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 تحلیل و تبیین نقش کیفیت محیطي در جذب گردشگر به مقاصد گردشگري روستایي
 ()مطالعه موردي: روستاهاي گردشگري دهستان لواسان کوچک

 چکیده
ر بازارهای رقابتی گردشگری، تلاش برای جذب گردشگر توسط مقصدهای مختلف بعنوان یک هدف راهبردی د

باشد. زیرا گردشگران با توجه شود. یکی از روشهای جذب گردشگر به مقصد، توجه به ارتقاء کیفی محیط میتلقی می
باشند. برای این منظور، عمدتا بدنبال یافتن می به ماهیت گردشگری، به دنبال تفریح و گذران اوقات فراغت توام با لذت

مقصدهایی هستند که از بالاترین سطح کیفیت محیطی برخوردار باشند. بر این اساس این مطالعه بدنبال بررسی میزان 
های شهر تهران مقصد گردشگری دهستان لواسان کوچک بعنوان گردشگاه روستای 92محیطی در  نقش کیفیت

ای و میدانی استفاده شده است. های کتابخانهتحلیلی از طریق داده -شناسی توصیفیین منظور از روشباشد. برای امی
از کیفیت  50/5نمونه گردشگر نشان داد که گردشگران در سطح معناداری آلفا  274آوری شده از های جمعداده

مندی داشته و بیشترین مقدار آن مربوط ضایتمحیطی، رمحیطی روستاهای مورد مطالعه در زمینه هر چهار مولفه کیفیت 
( قرار 49/2( بوده و در رتبه دوم مولفه زیباشناختی و فرمی)با میانگین 97/4به بعد مولفه معنایی و ادراکی)با میانگین 

دهد که بیشترین اثرکلی مربوط به مولفه دارد. در ضمن نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر نیز نشان می
( دارای کمترین اثر 249/5محیطی با میزان ) زیست ( داشته و مولفه کیفیت240/5یفیت معنایی و ادراکی با میزان )ک

های محیطی روستاهای مقصد در جنبه توان گفت که کیفیتباشد. بنابراین میبر جذب گردشگر به مقاصد روستایی می
تواند روستاها را در بازار رقابتی جذب گردشگر و میمختلف تاثیر بسزایی در جذب گردشگر دارد که تقویت آن 

 همچنین کمک به انتخاب گردشگران تاثیرگذار باشد. 
 : گردشگری روستایی، کیفیت محیطی، جذب گردشگر، دهستان لواسان کوچککلیدي واژگان

 

 مقدمه
که از طریق       های اساسی در انتخاب مقصدهای گردشگران می باشدها و ملاكمحیط مناسب، یکی از شاخص

 بسیار روستایی نواحی برای ریزی برنامه امروزه در مهمی که هایی قابل تبیین است. به همین جهت، موضوعشاخصه
از طریق  کلان، مقیاس که در است پایدار اهداف توسعة چهارچوب در محیط گردشگری کیفیت ارتقاء دارد، اهمیت
 ضرورت نیازهای گردشگران، به پاسخگویی منظور به هاآن مدیریت و مناسب خدمات، تسهیلات و زیرساختهای توسعة
 با توان گردشگری نیز باید روستایی نواحی برای ریزی برنامه (. لذا در99: 2557، 9دارد)نانکو و رامکیسون فراوان
زیرا توجه . شود واقع مورد توجه طبیعی و افزایش کیفیت محیطی محیط از حفاظت و روستایی پایدار توسعة نظیر اهدافی

                                                      
3 . Nunkoo & Ramkissoon 
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داشت جمعیت روستایی بوده و از سوی دیگر به جذب گردشگر در مقصدهای ساز نگهسو زمینه به این موارد از یک
محیط  کیفیت ارتقاء هدف با گردشگری نواحی با مرتبط ضوابط اصلاح کند. علاوه بر این،روستایی کمک می

 کاهش ساختمانی، نمای اصلاح نظیر روستاها، راحانهط های کیفیت بهبود آمد، و شبکة رفت بهبود گردشگری،
 به مربوط ضوابط اصلاح حفظ پوشش گیاهی و حیات جانوری و همچنین و خاك، آب آلودگیبه خصوص  ها،آلودگی
 هایزمینه زمان، مقتضیات با هماهنگ مدبرانه و هایمشیخط و هاسیاست تدوین با جذاب هایمکان و اماکن از بازدید
-ها، حفظ چشمزیرا تقویت زیرساخت. سازدمی و توسعه گردشگری را برای مقاصد روستایی فراهم ردشگریگ بهبود

 تقویت شده و دید گردشگران از روستا تصویر و ظاهری چهرۀ زیست و بازسازی کالبدی منجر به بهبوداندازها و محیط
 به که عواملی به توجه محیطی، کیفیت خصوص دهد. بنابراین، درکیفیت محیطی برای جذب گردشگری را شکل می

زیرا  .(908: 9279یابد)شیعه و علی پور، می اهمیت کندمی توجه جلب گردشگران برای های گردشگریجاذبه عنوان
باشد. گیری حس مثبت نسبت به مقصدهای گردشگری و نهایتا توسعه گردشگری میساز شکلکیفیت محیطی بالا، زمینه

ارتقاء کیفیت محیطی است که  هاآنباشد که یکی از مثبت از طریق مختلف امکانپذیر می گیری و تقویت حسشکل
(. تداوم حس و تصویر 279: 2599 ، 9گردد)مون و همکارانمنجر به بهبود تصویر مقصد از دیدگاه گردشگران می

های مختلف بر توسعه نبهتواند اثرات مثبتی در جمدت و بلندمدت میذهنی مثبت نسبت به مقصد در میان -ادراکی
گیری حس مثبت در های با توان گردشگری داشته باشد. همچنین، شکلمحیطی مکاناقتصادی، اجتماعی و زیست

گردشگران نسبت به مقصدهای گردشگری با در نظر داشتن رویکرد هم افزایی منجر به تقویت حس مباهات و افتخار 
ایش سطح کیفیت ادراکی گردشگران از محیط و کیفیت آن منجر به گردد. از سوی دیگر افزجامعه محلی نیز می

-ساز تشویق مدیران و برنامههای گردشگری شده و زمینهافزایش رضایتمندی در گردشگران به عنوان مشتریان مکان

د چنانچه محیط مقصدهای گردشگری فاق گردد.تر میریزان برای تلاش جهت ارائه خدمات بیشتر و با کیفیت مطلوب
محیط تاثیرگذار مندی او از کیفیت مطلوب باشد، در ادراك و احساس گردشگر از فضا و در نتیجه بر سطح رضایت

(. لذا تاکنون تحقیقات متعددی در ارتباط با موضوع به صورت مستقیم و 959: 9292)کاکاوند و همکاران،  خواهد بود
 به موارد زیر اشاره کرد: می توان  هاآنغیرمستقیم انجام گرفته است که از جمله 

به این نتیجه رسیده است که تاکید بر به مولفه کیفیت  "روانشناسی مکان"( در مطالعه ای تحت عنوان 9988)2کانتر
 های شهری دارد. گلکارزیباشناختی، کیفیت عملکردی و کیفیت زیست محیطی در کیفیت طراحی مکان -تجربی

های سازنده کیفیت در طراحی شهری با روش شناسی بنیادی و نظری در رابطه با ( در مطالعه خود با عنوان مولفه9289)
ادبیات کیفیت محیط به این نتیجه رسیده است که: ارائه لیستی از شاخص ها در رابطه با مولفه کیفیت محیطی در قالب 

ست. پور، جعفر و سه مولفه مولفه فرمی، مولفه معنایی و مولفه زیست محیطی برای رعایت در طراحی شهری ا
( نیز در مطالعه ای با عنوان خوانش تاثیر ساماندهی محورهای بصری بر ارتقاء کیفیت محیط فضاهای 9277همکاران)
شهری با استفاده از روش شناسی توصیفی و تحلیلی به این نتیجه دست یافته اند که: تاکید بر بازنگر محور مورد عمومی

نه کیفیت محیطی: مولفه فرمی، مولفه معنایی و مولفه فعالیتی بوده و رهنمودهایی در مطالعه در قالب مولفه های سه گا
( در مطالعه ای با عنوان تحلیل عوامل 9279این رابطه برای افزایش کیفیت محیط ارائه شده است. شیعه و علی پور)

دی سواحل شهر رامسر، در کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی با توجه به معیارهای گردشگری پایدار: مطالعه مور
شاخص مود بررسی،  98شاخص کیفی با روش میدانی به این نتیجه رسیده اند که: نتایج نشان داده که از میان  98قالب 

شاخص نیز با امتیاز بالای میانگین و کیفیت مطلوب می باشد. همچنین  95از میانگین و  ترشاخص امتیاز پایین 8
( 9295و همکاران)سی محیط گردشگری در ادراك گردشگران موثر می باشد. کاظمیعامل اسا 0مشخص شده است که 

نیز در مطالعه خود با عنوان تاثیر تصویر ذهنی گردشگران بر ارزش ادراك شده از شهرهای ساحلی دریای خزر با تاکید 

                                                      
3  .  Moon and et al., 

2  .  Canter 



 323 ، شماره پیایی3135، تابستان دوم ، شماره13فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 12

 

لموس و غیر ملموس به بر نقش واسط کیفیت عوامل ادراك شده، از طریق روش پیمایشی در قالب مولفه های اراکی م
نفر از گردشگران در منطقه ساحلی خزر پرداخته است که نتیجه زیر را به دست آورده است: نتایج به دست  255مطالعه 

