بهداشتیاین موانع به ترتیب اهمیت شامل ضعف مدیریت و برنامه ریزي، ،نشان داددر منطقه 

. باشدیمسرمایه گذاري ناکافیو فرهنگی و آموزشی
.، استان زنجانسلطانیه، روستاییۀتوسع، گردشگري روستاییگردشگري،:ي کلیديهاواژه

مقدمه
دستاوردهاي قابل توجهی مانند شود، زیرا نتایج وترین صنایع جهان محسوب میامروزه در ردیف موفق،گردشگري

ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم و نمایش ثبات فرهنگی،- روابط علمیۀکسب در آمد سرشار ارزي، توسع
سیس امکانات أافزایش سفر به نقاط جذاب براي گذراندن اوقات فراغت باعث ت. داردبه دنبالرا کشور در و امنیت 

ي هاتیفعالها باعث رونق و همچنین افزایش گردشگرشودیماي در مناطق گردشگري و اشتغال مردم محلی ویژه
که ییهاروشيریکارگبهو هیتهانیمنیادر. (Moradnejadi & Nazari, 2003)شودیممیزبان ۀیا منطقتصادي کشوراق

.(Farazmand, 2006)رسدیمبه نظريو اقتصادیکامالً منطقيامر،رساندياریماگردشگران بهتعدادشیافزابتواند در
اقتصادي ۀپشتواننیتریاصلصنعت درآمدزا و نیترعمدهآن را توانیو ماز آنجا که رشد اقتصادي این صنعت باالست 

صنعت گردشگري ۀگردشگري روستایی نیز به عنوان جزئی از مجموع،(Mosavi, 2004)د جهان آینده پیش بینی کر
.(Mosavi, 2004)باشند داراي اهمیت می،در کشورهایی که جمعیت روستایی دارند

گردشگرييهاتیمحدودو شناسایی موانع ومناسبواصولیریزيبرنامهباتواندیمروستاییگردشگري
در بسیاري از . ایفا کندملیاقتصادبهتنوع بخشیوملیۀتوسعنتیجهدرومناطقاینۀتوسعدرمؤثرينقشروستایی،
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پذیرفته شده يکنار کشاورزدر اجتماعی به عنوان یک بخش طبیعی از بافت اقتصادي وگردشگري،مناطق روستایی
به عنوان ) 1:حایز اهمیت استکلی گردشگري روستایی از دو دیدگاه به طور. (Fleischer &Tchetchik, 2005)است

.(Mostafazade, 2008)یو محلي امنطقهي هااستیسۀتوسعر کید بأت) 2تردة جهانی یک فعالیت گس
ۀشود، بلکه همگردشگري روستایی تنها شامل گردشگري کشاورزي نمی،اروپاۀکمیسیون جامعفیتعربربنا
توجه باتوانیمگردشگري روستایی را .گیردمیبررد،مناطق روستایی وجود دارندربراي گردشگران ده کیی راهاجاذبه

ي اهکدهد، گردشگري سمیتوراکو،گردشگري طبیعی، گردشگري فرهنگی: دسته تقسیم کرد5به اهداف گردشگران به 
نقش آن در توانیماز دالیل اصلی توجه به گردشگري روستایی (Mostafazade, 2008).و گردشگري کشاورزي

تماس با قیطرازکردن اطالعات روستاییان به روز،ي روستایی به شهرهامهاجرتیزان ، مانییدرآمد روستاافزایش 
Papoli Yazdi)این دست را نام بردو مواردي ازهاگردشگر & Saghayi, 2006).

در ایـن بخـش   . ي ایران با موانـع و مشـکالتی روبـرو مـی باشـد     آن در روستاهاۀتوسعرغم اهمیت گردشگري روستایی،علی
.شودنتایج مطالعات مربوط به موانع گردشگري روستایی آورده میبرخی از
ایـن  ،بـا اسـتفاده از تکنیـک تئـوري بنیـانی نشـان داد      ،مشکالت گردشگري روستایی استان چهارمحال و بختیـاري بررسی 

هـاي فرهنگـی، عـدم درك صـحیح از     استان با مشکالت زیرساختی، بازاریابی، بهداشت و سالمت، کمرنگ شـدن جاذبـه  
قبیله اي، فقدان برنامه ریـزي، همچنـین پـژوهش و نظـارت،     -والن محلی، تعصبات قومیئگردشگري، فقدان انگیزه در مس

