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 27/04/1400تاریخ پذیرش:                                                                                                            12/08/1399تاریخ دریافت:

 
 چکیده

ر ابعاد د آنان یساسا یازهایو رفع ن از فضاهای جذب گردشگر روستایی توجه به نگرش و انتظارات زنان گردشگر
در  اجتماعی طتقویت رواب یدر راستااساسی  عوامل کلیدی ویکی از  منزلهبهفردی، روانی، اجتماعی و زیستی 

ر دهرچند  رددایی روستاگردشگری فضاهای در  شاندر جذب و حضور یمهم اریش بسفضا و زمان است که نق
 ارزیابی وان گردشگر نگرش و انتظارات زنشناسایی  باهدفاین پژوهش  توجه چندان به آن نشده است.ما کشور 

بر  یتحلیلی مبتن -روش پژوهش توصیفی شد.انجام ی در شهرستان ساری شرق یرودپآن در روستاهای دهستان 
شاخص  13این خصوص  شناسایی فضاهای جذب گردشگری روستایی است که در منظوربهواکاوی ادبیات نظری 

. پس از شده استتدویننامه با هر متغیر تهیه و در قالب پرسش مرتبط هایشاخص. سپس شده استشناسایی
ابی و ورد ارزیردشگر مگ؛ نگرش و انتظارات زنان از فضاهای جذب اساتیدتوسط  پرسشنامه روایی محتواییتعیین 

ن زنان گردشگر توزیع و تصادفی بی صورتبهنمونه محاسبه و  208جامعه آماری این تحقیق سنجش قرار گرفت. 
 آسایش با و 37/2 امتیازبا  محافظتمتغیر  که دهدمینشان  فریدمن آزموناز  آمدهدستبهنتایج . شده استپخش
توجه به  دهدیمه نشان کرا به خود اختصاص دادند  هایانگینمبیشترین  45/1 امتیاز و لذت با 18/2 امتیاز

نشان داد که  ایک نمونهت t آزمون هایهیافتنیازهای زنان گردشگر در فضاهای عمومی خیلی مهم است. نتایج 
 و شرایط 39/4 امتیاز بصری با کیفی هایشاخصدر  کهطوریبه ،ها وجود داردهمه شاخص یبرا یسطح معنادار

 .را به خود اختصاص دادند هامیانگین بیشترین 38/4امتیاز نامساعد جوی با 

 
 .شهرستان ساری ،یشرق یرودپدهستان  ،انگردشگری، انتظارات زن ،فضای روستایی: کلیدی واژگان
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 مقدمه

 نیب هـایهمکاریبا ن و ییتع هآن جامعه توسط خود کاست  یراهبرد ،هاآنو پاسخ به  جامع انسانی یاساس یازهایرفع ن

. ابعاد مختلفی از نیازهای فردی، روانی، اجتماعی و زیستی افراد است دربرگیرندهاین نیازها  .آیدمیبه وجود  یبخش

هسـتند، از  ییروستاجامعه  یو جمع یفرد یازهایار از نیبس کنندهتأمینخود،  یرد اساسکارک واسطهبهروستاها  ازآنجاکه

ازمند ین هاییفعالیتن یدر ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فضایی برخوردارنـد. چن دائمیـر ییو تغ ییایصه پویخص

به  "چهره به چهـره  روابطگفتگو و "ق یتا بتوانند از طرند کهم جمع  گردداشته و ـه افراد را به تفکر واکاسـت  ییفضاها

اسخگویی به و سازمان فضایی مناسب را جهت پ (136: 1398)رومیانی و همکاران،  ابندیدست  یاجتماع یهمبستگ

 یو مدن یاجتماع؛ یمعج اتیح عیتجم یبرا ی، مکانسویکاطراف آن از  طیروستا و مح .تحقق ببخشند نیازهای انسانی

به را گردشگران بخصوص زنان  یطیو مح یاجتماع ،یاقتصاد یازهاین گر،ید یفراهم کرده است و از سو انیروستائ

را سامان  زنان اتنگرش و انتظاراست تا  ازین یمکمل و تجهیزات ، عناصرگردشگری روستایی یدر فضا. آورده است وجود

و  مکان، انسان انیمحصور م یرا در فضا اوقات فراغتو گذران  ی، امکان زندگهخانیکهمچون اثاث  یزاتیبخشد، تجه

و امکانات  زاتتجهی ،روستاها مناسب یفضاهااظهار کرد،  توانمی روازاین (.258: 2007، 1فریدمن) فراهم آورد تیفعال

 دارا بودنروستاها با . شودید فراهم رای مردان و زنان گردشگر بابرای مردم محلی، بلکه ب تنهانه، رسانیخدماتو  یرفاه

 تیو امن تیجذاب یتجل زنان یباشد که برا ییاینشاط و پو یهمچون موجود زنده، دارا توانندیمگردشگری  یهاجاذبه

بنابراین فضاهای (. 238 :2010،و همکاران 2بسونیگشود ) هاآن یو سرزندگ ستیو باعث ز داشته باشدرا  یکارآمد

جهت، موضوع  نیبه هم. باشدمیگردشگران  یدر انتخاب مقصدها یاساس هایمالکو  هاخصشااز  یکیمناسب، 

در چهارچوب اهداف  یگردشگر فضای تیفیدارد، ارتقاء ک تیاهم اریبس ییروستا ینواح ریزیبرنامهکه امروزه در  یمهم

 هاآن تیریمناسب و مد هایزیرساختو  التیخدمات، تسه توسعه قیکالن، از طر اسیاست که در مق توسعه پایدار

زیرا فضاهای  (.32: 1395)سجاسی قیداری و صادقلو،  گردشگران ضرورت فراوان دارد یازهایبه ن ییپاسخگو منظوربه

باشد یم از دیدگاه زنان گردشگر سبت به مقصدهای گردشگرینحس مثبت  یریگشکل سازینهزممحیطی با کیفیت باال، 

اقتصادی،  -تفریحی یهاارزشبه دلیل  فقطنهاهمیت فضاهای جذب گردشگر در دنیا،  پس. (2011،همکارانو  3مون)

 در حوزهن نابرایب. زنان توجه خاصی به آن دارند ازجمله؛ که گردشگران آن است محیطییستزبلکه به علت اهمیت 

زمینه تحقیقات  و در دنیا، است قرارگرفته نیموردتوجه محقق تازگیبه یت زنان در گردشگریوضع ی، مطالعه رویکادمکآ

 یدگاه زنان گردشگر را از مقصد گردشگرید ،روپیشت مبحث فوق، مطالعه یرو اهمیپ .آورده است به وجودرا  ایگسترده

کرده بررسی  جاذبه گردشگریدارای  فضاهایدر  هاآننگرش توجه به  باهدف ی در شهرستان ساریشرق یرودپ دهستان

ه اغلب با کگردشگر  ، زنانزیرا، بوده استگروه زنان  ازجملهمورد استقبال گردشگران  اریبس ربازیه از دین ناحی. ااست

سه با یدر مقا یمتفاوت د نسبتاًی، نظرات و عقانمایندمیمراجعه  یمقاصد گردشگر به یا گروهیو  خانواده محوری یالگو

و  یو نگرش ید قالبیل عقای، تعدیزشی، انگیتیامن نیازهایپس. دارند یگردشگر توسعهمردان راجع به عوامل بسترساز 

ار جذاب یبس را قرار دارد و آن آلیایدهت ین شهرستان در وضعیزنان در ا یبان گردشگریپشت نهادمردم یهاسازماند وجو

ن یگردشگر در ا یربومیغ و یحجم گسترده زنان بوم یگروه پیماییکوهر، یاخ هایسال بارز آن در مصداق. نموده است

 یجذب گردشگر یاز فضاهاگردشگری نگرش و انتظارت زنان  لیتحل بنابراین هدف از این پژوهش. بوده استه یاحن

                                                           
1 . Friedmann 

2 . Gibson  

3 . Moon  
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نگرش و انتظارت زنان  ترینمهم که کلیدی است سؤالو به دنبال پاسخ به این  باشدمی موردمطالعه منطقهیی در روستا