ك شده محیطی نسبت به ارزش ادراك شده، بیشتر بر تصویر ذهنی ادراآمده نشان دهنده این است که کیفیت 
( در 9292طه تاثیر کیفیت عوامل ناملموس محدود است. کاکاوند و همکاران)گردشگران تاثیرگذار می باشد. در این راب

مطالعه خود با عنوان سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند و شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهری بافت فرسوده 
از نظر مردم  تحلیلی به این نتیجه رسیده اند که: نتایج نشان می دهد که -قزوین، با استفاده از روش شناسی توصیفی

عامل موثر در پایین بودن کیفیت محیط منطقه مورد مطالعه، عدم توجه به مسائل فیزیکی و کالبدی است. از طرف دیگر 
( نیز در 9294مدیران در افزایش کیفیت محیط تاکید بر معیارهای محیطی و مدیریتی دارند. اکبریان و شیخ بیگلو)

، با روش شهرستان کرج -روستاهای گردشگری مطالعة موردی: بخش آساراسنجش کیفیت محیط مطالعه خود با عنوان 
که براساس مطالعه نشان می دهد نتایج تحلیلی از طریق ابزار پرسشنامه به این نتیجه رسیده اند که:  -شناسی توصیفی

رین تأثیر را د ساختاری بیشتشده، شاخص کیفیت عملکردیی کیفیت محیطی مطالعههادیدگاه گردشگران، بین شاخص
 کیفیت محیطی روستاها و بررسی مطالعه، این از هدف اصلی بر این اساس، .بر جذب و توسعة گردشگری داشته است

است. لذا سوال اصلی مطالعه به  توسط گردشگران برای حضور مجدد و تبلیغ برای حضور شده ادراك کیفیت همچنین
الگوی رفتاری  توسعه گردشگری و روستایی بر محیط کیفیت اندازه چه تا که این شکل زیر صورتبندی شده است

تواند در جذب گردشگر و میچه میزان  روستاییارتقاء کیفیت محیط ؟ به عبارت دیگر گذار است گردشگران اثر
 توسعه گردشگری موثر باشد؟ 

 

 مباني نظري
انسان به کار رفته و مورد استفاده های مرتبط با زندگی ها و زمینهدانشاست که در تمامیواژه کیفیت، مفهومی

کار برده ه ها بقرار گرفته است. کیفیت در حالت عادی و به معنای کاملا واضح، برای وصف درجه کمال اشیاء و پدیده
است نسبی؛ که واجد معنایی فراتر از معنای بدیهی و (. بنابراین مفهوم کیفیت، مفهومی29: 9275شود )گلکار، می

مبهم و چند پهلو است؛ روشن و مفهوم کیفیت، دو وجه دارد. یعنی کیفیت در عین حال که مفهومیمعمول آن است. 
های اصلی یک چیز است، از طرف دیگر ها و ویژگیباشد. در واقع منظور از کیفیت از طرفی خاصیتواضح نیز می

(. در واقع با 22: 9270ند )پاکزاد، اهایی است که یک چیز را به وجود آوردهاز جزء کیفیتکیفیت، کلیت و سیستمی
کیفیت یک شی از دو منبع یا دو عرصه های یک شی یا مسئله پی برد. توان به تفاوت ویژگیکمک اجزاء کیفیت می

هایی معرفی شده اند های ضمیری به عنوان ارزشعرصه عینی شی. کیفیت -2عرصه ذهنی فرد،  -9گیرد: سرچشمه می
ها مرتبط با بیان مطلوب یا گیری کرد. کیفیترا اندازه هاآنتوان شدن بوده و به سختی میکه به دشواری قابل کمی

توان به عنوان های حقیقی اشیاء را مینامطلوب و زشت و زیبا بودن اشیاء معمولا از این دسته هستند. درحالیکه کیفیت
بل سنجش نظیر وزن، ارتفاع و سرعت ارتباط دارند. های قاگیری دارند و به ظرفیتکیفیتی دانست که ماهیت قابل اندازه

توان گفت: کیفیت یک شیء درجه و میزان برتری، مشابهت یا فروتری آن از اینرو در مورد کیفیت یک شی می
نسبت به اشیاء دیگر است که توسط انسان از طریق ذهنی و عینی به عنوان مجموعه ویژگی های آن شیء درك و 

را  هاآنیابد که به ترتیب نشات می« شیء»فرد و خود « ضمیر»ت یک شیء از دو منبعگردد. کیفیمحسوب می
 اشیاء هستند« کیفیت های ظرفیتی»و « های مطلوبیتیکیفیت»نامیده، بیانگر دو گروه "گیریمقیاس اندازه"و  "ارزش"

اطفی و عقلانی خاص بر انسان باشد که تاثیر ع(. در واقع کیفیت، چگونگی یک چیز یا پدیده می27: 9275)گلکار، 
ای باشد که حواس انسان قادر به احساس و درك آن باشد. (. این تاثیر باید به گونه24: 9270)پاکزاد،  گذاردمی

 باشد...( می. )مسکونی، طبیعی و های مختلف کاربرد دارد که یکی از مهمترین آن، محیطکیفیت در زمینه
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کنند. گران علوم اجتماعی و معماران، تعاریف گوناگونی را برای محیط ذکر میششناسان، پژوهدانان، روانجغرافی
ین معیار تعاریف گوناگون محیط است. بنابراین هر توصیف، تعریف یا تبیین ماهیت تراما به واقع، فضای اطراف، اصلی

قسیم بندی انوع محیط به (. در باب ت70: 9279کارکرد محیط، باید با توجه به چیزی در فضای اطراف باشد)لنگ، 
توان به دو نوع محیط اشاره کرد. اول محیط بالقوه برای رفتار انسان و دوم محیط موثر، (، می9و طبیعی)شکل یمصنوع

دهد. آنچه در این تقسیم بندی بیش از هر چیز جلب توجه کند و آن را مورد استفاده قرار میکه فرد به آن توجه می
هان واقعی)حقیقی یا عینی( پیرامون انسان و جهان پدیدارشناختی)روانشناختی و رفتاری( است نماید، تفاوت میان جمی

(، بین 9920)9دارد. در این رابطه کورت کافکاکه خودآگاه یا ناخودآگاه، الگوی رفتاری مردم را به واکنش وا می
را محیط عینی و واقعیت های اطراف  شود، چنانچه محیط جغرافیاییمحیط جغرافیایی و محیط رفتاری تمایز قائل می

دهد. کند که اساس رفتار انسان را شکل میداند، و محیط رفتاری را تصویر شناختی محیط عینی ارزیابی میانسان می
کند که آن را به مفاهیم محیط های را مطرح می( محیط مفهومی9988)2علاوه بر این جان داگلاس پورتیوس

  افزاید.صی)رفتاری( میای)جغرافیایی( و شخپدیده

 
 تقسیم بندی انواع محیط -0شکل

 (42: 0377)با اقتباس از: پورجعفر و همکاران،  

انسان در فرآیند زیست خود به تعامل فکری و ذهنی با محیط نیاز دارد. بطوریکه محیط و فضای آشنا و منطبق با 
انبساط خاطر، آرامش، اطمینان، احساس تعلق خاطر، ساختار کلی فرهنگ، پیچیده، خوانا و منسجم هم باعث شادابی و 

موجب توسعه و افزایش توان اندیشه، خلاقیت فکری، کارآیی بالای نظری و عملی، و بالاخره تعالی بیش از پیش 
شود. دلبستگی انسان به فضا ریشه های عمیقی دارد. این دلبستگی از نیاز به درك روابط اجتماعی انسان، فرهنگی می
گیرد. اصولا انسان ك مفاهیم و چیر شدن و رفع نیازها در مقابل حوادث و رویدادهای مختلف، سرچشمه میجهت در

کند و از آن برای حصول به حقایق تجریدی و مفاهیم مستتر در بین خود، اشیاء و محیط پیرامون خود رابطه برقرار می
 (. 92: 9272رد)براتی، بزبان، به منظور برقراری ارتباط با محیط و دیگران، سود می

 

 کیفیت محیط
نظران ارائه شده است. این تاکنون تعاریف مختلفی از لحاظ نظری از مفهوم ترکیبی کیفیت محیطی از سوی صاحب

شکل گرفته اند.  هاآننظران یا نحوه انتخاب شاخص ها از سوی برداشت های گوناگون، بر اساس زمینه فکری صاحب
نظران از مفهوم کیفیت محیط، در چارچوب های نظریه ای فی جامع، دقیق و مورد توافق صاحببا این وجود فقدان تعری

(. دلیل اصلی این امر 29: 9277امری کاملا بدیهی و روشن در مطالعات برنامه ریزی است)پورجعفر و همکاران، 
زندگی، قابلیت زندگی و ر همچون کیفیت پوشانی این مفهوم با مفاهیم مبهم و پیچیده دیگتواند در نتیجه ارتباط یا هممی

(. کیفیت محیط موضوعی پیچیده و در برگیرنده ادراکات ذهنی، 0: 2552، 2پایداری باشد)ون کامپ و همکاران
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توان به عنوان بخش (. کیفیت محیط را می950: 9989، 9)پورتیوس ها و افراد مختلف استهای گروهها و ارزشنگرش
محیط از برآیند کیفیت اجزای  (. کیفیت92: 2552، 2تر کیفیت زندگی تعریف کرد)ریوماساسی از مفهوم گسترده