دولت و مشـکالت مربـوط بـه صـنایع دسـتی همـراه اسـت       ۀربوط به منابع انسانی، مشکالت گردشگري و مقولمشکالت م
). 1390کرمی دهکردي و کالنتري،(

حریر، استان کرمانشاه نشـان داد کـه مشـکالت    روستايدرهاي گردشگري روستایی مشکالت و محدودیتبررسی نتایج 
فقدان امکانات زیربنایی و رفـاهی، عـدم درك صـحیح روسـتاییان و     : اند ازتعبار،گردشگري روستایی در روستاي حریر

موقـع،  هاطالع رسانی صـحیح و بـ  ۀوالن از گردشگري روستایی، کمرنگ شدن جاذبه هاي فرهنگی روستا، فقدان شبکئمس
پـاپ  (باشـد مـی اقلیمیفقدان اطالعات دقیق آماري، و تغییرات : محدودیت ها نیز شامل. عدم حمایت و توجه کافی دولت

).1389زن و همکاران،
باعـث شـده   یدولتـ برخـی از مـدیران  و کشـاورزان و  انییروسـتا نیدر بـ یتیریمـد يهامهارتضعفمعتقدند کارشناسان
ایـن  . رو شـود روبـ ریتـأخ بـا  ها بخشگرینسبت به ددر این صنعتهیبازگشت سرماو بماندهیدر حاشییروستاگردشگري

گردشـگران  و از ندارنـد گردشـگري در يگـذار هیچندان به سرماۀهم عالقانییخود روستاه ین شده است کامر منجر به ا
.(Farazmand, 2006)کنندینميادیاستقبال ز

یافتگیـ نتوسـعه وگیـري تصـمیم مراکـز تعـدد بـین ،نشان دادصنعت گردشگري در استان لرستانۀارزیابی موانع توسع
گردشگري و نیز ضعف بازاریـابی و  زیربنایی و خدمات امکاناتضعفبینهمچنینولرستاناستانصنعت گردشگري

مسـتقیم وجـود   ۀصنعت گردشـگري اسـتان لرسـتان یـک رابطـ     یافتگینتوسعهفقدان فرهنگ پذیرش گردشگر باسرانجام،
.(Madhoshi & Naserpour, 2003)دارد

يهـا بخـش (تهـران  شـمال روسـتایی نواحیدري دومهاخانهمالکیتگسترشوگردشگريايمدهپیاواثراتتحلیل
ناحیـه اینموجوديهافرصتازمدیریت،ضعفوفقدان برنامه ریزيدلیلبه،دهدیمنشان) قصرانرودبارولواسان
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اجتمـاعی واقتصـادي حیاتتجدیدوطرفیکازتهرانشهروندانفراغتیتأمین نیازهايبرايگردشگريۀزمیندر
(Rezvani & Safaei, 2005)استنشدهاستفادهدرستیبهدیگرطرفازنواحی روستایی

ۀکـه آسـتان  نشـان داد  SWOTاز مـدل  با اسـتفاده گردشگري روستایی دهستان لواسان کوچکۀراهکارهاي توسعبررسی 
مناسـب در  يهـا اسـت یسیـۀ آسیب پذیري نقاط روستایی به علت گردشگري بودن بسیار باالست و نیازمنـد بـازنگري و ارا  

,Rokneldin Eftekhari, & Mahdavi)باشـد یمـ نسـبی موجـود  يهاتیو استفاده از مزهاتیجهت رفع محدود 2006).
بـرده کـار بـه )مزرعـه بـر گردشگري مبتنی(کشاورزيگردشگريتوصیفبرايمعموالًروستاییگردشگرياروپادر

. (William & Hall, 2000)ردیگیمبرردراروستایینواحیدرگردشگرييهاتیفعالۀهملزومصورتدراما،شودیم
دیدناکولوژیکی،شرایطبودنقبیل بی نظیرازمتفاوتیيهازهیانگباروستاییگردشگرانکهگفتتوانیمروایناز

بـه نظـر   . (Busby& Rendle, 2000)کننـد یمـ بازدیـد روسـتایی نـواحی محـیط وفضـا کیفیتفرهنگی یايهاتیجذاب
با انتقال از گردشگري بـه گردشـگري در مزرعـه ضـمن     . ضعیف استو کشاورزي زراعیپیوند بین گردشگري،رسدیم

.(Busby& Rendle, 2000)شودیمحفظ کشاورزي منبع درآمدي دیگري براي کشاورزان فراهم 
نشـان داد،  ا نتایج بررسی نگـرش روسـتاییان بـه توسـعه گردشـگري در یکـی از روسـتاهاي اوگانـدا و همچنـین کشـور غنـ           