 کدامند؟ موردمطالعهاز فضاهای جذب گردشگر در روستاهای 

 هاآنکه به تعدادی از  گرفته استا توجه به اهمیت موضوع؛ مطالعاتی در داخل و خارج از کشور در این زمینه صورت ب

به این نتیجه رسید که با توجه به « و گردشگری زنان» (، در پژوهش خود تحت عنوان1391) نیامهدوی. شودمیاشاره 

گران زن چه گردشگران داخلی و ورودی و چه شاغلین در خاص مذهبی، فرهنگ و اجتماعی مسائل گردش هایویژگی

 بینجهان. شوندمیمیزبان و گردشگری مطرح  عنوانبهو در صنعت گردشگری، زنان  یابندمی یاهمیت خاص ،این حوزه

از دیدگاه زنان گردشگر در شهرستان  توسعه گردشگریبررسی و تحلیل عوامل »(، در پژوهش خود تحت عنوان؛ 1395)

زنان گردشگر مشخص نمود.  گوناگون هیرا از زاو دره شهرشهرستان  یگردشگر یهاموانع و جاذبه ترینمهم« شهردره 

 آمدهدستبه جیبا توجه به نتا تیشد؛ و در نها دهیسنج قیتحق یرهایگردشگران با متغ تیارتباط رضا نیچنهم

تحت  (، در پژوهش خود1396) پورنیکحبیبی و  .دیگرد هارائ هیناح نیزنان در ا یجهت رونق گردشگر پیشنهادهایی

: پارک یمخصوص بانوان، مطالعه مورد یفراغت-یگردشگر یفضاها گیریشکلنگرش زنان نسبت به  یواکاو» عنوان

نگاه مثبت آنان به  نیفراغت خود و همچن تیفیزنان از ک یکاف تیعدم رضابه این نتیجه رسیدند  «بانوان شهر آمل

وجود  دهیپد نیو نگرش به ا التیشغل و تحص انیم یچند ارتباط معنادار هر .باشدمیمخصوص بانوان  هایپارک دهیپد

و  شهریدرون یگردشگر یبرا ییفضاها نیچن گیریشکل یزنان برا ینشان از وجود تقاضا یکل گیریجهتاما  ،دارد

ن یتفاوت ببررسی »د تحت عنوان؛ ( در پژوهش خو1397) همکارانسلیمانی هارونی و  گذران اوقات فراغت دارد.

شهرستان  موردمطالعه) روستایی یخصوص گردشگر در جامعه روستایی، انتظارات و نگرش زنان و مردان یتمندیرضا

 نیدر ا ییروستا یگردشگر یامدهاینسبت به پ ینگرش مثبتزنان به این نتیجه رسیدند که « ذه در استان خوزستان(یا

ن یب شتر بوده ویب ی، نگرش و انتظارات زنان نسبت به مردان از گردشگرمندیرضایتان زین می. همچندارندشهرستان 

(، در 1397) کاشانیو برداردان  زادهرضوی. داشته استوجود  داریمعنی یآمار هایتفاوترها ین متغیزنان و مردان در ا

« و راهبردهای مواجهه در خانواده هاچالش، کارکردها، تک جنسیتیادراک زنان از گردشگری » تحت عنوانپژوهش خود 

چالش  ترینمهم. اندقائلتنها  /یتیجنس کت یسفرها یبرا یجابیو ا یرد سلبکارکزنان دو نوع به این نتیجه رسیدند که 

و  یعاطف گونه ز بـه دوین سفر نیح هایچالشبود.  غیابشانت منزل در یریت خانواده و مدیش از سفر، جلب رضایپ هاآن

ن یمقابله با ا یبرا . زنانشدنمیت دانسته یز چندان حائز اهمیپس از سفر ن هایچالشبود.  بندیدستهقابل  یردکارک

. گرفتبرمی خالقانه را در منفعالنه تا فعاالنه و هایواکنشاز  یفیه طک کردندمیاتخاذ  یگوناگون یراهبردها هاچالش

در  هاآنو استقالل  تیعامل قدرت، و اثبات محک زدنتجربه،  عرصهزنان  یبرا هاتنا ی تک جنسیتی، سفر درمجموع

مکانی، ارتباط  هایویژگیگردشگری مبتنی بر  هایجذابیت اندازچشم(، در تحلیل 5201) 1روفالی. بود یرانیمعاصر ا جامعه

ی، امکانات پشتیبانی و خدمات گردشگر دهندگانارائه، نوازیمهمانطبیعی، پاکیزگی،  هایجاذبهرا از قبیل  هاویژگیاین 

این اساس جذابیت نسبی  ضریب امنیت در برابر جذابیت ساحل با استفاده از روش رگرسیون غیرخطی تحلیل کردند. بر

درصد از جذابیت گردشگری در مناطق ساحلی از  9/69 که داد ساحل گوا با روش زنجیره مارکوف بررسی شد و نشان

 2طبیعی اختصاص دارد. کارنوتو و دیتویو هایجذابیتدرصد از آن نیز به  9/68. گرفته است تأثیرمکانی  هایویژگی

ارائه د که یبه این نتیجه رس« مقصد گردشگری نوازیمهماناز خدمات  برداشت» تحت عنوان(، در پژوهش خود 2014)

باشد. وارفورلومیو و  داشتهگردشگران  مندیرضایتیا عدم  مندیرضایتبر  ایعمده تأثیر تواندمی هاآنخدمات و کیفیت 

                                                           
1. Falleiro 

2. Căruntu and Diţoiu 
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(، در بررسی فضای هوشمند مبتنی بر خدمات پیشنهادی برای گردشگری تاریخی، به تحلیل اطالعات 2015)1همکاران

 بر اساسدیجیتالی پرداختند که به ارتقای گردشگری فرهنگی و تاریخی منجر شد و فناوری را برای ایجاد خدماتی 

 .کردمیفضای هوشمند مطرح 

 

 ی نظریمبان

، جغرافیا و معماری و شناسیجامعهگوناگون از قبیل فلسفه،  هایرشتهمتعدد و  هایزمینهاست که در  ایواژهفضا 

به معنی برداشت یکسان از این  فضا، لیکن کاربرد فراوان واژه قرارگرفته است مورداستفادهطور وسیع شهرسازی به

متفاوت  هایموقعیتمختلف و در  هایرشتهو  هادیدگاهاز  فضاریف بلکه تع ،فوق نیست هایزمینهمفاهیم در تمام 

توافق  از این واژه وجود دارد، تقریباً رسدمیدرک مشترکی که به نظر  باوجود دهدمیاست. مطالعات نشان  بررسیقابل

باالیی برخوردار است و  نسبتاًو این واژه از تعداد معانی  خوردنمیدر مباحث علمی به چشم  فضامطلقی در مورد تعریف 

به ذکر کلیات در مورد  روازایناین مفهوم باشد.  هایجنبهتمامی  دربرگیرندهتعریف مشخص و جامعی وجود ندارد که 

 (.2011، 2سایم) استشده بسنده  فضامفهوم 

 شدهگرفته، برگیردا در اء ریتواند اشه با داشتن سه بعد میک ایگسترهوسعت و  یبه معنا نیالت کلمهاز   3فضا واژهشه یر

کرد که  استفادهاز فرهنگ فلسفی الالند  شدهمستخرجاز یک تعریف عمومی و بسیار رایج  توانیمدر تعریف فضا  .است

و  یابندیممرکز تما  هاییافتدر هاآنمکانی آرمانی که مشخصه آن برونی بودن اجزایش است، که درون » عبارت ازفضا 

چندین  ،شودیمکه در این تعریف مالحظه  گونههمان«. شودیم محدودیت یافته یهاپهنهم به همین دلیل شامل تما

(. در فرهنگ مدرن 9 :1380)فرید، شوندیممطرح « هاپهنه»و « یافتدر» ،«اجزاء یتمحدود»، «برونیت» ازجملهبحث 

هر عارضه و  هایتموقع، هامکانبین  یا فواصل جانبی که وسیلهبه شدهاشغالجغرافیا، فضا عبارت است از سطح یا حجم 

 به دلیلاست که اشیاء  یزیچفضا آن »همچنین (. 69 :1398،رومیانیدارد )بر روی زمین وجود  گسترده شدهاثر 