شود که بر ادراك کلی از یک مکان دلالت دارد. اجزای سازنده محیط)طبیعت، متشکله یک ناحیه معین حاصل می
..( هر یک از . تماعی وساخت، تسهیلات محیط کالبدی و ذخایر طبیعی، روابط اجفضای باز، زیرساختها، محیط انسان

(. بنابراین یک محیط با کیفیت بالا، 9: 2552، 2مشخصات و کیفیات خاص خود را دارا است)ون کامپ و همکاران
 (.44: 9272)بهرامی نژاد،  کندحس رفاه و رضایتمندی را به جمعیت ساکن در آن منتقل می

 کیفیت محیطي و توسعه گردشگري
شود. از اینرو گردشگری و محیط)در ابعاد اصلی جریان گردشگری محسوب میمحیط به عنوان یکی از ارکان 

دهد و پیشبرد توسعه ها را شکل میباشند. محیط، بسیاری از جاذبهانسانی و طبیعی( به طور متقابل به هم وابسته می
جذاب  روستاییحیط یک مگردشگری به ویژه در مقصدهای روستایی، به کیفیت محیط مورد بازدید وابسته است. زیرا 

دارای سابقه محیط های روستایی تواند در جذب گردشگر تا حد زیادی موثر باشد و صرفا لازم نیست که و پویا می
یا جاذبه های طبیعی بالقوه باشد بلکه با توجه به اینکه امروزه گردشگران همواره در پی یافتن  تاریخی و فرهنگی قوی و

امکانات  هطریق تامین خدمات و سهولت دسترسی ب توان ازمی ؛باشندات رفاهی مطلوب میمکانی آرام و دلپذیر با امکان
حمل و نقلی مطلوب و بوجود آوردن محیطی جذاب و پویا به شکلی که بتواند کلیه افراد جامعه را به درون فضای 

های آن، اجرای پروژه علاوه بر فراهم آورد. روستاییزمینه جذب گردشگر را در محیط  ؛دعوت  نماید روستایی
موردنظر، احداث های گردشگری در مراحل مختلف همچون، انتخاب و تعیین محل، ایجاد امکانات دسترسی به محل

های گردشگری نمودن تاسیسات زیربنایی، همگی در رابطه با محیط بوده و توجه به ابعاد محیطی در پروژه ها، مهیاهتل
(. همچنین، با گسترش گردشگری، استفاده از محیط برای 04: 9280زاده، بهمیشه در اولویت قرار دارد)میرا

های برداری بیشتر مرتباً مورد پردازش قرار گرفته و بازساختبرداری نیز افزایش خواهد یافت و لاجرم برای بهرهبهره
ر سطوح بالاتر، کیفیت های محیطی با رویکرد به دورنمای گردشگری دگذارد. بازساختمحیطی مداومی را پشت سر می

های محیطی، تنها سودآوری آن را مورد توجه قرار توجهی به کنشتجربه گردشگری را مدنظر داشته و با بی
های هوایی، ( که در همه کشورهای جهان، مهمانسراهای بزرگ و مجهز، شبکه عظیم راه25: 9279دهد)کازه، می

ها ها و کرانه کوهدر مراکز شهری و روستایی، در کنار دریا و رودخانهها، تاسیسات تفریحی دریایی و زمینی، فرودگاه
که مورد توجه گردشگران قرار گرفته،  (. این خود سبب شده است که هر مقصدی99: 9275ایجاد شده است)محلاتی، 

اما اصل  ته باشد.تواند پیامدهای منفی و مثبتی را به دنبال داشاز نظر محیطی دچار تغییرات و گاهی چالش شود که می
های روستایی برای جذب گردشگری، توجه به جنبه روستایی بودن و روستایی در حفظ و ارتقای کیفیت محیطمهم 

باشد. به عبارت دیگر، تاکید بر ارتقاء کیفیت محیط برای جذب مانند محیط های گردشگری روستاها توجه می
باشد. بلکه تاکید بر استانداردهای رفاهی و نات شهری نمیگردشگری در مقاصد روستایی، به منظور افزایش امکا

های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. به عبارت تفریحی با در نظر داشتن شرایط اجتماعات روستایی در زمینه
 تواند به عنوان عامل جذب گردشگر به مقصدها باشد.دیگر، حفظ کیفیت بصری و زیبا شناختی در روستاها می

 یت بصري یا زیباشناختي)چشم انداز( گردشگريکیف
انسان همواره با محیط اطراف خود در رابطه و تعامل بوده است. محیطی که از عوامل و پدیده های طبیعی، عناصر 
انسان ساخت و محصول توسعه و رشد جوامع انسانی و کنش متقابل بین پدیده های طبیعی و انسان ساخت شکل گرفته 

ای نزدیک، مستقیم و بدون واسطه با محیط پیرامون خود داشته و در این رابطه متعامل نسان همواره رابطهاست. در واقع ا
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و پویا، هم استفاده کننده از محیط، هم خلق کننده محیط و هم متاسفانه تخریب کننده محیط بوده است. نتایج حاصل از 
ر بیشتر مورد توجه متخصصین و صاحبنظران علوم محیطی استفاده نامطلوب انسان از محیط اطراف خود در سالهای اخی

قرار گرفته است. این توجه گسترده به اثرات نامطلوب ناشی از استفاده نامناسب و خارج از قاعده انسان از محیط اطراف 
پیرامون  ها و راهکارهای مبتنی بر لزوم ارتقاء کیفیت محیط زیست طبیعی و انسان ساختخود، زمینه رشد و ترویج ایده

ها و فضاهای روستایی، ارتقاء کیفیت انسان را مطرح کرده است. در این بین و به منظور ارتقا کیفیت محیط در عرصه
زیبا شناختی از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که مطلوبیت و خوشایندی چشم اندازهای بصری به منظر  -بصری

شود، در احساس، ادراك و امل مطلوب میان انسان و محیط ناشی میطبیعی و انسان ساخت پیرامون انسان، که از تع
بازنمایی پدیده ها و عناصر در عرصه ذهنی انسان تاثیر غیرقابل انکاری دارد. این امر به نقش این عناصر در تسریع 

-ر محیط باز مید هاآنروند تلاش مداوم انسان برای شناسایی، درك و یافتن معنی ویژه از عناصر بصری و نحوه چینش 

ریزان و مدیران روستایی در جهت توسعه گردشگری تواند از نظر برنامهگردد. امروزه یکی از مهمترین مسائلی که می
انداز طبیعی( در چارچوب مولفه روستایی مورد توجه قرار گیرد، مسئله ارتقاء کیفیت دید و منظر روستایی)چشم

های دیگر رسد نه به تنهایی، بلکه در کنار ارتقاء مولفهکه به نظر می کیفیت محیط است. امری زیباشناختي -بصري
تواند زمینه ارتقاء می ادراکي و زیست محیطي -فعالیتي، معنایي -عملکرديکیفیت محیطی روستا مانند مولفه های 

رسد ه نظر میهای روستایی امروزی را که دارای توان گردشگری هستند فراهم سازد. زیرا بکیفیت محیط در مکان
های روستایی، رها شدن و گردشگران در عرصهنابسامانی و اغتشاش بصری، پایین بودن امنیت روانی و سردرگمی

تاریخی و طبیعی، به هم ریختگی شکل سازماندهی در فرم و منظر روستایی،  -ها و عناصر فرهنگیفرسودگی نشانه
زیبایی شناختی کیفیت  -منظر روستایی در چارچوب مولفه بصری.. از لزوم ارتقاء کیفیت دید و . مشکل خوانایی و
 کند. محیط حکایت می

های تاریخی و فرهنگی موجود در روستاهای گردشگری، به عنوان نماد شاخص گردشگری به عنوان نمونه میراث
ناطق روستایی بسیار مندان به مآیند. تاثیر این نمادها و عناصر شاخص گردشگری در جذب علاقهروستایی به شمار می

های گردشگری باشد. اما نکته مهم در این رابطه این است که گاها اغتشاشات و در محیط روستا و حاشیه جاذبهمهم می
تواند ناشی از شود. این اغتشاشات در محیط روستا میموجب کاهش جذابیت پدیده گردشگری برای گردشگران می

.. باشد که در . اذبه گردشگری، نداشتن زیبایی بصری به دلیل تجمع زباله ها وساخت و سازهای غیر اصولی در حاشیه ج
نتیجه پایین بودن کیفیت محیط است. لذا سازماندهی بصری چشم انداز جاذبه های گردشگری روستایی به ویژه 

ا به دنبال دارد. های تاریخی منجر به هویت بخشی کالبدی به روستا شده و در نتیجه افزایش توسعه گردشگری رجاذبه
باشد. محیط روستاهای با توجه به ارتباط بصری مطلوب بین کیفیت محیط روستا با جاذبه های گردشگری بسیار مهم می

های توان گردشگری باید به لحاظ جذب گردشگر از جذابیت و دعوت کنندگی برخوردار باشند. وجود ساختمان
حل قرارگیری جاذبه گردشگری را تحت تاثیر قرار داده که نتیجه مخروبه و متروکه گاها چهره و فرم روستا و م

های باشد. از اینرو در این مطالعه، با علم به این نکته که کیفیت محیط حاصل برهم کنش مولفهکیفیت محیطی پایین می
حیطی در زیباشناختی و زیست محیطی است و رسیدن به ارتقاء کیفیت مطلوب م -گوناگون عملکردی، معنایی، بصری

انداز های فوق است، بر آن است تا با ارائه راهکارهایی جهت ارتقای کیفیت محور دید و چشمگروه توجه به تمام مولفه
زیباشناختی و به واسطه آن ارتقاء کیفیت محیط در  -های گردشگری روستا، زمینه ارتقای کیفیت مولفه بصریجاذبه

اخص را فراهم سازد تا از طریق ارتقاء کیفیت محیط های روستایی و روستاهای با جاذبه گردشگری شفضای عمومی
کیفیت بصری و زیباشناختی روستاهایی که در برگیرنده چشم اندازهای بکر به لحاظ جذب گردشگر می باشند، بتوان 

-ت محیطگیری تصویر ذهنی مثبت از مقصدهای روستایی را فراهم کرد. به عبارت دیگر، ارتقاء کیفیهای شکلزمینه

: 9277)پورجعفر و همکاران،  باشدهای روستایی در هر بعدی، زمینه ساز تقویت تصویر ذهنی از مقصدهای روستایی می
82.) 