.(Konadu-Agyemang, 2001, Lepp, 2007)روستاییان نگرشی مثبتی به گردشگري دارند
رونـد کنـونی   ،دادنشـان  شهرسـتان مشـهد   ۀدر بخش طرقبـ اثرات حضور گردشگران بر منابع زیست محیطینتایج بررسی 

تحمـل محـیط بـوده و بـیم     تو تمهیـدات محـدود کننـده، فراتـر از ظرفیـ     هـا تیـ بهره برداري از طبیعت علیرغم برخی فعال
.(Alizade, 2003)رودیطبیعی و اقتصادي منطقه ميهاجدي و نابودي توانيهابیآس

گردشـگري اسـتان   يهـا مکان،نشان دادان شرقی از دید گردشگرانارزیابی وضعیت تسهیالت گردشگري استان آذربایج
Sadrmousavi & Dakhili(باشـند یفاقد امکانات و تسهیالت الزم براي جلـب رضـایت گردشـگران مـ    هانهیدر اغلب زم

kohanmoyi, 2006.(
،دادفعال در صنعت گردشگري نشان ۀگردشگري پایدار براي کشورهاي در حال توسعۀتوسعيهاتجزیه و تحلیل چالش

، امـا اجـراي   باشدیخیرخواهانه و ضامن منافع جوامع میزبان و گردشگران در بلندمدت م،اگرچه اصول گردشگري پایدار
حال توسعه دشوار بوده و با مشـکالتی  فرهنگی حاکم برکشورهاي در-اجتماعی-قتصاديا-توجه به شرایط سیاسیآنها با
تـوجهی بـه   مـدهاي نـامطلوب بـی   اگذاران با وجود آگاهی نسـبت بـه پی  موارد سیاستياطوري که در پارههب. باشدیتوأم م

گردشگري و بـا رویکردهـاي   یالمللنیبيهااصول گردشگري پایدار، تحت شرایط نابسامان اقتصاد داخلی و فشار سازمان
خـاص را بـر منـافع سـاکنین ارجـح      يهـا ت و گـروه گردشگري تن داده و عواید کوتاه مدت دولۀبی رویۀسنتی، به توسع

.(Kazemi, 2006)شمرندیم
منطقه با جاذبه هـاي گردشـگري آن   ۀنقش1ة در شکل شمار. باشدداراي جاذبه هاي گردشگري زیادي می،بخش سلطانیه

ۀسـلطانیه در مقولـ  بخـش  روسـتاهاي  ي هـا جاذبـه يهـا لیپتانسـ تریناز مهمبه اطالعات نقشه،با توجه. مشخص شده است
ن، چمن طبیعی سلطانیه، چشـمه  سحسن کاشی، معبد داش کچلبی اوغلی و مالةارگ سلطانیه، مقبربه توانیمگردشگري

Iranian Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts(داشـاره نمـو  د آب و هـواي مسـاع  و شـاه بالغـی روسـتایی   

Organization, 2011.(
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جاذبه هاي گردشگري بخش سلطانیهۀنقش)1شکل
به منظور بهبود عملکرد توسعه در مناطق . ضروري استروستایی ۀتوسعيهادر برنامهي گردشگري هاتیتوجه به این قابل

گردشگري روستایی به ۀگیري از راهبردها و راهکارهاي مناسب توسعلزوم بهره، مورد مطالعهۀمنطقژهیروستایی به و
موانع توسعه ۀبا توجه به مرور مطالعات انجام شده و فقدان مطالعه مشخص در زمین.شودیاحساس مياندهیطور فزا

ۀي روستاهاي استان زنجان و به ویژه بخش سلطانیه در مقولهالیپتانسو با توجه به ه گردشگري روستایی در منطق
گردشگري روستایی در منطقه ۀتوسعي هاتیمحدودموانع و ی بررسبا هدفحاضرگردشگري روستایی، تحقیق

. استشدهسلطانیه انجام
پژوهشداده ها و روش 

در بخش کیفی از روش . دیی استفاده گردکمافتیرهی و سپس از فیکافتیاز رهدر ابتداي این تحقیقاز نظر رهیافت، 
ت جهاد کشاورزي، شامل کارشناسان مرتبط دولتی در ادارا،مجزا با دو گرهبه صورتمصاحبه گروهی متمرکز 