بنابراین در داخل . (1390سعیدی، ) یردگبرمیرا حجم اشیاء در  اشتغال شده، بخشی از فضای کنندیماشغال  حجمشان

در  تأملبا گردشگری روستایی است.  یهاجاذبه؛ توجه به عناصر هاآنهستند که یکی از  یصر زیادی، عنایفضای جغرافیا

با ابعاد و  ین و ناگسستنیرید یوندیت در پیبـه لحـاظ ماه یـه گردشـگرکیابیم ، درمییمفهوم فضا و صنعت گردشگر

و گردشگری  یکیولـوژکا -یعیطب یمایمل با سز در تعاین یسماکوتوره کچنان .گیـردیمـقـرار  ییفضـا -یانکعناصر م

ل کش ساختانسـان یالبـدکا یتمدن و  یعنیفرهنگ؛  یو گاه بعد مرئ ی، عموماً در ارتباط با ابعاد نامرئیفرهنگـ

ریزی در نظام برنامه زیر بخش یک عنوانبه یگردشگر ان(کهر مقصد )م یگردشگر ییفضا یدر الگو .گیردیم

 هاییتفعاله ب یرا در زمینه توسعه گردشگر یهای عمودـق بتوانـد تخصیصین طری، تا از اآیدیمحساب به یامنطقه

 یگردشگر و سازمان ییمسافرت اروپا تهیکم توسط شدهارائهگزارش در  (.125: 1398رومیانی، ) یـدنمال یتبـد یافق

دو محور  صورتبهکه  گردیده است نییتبی گردشگرفضاهای مفهوم  انیدر ب یمتفاوت یکردهایرو ،2005در ی جهان

«. کندیمداللت  یگردشگر یعملکرد هاییژگیوبر معنا، مفهوم و  یعمود محور «شده استارائه از همو افقی  عمود

 گریو در جهت د داشتهی تجارب گردشگر یو معنا تیبر ماه اللتد یتجرب /یمفهوم فیتعار سمت کیمعنا که در  بدین

 هدف و منظور اس،یمق ،یریگاندازه یو اغلب برا یگردشگر تیهو نییجهت تع یو کاربرد یردعملک فیتعار ،محور نیا

                                                           
1 . Varfolomeyev  

2 . Sime 

3 . Espace 
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مشتقات  یکه حاو استی محور افق گرید یسو از(. 1،2015و کاستن هولز نیلدارد )کاربرد  یگردشگر هاییتفعال از

 لیدل به اطلس، یعملکرد -یفهومم فیکه تعر نموده استو تقاضا را ارائه  عرضه از بعد صنعت بوده و نظام یگردشگر

از  (.34: 1396، نیاینیرسد )حسیم به نظر ترمناسبی فیتعر ،یگردشگر یهافرمو در برگرفتن همه  شتریب یوستگیپ

روابط و تعامالت اجتماعی هستند و از سویی که مردم با  هایمحدودهتفریحی  -دیدگاه کروش، فضاهای گردشگری

 تغییرقابلمشاهده شوند، بلکه باید  شدهدادهایستا و  صورتبه. مقاصد گردشگری نباید یابندمیا معن شوندمیمواجهه  هاآن

 یفضا(. 2010، 2ورینگ) یابندی شوند و معنا ن، بازآفریکنندمیباشند و با فعالیت مردمی که از آن فضاها استفاده 

. گرددیم لیخش عمده تشکسه باز  یردشگرمنابع گ .دارد در آن وجود یاست که منابع گردشگر ییفضای؛ گردشگر

، مانند: آثار یدبازدقابل  یهامکانو شامل  آیدیمجذب گردشگر به شمار  یعامل اصل واقع که در یگردشگر هیعناصر اول

د یبا دارای جذب گردشگری یفضاها. لذا (3: 1395دوج،باشد )یمسبز  یفضا و هابوستان ،یخیتار هاییابانخ ،یخیتار

ن فراهم ینکسا یت را برایفکیاز  یند و سطح مطلوبیبه نحو مطلوب پاسخگو زنان(انسان ) یروحـ یازهـاید به نبتوانن

 بندییمتقس توانیمش و لــذت یدر سـه مقولـه محــافظ، آســا جذب گردشگری یفضـاها یفـکی یازهایآورنـد. ن

ـث، نشستن، ک، مقدم زدنشامل  ؛شیاست. آسا یعد جوط نامسایو شـرا هایمحر، یمنی، اوآمدرفتشامل  ؛محافظتکرد. 

ـه ک (اهانیم، گیآب، باد، آفتاب، نس) عتی، طبیت بصریفکیز مشتمل بر ین ،لذت .ت اسـتیو فعال ی، بازوشنودگفتدن، ید

از  یکی، اندنمودهان یز بین 3وس و گلکمار .(102 :1139،کواکبی و همکارانشود )یم کانسان در گانهپنجتوسط حواس 

، بوده استنشستن و تعامل افراد  یمناسب برا یجـاد فضایاجذب گردشگر،  یعموم یفضا یهاطرحه یاهداف اول

استفاده از فضاها  یق چگونگیتحق یبرا یروش مناسب عنوانبه تواندیماز فضا  کنندگاناستفادهن شمردن تعداد یبنابرا

، پراکندگی هدففعالیت،  بر اساس، گردشگریفضاهای  بنابراین .(621 :1396عینالی و همکاران،) یردگقرار  مورداستفاده

از:  اندعبارت، که شودمی بندیتقسیمبه چهار دسته « گردشگر جذب» اساسبر که  دارند یگوناگون هایبندیدستهو ... 

مل جاذبه فراغتی و فضاهای اقامتی که گاهی به عا -، فضاهای تفریحیفرهنگیفضاهای طبیعی، فضاهای تاریخی و 

 لذا(. 78-75 :4،1991اینسکپ) انجامندمییکی از عوامل کششی به جذب گردشگر  عنوانبه، یا شوندمیتبدیل 

در جهت  ییفضا ین الگویدن به بهتریرس یبرااست،  یوششکاز فضاهای گردشگری،  فادهدر جهت است یزیربرنامه

ت به مفهوم و نگرش یه با عناکاساس چنان ینا . بردهدیمرار مدنظر قرا  ینظام کلی از توسعه ملّ یکو  یامنطقهتوسعه 

ف یمتنوع ط یازهاین یجهت ارضا یتنها بسترمبادرت شود، نه یبه توسعه صنعت گردشگر در جهت فضامندی افراد

ز انبوه ا یتیمثبت حاصل، جمع یامدهایپ ییواسطه تعادل در انتشار فضاه بهکگردد، بلاز گردشگران فراهم می یبزرگ

 یطیمح -ستیو ز یاقتصاد -یمقصد را از تحوالت مثبت اجتماع ییایای گسترده از قلمرو جغرافزبان و پهنهیجامعه م

زمان و اجتماع  -انکـه تعادل در مکرا موجب خواهد شد  یداریپا یسرانجام گردشگر یردیکن رویچن .متأثر خواهد نمود

از  آگاهی پس(. 82 :1389تقوایی و غفاری،آورد )یم ست بـه ارمغانزیو حفظ محیط یادش اقتصیت و آساینار امنکرا در 

شروط جذب  ترینمهم، یکی از هانیازمندیو طراحی فضا با در نظر گرفتن این  بخصوص زنان نیازها و ترجیحات مردم

ا، علل موفقیت در فضا عالوه بر توجیه علل استفاده از فض نیازهای مردم تأمیناست.  روستاییی هامردم و موفقیت فضا

 یکگردشگران در و نگرش انتظارات  آغاز شناخت، دیگرعبارتبه. (121: 1386وارثی و همکاران،) کندمیآن را نیز بازگو 

فراهم آورد  ی، بستررانخواست گردشگ آن با پذیریتطبیقو  هاقابلیترامون یت موجود، پیسنجش وضع بر تأکیدان با کم

                                                           
1 . Lane & Kastenholz 

2 . Wearing 

3 . Marcus and flowers 

4 . Inskeep 
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دن نقطه نظرات زنان در ین دینابرا(. ب114: 1385کدیور و سقایی، ) کندل یوسعه را تسهت یبرا ریزیبرنامهروند  هک