 ادراك محیطي و تصویر ذهني مقصد
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 و کلان های مقیاس در محیط انسان متقابل مطالعات حوزه در کلیدی مفاهیم و مباحث از یکی محیط ادراك نحوه
قابلیت های  و است زیست محیط و انسان بین ارتباط برقراری مسئول انسان ادراکی و عصبی نظام آنجا که از. است خرد
 و مردم سوی از محیط فهم و درك فرایندهای به کافی اشراف و توجه بدون توان لذا نمی دارد. خاصی محدودیتهای و

 است فهم و درك همین زیرا. یفیت محیط کردو شناخت ک محیط مداخله در به مبادرت ،هاآن با مرتبط سازوکارهای
 و بروز محیط در رفتار به شکل اغلب و دهد می شکل پیرامونشان جهان و محیط از را افراد تفسیر و تعبیر نهایت در که

( و تاثیرگذار در شکل گیری تصویر ذهنی از مقصد می باشد. تصویر 99: 9295کرده)براتی و سلیمانی نژاد،  پیدا ظهور
تواند از مقصد شامل انگاره روحی یا ادراك شخصی یا گروهی نسبت به یک مقصد است. بعلاوه، تصویر ذهنی میذهنی 

گیرد. بنابراین بیانگر یک مجموعه ساده از ادراکات چندپاره باشد که اطلاعات زیادی را در مورد یک مکان دربر می
دی به فرد دیگر و از مکانی به مکان دیگر متفاوت تصویر ذهنی از مقصد، ادراك شخصی از یک مکان است که از فر

باشد که یکی های متعددی میگیری تصویر ذهنی از مقصد گردشگری، وابسته به شاخص(. شکل7: 2550، 9است)چوآ
باشد. زیرا از این طریق تصویر ذهنی از مقصدهای گردشگری و کیفیت کیفیت محیطی مقصد می هاآناز مهمترین 

رائه شده، بر الگوی رفتاری گردشگران تاثیرگذار بوده و میزان وفادارای گردشگران به مقصدهای محیط و خدمات ا
کند. بنابراین تصویر ذهنی مطلوب گردشگران از مقصدها و خدمات گردشگری رابطه گردشگری را تعیین می

دهای گردشگری، ناشی از به مقصدها دارد. زیرا تصویر ذهنی مثبت گردشگران از مقص هاآنبا وفاداری مستقیمی
باشد. البته قابل ذکر است که تصویر ذهنی متقابلی هم ادراك محیطی و تجربه گردشگری مثبت گذشته گردشگران می

از گردشگران در ذهن افراد و ساکنین محلی وجود دارد که منجر به عکس العمل و پذیرندگی گردشگران توسط 
، تصویرذهنی که شود می چنین استدلال پیشین تحقیقات (. از25: 9295، گردد)ابراهیمی و همکارانساکنین محلی می

 در گردشگری مقاصد جایگاه و موقعیت در تعیین همچنین، و مشتری وفاداری و رفتار بر در تأثیرگذاری مهمی نقش
 پاسخی نوانع به یک مقصد می تواند از ذهنی تصویر که می کند ( بیان9980)2کند. فلت می ایفا امروز محیط رقابتی

 ذهنی تصویر (. اگر292: 2599، 2شود)مون و همکاران گرفته نظر در واقعی و عاطفی حسی، برای موارد ترکیبی
 به واسطه ای اندازه تا احتمالاً دارد، فرآیند یا نتیجه با در ارتباط گردشگر که مشکلاتی باشد، خوب از مقصد گردشگر

 مثبت تصویر ذهنی رخ دهد، پیوسته صورت به مشکلات اگر اما و شود گرفته می نادیده دارد که خوبی تصویر ذهنی
 به دهان تبلیغات واقعی، تجربه :جمله مختلفی از تأثیر منابع تحت تواندمی تصویر این .شودمنفی می نهایتاً و مخدوش

مترین عوامل موثر در توان گفت، کیفیت محیطی مطلوب یکی از مهباشد. بنابراین، می غیره و ایرسانه دهان، تبلیغات
 دو بعد می تواند از شده ادراك محیطی شکل گیری تصویر ذهنی مثبت نسبت به مقصدهای گردشگری است. کیفیت

 و فیزیکی شامل محیط تواند می شده ادراك ملموس عوامل .گیردقرار می بررسی مورد ناملموس و ملموس عوامل
 و حرارت درجه کیفیت، با اقامتی مراکز محیط، پاکیزگی مکان، گیآراست و ظاهر بودن مبلمان، جذاب قبیل از ملموس

 .احساس نمود و دید چشم با را هاآن تواننمی که است این ،نیز ناملموس عوامل از مقصود .باشد صوتی میزان آلودگی
 از دشگرگر درك امنیت، گردشگران، احساس و بومی افراد بین صمیمی رابطه می توان به ناملموس عوامل جمله از

کند تا از طریق همه این موارد به گردشگر کمک می .کرد اشاره گردشگران به خدمات درباره میزان اطلاع رسانی
ادراك محیطی، تصویرسازی ذهنی دقیقی از کیفیت محیط داشته باشد. لذا عوامل کیفیت محیطی تاثیرگذار در ادراك 

توان چنین بیان داشت که نقش کیفیت همین جهت می باشد. بهمحیطی و شکل گیری تصویر صحیح از مقصد می
ادراك شده از محیط و تصویر ذهنی از مقصدهای گردشگری روستایی، در فرآیند تصمیم گیری گردشگر، به جهت 
جذب گردشگران کافی با در نظر گرفتن ظرفیت تحمل بیشتر مورد توجه قرار گیرد. زیرا تصویر ذهنی از مقصد 

دهند. تصویر ذهنی که بسیاری از گردشگران در هنگام انتخاب یک مقصد مورد توجه قرار میگردشگری، عاملی است 
شود که یک فرد نسبت به مقصد دارد. پس داشتن تصویر ذهنی و نوع به مجموعه ای از باورها، عقاید و نظراتی گفته می

(. حال ممکن است این تصویر یا 29: 9295و همکاران، )کاظمی گذاردادراك بر تصمیم گیری گردشگران تاثیر می
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احساس ادراك شده به صورت غیر واقعی یا ذهنی از مقصد گردشگری باشد؛ اما همین تصویر ذهنی گردشگر بر 
باشد. لازمه کنترل و یا مدیریت صحیح تصویر انتخاب او تاثیر گذار بوده و به نوعی شکل دهنده الگوی رفتاری او می

نسبت به مقصد،  هاآنگردشگری و به دنبال آن ارتقای کیفیت ادراکی محیطی  ذهنی گردشگران نسبت به مقصد
های ها، کیفیت خدمات، تواندر ارتباط با زیرساخت هاآننیازمند داشتن آگاهی صحیح از علایق گردشگران و نگرش 

 از آنان بازدید تأثیر تحت مثبت به طور گردشگران یافته بهبود ذهنی باشد. تصویر.. می. گردشگری، مردمان محلی و
 کیفیت افزایش براین، (. علاوه259: 2559، 9)بیگنه و همکاران بود خواهد آنان میان در مجدد به سفر تمایل و مقصد
دهد)پتریک و می تأثیر قرار تحت را آنان مجدد سفر به تمایل و گردشگر مندی رضایت طور معناداری به محیط

 و ملموس عوامل از محیطی ادراك شده کیفیت و ذهنی تصویر بین که می رود تظاران ،(. بنابراین94: 2559، 2همکاران
 .باشد داشته معناداری وجود تاثیر ناملموس

 مولفه ها و  شاخص هاي کیفیت محیطي موثر در توسعه گردشگري
 توانندمی گردشگری، محل یا مقصد در شاخص هر خصوص به سطح کردن مشخص با گردشگری ریزانبرنامه

 کیفیت ارزیابی روشهای مهمترین از یکی. نمایند اقدام و ریزیبرنامه مطلوب، معیارهای کاربرد و ای تعیینبر
(. 94: 2555، 2است)کمیته های اروپایی و کیفیت آن توسط گردشگر از محیط رضایتمندی میزان گردشگری، سنجش

 رفته کار به هایرهیافت در موجود انحراف زنی و ساکنین ادراك گیریاندازه برای مقیاس ضعف در وجود یک سبب به
: 2558، 4است)مونتربیو شده ایجاد گردشگری ادراك به مربوط مطالعات در ایعمده هایها، محدودیت داده تحلیل در
 به نیز نواحی از یک هر بلکه پذیرد،می تأثیر آنان فردی هایویژگی از تنها نه گردشگران مثال ترجیحات (. برای7