در یک گروه ز روش مصاحبه گروهی متمرک.میراث فرهنگی و روستاییان تشکیل گردیدةبخشداري سلطانیه، ادار
گفتگو ۀجلسر حاضر به شرکت دو افرادي که تا حدي هم سطح هستند و نفر، متشکل از مدیر جلسه ) 6-12(محدود 

با طرح یک سؤال کلی در اطراف موضوع اصلی که تواندیمبحث .باشدیمحول سؤاالت مطرح شده و موضوع ةدربار
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موضوع را توانیمچنین هم. ن به بحث با یکدیگر بپردازندشرکت کنندگاو ، آغاز شود باشدیمهدف از تشکیل جلسه 
.هدایت بحث را با سؤاالت بعدي در دست گرفتو روشن مطرح نمود و در قالب سؤاالت مشخص و ترخاص

مصاحبه با ساختار یا استاندارد، مصاحبه نیمه ساختار یافته، مصاحبه بدون :گروه کانونی عبارت است ازر حبه دانواع مصا
ۀوجود ندارد؛ به جز یک سوال کلی که در آغاز در زمینياشدهآماده و از پیش تعیین يهاپرسشساختار، که در آن 

.از مصاحبه بدون ساختار استفاده شد،در تحقیق حاضر.شودیمپژوهش پرسیده 
جلسات مربوط به . جداگانه در هر اداره و با هماهنگی قبلی تشکیل شدندبه صورتجلسات مربوط به کارشناسان 

روستاییان با هماهنگی قبلی با شوراهاي اسالمی روستاهاي داراي جاذبه گردشگري با حضور اعضاي شورا و افراد خبره و 
بحث ةگردشگري به شیوۀاین جلسات موانع و مشکالت توسع. انتخاب اعضاي شورا تشکیل گردیدمطلع روستایی با 

بعدي موانع و مشکالت مطرح شده با استفاده از ۀپس از برگزاري جلسات، در مرحل. متمرکز مورد بحث قرار گرفت
یان و مشکالت از نظر روستایمطالب یادداشت شده و همچنین فایل صوتی جلسات مورد جمع بندي قرار گرفت و لیست 

تحقیق ۀلیست مشکالت استخراج شده از جلسات همراه با مشکالت استخراج شده از پیشین.کارشناسان استخراج گردید
.در پرسشنامه وارد گردیدند

براي جمع آوري اطالعات از . از روش تحقیق توصیفی و به صورت پیمایشی استفاده شد،این تحقیقی در بخش کم
ی تحقیق بخش کم. شداز پرسشنامه استفاده ،گردشگران بودندو دولتی کارشناسان محلی، مردمآماري طرح کهۀجامع

یاز نظر میزان کنترل متغیرها، یک تحقیق توصیف. انجام شدیقرار دارد و به صورت پیمایشی مطالعات میدانةدر حوز
. بودیارتباط-ییک تحقیق عل،روابط بین متغیرهایبه دلیل بررسو یآزمایشغیر

صاحب نظر در یروستایۀدر اختیار چند نفر از کارشناسان توسعپرسشنامه، محتواییظاهري وبراي دستیابی به روایی
براي . روستایی در استان قرار گرفت و نظرات آنها براي اعمال اصالحات الزم اعمال گردیدۀگردشگري و توسعۀزمین

استفادهکرونباخآلفاياز روشتحقیقابزارپایاییتعیینجهت. تحقیق، آزمون راهنما انجام گردیدتعیین پایایی ابزار
ضریب. ، از پرسشنامه تحقیق حذف شدندشدیمکرونباخ کل پرسشنامه بیشتر ی که با حذف آنها آلفايیهاپرسش. شد

قابل قبول پایایینشانگردست آمد کههب/ 93تا 71/0از ي مختلف پرسشنامه،هابخشمحاسبه شده براي کرونباخآلفاي
آباد، سلمان کندي، د آماري این مطالعه شامل سه گروه مردم محلی در روستاهاي ویر، اسۀنمون. بوداالت پرسشنامهؤس

، کارکنان )n= 185(. خانوار بود524مجموع خانوارهاي این روستاها . ساریجالو، گوزل دره و سبزدره انتخاب شدند
آماري مربوط ۀنمون. بودند) n= 190(ن و گردشگرا) n= 78(ارات دولتی در بخش سلطانیه و ادارات مرتبط در زنجان اد

گیري در ي نمونههاروشهدفمند و روش گلوله برفی که یکی از به صورتبه مردم محلی در بخش فوکوس گروپ 
با انتصاب ياطبقهروش تصادفی ،براي این گروهی روش نمونه گیري در بخش کم. تحقیقات کیفی است، انتخاب شدند