 النک هایسیاست یدر طراح یتیجنس یدورنما یکن است. اگرچه وجود یادیبن یضرورت توسعه گردشگریل عوامل یتحل

ت یقابل یارتقا یبرا یافتیره عنوانبه زنان یاما توجه به توانمندساز ،نشدهپذیرفتهامل ک طوربه شورهاکثر کا در یاقتصاد

 1خانی) استمختلف  یشورهاکتوسعه در  نظرانصاحب ثرکا ،نظراتفاقموجود امروز، مورد  یساختارها رییتغ منظوربهزنان 

 موردبررسیمیالدی  1950دهه در  هایطمحپس توجه به انگیزه و شناخت از رفتارهای روانشناسی زنان در  (.123: 2006،

 .کندیمبررسی اجتماعی  ازلحاظرا چه از نظر فیزیکی و چه  هاآنو محیط زندگی  هاانسانگرفت که عملکرد متقابل  قرار

درک کامل رفتار و سلوک  یبرا» :گویندیمو بسیاری از محققان  شده استشناخته کامالً هاپژوهشامروزه نتایج آن 

گردشگران در دهه  زشیانگ دیمطالعات جدل محیطی الزامی است. اجتماعی با عوام -گردشگر، درگیر کردن عوامل روانی

بر روی  بامطالعهسفر است،  یشناختروان( آغاز شد. وی که پیشگام مطالعات 1974) 2پــالگمطالعـات  هفتاد بـا

 گرادرونبه مقاصد نو و افراد  مندعالقه گرابرونگردشگران آمریکای طیفی از مسافران رسم کرد که در آن افراد 

 5( با انتخاب بازدیدکنندگان باربادوس1979) 4( و کرامپتون1977) 3پس از او دان .بودبه مقاصد تکراری  مندعالقه

رانشی و کششی گردشگران پرداختند. عوامل رانشی و کششی به ترتیب  هاییزهانگجامعه آماری به مطالعه  عنوانبه

( در توضیح اهمیت موضوع انگیزه 1997) 6کرامپتون و مک کی ود.مقصد ب هاییژگیوبرگرفته از محیط زندگی فرد و 

سفر  یهابستهگردشگران را اساس طراحی  هاییزهانگبازدیدکنندگان از فضاهای دارای جذب گردشگر؛ شناسایی 

د اصلی سازنده در درک فراین مؤلفه، هایزهانگ بندییتاولو. فهم و دانندیمپیشنهادی مناسب در زمینه بازدیدها 

در جوامع  هاجشنوارهارتباط بسیار نزدیکی با رضایت دارند. بیشتر  هایزهانگ، هاآناست. به عقیده  بازدیدکننده گیرییمتصم

یدکنندگان، به سطح تکرار بازدید بستگی دارد. بازگشت بازد باال بودنبه  هاآنو دوام و پایداری  شوندیممحلی برگزار 

برای رسیدن به رضایت باید از نیازهایی که  درنتیجه، گرددبازمیفر به مقصد از تجربه پیشین س هاآنرضایت 

ایزو (. 586 :2009، 8؛ لی و همکاران217:2010، 7مک داولداشت )بازدیدکنندگان در پی ارضای آن هستند، آگاهی کامل 

ط خود به جستجوی لذت در ( با مطرح ساختن تئوری انگیزه مطلوب، بیان کرد که افراد با فرار از محی1982) 9آهوال

انگیزش سفر که برگرفته از هرم مازلو بود،  مراتبسلسله( با مطرح ساختن 1982) 10بپرس ازآنپس. پردازندیممقصد 

 هاییدگاهد، شدهمطرحنار نظریات ک در (.19 :1392قادری و مطهر،برداشت )گامی دیگر در مطالعات انگیزش گردشگران 

، رویکرد هاآن ازجمله، پردازدیمگردشگران در مقصدهای گردشگری  یرفتارها یبـه بررس هـک دارد وجـود ـزین دیگری

 یهاواکنشکه در آن به رفتارها و  یافتدست( طی مطالعات خود به رویکردی 1975) 11دکسی .رنجش داکسی است

را طی مواجه با پدیده  . طبق نظر داکسی جوامع چهار مرحلهشودیمگردشگران نسبت به مقصدهای گردشگری پرداخته 

، رنجش و مخالفت. در هر یک از مراحل عالقگییب: خشنودی، ازاند عبارتکه به ترتیب  نمایندیمگردشگری طی 

. مطالعات دهندیممتفاوتی از خود بروز  یهاالعملعکسو اثرات گردشگری  هایژگیو بر اساسمذکور، گردشگران 

                                                           
1 . khani 

2 . Plog 

3 . Dann 
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9 . Iso-Ahola 

1 0 . Pears 

1 1 . Dksy 



  1005 …روستایی گردشگری جذب فضاهای از گردشگر زنان انتظارت و نگرش تحلیلپور/ منظم اسماعیل

مراحل باالتر از رویکرد چرخه حیات باتلر و شاخص رنجش  سویبهبا حرکت که اثرات گردشگری  دهدیممختلف نشان 

 (.17: 1392، پورحسنضیایی و ) یابدیمداکسی افزایش 

. است یدرون و یرونیب هاییورود از متأثر سفر مقصد به نسبت مردم کادرا هک شدند رکمتذ( 1990) 1رامپتونکو  اوم

 یرونیب هاییورود از منظور ،کهدرحالی. است هایزهانگو  هاارزش ،شناختی جمعیت هاییژگیو همان یدرون هاییورود

 گذشته آنان یهاتجربه نیهمچن و گردشگران دهانبهدهان ارتباط ،رسانه جمعی شامل هکاست  یاطالعات گوناگون منابع

 هایویژگی ا را برحسبیکربه آم آلمان غربیگردشگران  هایانگیزه (1997) 3بالوگلو(. 2،1990ام و کرومپتوناست )

گردشگران،  یی: ماجراجوازجمله یریموردسنجش قرار داد. او شش عامل تصو جمعیت شناختیو  یمسافرت

 هایورزشن یط دوستانه و همچنیخ و فرهنگ، محیتار ، بودجه و ارزش،یط شهریعت و استراحتگاه، محیطب

جمعیت و  یمسافرت هایویژگین شش عامل بنا بر یا، هایافته بر اساسرد. ک ییرون از خانه را شناسایفعال ب

 (.149 :1392شاه حسینی،) است تغییرقابل توجهیقابلزان یگردشگران به م شناختی

نیازهای دارند که باید  مردانهم مانند جوامع  زنان گردشگرجامعه اظهار کرد که  توانمی شدهمطرح هایبحثبا توجه به 

مهمی  کارکردهای ،روستایی دارای جذب گردشگری. فضاهای گیرندو تحلیل قرار  موردبررسی روستاییدر فضاهای 

، پویایی و سرزندگی، امنیت و ایمنی، مشارکت زیباییجاذب، جذابیت و  هایفعالیت، هادسترسیو آسایش،  یمانند راحت

مناطق روستایی به ، دیگرعبارتهب (.92 :1394و همکاران، موحد) دارد، اعتماد اجتماعی و غیره را توانمندسازی، اجتماعی

ناشی از  هاییتفعالو  باشندیمدلیل برخورداری از تنوع زیاد طبیعی و فرهنگی فضاهای جذاب برای توسعه گردشگری 

رهنگی و ف، اقتصادی، اجتماعی یهاجنبهدر تحوالت و اثرات مهمی  هاییتفعال ترینمهمیکی از  عنوانبه تواندیمآن 

فضاهای روستایی در سراسر جهان برای پس  (.75: 1393و همکاران،  یناآبادمقرشی گذارد ) بجاالبدی و ک محیطییستز

. روستاها متشکل از عناصر، اجزاء، فضاها، اندبوده برای اهداف گردشگران هامکان ترینبااهمیتسالیان متمادی در زمره 

 هیتغذ یفضاها- 1:ازجملهشامل مواردی  که هاآنبط با جاری و موضوعات مرت لکردها و قوانین حاکم، بعالوه روابطعم