(. در مقابل 8: 2557، 0است)روکا و ویلارس موثر گردشگران ترجیحات در دارد که فردی های منحصربهگیویژ سبب
 آب تأمین چهارچوب در کیفیت محیط بر آثار گردشگری باشد. مهمترینگردشگری نیز بر کیفیت محیط اثرگذار می

صوتی قابل بررسی  آلودگی و هوا ودگیزمین و منابع طبیعی، آل از فاضلاب، استفاده دفع و آوری آشامیدنی، جمع
 ارزیابی هاآن کمک به توانمی که نظر مورد هایشاخص از مجموعه (. اما یک908: 9279)شیعه و علی پور، است

 پاسخگویی توان که است شاخصهایی آنگونه داد، گردشگری انجام عملکرد با روستاهای مقصد کیفیت محیط از جامعی
 را شده انجام اقدامات آثار و محیط و گردشگر میان محیط، پیوند وضعیت گیریاندازه در شده مطرح هایجنبهتمامی به

 ارتباط در شناختی زیست و محیطی هاینظارت مکان، از مشخصات است جامعی فهرست شامل مجموعه این. باشد داشته
 متنوع هایبوم زیست توسط که رانگردشگ استفادۀ انواع از سطوح متفاوت سنجش معیارهای کیفی، وکمی متغیرهای با
 زیست انواع برای محیط ظرفیت های محدودیت شناسایی معیارهایی برای همچنین شود؛می حمایت پایدار شکل به
 جامع نظارت نهایت در و استفاده مورد مختلف سطوح در فرهنگی طبیعی و محیط از مشخصی هایبخش حساسیت ها،بوم
باید  منظور این (. برای2: 2552، 2باشد)هاگسمی نمایندتولید می را آلودگی زا متفاوتی سطوح که منابعی بر

شامل  شاخصها این. کرد ارزیابی را گردشگری پایداری میزان بتوان هاآن طریق از که نمود تعریف را هاییشاخص
زاهدی،  و شد)رنجبریانبامی محیط بر گردشگری گردشگرو آثار بر محیطی عوامل محیط، تأثیر و گردشگر میان ارتباط
9277 :979) . 

 مشتریان انتظارات شده در محیط، ارائه ارتقاء و خدمت چه اندازه تا اینکه از است سنجشی محیطی، کیفیت سنجش
 که باید آنچه از انتظارات مشتری بین تفاوت و است )نگرش( مشتری محیط، قضاوت برآورده می سازد. البته کیفیت را

 خود محیط به برای را ایتواند نتایج ارزندهمحیط می کیفیت بهبود. باشدشده می دریافت خدمت عملکرد و کند ارائه
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گردید و  بیشتر سودآوری و بیشتر بازار کسب سهم، مشتریان وفاداری و رضایت به منجر در نهایت، و داشته همراه
 توان به عنوان برآیند سه نیرورا میرقابت های مکانی مقاصد را افزایش دهد. گلکار معتقد است که کیفیت محیط 

به نقل از  9988، 9)کانتر محیطی در نظر گرفتزیباشناختی و کیفیت زیست -)مولفه( کیفیت عملکردی، کیفیت تجربی
اند ( علاوه بر این سه مورد، مولفه معنایی را مورد تاکید قرار داده89: 9277) (. اما پورجعفر و همکاران42: 9275گلکار، 

تواند موثر باشد. بنابراین در زمینه جذب گردشگری به مقصدهای روستایی و مطالعه مقاصد گردشگری نیز می در که
افزایش توان رقابت پذیری مکانی مقاصد گردشگری، توجه به هر چهار مولفه کیفیت محیطی اشاره شده در روستاها به 

(. مطلوبیت مولفه های کیفیت محیطی روستا در 2شکلباشد)عنوان عامل موثر در جذب گردشگر بسیار مهم و حیاتی می
افزایش تعدد دفعات مراجعه گردشگران به مقصدها، معرفی روستا به عنوان محیط مناسب گردشگری و اوقات فراغت 
به دوستان و آشنایان، ماندگاری تصویر ذهنی مثبت و قوی از روستا میان گردشگران، و رضایتمندی از گردشگری 

 که در جذب و توسعه بیشتر گردشگران تاثیرگذار هستند. موثر می باشد

 
 مولفه ها و شاخص های کیفیت محیطی در توسعه گردشگری مقاصد روستایی-7شکل

 )نگارندگان با استفاده از منابع چارچوب نظری(
 

 داده ها و روش پژوهش
طی در مقصدهای گردشگری کیفیت محی هدف کاربردی است، زیرا در پی توسعة روش شناسی مطالعه از جنبة

گیرندگان در زمینه جذب و توسعه گردشگری ریزان و تصمیمتواند برنامهروستایی می باشد که نتایج حاصله از آن می
های تاثیرگذاری کیفیت محیطی روستایی در جذب آوری اطلاعات و شناسایی جنبهجمع روستایی رهنمون باشد. از جنبة
ز نوع اکتشافی است. به لحاظ توصیف ویژگیهای جامعه مورد مطالعه از نوع توصیفی است و توسعه گردشگری، مطالعه ا

و به جهت برقراری ارتباط بین کیفیت محیطی روستاهای مقصد با جذب و توسعه گردشگری روستایی از نوع تحلیلی 
های میدانی مشاهده و است. در این پژوهش به منظور گردآوری اطلاعات از روشهای اسنادی و کتابخانه ای و روش

بر اساس مولفه ها و شاخص های استخراج شده در چارچوب نظری، استفاده شد که روایی علمی را نیز  هتکمیل پرسشنام
نشان می دهد. لذا با توجه به متغیرهای تحقیق و نیز روشهای تجزیه و تحلیل، پرسشنامه مربوطه در قالب طیف لیکرت 
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ای تهیه گردید و در اختیار نمونه ها قرار گرفت. اما، با و در برخی جنبه ها فاصله و رتبه ایدر مقیاس سنجش اسمی
و کیفی یا عینی و ذهنی توجه به حجم و گستردگی شاخص های مربوط به کیفیت محیطی به لحاظ رویکردهای کمی

گردشگری برای  بودن شاخص ها، در چارچوب نظری تلاش شدن تا با توجه به ماهیت اثرگذاری در جذب و توسعه
کردن این شاخص ها با مقصدهای روستایی به ساختاربندی شاخصهای کیفیت محیطی پرداخته شود. بنابراین، شیوه کمی

شده اند. بر اساس شاخصهای تحقیق و استفاده از روش مستقیم پرسشنامه بوده است که در آن گویه ها سنجش بومی
ای در سطح گردشگران روستایی طراحی و در اختیار جامعه نمونه به هبه گویه های عملیاتی، پرسشنام هاآنتبدیل 

 پرسشنامه اعتبار کرونباخ، آلفای آماره روش و اس.پی.اس.اس افزار نرم از استفاده باکه  صورت تصادفی قرار داده شد
 ده شده است. دراسمیرنوف استفا -. برای بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کلموگروفآمد بدست % 79 زانیم به

شود،  باشد، فرضیه صفر رد می 5750این آزمون فرضیه صفر نرمال بودن داده ها است، اگر سطح معنی داری کمتر از 
 (9باشد.)جدولدهد که در همه متغیرها توزیع داده ها نرمال مینتایج نشان می

  اسمیرنوف -آزمون کلموگروف -0جدول
 نتیجه آزمون سطح معنی داری آماره آزمون متغیرها

 تأیید نرمال بودن 929/5 924/9 مولفه عملکردی و فعالیتی
 تأیید نرمال بودن 208/5 972/5 مولفه معنایی و ادراکی
 تأیید نرمال بودن 929/5 242/9 مولفه زیباشناختی و فرمی
 تأیید نرمال بودن 920/5 228/9 کیفیت زیست محیطی

 (0323)نگارندگان، 

باشد که برای گردشگری به منطقه مراجعه می کنند. برای انجام گردشگران روستایی می جامعه مورد مطالعه
که آمار دقیق و روشنی از تعداد گردشگران وارد شده به مقصدهای روستایی مشخص نیست، لذا گیری از آنجایی نمونه

و ضریب خطای  %90طح اطمینان با س 9گیری از روش نمونه گیری کوکران برای جامعه نامعین یا نامحدودبرای نمونه
)در سطح  نفر می باشد. جامعه آماری تحقیق 274استفاده شد که تعداد نمونه های تخمین زده مورد نظر برابر با  50/5

نقطه روستایی در دهستان لواسان کوچک از شهرستان شمیرانات  92روستا( به صورت تمام شماری و شامل روستاییان 
شمار می آیند. دهستان لواسان کوچک جزء شهر لواسان ه عنوان مقصدهای گردشگری تهران ب به هاآنمی باشد که در 

ت جغرافیایی و دارای موقعیّ بخش لواسانات قرار دارد یدهستان شهرستان شمیرانات است که در محدوده 2از  یکیو 
´02 º20  48 ´وعرض جغرافیایی º09 های البرز ی کوهتهران در دامنه. دهستان لواسان در شمال جغرافیایی است طول

 2202روستا با جمعیّتی برابر با   92، دارای 9295واقع شده است. این دهستان براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 
 (. 2رسد)شکلنفر بوده است که در فصول مختلف، جمعیّت این روستاها به چند برابر می

 
 ورد مطالعهموقعیّت جغرافیایی منطقه و روستاهای م -9شکل
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های اطراف تهران و سایر شهرهای استان تهران است که با همراه شهر لواسان، یکی از گردشگاهاین دهستان به
های طبیعی و کوهستانی زیبا، از قدرت جذب گردشگر در فصول مختلف سال وجود سدّ لتیان و هوای سالم و جاذبه
طور عمده از شهر ای است که به، میزبان جمعیّت قابل ملاحظهویژه فصل تابستانبرخوردار است و در تعطیلات و به

ای از نظر اکولوژیکی)طبیعی و انسانی( برای جذب های بالقوّهآیند. این دهستان دارای توانتهران به این منطقه می
آب رودبار ، م طلاهرقل یچشمهها و سدّ لتیان، آبشار انباج، عنوان نمونه به سواحل رودخانهتوان بهگردشگر است که می

های بسیار ، و مانند آن اشاره کرد. با وجود مزایا و تواندختر ضحالک یقلعه، غار خمیره یا زندان خانه لار، الحیاتعین
ترین های فراوانی نیز در آن وجود دارد که از جمله مهمی گردشگری در این دهستان، محدودیتو جذّاب برای توسعه

وجود تسهیلات و تجهیزات اقامتی و رفاهی  تی در زمینه خدمات عمومی روستا، بهداشت روستایی،توان به کاسمی هاآن
.. . های گردشگری روستایی وامل مراکز و مکانکدر روستاها و مسیرهای منتهی به آن و نامشخّص بودن و نبود تجهیز 

 اشاره کرد. 

 سیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است.تک نمونه ای و رگر Tبرای تحلیل داده ها از سه روش آماری
( 25، برای آزمون فرضیاتی در رابطه با نمونه های کوچک )با حجم نمونه کمتر از t آزمونقابل ذکر است از آنجائیکه 

ه ها، مقادیر گوی لذا در این مطالعههای بزرگ بکلی فاقد اعتبار آماری است. طراحی شده و نتایج کاربرد آن برای نمونه
)تعداد روستاها(، از این آزمون  92و سپس در نمونه حاصل با حجم  هبا میانگین گیری، در سطح روستاها خلاصه شد

 .، استفاده گردد(شده برای مقایسه میانگین گویه های خلاصه )میانگین گیری

 بحث
وابسته به میزان که در چارچوب نظری نیز اشاره شد، مراجعه گردشگر به مقصدهای گردشگری یطورهمان
مندی مندی او از شرایط و کیفیت محیطی دارد. لذا برای تحلیل کیفیت محیطی، نیاز به بررسی میزان رضایترضایت

انجام گرفته  Tهای کیفیت محیطی در روستاهای مقصد گردشگری می باشد که از طریق آزمون گردشگران از مولفه
ان اثرگذاری و نقش هر یک از مولفه های چهارگانه کیفیت محیطی در است. از طریق این آزمون امکان شناسایی میز

ایجاد رضایتمندی برای گردشگران فراهم می شود. در ادامه از طریق آزمون رگرسیون چند متغیره تلاش شد تا میزان 
 اثرگذاری و نقش هر یک از مولفه های کیفیت محیطی را بر جذب گردشگر مشخص گردد. 

 هاي کیفیت محیطيندي گردشگران از مولفهمتحلیل سطح رضایت
های مندی گردشگران از شاخصای نشان می دهد که در رابطه با رضایتتک نمونه tنتایج به دست آمده از آزمون 

برای آزمون، اکثریت شاخص ها دارای  2مولفه چهارگانه در روستاهای مقصد، بر اساس میانگین حد مطلوبیت عددی 
رضایتمندی از گوناگونی و تنوع فعالیت در روستا،  "شاخص   4حدمطلوبیت بوده و به غیر از  میانگین بالاتری از

آن،  گردشگری های محیط و روستا در زباله دفع وضعیت از رضایتمندی از آلودگی پایین در محیط روستا، رضایتمندی
باشند. می 2رای میانگین عددی بالاتر از سایر شاخص ها دا "زیستی انداز چشم عنوان به روستا باغی تنوع از رضایتمندی

دهد همه شاخص ها دارای اثرگذاری مثبت و بالایی می نیز نشان می 50/5سطح معناداری به دست آمده در سطح آلفا 
 باشند که نشان دهنده اثرگذاری شاخص های مولفه کیفیت عملکردی و فعالیتی، مولفه کیفیت معنایی و ادراکی، مولفه

کیفیت زیست محیطی در روستاهای مقصد بر رضایتمندی گردشگران می باشد. به  مولفه شناختی و فرمی،کیفیت زیبا
عبارت دیگر، اکثریت شاخص های مولفه چهارگانه در روستاهای مقصد توانسته اند رضایتمندی گردشگران روستایی را 

 (.2در حد متوسط برآورده سازند)جدول



 21/ نقش محصولات استراتژیک در معیشت خانوارهای روستایی

 

 

 یتمندی گردشگران از شاخص های مولفه چهارگانه در روستاهای مقصد گردشگریسطح معناداری میزان رضا -7جدول

 مولفه ها

 2مطلوبیت عددی مورد آزمون = 
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 درصد 90
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مولفه کیفیت 
عملکردی و 
فعالیتی در 

اهای مقصد روست
 گردشگری

 22/2 29/2 024/9 555/5 90 982/98 72/2 رضایتمندی از گوناگونی و تنوع فعالیت در روستا

 29/9 24/9 294/2 555/5 90 247/22 98/2 رضایتمندی از برخورداری روستا از فعالیت تفریحی 

 42/9 24/9 224/9 555/5 90 428/28 59/2 رضایتمندی از دسترسی آسان و معابر مناسب روستا

 20/9 24/9 029/9 529/5 90 098/90 94/2 رضایتمندی از زیرساخت ها و تسهیلات خدماتی روستا 

 42/9 99/9 294/2 555/5 90 422/29 92/2 فراغتی  -رضایتمندی از برخورداری روستا از امکانات تفریحی

مولفه کیفیت 
معنایی و ادراکی 
در روستاهای 
 مقصد گردشگری

 22/9 29/9 902/2 555/5 90 922/94 59/4 ندی از کیفیت رفتاری)مهمان نوازی و ارتباطات(رضایتم

 99/9 59/9 289/2 555/5 90 229/22 52/2 رضایتمندی از بهداشت محیط روستا

 42/2 20/9 224/9 555/5 90 228/94 94/4 خاطره ذهنی مثبت و قوی از روستا

 20/9 24/9 290/9 598/5 90 824/92 9/2 در روستا رضایتمندی از وجود ارزش های نمادین

 84/9 02/9 920/9 555/5 90 202/92 24/4 رضایتمندی از احساس امنیت در محیط روستا
 02/9 24/9 220/9 555/5 90 258/90 92/4 رضایتمندی از هیجان انگیزی مکانی روستا

 92/9 99/9 029/9 555/5 90 249/95 57/4 رضایتمندی از دلپذیری مکانی روستا

 20/2 22/9 852/9 599/5 90 274/94 99/4 رضایتمندی از آرامش مکانی روستا

کیفیت  مولفه
زیباشناختی و 
فرمی در 

روستاهای مقصد 
 گردشگری

 04/9 42/9 204/9 555/5 90 008/90 09/2 رضایتمندی از کیفیت عینی محیط روستا

 22/2 02/9 852/9 555/5 90 209/92 22/2 رضایتمندی از چشم اندازهای طبیعی روستا

 42/9 24/9 095/9 555/5 90 942/9 98/2 رضایتمندی از آداب و رسوم خاص در روستا

 20/5 28/5 029/2 595/5 90 229/95 92/2 رضایتمندی از زیبایی کالبدی روستا

 74/9 42/9 294/9 555/5 90 427/94 94/2 رضایتمندی از وجود فضای سبز)دره های سبز و باغات( در روستا
 02/5 09/5 248/9 555/5 90 029/95 52/4 رضایتمندی از برخورداری از جاذبه های خاص طبیعی

 42/9 24/9 824/2 555/5 90 702/99 92/2 رضایتمندی از روشنایی مناسب محیط روستا

کیفیت  مولفه
زیست محیطی در 
روستاهای مقصد 
 گردشگری

 24/5 22/5 229/9 555/5 90 228/2 79/2 پایین در محیط روستا  رضایتمندی از آلودگی

 79/9 84/9 209/9 555/5 90 228/7 20/2 رضایتمندی از آب و هوای مطلوب روستا

 84/2 22/9 792/9 557/5 90 949/7 52/2 رضایتمندی از تنوع زیستی در محیط روستا 

ای رضایتمندی از وضعیت دفع زباله در روستا و محیط ه
 گردشگری آن

78/2 202/95 90 555/5 429/2 42/9 80/9 

 04/5 22/5 409/9 555/5 90 724/9 94/2 رضایتمندی از تنوع باغی روستا به عنوان چشم انداز زیستی

تک نمونه ای استفاده گردید. نتایج به دست tهمچنین برای تحلیل میانگین متغیرهای وابسته تحقیق نیز از آزمون 
برای آزمون، همه شاخص ها دارای میانگین بالاتری از  2دهد که بر اساس میانگین حد مطلوبیت عددی میآمده نشان 

دهد همه شاخص ها دارای تغییرات نیز نشان می 50/5حد مطلوبیت بوده و سطح معناداری به دست آمده در سطح آلفا 
 (. 2مثبت و بالایی می باشند)جدول

 یرات در بین گردشگران در شاخص های متغیر وابسته در روستاهای مقصد گردشگریسطح معناداری میزان تغی -9جدول