ةیعنی سازمان جهاد کشاورزي و ادارط براي انتخاب کارکنان ادارات دولتی در بخش سلطانیه و ادارات مرتب. مطلوب بود
کننده به آماري گردشگران را گردشگران مراجعهۀنمون. کل میراث فرهنگی در زنجان از سرشماري استفاده شد

با توجه به اینکه حجم دقیق جامعه و مشخصات گردشگران در دسترس . تشکیل دادنده تاریخی و طبیعی منطقي هابخش
که 1387سال ن تابستار امکان تعیین دقیق این جامعه میسر نیست، حجم تقریبی گردشگران طی یک هفته داصوالًنبود و 
) N= 650(هتعداد جامعن به عنوا،برآورد گردیدجاناستان زنيو گردشگریدستعیصنا،یفرهنگراثیکل مةادارتوسط 

گردشگر و استفاده از فرمول کوکران 15با توجه به انحراف معیار به دست آمده از پایلوت تست با . در نظر گرفته شد
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ن به ایهانمونهانتخاب ةنحو. تصادفی انتخاب شدندبه صورتي مربوطه هانمونه. نفر برآورد گردید186حجم نمونه 
گردشگر 4و از هر شدندیمي تاریخی و طبیعی منطقه مستقر هابخشصورت بود که پرسشگران در مبادي ورودي 

. کردندیمکننده با یک گردشگر براي تکمیل پرسشنامه مصاحبه مراجعه
هاي پژوهشیافته نتای

سن و جنس
. آمده است1جدول توزیع پاسخگویان بر حسب سن به تفکیک سه گروه در 

)بر حسب درصد(پاسخگویانگروه سنیتوزیع فراوانی)1ل وجد
گردشگرانکارشناسان مردم محلی)سال(گروه سنی 

2420/370,000,00تا 18
2860/237/2140/29تا 25
3590/162420/39تا 29
4540/560/4560/21تا 36

4690/1670/880/9باالي 
100100100جمع
72: حداکثر18: حداقل35= نما 32=  میانه11,20= انحراف معیار33,69= میانگین 

و 18جوان ترین پاسخگو سال،31,73میانگین سنی مردم محلی مشخص گردید،اساس اطالعات گردآوري شدهبر
سال بود و 37,2میانگین سنی کارمندان دولتی شرکت کننده در تحقیق نیز . سال سن داشتند69ترین پاسخگو مسن

در خصوص گردشگران نیز میانگین سنی و . سال سن داشتند57و 32ترین پاسخگو نیز به ترتیب ترین و مسنجوان
.بودنددرصد زن 33مرد و از پاسخگویاندرصد67.سال بود72و 34,98،25ه ترتیب کمترین و  بیشترین سن ب

سلطانیهۀهاي نسبی گردشگري در منطقیتمزو ی هاي گردشگري روستایینهزمۀمیزان جاذب
سلطانیه در پرسشنامه تدوین شده ۀی گردشگري در منطقنسبيهاتیو مزي گردشگريهانهیزمۀمیزان جاذببراي سنجش

طبیعی، تاریخی و مذهبی موجود در يهاجاذبهگردشگري، يهانهیزممنظور از . سطحی استفاده گردید5از طیف لیکرت 
به نتایج . باشدیمکلی منطقه يهاتیمزنسبی گردشگري در منطقه نیز تسهیالت و يهاتیمزمنظور از . باشدیممنطقه 

.آمده است3و 2در جدول دست آمده
سلطانیه از دیدگاه پاسخگویانۀي گردشگري روستایی در منطقهانهیزمۀمیزان جاذب)2جدول 

تغییراتضریبانحراف معیارمیانگینگردشگريهايینهزم
83/437/008/0وجود گنبد تاریخی سلطانیه

33/478/018/0چشمه شاه بوالغی
27/4123/0مقبره چلبی اوغلی

21/493/022/0مقبره مال حسن کاشی
15/488/021/0معبد داشکسن

03/401/124/0آثار تاریخی متعدد در منطقه
93/319/130/0چمن تاریخی سلطانیه

63/333/137/0ي سنتیهاخانهسفره 
27/324/138/0ي تفریحی هاورزشوجود ارتفاعات جهت انجام 

13/346/147/0هاي سرد سیري در منطقهیوهموجود 
97/238/147/0وجود مساکن قدیمی جذاب در روستاهاي منطقه

84/222/143/0در روستاهاهازادهوجود امام 
خیلی زیاد= 5کمخیلی= 1: مقیاس
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189/ تحلیل عاملی موانع توسعۀ گردشگري روستایی در بخش سلطانیۀ استان زنجان