، هاکتابخانه ،هاتئاتر رینظ یفرهنگ یفضاها-1؛آن رینظا و هاشاپکافی ،یحاضر یغذاها هایرستوران، هارستوران رینظ

 هایمکان -3 و هارودخانه، هاکوه، هاجنگل رینظ متفرقه یحیتفر یفضاها- 3 ،هاجشنوارهو  هانمایشگاه، هاموزه

در مناطق  ان(، که زمینه برای بازدید گردشگران زن1382فکوهی و انصاری،) است یخیآثار تارو  یدنیو د وگذارگشت

ه از ک دهندمیل کیاز گردشگران را تش یحجم بزرگ ، زنانیدر صنعت گردشگربنابراین . کرده استروستایی را فراهم 

 عمدتاً  توجهیبین یل ایو دال نشده استاجتماع  نیمهن یا ندر شأ یهآنان، توج یعیو حقوق مسلم و طب یانسان بعد

غنیان و ) استخ یدر طول تار مردساالرانهت کیمال مرد به زن و یبرتر یاز تلق یناش یض و نابرابریو تبع یتیجنس نگرش

 یکجاد یلذا ا .شودمیده ید یشتریبا شدت ب ییو روستا یو جوامع سنت یت در نواحین وضعیا(. 1390:96همکاران، 

در همین رابطه باشد.  یگردشگر مسائل طهیار در حکن یاگر ا ویژهبهاست.  یار سختکزنان  یبرا یفرصت اجتماع

 گذاریسرمایهتوسعه  یروهایزنان در جهان، ن یتوسعه گردشگر منظوربهنظر دارد  در (UNWTO) گردشگریسازمان 

ت نقش زنان در یتقو یرا برا ایویژه هایبرنامهآورد تا  گرد هم ن بخشیدر ا یتوسعه گردشگر یسازمان ملل را برا

گردشگری  هایمکاناز سوی یک نویسنده آمریکایی در خصوص معرفی  نیز کتابی اً. اخیرنندک یجهان طراح یگردشگر

                                                           
1 . Um and Crompton 

2 . Um & Crompton 

3 . Baloglu 
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در  گردشگری و توریستی توانسته است صد مورد را هایمکان. گرچه است شدهنوشتهزنان است در جهان  بکه محبو

 (.64 :1390اذانی و زال، ) است امیدواریرد، جای بسی اکل جهان برشم

 

 
 مدل مفهومی تحقیق .1 شماره شکل

 

 پژوهشروش 

وع ن. لذا باشدمیی یروستا یجذب گردشگر یاز فضاها گردشگر ت زنانانگرش و انتظار لیتحل ین پژوهش در راستایا

ورد وجود در ممحلیلی است. در انجام تحقیق، ابتدا اطالعات ت -تحقیق، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی

طالعات ماز طریق  موردنیاز هایدهداو سپس  آوریجمع هاآمارنامهموضوع و منطقه از کتب، اسناد، مجالت، نقشه پایه، 

 و کییولوژیزیف ،و انگیزه )عالقه بر اساس زنان گردشگر هایویژگیمیدانی شامل مشاهده، پرسشنامه، مشخصه فردی و 

ب ضاهای جذاز ف گردشگر ارات زناننگرش و انتظبررسی  منظوربهبنابراین  گرفت.مدنظر قرار  (یدرون شناختیروان

رسشنامه مطابق با پدوین ت( اقدام به تهیه و 1) جدوللذت؛ آسایش و محافظت به شرح ) معیارگردشگری روستایی از سه 

 کرت شد.یلطیف 
 

 در تحقیق شدهاستفاده هاییهگوو  هاشاخص .1 شماره جدول

 منابع هاگویه متغیرها شاخص

 لذت

ورزشی و 
 اوقات فراغت

گردشگری؛  یهاجاذبهورزشی در کنار  هاییطمحدسترسی به 
 یهاجاذبهدر کنار  خدمات ورزشیامکانات و  فراهم کردن

 دشگرانبرای گر کنندهسرگرم یحیتفر اناتکام گردشگری؛

 (75-1991:78) اینسکیپ
 و ،یعامل ؛(1396:34) ،نیاینیحس
 (1391) یخلق

 اندازچشم
 محیطی

سترسی داطراف روستاها؛  هایجنگلو  کوهستاندسترسی به 
س ؛ دسترهارودخانهبه مناطق ساحلی؛ دسترسی به آبشارها و 

 و پرندگان وحشحیاتبه 

 ؛(1391)1 نیامهدوی
 (1398:125) یانیروم

رویدادهای 
 محلی

وارهای برگزاری جشن ؛محلی هایشادیو  هاجشنبرگزاری 
 یینیآدینی و  هایجشنبرگزار  ؛موسیقی

 کاشانیرضوی زاده و برداردان 
(1397) 

 آسایش

بهداشتی و 
 درمانی

یجاد ااطراف آن؛  هایجاذبهایجاد سطح زباله در سطح روستا و 
 پاکیزگی؛ فضای مناسب درمانگاه سیار برای عموم مردم

؛ ی در این زمینه توسط مردم و مسئولینمحیطی و همکار
 غذاها؛ بهداشتی کردن نظارت و

 کاشانیو برداردان  زادهرضوی
(1397) 

 (1398) یانیروم

؛ (1393)و همکاران،  یناآبادمقرشی برخورد مناسب مردم محلی با گردشگران؛ همکاری مردم  تأملارتباط و 
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و  مشارکت محلی با گردشگران برای تفریح و اوقات فراغت؛
 ردشگر؛همکاری مردم در جهت پذیرش گ

 (1393همکاران )یی و ایض

 تأسیساتی

عمومی؛ بهبود کیفیت راه ارتباطی  ونقلحملدسترسی به 
به  یارائه خدمات اقامت )خاکی، شنی، آسفالته(؛

؛ دسترسی به پذیرمهمان هایاتاقو  هاهتلگردشگران)
 در فاصله مناسب بنزینپمپ

 یریگلش ؛(1398ران )همکا رومیانی و
 (1394همکاران )ی و اصفهان

 تجهیزاتی

؛ دسترسی به خدمات ایجاده ارتباطی هایزیرساخت توسعه
عابر بانک( در روستاهای دارای جاذبه گردشگری؛ ) بانکی

و مکان دارای جاذبه  راهیبینداشتن خدمات پذیرایی 
 گردشگری

 ؛(1391) همکارانکوکبی و 
 (1398) ،انو همکار الحسابیعلی

 تجاری
؛ دسترسی به فروشیخردهدسترسی به مراکز تجاری محلی و 

 (بازار روز، هفتگی) غیردائمیبازارهای 
 (1393) اشرفی و همکاران،

 محافظت

 هایدسترس

؛ هاجاذبهبه  وآمدرفت؛ سهولت هاجاذبهبه  وآمدرفتسهولت 
خوانایی بافت و مسیرهای مختلف روستا؛ وجود مسیرهای 

گردشگری؛ عالئم راهنمای  هایجاذبهترسی مناسب به دس
 ی؛مسیرهای گردشگر

 همکارانافراخته و  (1398) رومیانی؛
(1395) 

 یهامکان
 بصری

گردشگری؛ زیبای محیط و بافت روستا؛  هایمکان زیباسازی
 ؛هاجاذبهاطراف  هاجاذبهروشنایی 

(؛ ساریو 2015وارفورلومیو و همکاران )
 (2014) تاتیکو 

شرایط نامساعد 
 جوی

مناسب برای حفاظت از مخاطرات طبیعی مانند  هایمکان
مناسب برای حفاظت از مخاطرات  هایمکان ؛سرما، گرما

مناسب برای حفاظت از  هایمکانطبیعی دما، رطوبت؛ 
 ، وزش باد؛رعدوبرقمخاطرات طبیعی رگبار و 

؛ (1395) بینجهان( 1391) نیامهدوی
 (1398) رانهمکای و عنابستان

 ایمنی و امنیت

افزایش امنیت در  احساس آرامش و آسودگی خاطر از مقصد؛
؛ کاهش بزهکاری؛ امنیت مالی توسط پلیس در جرائممقابل 
؛ افزایش امنیت ایاجاره؛ ایمنی از ساختمان و مساکن هاجاذبه