 2مطلوبیت عددی مورد آزمون = 

 
 tآماره آزمون  میانگین

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

تفاوت از حد 
 مطلوب

 درصد 90فاصله اطمینان 

 بالاتر تر پایین

 24/2 29/2 222/9 555/5 90 924/90 22/2 ماندگاری ذهنی تصویر روستا

 79/9 24/9 924/9 555/5 90 242/29 98/2 معرفی روستا به آشنایان
 02/9 22/9 042/9 555/5 90 224/90 74/2 (اجعه مجدد به روستا )وفاداریمر

 94/9 82/9 224/9 555/5 90 220/99 22/2 رضایتمندی از گردشگری روستا
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یفیت محیطی در روستاهای مقصد گردشگری دارای امتیاز میانگینی دهد که هر چهار مولفه کنتایج آزمون نشان می
است، دارای اثر مثبت  50/5بالاتر از میانگین حد مطلوبیت بوده و با توجه به سطح معناداری به دست آمده که زیر آلفا 

این نکته می باشد  بر رضایتمندی گردشگران از مقاصد روستایی می باشد. بر این اساس، نتایج به دست آمده نشان دهنده
که بیشترین مقدار اثرگذاری بر رضایتمندی گرشگران مقصدهای گردشگری روستایی مورد مطالعه در بعد مولفه معنایی 
و ادراکی بوده و در رتبه دوم مولفه زیباشناختی و فرمی قرار دارد. کمترین میزان اثرگذاری مربوط به مولفه کیفیت 

فرمی نسبت به دو مولفه دیگر  -ادراکی و زیباشناختی -شاخص های دو مولفه معنایی زیست محیطی می باشد. بنابراین،
 (. 4کیفیت محیطی دارای بیشترین تاثیرگذاری بر روی رضایتمندی گردشگران را دارد)جدول

 سطح معناداری میزان رضایتمندی گردشگران از مولفه های کیفیت محیطی در روستاهای مقصد گردشگری-4جدول
 1عددی مورد آزمون =  مطلوبیت

 میانگین مولفه های کیفیت محیطی
آماره 
 tآزمون 

درجه 
 آزادی

سطح 
 معناداری

تفاوت از 
 حد مطلوب

 درصد 35فاصله اطمینان 

 بالاتر ترپایین

 83/3 62/3 212/3 555/5 35 162/35 32/1 مولفه عملکردی و فعالیتی

 62/3 22/3 761/3 555/5 35 212/32 15/2 مولفه معنایی و ادراکی

 81/3 67/3 322/3 555/5 35 226/32 86/1 مولفه زیباشناختی و فرمی

 52/3 13/3 162/3 513/5 35 521/33 18/1 کیفیت زیست محیطی

 تحلیل رگرسوني و تحلیل مسیر رابطه متغیرها
متغیر مستقل با های چهارگانه کیفیت محیطی به عنوان پس از مشخص شدن وجود رابطه معنادار بین مولفه

)ماندگاری ذهنی تصویر روستا، معرفی روستا به آشنایان، مراجعه مجدد به  های جذب و توسعه گردشگریشاخص
مندی از گردشگری روستا( به عنوان متغیر وابسته، به تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر رابطه )وفاداری( و رضایت روستا

نتایج به دست آمده از نظر سته جذب و توسعه گردشگری پرداخته  شد. متغیرهای مستقل کیفیت محیطی با متغیر واب
باشد. دارای همبستگی می 709/5دهد که متغیر جذب گردشگر با عوامل چهارگانه دارای های مورد مطالعه نشان مینمونه

ق ترکیب درصد تغییرات جذب و توسعه گردشگری از طری 4/79دهد که همچنین ضریب تعیین تعدیل شده نشان می
ها خطی تغییر در متغیرهای چهارگانه کیفیت محیطی روستا تبیین شده است. یعنی متغیرهای چهارگانه از دیدگاه نمونه

 (. 0درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی جذب و توسعه گردشگری را تبیین کنند. )جدول 4/79توانسته اند 
 محیطی روستا بر جذب و توسعه گردشگری خلاصه  رگرسیون مولفه های چهارگانه کیفیت- 0جدول

Model  ضریب همبستگی چندگانهR  ضریب تعیینR  ضریب تعیین تعدیل شدهR اشتباه معیار 

3 853/5 (a) 825/5 832/5 23252/5 

a Predictors:  محیطی زیست فرمی، کیفیت و زیباشناختی ادراکی، مولفه و معنایی فعالیتی، مولفه و عملکردی مولفه  

b Dependent Variable:  جذب و توسعه گردشگری  

درصد می توان گفت که ترکیب خطی متغیرهای مستقل  99، در سطح اطمینان Fبر اساس مقدار محاسبه شده برای 
ها به شیوه معنی داری قادر به تبیین و پیش بینی تغییرات متغیر وابسته جذب و توسعه گردشگری از دیدگاه نمونه

 (.2است)جدول
 معناداری رگرسیون مولفه های اصلی چهارگانه بر متغیر جذب و توسعه گردشگری -6جدول

Model درجه آزادی  مجموع مربعاتdf میانگین مربعات F  سطح معناداریSig. 

9 

 (a) 555/5 227/22 424/2 4 590/22 رگرسیونی اثر

   509/5 289 042/92 باقیمانده

    272 008/27 کل

aPredictors:  لفه های کیفیت محیطیمو  b Dependent Variable:  جذب گردشگر  
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دهد که مولفه های همچنین بر اساس ضریب استاندار شده تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته، نتایج نشان می
 کیفیت محیطی تاثیر آماری معناداری بر میزان  جذب گردشگر دارند. از نظر ضریب تاثیر متغیرها بر میزان جذب

 427/5های فرمی اثرات طرح هادی در شرایط موجود با ضریب تاثیر گردشگر به روستاهای مقصد، متغیر مولفه
بیشترین میزان اثر بر کیفیت محیطی روستا دارد. بعد از این متغیر، به ترتیب متغیرهای مولفه معنایی با ضریب تاثیر 

که طورهمان(. لذا 8روستا اثرگذار می باشند)جدول در میزان کیفیت محیطی 972/5و مولفه کارکردی با  282/5
های مورد مطالعه در وضع موجود در کلیه مولفه های چهارگانه کیفیت محیطی، شود، بر اساس نظر نمونهمشاهده می

اثرات مثبت بر جذب گردشگری به مقصدهای روستایی داشته و ارتقاء دهنده جذب و توسعه گردشگری در مقاصد 
 ند.روستایی هست

 ضرایب میزان شدت اثرگذاری متغیرهای مستقل چهارگانه بر متغیر وابسته جذب گردشگر به مقاصد روستایی -2جدول

Model 
 ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد

T 
سطح معناداری 

Sig. B Std. Error  بتاBeta 

3 

 555/5 127/5  327/5 683/5 عرض از مبداء

 555/5 637/5 153/5 551/5 252/5 عملکردی و فعالیتی

 553/5 322/1 325/5 512/5 321/5 معنایی و ادراکی

 513/5 162/3 523/5 532/5 511/5 زیباشناختی و فرمی
کیفیت زیست 

 محیطی
323/5 521/5 333/5 312/2 522/5 

A Dependent Variable: جذب گردشگر 

رین ضریب تاثیر خروجی تحلیل رگرسیونی داشت به در مرحله دوم متغیر مولفه عملکردی و فعالیتی که بیشت
عنوان متغیر وابسته وارد مدل شد. با وارد نمودن مولفه عملکردی و فعالیتی کیفیت محیطی به عنوان متغیر وابسته 

بیشترین میزان اثر بر مولفه عملکردی و  247/5مشخص گردید که متغیر مولفه کیفیت زیست محیطی با ضریب تاثیر 
 (.7را دارد)جدولفعالیتی 

 ضرایب میزان شدت اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته عملکردی و فعالیتی-8جدول

Model 
 ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد

T 
سطح معناداری 

Sig. B Std. Error  بتاBeta 

9 

 555/5 227/92  952/5 489/9 عرض از مبداء
 557/5 228/2 922/5 524/5 952/5 معنایی و ادراکی

 524/5 284/9 508/5 594/5 549/5 زیباشناختی و فرمی
 525/5 979/0 247/5 549/5 248/5 کیفیت زیست محیطی

a Dependent Variable: مولفه عملکردی و فعالیتی 

معنایی و در ادامه با وارد نمودن مولفه کیفیت زیست محیطی به عنوان متغیر وابسته مشخص گردید که متغیر مولفه 
 (.9بر متغیر مولفه کیفیت زیست محیطی تاثیرگذار بوده  است)جدول 242/5ادراکی با ضریب تاثیر 

 

 ضرایب میزان شدت اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته مولفه کیفیت زیست محیطی -1جدول

Model 
 ضریب استاندارد ضریب غیراستاندارد

T 
 

 .Sigسطح معناداری 
B Std. Error  بتاBeta 

 551/5 325/2  322/5 223/5 عرض از مبداء 9

 555/5 522/33 622/5 521/5 653/5 معنایی و ادراکی 

 512/5 728/3 563/5 538/5 518/5 زیباشناختی و فرمی 

a Dependent Variable: مولفه کیفیت محیط زیست 
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مشخص گردید که متغیر مولفه زیباشناختی و فرمی با  با وارد نمودن مولفه معنایی و ادراکی به عنوان متغیر وابسته
 (.95بر متغیر مولفه معنایی و ادراکی تاثیرگذار بوده  است)جدول 429/5ضریب تاثیر 

 ضرایب میزان شدت اثرگذاری متغیر مستقل کیفیت زیباشناختی بر متغیر وابسته کیفیت معنایی و ادراکی-05جدول