ي نسبی گردشگري در منطقه سلطانیه از دیدگاه پاسخگویانهاتیمز)3جدول 
ضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینمزیت هاي نسبی گردشگري در منطقه سلطانیه

05/485/021/0قرار گرفتن در مسیر غار کتله خور
08/495/023/0آب و هواي مساعد و طبیعت دلچسب

90/389/023/0قرار گرفتن در مسیر غار علیصدر
91/399/025/0صداو بدون سر و داشتن محیط آرام 

69/306/129/0موقعیت جغرافیایی مساعد منطقه
81/319/131/0نزدیکی به تهران و زنجان

61/319/133/0دسترسی آسان و مناسب به این نواحی براي گردشگران
70/237/151/0آداب و رسوم سنتی جذابوجود 

خیلی زیاد= 5خیلی کم= 1: مقیاس
براي جذب گردشگر به هانهیزمنیمساعدتر،ي گردشگري منطقههانهیمیان زمدر،دهدینشان م2ل اطالعات جدو
معبدی و مال حسن کاشمقبرهی، اوغلیچلبمقبرهی، شاه بوالغچشمه، هیوجود گنبد تاریخی سلطان: ند ازاترتیب عبارت

وجودو منطقهيجذاب در روستاهایمیوجود مساکن قداز دیدگاه پاسخگویان ،همچنین مشخص شد. داشکسن
پاسخگویان دگاهیدهمچنین از ). 3میانگین کمتر از (یت زیادي ندارندجذاببراي جذب گردشگرانها در روستاهازادهامام
قرار و داشتن محیط آرام و بدون سر و صدا، آب و هواي مساعد و طبیعت دلچسب، کتله خورگرفتن در مسیر غار قرار

.باشندیمي نسبی این منطقه هاتیمزترین مهمگرفتن در مسیر غار علیصدر
سلطانیه ۀگردشگري در منطقۀي توسعهاتیمحدودموانع و 

ژهیبه ومرور ادبیات تحقیق و سلطانیه با استفاده از نتایج ۀگردشگري در منطقۀتوسعيهاتیوانع و محدودمبراي سنجش 
و در قالب ندمتغیرهاي مورد نظر استخراج گردیدي برگزار شده با سه گروه مورد بررسی، هامصاحبهنتایج جلسات و 

دست هنتایج ب. ندمورد سنجش قرار گرفتپنج سطحی لیکرت در ابزار تحقیق و از طریق طیف امتیازبنديییهاپرسش
.ه شده استیارا4در جدول به تفکیک براي سه گروه مورد بررسیآمده

گردشگرانو از دیدگاه مردم محلی، کارکنان دولتی سلطانیه ۀگردشگري در منطقۀوانع توسعم)4ل جدو
کل پاسخگویانگردشگرانکارکنانمردم محلیهایتمحدودموانع و 

46/435/403/427/4دولتی مسئولفقدان برنامه ریزي مناسب توسط نهادهاي 
28/456/484/320/4ي مناسب براي اسکان گردشگرانهاهتلنبود 

17/428/494/312/4سرمایه گذاري ضعیف بخش خصوصی 
09/440/491/311/4فقدان تسهیالت رفاهی براي گردشگران 

96/324/403/407/4ضعف مدیریت گردشگري در منطقه توسط میراث فرهنگی استان
82/340/491/301/4سرمایه گذاري ضعیف دولتی 

70/388/385/381/3ي اقتصادي گردشگريهافرصتعدم آگاهی مردم از 
68/365/379/371/3کمبود نیروهاي متخصص و آموزش دیده در منطقه

82/383/336/365/3آگاه نبودن روستاییان با مزایاي گردشگري
57/396/331/359/3ارائه تسهیالت و مجوزهاي الزم از طرف دولتعدم 

64/396/318/355/3یالت بهداشتی و خدماتیتسهنامناسب بودن 
61/380/315/349/3نامناسب بودن تأسیسات و تجهیزات تفریحی و ورزشی

27/339/333/333/3عدم آشنایی روستاییان با نحوه برخورد با گردشگران
96/213/359/286/2تعارض و تفاوت میان فرهنگ گردشگران و مردم روستاها

خیلی زیاد= 5خیلی کم= 1: مقیاس
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، مناسب در منطقه براي اسکان گردشگرانيهانبود هتل، فقدان برنامه ریزي مناسب،دهدینشان م4اطالعات جدول 
ضعف ، فقدان تسهیالت رفاهی براي گردشگران، گردشگريۀتوسعۀسرمایه گذاري ضعیف بخش خصوصی در زمین