زیربنایی؛ کاهش آلودگی صوتی  تأسیساتبا ایجاد خدمات 
 کاالها و خدمات قیمت؛ نظارت بر اموتورسواره وسیلهبه

؛ سجاسی (2014) کارنوتو و دیتویو
، فر مؤید ؛(1395) صادقلوقیداری و 

 (1394) تقواییو  دیسع

 یرساناطالع

صنعت آزاد به اطالعات مربوط به نحوه اداره  یدسترس
توسط راهنمایی  هاجاذبه؛ معرفی در مقصد گردشگری

دن آگاهی از مخاطرات و دا رسانیاطالع گردشگران محلی؛
دسترسی به اینترنت در مناطق  ؛هاجاذبهمحیطی در اطراف 

 دارای جاذبه

 و حسینی ،(1396) پورنیکحبیبی و 
 (1391) همکاران،

 

ها و سنجیده شده و شاخص ،گرفت و روایی ابزار تحقیق قرارابتدا در اختیار متخصصین  ،پرسشنامه روایی سنجش جهت

قرار گرفت و  آزمونشیپشده در این مرحله در منطقه موردمطالعه مورد راج گردید. پرسشنامه تدویننهایی استخ هاییهگو

و  هاداده وتحلیلتجزیهبرای د. شپرسشنامه جهت انجام مراحل میدانی تحقیق تدوین نهایی  ،پس از تائید اعتماد یا پایایی

 بهره( فریدمن ؛اینمونه t آزمون) استنباطی، واریانس( و ، انحراف معیارمیانگین) توصیفیآماری  هایروشاطالعات از 

 کهطوریبه ؛است شدهگرفتهدر نظر  1398-1397بازه زمانی  در، توسط دهیاران تحقیقآماری این  عهجام .گرفته شد

 است هشدگرفتهم گردشگر برای زنان در نظر سویکدهیاران میزان ورودی همه گردشگران را ذکر کرده و از این میزان 

. حجم نمونه گرفته استصورت  07/0از فرمول کوکران با خطای  گیریبهرهتعیین حجم نمونه با . بنابراین (2 جدول)

 10به  هاآن، تعداد هانمونهحجم  کم بودنبه دلیل  هادر برخی از روستا .باشدمیپرسشنامه  195 ش،روازاینشده  برآورد

مختلف  منابعبا دسترسی به ) رواییسنجش  یبراپرسشنامه مشخص گردد.  208 درمجموعنمونه ارتقاء پیدا کرد که 

استفاده شد،  SPSS افزارنرمکرونباخ در  یم پرسشنامه، از روش آلفاین و تنظیآن در تدو ییایداخلی و خارجی( و برای پا
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نگرش و  هاشاخصیب برای ج حاصل از آن به ترتی. نتاباشدمیق یانجام تحق یبرا هادادهبخش بودن یترضاکه نشان از 

 است. ذکرشده 885/0 باذب گردشگر جاز فضاهای  اتانتظار

 
 یموردبررس هانمونهو  روستاهازنان گردشگر در تعداد . 2 شماره جدول

تعداد گردشگران  تعداد گردشگران روستا
 زن

تعداد 
 پرسشنامه

 تعداد افزایش
 نمونه

 10 3 553 1600 اسفیواشی

 10 4 700 2100 مرزرود

 33 33 6333 19000 فیروزکنده علیا

 29 29 5666 17000 یسفل روزکندهیف

 34 34 6666 20000 ماهفروز محله علیا

 33 33 6500 19500 ماهفروز محله سفلی

 27 27 5333 16000 صفرآباد

 32 32 6166 18500 اکند

 208 195 37917 113700 جمع

 

 موردمطالعه محدوده

بر  قرار دارد. یدر استان مازندران است که در بخش رودپ یشهرستان سار یهااز دهستان یکی یشرق یدهستان رودپ

. بوده استخانوار(  3957نفر )در  12364 یشرق یدهستان رودپ تی، جمع1395در سال  رانیمرکز آمار ا یسرشمار اساس

ادی از گردشگران داخلی در سراسر نقاط پذیرایی زی هرسالهکه  باشدیمگردشگری فراوانی  یهاجاذبهاین دهستان دارای 

 .دهدیمدر این تحقیق را نشان  موردمطالعه( موقعیت روستاهای 2شکل )ایران است. 
 

 
 موردمطالعهنقشه روستاهای  .2شمارهشکل 
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 هایافتهبحث و 

ساله؛  35-26بین درصد  5/11ساله؛  25-12ین بدرصد  7/6؛ساله 55-46 درصد بین 2/39؛ پاسخگوزن نفر  208 بیناز 

درصد  2/17؛ سوادبیدرصد  5/4ساله بودند. از نظر تحصیالت؛  55درصد باال  7/18 و ساله 45-36 درصد بین 4/23

 1/87درصد مجرد و  4/12است. 7/5 لیسانسفوقدرصد لیسانس؛  45؛ دپیلمفوقدرصد  2/6درصد دپیلم؛  23؛ زیردپیلم

درصد بیکار  1/9؛دارانهخدرصد  45 درصد آزاد؛ 7/29؛ دارای شغل دولتی رصدد 8/14شغلی؛  ازلحاظ بودند. متأهل درصد

 بودند. دارای شغل بازرگانیدرصد  4و 

- 1501درصد  7/40تومان؛  1500تا  500درصد بین  4/3. فاقد درآمد هستنداظهار کردند که درصد  5/54ر درآمد؛ از نظ

 ز وسیله نقلیه عمومیادرصد  3/15شخصی و  نقلیهاز وسیله  ندنموداز پاسخگویان اظهار  2/84بودند.  تومان 2500

 دهندگانسخپاند؛ نک مناطق روستایی بیان ید ازدباز راجع بهخواسته شد تا نظر خود  دهندگانپاسخاز . اندکردهاستفاده 

 5ش از یدرصد ب 1/8 ؛بار 5تا  4درصد بین  5/21بار؛  3- 2 بیندرصد  3/37بار اول؛  برایدرصد  5/32که  اظهار کردند؛

 .اندکردهبازدید  موردمطالعهگردشگری روستاهای  هایجاذبهاز بار 

دلیل انتخاب خود از  را فرهنگی هایجاذبهدرصد  8/3تاریخی و  هایجاذبهدرصد  4/13؛ طبیعی هایجاذبهدرصد  3/82

درصد اثرات مذهبی  11و  وهواآبصد در 22بکر؛ طبیعتدرصد  66؛ هاآنذکر کردند. همچنین از  موردمطالعهروستاهای 

درصد  7/40؛ روزهیکدرصد  6/30ساعت؛  5در حدود  دهندگانپاسخدرصد  5/22 .انددانسته هاجاذبهاولویت  ترینمهم را

 ذکر کردند. هاجاذبهرا برای گذراندن اوقات فراغت در درصد یک هفته  7/5روزه و  2

درصد  1/20و  ممنزل اقوا در رصدد 3/6شخصی؛  ایاجاره هایخانهدر  اندهندگپاسخدرصد  2/73؛ اقامتمحل از نظر 

پرداخت برای اقامت  ایزینهه بیان کردند دهندگانپاسخ درصد 3/26از نظر هزینه اقامت اقامت بودند.  محل بدون

درصد هزینه  3/27تومان و  هزار 250-151درصد هزینه بین  9/35؛ هزار تومان 150تا  50 بیندرصد هزینه  10نکردند؛ 

م؛ درصد خیلی ک 4/25؛ هاهزینهاز  از نظر شاخص میزان رضایت .اندپرداختهاقامت  برایهزار تومان  350تا -251بین 

 کردند. درصد گزینه متوسط را انتخاب 22خوب و  درصد 1/31درصد زیاد؛  3/16درصد خیلی زیاد؛  4/1

 8/37درصد سمنان؛  6/9ان؛ درصد گلست 9/2مازندران؛  از استان راندرصد گردشگ 6/31 ؛و مقصد مبدأبین  مبادی از نظر

 5/0 اصفهان؛ 6/8صد فارس؛در 4/1؛ خراسان رضویدرصد  9/2؛ شمالیخراسان درصد 1؛گیالن درصد 4/2درصد تهران؛ 