Model 
 انداردضریب است ضریب غیراستاندارد

T  سطح معناداریSig. 
B Std. Error  بتاBeta 

9 
  

 555/5 294/9  927/5 224/9 عرض از مبداء

 555/5 974/9 429/5 549/5 492/5 زیباشناختی و فرمی

a Dependent Variable: مولفه معنایی و ادراکی 

به تحلیل اثرات مستقیم و غیر مستقیم در نهایت پس از مشخص شدن ضرایب تاثیرگذاری کلیه گام ها، در ادامه 
مولفه های چهارگانه کیفیت محیطی روستایی بر جذب گردشگر به مقاصد روستایی با استفاده از آزمون رگرسیون چند 
متغیره )تحلیل مسیر( پرداخته شده است. برای انجام تحلیل مسیر ابتدا بین متغیر وابسته)جذب گردشگری مقاصد 

 فرمی، کیفیت و زیباشناختی ادراکی، مولفه و معنایی فعالیتی، مولفه و عملکردی مستقل)مولفه روستایی( و متغیرهای
را  (BETA)محیطی مناطق روستایی( رگرسیون گرفته شد و در هر یک از ابعاد که بیشترین ضریب بتا  زیست
( میزان و نوع تاثیر )مستقیم و 4) اند به عنوان متغیر وابسته و سایر عوامل متغیر مستقل فرض شده است و در شکلداشته

      های مستقل و وابسته نشان داده شده است.غیر مستقیم( هریک از متغیر

 
 نمودار نهایی تحلیل مسیر همراه با ضرایب شدت اثر-4شکل

فعالیتی،  و های چهارگانه عملکردیدهد اثرات مستقیم و غیر مستقیم مولفه( نشان می99گونه که جدول )همان
محیطی مناطق روستایی با استفاده از آزمون تحلیل  زیست فرمی، کیفیت و زیباشناختی ادراکی، مولفه و معنایی ولفهم

 ( داشته و مولفه کیفیت240/5مسیر بدست آمده که بیشترین اثرکلی مربوط به مولفه کیفیت معنایی و ادراکی با میزان )
 باشد. بر جذب گردشگر به مقاصد روستایی می( دارای کمترین اثر 249/5محیطی با میزان ) زیست

 اثرات مستقیم و غیرمستقیم مولفه های چهارگانه کیفیت محیطی مناطق روستایی بر جذب گردشگر مقاصد روستایی -00جدول
 

 کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم متغیرهای مستقل
 209/5 - 209/5 مولفه کیفیت عملکردی و فعالیتی

 240/5 0/5 940/5 ایی و ادراکیمعنمولفه کیفیت 
 422/5 272/5 549/5 زیباشناختی و فرمیمولفه کیفیت 

 249/5 922/5 999/5 مولفه کیفیت زیست محیطی

توان استنباط کرد که مولفه کیفیت معنایی و ادراکی دارای بیشترین اثرگذاری با توجه به نتایج به دست آمده می
ورد مطالعه داشته است. به عبارت دیگر متغیرهایی مانند مهمان نوازی، بهداشت بر جذب گردشگر به مقاصد روستایی م

محیط روستا، احساس امنیت، وجود ارزش های نمادین و دلپذیری و آرامش مکانی روستاها به عنوان عوامل اصلی در 
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ر دارد که تاثیرگذار در جذب گردشگران به مقاصد روستایی هستند. در رتبه دوم مولفه کیفیت زیبا شناختی و فرمی قرا
باشد که زمینه ساز ورود گردشگر به جذب گردشگر بوده است. در رتبه سوم مولفه کیفیت عملکردی و خدماتی می

رسد باشد که به نظر میروستاهای مقصد گردشگری در منطقه شده است. در رتبه چهارم مولفه کیفیت زیست محیطی می
سب به لحاظ حضور گردشگران و تنوع زیستی پایین در رتبه آخر به لحاظ با توجه به شرایط زیست محیطی نامنا

تاثیرگذاری در جذب گردشگران قرار دارد. زیرا ممکن است به جهت تسلط شیوه زندگی شهری و صنعتی در کلانشهر 
تاریخی و تهران، سبب گرایش افراد گردشگر به جنبه های زیباشناختی و لذت گرایی گردشگری در زمینه های طبیعی، 

زندگی بومی شده است. اما باید توجه داشت که شدت بالای مراجعات به محدوده سبب آلودگی های محیطی فراوانی 
تواند به عنوان تهدیدی برای منطقه به لحاظ جذب گردشگری و مزیت رقابتی نسبت به گذشته شده است که می

 گردشگری باشد.

  گیرينتیجه

ینی، اهمیت فعالیت های تفریحی و گردشگری به ویژه در مناطق روستایی روز به با توسعه زندگی شهری و شهرنش
روز درحال افزایش می باشد. زیرا فرار از شرایط آلوده ماشینی و صنعتی شهرها جهت تفریح و آرامش روحی، نیاز 

اوجود فراهم ساخت ها را به محیط های بکر و دست نخورده روستایی را افزایش داده است. محیط های شهری بانسان
زمینه های فعالیت اقتصادی و شغلی و رفاه مادی نسبی برای انسان ها، اما محیط باکیفیت و مناسبی را برای زندگی و 
گذران اوقات فراغت فراهم نساخته است. به همین جهت امروزه گردشگری روستایی به ویژه در حاشیه کلانشهرها، که 

ارزش و اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این راستا مناطق روستایی نیز برای  دارای محیط با کیفیت می باشند از
بهره گیری از فرصت های پیش آمده و موفقیت در بازار رقابتی برای جذب گردشگر می توانند از شیوه های مختلف 

ن به دنبال محیط هایی با ، ارتقاء کیفیت محیطی می باشد. زیرا اغلب گردشگراهاآنبهره گیرند که یکی از مهمترین 
.. می باشند. تجارب تحقیقاتی نیز نشان . شرایط و کیفیت مناسب از ابعاد مختلف بصری، معنایی، کارکردی، طبیعی و

دهنده این نکته می باشد که گردشگران عمدتا گرایش به محیط هایی دارند که در زمینه های مختلف دارای کیفیت 
لا رضایتمندی گردشگران در چنین مقصدهایی بالا می باشد. بر این اساس، در این محیطی مناسبی می باشند و معمو

مطالعه تلاش شد تا به بررسی کیفیت محیطی در جذب و ارتقای رضایتمندی گردشگران در روستاهای دهستان لواسان 
ردشگران در سطح کوچک به عنوان یکی از گردشگاه های تهران پرداخته شود. نتایج به دست آمده نشان داد که گ

از کیفیت محیطی روستاهای مورد مطالعه در زمینه هر چهار مولفه کیفیت زندگی رضایتمندی داشته  50/5معناداری آلفا 
( بوده که تایید همراستا با یافته های کاظمی 97/4و بیشترین مقدار آن مربوط به بعد مولفه معنایی و ادراکی)با میانگین 

( قرار دارد. همچنین، نتایج حاصل از 49/2در رتبه دوم مولفه زیباشناختی و فرمی)با میانگین ( بوده و 9295و همکاران)
تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر نیز نشان می دهد که بیشترین اثرکلی مربوط به مولفه کیفیت معنایی و ادراکی با میزان 

مترین اثر بر جذب گردشگر به مقاصد ( دارای ک249/5محیطی با میزان ) زیست ( داشته و مولفه کیفیت240/5)
های مختلف تاثیر بسزایی در روستایی می باشد. بنابراین می توان گفت که کیفیت محیطی روستاهای مقصد در جنبه

تواند روستاها را در بازار رقابتی جذب گردشگر و همچنین کمک به انتخاب جذب گردشگر دارد که تقویت آن می
( می باشد که کیفیت محیطی در جذب 9297راستا با مطالعه شیعه و علی پور)این نتایج هم گردشگران تاثیرگذار باشد.

( می باشد و تنها در مهمترین 9294راستا با مطالعه اکبریان و شیخ بیگلو)گردشگران تاثیرگذار است. این نتایج هم
می توان بیان کرد که زمانی احساس شاخص تاثیرگذار با یکدیگر متفاوت می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده 

رضایتمندی در گردشگران مقاصد گردشگری روستایی شکل می گیرد که محیط دارای کیفیت مناسب در زمینه های 
مختلف باشد. به همین دلیل کیفیت مناسب است که در بلند مدت نیز سبب مراجعه مجدد گردشگران به مقصدهای 

بستگان و آشنایان می گردد. محیط های روستایی مورد مطالعه از جهات گوناگون روستایی و معرفی مقصدها به سایر وا
برای گردشگران دارای اهمیت می باشد و مجموعه عوامل متعدد در ارتباط متقابل با یکدیگر زمینه ساز رضایتمندی از 

ارزش های بومی روستایی،  کیفیت محیطی را برای گردشگران فراهم می سازد. لذا پیشنهاد، تلاش برای حفظ و نگهداری
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مرمت بناهای روستایی، حفظ هویت روستایی بودن، حفظ محیط زیست روستا از جمله اهداف اساسی در توسعه 
ریزان، مدیران، مردم محلی و گردشگران گردشگری برای مقاصد روستایی است که باید توسط سیاستگذاران، برنامه

طلوب نتیجه برهم کنش و عمل متقابل بین انسان و محیط پیرامون می باشد مورد توجه قرار گیرد. زیرا کیفیت محیطی م
که انسان به مفهوم خاص کلیه دست اندرکاران و استفاده کنندگان را شامل می گردد که به نوعی تاثیرگذار در محیط 

 می باشند. 
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