ۀموانع توسعنیترمهم،گردشگريۀتوسعۀگذاري ضعیف دولتی در زمینسرمایهو در منطقه يمدیریت گردشگر
که در جدول فوق مشاهده طورهمان). 4میانگین باالتر از (دباشنیمگردشگري در منطقه از دیدگاه کل پاسخگویان 

. باشندیمپنج مشکل اول از دیدگاه سه گروه متفاوت ،شودیم
سلطانیهۀگردشگري در منطقۀو موانع توسعهاتیتحلیل عاملی محدود

با توجه به تعداد زیاد متغیرهاي مربوط به موانع و به منظور طبقه بندي متغیرها در عوامل محدود از روش تحلیل عاملی 
ۀو موانع توسعهاتیمحدودۀگردآوري شده در زمینيهاتعیین مناسب بودن دادهبه منظور . اکتشافی استفاده شد

دست به774/0برابرKMOدراین بخش مقدار. بارتلت استفاده شدةآماروKMOضریب براي تحلیل عاملی ازگردشگري
از سوي دیگر براي . باشدیها براي تحلیل عاملی مموجود در بین دادهيهایمناسب بودن همبستگةآمد که نشان دهند

99/6534ا بارتلت برابر بةمقدار آمار. ها براي تحلیل عاملی از آزمون بارتلت نیز استفاده شداطمینان از مناسب بودن داده
.ها براي تحلیل عاملی مناسب بودندداده؛ لذا معنی دار بود% 1دست آمد که در سطح هب

هر یک از آنها، درصد واریانس هر یک از عوامل و درصد ةژیاه با مقادیر وتعداد عوامل استخراج شده همر5در جدول
و هر چه مقدار آن باشدیمقدار ویژه بیانگر سهم هر عامل از کل واریانس متغیرها م. تجمعی واریانس عوامل آمده است

.آن عامل استترشیبریاهمیت و تأثةنشان دهند،تر باشدبزرگ
و موانع توسعه گردشگري در منطقه سلطانیههاتیمحدودعاملیخالصه تحلیل )5جدول 

درصد واریانس مقدار مقدار ویژههاعامل
ویژه

درصد تجمعی 
واریانس

1739/4568/22568/22عامل 
292/3668/18236/41عامل 
3417/3273/16509/57عامل 
4854/2592/13100/71عامل 

و هاتیدرصد از کل واریانس محدود1/71در مجموع چهار عامل فوق توانسته اند ،دهدینشان م5ل طور که جدوهمان
. را تبیین نمایندگردشگري در منطقه سلطانیهۀموانع توسع

ۀو موانع توسعهاتیپس از پردازش متغیرهاي نمایانگر محدود. از روش وریماکس استفاده گردید،براي چرخش عاملی
هر یک از عوامل و 6در جدول .اقدام گردیدآمدهگذاري عوامل به دست ، نسبت به نامسلطانیهۀگردشگري در منطق

با توجه ،الزم به ذکر است.آنها آورده شده استةمتغیرهاي مربوط به آن عامل همراه با بار عاملی و گویه هاي پوشانند
. نددر تحلیل عاملی وارد شد21مانع از 19به همبستگی درونی متغیرها 
ضعف از دیدگاه پاسخگویان نشان داد که سلطانیهۀگردشگري در منطقۀو موانع توسعهاتینتایج تحلیل عاملی محدود

و هاتیعامل اول محدود74/4درصد واریانس را به خود اختصاص داده و با مقدار ویژه 56/22مدیریت و برنامه ریزي
، کمبود تسهیالت رفاهی و بهداشتیکه همچنین این نتایج نشان داد . استسلطانیه بوده ۀگردشگري در منطقۀموانع توسع

درصد واریانس را به خود 59/13و 27/16، 67/18به ترتیب سرمایه گذاري ناکافیو موانع فرهنگی و آموزشی
.انداختصاص داده
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از ماتریس دوران یافتهآمدهدست هها و بار عاملی بمتغیرهاي عامل)6ول جد
گردشگري در منطقه سلطانیهۀو موانع توسعهاتیمحدودبراي 

بار عاملیمتغیرهانام عامل
ضعف مدیریت و برنامه : 1عامل 

ریزي
773/0یزي مناسبرهبرنامفقدان

585/0یریت گردشگري در منطقهعف مدض
633/0ین منطقهدولتی در اهاييسرمایه گذارعدم وجود برنامه ریزي و