 .اندبودهدرصد هرمزگان  1درصد قم و 

 در روستاهای هاشاخصتوصیفی  هاییویژگابتدا به بررسی  رای بررسی سنجش انتظارت گردشگرانبهمچنین 

نابراین ب است. هزه انداچدارای جذب گردشگر تا پرداخته شد تا مشخص شود که انتظارات زنان از فضاهای  موردمطالعه

 دشگر؛ درارای جذب گردر راستای توجه به فضاهای د )زنان( گویه برای بررسی انتظارات گردشگران 45شامل لیستی 

 لاز تحلی ارزیابیبرای  روایناز ( استخراج گردید.3) روستایی به شرح جدول و بیرونی مرتبط با نواحینی وقالب عوامل در

Descriptive Statistics (در چند شاخصفتوصی هایویژگی )محلی رویدادهای ،محیطی اندازچشم ،)ورزشی ی، 

 .گرفته شد بهره شرایط ،بصری هایمکان، اهدسترسی ،تجاری ،تجهیزات ،تأسیسات ،املعت و ارتباط ،درمانی و بهداشتی

و این  ردار استی برخویاز میانگین باال موردمطالعهجذب گردشگر در منطقه  با روستایی ت از فضاهایاانتظار شاخص

 باید موردتوجه قرار گیرد. هاآنو انتظارات  هانگرشه ه بکه توج دهدمینشان 

از  گردشگری هاییازمندینو تعیین میزان نقش هر یک از عوامل در  از عوامل فوق هرکدامبرای سنجش میزان اهمیت 

امنیت؛  و درمانی؛ ایمنی و بهداشتی یهاشاخص، دهدیم( نشان 3در جدول ) آمدهدستبه، نتایج زنان گردشگردیدگاه 

؛ ورزشی؛ تجهیزات ؛رسانیاطالعامل؛ عت و ارتباط ؛تأسیسات؛ هادسترسیبصری؛  هایمکان ؛جوی نامساعد شرایط
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و این  انددادهرا به خود اختصاص  سیزدهماول تا  هاییتاولوبه ترتیب محیطی و تجاری  اندازچشم؛ محلی رویدادهای

روستایی  گردشگری یهاجاذبهدارای فضاهای زنان در  ناز دیدگاه گردشگرا سیزدهمکه اولویت اول تا  دهدیمنشان 

 ( است3) باالتر از مبانی نظری تحقیق هاشاخصکه میانگین کل  دهدیم( نشان 3) . همچنین جدولباشدیمخیلی مهم 

و  گردشگر خودزنان وسیلهبهپاسخ به نگرش و انتظارات زنان گردشگر، راهبردی اساسی است که که  دهدیمنشان و 

ابعاد  دربرگیرنده رفع این نیازها .خواهد گرفتدولتی انجام  یهاارگانو  هاسازمانو مردم محلی و  هاآنهمکاری بین 

زنان در حوزه  هاییازمندینانتظارت و به . با توجه مختلفی از نیازهای فردی، روانی، اجتماعی و زیستی افراد است

ها، اجزاء و بخش بر مشتمل باید دارای کلیتی باشند که گردشگردارای جذب  یهامکانبیان کرد که  توانیمگردشگری 

 تبلیغات، ،اطالعات خدمات، ،یربناییزسات یتأس ،ونقلحمل، یمراکز اقامت ،هاجاذبهده همانند یچیمتعدد و پ عناصر

 ، ساختار، کارکرد و... جایگاهمراتبسلسلهو برخورداری از شبکه،  گریکه در ارتباط متقابل با همد باشندو...  یداخل یبازارها

از  یگردشگر یهامکان یگرد دیگرعبارتبه ؛آوردیم به دست یامنطقهدر بازار رقابتی در سطوح مختلف محلی، خود را 

که هر بخش بدون ارتباط و تعامل با  نشده استل یمجزا تشک صورتبه عناصرگر یو د خطوط زمینیو  هاهتل، هاجاذبه

)همانند یک سیستم( که  ی استتیبلکه کل ؛برسددهنده سیستم گردشگری، بتواند به موفقیت تشکیل یهابخشسایر 

 یاصل بخشدو . آیدیمدست  دهنده آن در بازار رقابتی بهتشکیل و عناصر اجزا متقابل و سازندهارتباط ن در سایه پویایی آ

تقاضا  ؛است عرضه و تقاضا دهد،ل میکان شکم یکرا در  یشرفت گردشگریحرکت و په چرخه، ک یستم گردشگریس

باشند که به مقصد موردنظر می المللیینب تمامی گردشگران متقاضی گردشگری از مبدأهای مختلف ملی وشامل 

 ،خدمات ونقل،حمل، یاقامت واحدهای ،هاجاذبهعرضه مشتمل بر . دهندیمرا تشکیل  ی آن مکانگردشگر هدف یبازارها

الذکر که موجب جذب گردشگران از سطوح فوق باشندیمو... یک مکان/ منطقه و...  یسات گردشگریتأس و التیتسه

. به همین دلیل گرددیمایجاد  دهیسازمانو  یزیربرنامهاط سازمند این دو بخش اصلی گردشگری در سایه . ارتبگرددیم

 کلی در راستای انتظارات زنان در مکان گردشگری استفاده شود. یهاشاخصدر این تحقیق تالش شد که از 
 

 روستایی دارای جذب گردشگراز فضاهای  زنان گردشگر یازمندین یرهایمتغ بندییتاولو. 3 شماره جدول

 هااولویت واریانس انحراف معیار میانگین هاشاخص

 10 00/1 00/1 511/3 ورزشی

 12 20/1 09/1 501/3 محیطی اندازچشم

 11 178/1 08/1 498/3 رویدادهای محلی

 1 071/0 266/0 256/4 بهداشتی و درمانی

 7 322/0 567/0 342/4 تأملارتباط و 

 6 278/0 527/0 647/3 تأسیسات

 9 529/0 727/0 149/4 تجهیزات

 13 457/1 207/1 632/3 تجاری

 5 216/0 464/0 251/4 هادسترسی

 4 214/0 264/0 399/4 بصری هایمکان

 3 202/0 449/1 386/4 شرایط نامساعد

 2 111/0 333/0 236/4 و امنیت ایمنی

 8 404/0 635/0 505/3 رسانیاطالع

 



  1011 …روستایی گردشگری جذب فضاهای از گردشگر زنان انتظارت و نگرش تحلیلپور/ منظم اسماعیل

از  سؤاالتپاسخ به  برای، ی تحقیقهاشاخصتوصیفی پاسخگویان و  هایویژگی وتحلیلتجزیههش بعد از در ادامه پژو

از فضاهای  زنان گردشگربیشترین انتظارات  دهندهنشاناست تا مشخص شود کدام متغیرها  شدهاستفادهاستنباطی  هآمار

متغیرهای  ایرتبهرای بررسی تفاوت معناداری دهد بی( نشان م4که جدول ) طورهمانجذب گردشگری روستایی است. 