672/0ارائه تسهیالت و مجوزهاي الزم از طرف دولتعدم 
706/0هاي محیطی و کالبدينامناسب بودن زیر ساخت

کمبود تسهیالت رفاهی : 2عامل 
و بهداشتی

711/0ي مناسب در منطقه براي اسکان گردشگرانهاهتلنبود 
638/0کم بودن تعداد پمپ بنزین در شهر سلطانیه

644/0خدماتیبهداشتی ویالتکفایت تسهنامناسب بودن و عدم
665/0ینامناسب بودن تأسیسات و تجهیزات تفریحی و ورزش

672/0فقدان تسهیالت رفاهی براي گردشگران
موانع فرهنگی و : 3عامل 

آموزشی
709/0گردشگرانبانحوه برخوردباروستاییانآشناییعدم

553/0با مزایاي گردشگريآنهاعدم آشنایی روستاییان وعدم آگاهی 
874/0عوامل محدود کننده فرهنگی

764/0منطقهعدم وجود نیروهاي متخصص و آموزش دیده در 
696/0تعارض و تفاوت میان فرهنگ گردشگران و مردم روستا

606/0ي اقتصادي ناشی از گردشگريهافرصتعدم آگاهی مردم از 
755/0سرمایه گذاري ضعیف دولتی در زمینه توسعه گردشگريناکافیسرمایه گذاري : 4عامل 

666/0سرمایه گذاري ضعیف بخش خصوصی در زمینه توسعه گردشگري
626/0زمینه گردشگرير راغب نبودن بخش خصوصی به سرمایه گذاري د

و موانع توسعه گردشگري در منطقه سلطانیههاتیمحدودتحلیل عاملی)2شکل 

کمبود تسهیالت رفاهی و 
بهداشتی

فیسرمایه گذاري ناکاموانع فرهنگی و آموزشی

و موانع هاتیمحدود
توسعه گردشگري

ضعف مدیریت و برنامه ریزي

70/18

27/1659/13

56/22
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نتیجه گیري و پیشنهادها
. کرده استایفابین المللیمعادالتدرراچشمگیريسهماقتصاد جهانیاصلیارکانازیکیبه عنوانگردشگري

خصوص گردشگري روستاییبههاي گردشگريجاذبهازشناساندن بخشیوگردشگريهايفعالیتۀتوسعابازاین رو
اقتصاديکالبدبازسازيوبهسازيبرايوکردکمک شایانیروستاییۀتوسعارتقايوبهبودبهمی تواندر روستاها،
.کردکمککشورملیاقتصادبهروستاییگردشگريۀتوسعباوبرداشتمؤثريهايگامآنهاو اجتماعی

در چهار ع این موان،در این تحقیق نشان دادسلطانیهۀگردشگري در منطقۀتوسعيهاتیموانع و محدودنتایج بررسی 
سرمایه گذاري و موانع فرهنگی و آموزشی، تسهیالت رفاهی و بهداشتیکمبود ، ضعف مدیریت و برنامه ریزيدسته 

) 1382(این نتایج با نتایج بررسی موانع گردشگري در استان لرستان که توسط مدهوشی و ناصر پور . قرار دارندناکافی
همچنین. ی داردخوانبه طور کلی هم) 1385(صدر موسوي و دخیلی کهنمویی ۀانجام شده است و همچنین نتایج مطالع

,William, A.M. and Hall, C.M،1385الدین افتخاري و مهدوي، این یافته با مطالعات متعدد دیگري نظیر رکن 2000

ریزي و ضعف موانع مدیریتی و برنامهةکه نشان دهندداردیخوانهم1381و سازمان ایرانگردي و جهانگردي، 
جامع ۀبرنامگرددیمشکالت موجود به علت ناهماهنگی ادارات دولتی، توصیه مبا عنایت به .باشندها میساختزیر

.سلطانیه با مشخص نمودن متولی واحد تدوین گرددۀگردشگري روستایی در منطق
اندازي شبکۀ تبلیغات گسترده براي معرفیراه،ه دادایتوان اراساس نتایج تحقیق میبراز جمله پیشنهادات دیگري که

چاپ و توزیع گستردة عنوان یک مقصد توریستی از طرق مختلف مانندبهیی در منطقه روستاي گردشگري هاجاذبه
. نهادهاي مسئول در منطقه اشاره نمودتوزیع و نمایش فیلم و اسالید از طرف عکس، بروشورها، پوستر، نقشه،
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