ردد. لذا برای بررسی این موضوع گمشخص  هاآناستفاده شد تا میزان اهمیت  زنان گردشگراز دیدگاه  شدهگرفته به کار

لذت، آسایش  یهاشاخص، از دیدگاه گردشگران در آزموناین  بر اساس کهطوریبه. است شدهاستفادهفریدمن  آزموناز 

باال بودن انتظارات  دهندهنشان هاداده یان رتبهیانگیم یوجود دارد. بررس یتفاوت معنادار 01/0 در سطح آلفاحفاظت و 

نگرش و  توانمیفریدمن  آزمونج یبه نتا توجه. با است موردمطالعهدر روستاهای  لذت، آسایش و حفاظت یهاشاخصاز 

 ان کرد:یر بیبه شرح ز ستایی رارواز فضاهای جذب گردشگری انتظارات گردشگران 

 روستا؛ مختلف مسیرهای خوانایی ؛هاجاذبه به وآمدرفت )سهولت هادسترسیدر شاخص  محافظت یرهایدر گروه متغ-1

 بصری هایمکان؛ گردشگری( مسیرهای راهنمای عالئم گردشگری؛ هایجاذبه به مناسب دسترسی مسیرهای وجود

 )داشتن ؛ شرایط نامساعد جوی(هاجاذبه اطراف روشنایی روستا؛ بافت و محیط ییبازی گردشگری؛ هایمکان زیباسازی)

 از حفاظت برای مناسب هایمکان داشتن ،گرما سرما، مانند طبیعی مخاطرات از حفاظت برای مناسب هایمکان

 ،باد( وزش ،وبرقرعد و رگبار طبیعی مخاطرات از حفاظت برای مناسب هایمکان داشتن ،رطوبت دما، طبیعی مخاطرات

برقراری  ،بزهکاری کاهش ،جرائم مقابل در امنیت افزایش ،مقصد از خاطر آسودگی و آرامش )احساس و امنیتی ایمن

 ،زیربنایی تأسیسات خدمات ایجاد با امنیت افزایش ،ایاجاره مساکن و ساختمان ایمنی ،هاجاذبه در پلیس توسط امنیت

 اطالعات به آزاد ی)دسترس رسانیاطالعو  خدمات( و کاالها بر قیمت نظارت ،سوارهاموتور وسیلهبه صوتی آلودگی کاهش

 و رسانیاطالع ،محلی یگردشگر انراهنمای توسط هاجاذبه معرفی ،مقصد در یگردشگر صنعت اداره نحوه به مربوط

 یارتبهمیانگین با  جاذبه( دارای مناطق در اینترنت به دسترسی ،هاجاذبه اطراف در محیطی مخاطرات از آگاهی دادن

 زنان گردشگر انتظار ترینمهماین شاخص،  ؛کرده استکسب  هاشاخصرا نسبت به دیگر  یتحد مطلوب باالترین 37/2

باید توجه ویژه به  شهرستان دستیصنایعو سازمان میراث فرهنگی و  مسئولین روستاها و است موردمطالعهدر محدوده 

 به وجود آورد.را  هاشاخصاین  فراهم کردن، زمینه یسازبسترآن داشته باشند و با 

ایجاد  ،اطراف آن هایجاذبه)ایجاد زباله در سطح روستا و  بهداشتی و درمانی هایشاخص ،آسایش یرهایدر گروه متغ -2

نظارت  ،محیطی و همکاری در این زمینه توسط مردم و مسئولین گییزکپا ،مردمفضای مناسب درمانگاه سیار برای عموم 

همکاری مردم محلی با گردشگران  ،)برخورد مناسب مردم محلی با گردشگران املعو ت ارتباط، غذاها( بهداشتی کردن و

 ونقلحمل به )دسترسی تأسیسات ،(و همکاری مردم در جهت پذیرش گردشگر مشارکت ،برای تفریح و اوقات فراغت

 هایاتاق و هاهتل) گردشگران به اقامتی خدمات ارائه، (لتهآسفا شنی، خاکی،) ارتباطی راه کیفیت بهبود (،عمومی

دسترسی به  ،ایجاده ارتباط هایزیرساخت )توسعه تجهیزات ،مناسب( فاصله در بنزینپمپ به دسترسی ،پذیرمهمان

جاذبه  و مکان دارای راهیبینداشتن خدمات پذیرایی  ،)عابر بانک( در روستاهای دارای جاذبه گردشگری خدمات بانکی

روز،  بازار) دسترسی به بازارهای غیردائمی ،فروشیخرده)دسترسی به مراکز تجاری محلی و  گردشگری( و تجاری

در حدود  گانهسهدر معیارها  زنان گردشگراز دیدگاه  هاشاخصن متغیرهای این یانگیم ،ضروری شناخته شد هفتگی(

 باشد. 18/2

 یهاجاذبهورزشی در کنار  هاییطمحدسترسی به ) زش و اوقات فراغتور هایشاخص، در گروه متغیرهای لذت -3

برای  کنندهسرگرم یحیفرت اناتکام، گردشگری یهاجاذبهامکانات و خدمات ورزشی در کنار  فراهم کردن ،گردشگری

 ،دسترسی به مناطق ساحلی، اطراف روستاها هایجنگلو  کوهستاندسترسی به ) محیطی اندازچشم، گردشگران(
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 هایشادیو  هاجشن)برگزاری  محلی و پرندگان( و رویدادهای وحشحیات بازدید از، هارودخانهدسترسی به آبشارها و 

 است. 45/1 دارای میانگینیینی( آدینی و  هایجشنبرگزار  ،موسیقی هایجشنوارهبرگزاری  ،محلی
 

 دمنیفر آزمونآماره  بر اساسمعیارهای نمونه  یان رتبهیانگیتفاوت م یمعنادار. 4 شماره جدول

 زنان() یگردشگردیدگاه 

 دمنیفر یارتبهن یانگیم تعداد معیارها

 45/1 208 لذت

 18/2 208 آسایش

 37/2 208 محافظت

 580/96 دو یکا

 2 یدرجه آزاد

 000/0 یسطح معنادار

 

به مقیاس  ایرتبهاند، مقیاس دهشدر طیف لیکرت حاصل هاییشاخصتحقیق از ترکیب  متغیرهایکه با توجه به این

و متغیرها از  هاشاخصتوزیع صفات  نرمال بودنمنظور بررسی (. به22: 1392ماسوله،  اصغرپور) تغییریافته است ایفاصله

تر و یا بزرگ -2تر از صورت که اگر مقدار این خطا کوچکخطای استاندارد ضرایب چولگی و کشیدگی استفاده شد. بدین

(. همچنین چنانچه 191-190: 1388حبیب پور و صفری، ) شودمیتوزیع رد  نرمال بودند، در آن صورت فرض + باش2از 

 (.5 جدول) باشدو متغیرهای تحقیق نرمال می هاشاخص+ باشد توزیع 1.5و  -1.5ضرایب چولگی و کشیدگی بین 
 

 نرمال بودن آزموننتایج  .5 شماره جدول

 آزموننتیجه  چولگی کشیدگی هاشاخص
 ضریب خطا ضریب خطا

 نرمال است 336/0 -979/0 169/0 -594/0 ورزشی

 نرمال است 336/0 -127/1 169/0 -646/0 محیطی اندازچشم

 نرمال است 336/0 -940/0 169/0 -655/0 رویدادهای محلی

 نرمال است 336/0 394/0 169/0 170/0 بهداشتی و درمانی

 نرمال است 336/0 -843/0 169/0 -858/0 املعارتباط و ت

 نرمال است 336/0 261/0 169/0 -659/0 تأسیسات

 نرمال است 336/0 -412/0 169/0 -651/0 تجهیزات

 نرمال است 336/0 -997/0 169/0 -395/0 تجاری

 نرمال است 336/0 -226/0 169/0 -621/0 هایدسترس

 نرمال است 336/0 -208/0 169/0 -592/0 بصری یهامکان

 نرمال است 336/0 -116/0 169/0 -361/0 ایط نامساعدشر

 نرمال است 336/0 -051/0 169/0 -356/0 ایمنی و امنیت

 نرمال است 336/0 -870/0 169/0 -719/0 یرساناطالع

 

( نشان 6ه جدول )ک طوریهمان .شده استاستفاده اینمونهتک  t هایآزموناز  ،هاداده نرمال بودنبا توجه به 

 موردنظر یهاهیلذا گو و سنجش قرار گرفت، موردبررسی جذب گردشگر روستاییاز فضاهای  زناندهد انتظارات یم

دگاه ینمونه، از د یق پرسشنامه در روستاهایاز طر شدهگردآوری یهال دادهی. تحلاندشدهبندیدستهگروه  13 ق دریتحق

 گردشگری جذب فضاهای هایشاخصانتظارات مردم از  نباال بودن یمب یاتک نمونه t آزمون بر اساسان یپاسخگو

آن  یو سطح معنادار است شدهارزیابی( 3ط مطلوب )یابعاد باالتر از شرا یتمام یزان براین مین ایباشد. بنابرایمروستایی 
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 هایخصشا و توجه به کنندهتعییننقش  دهندهنشانل یتحل یهاافتهیمعنادار است.  امالًکها همه شاخص یز براین

بصری با  کیفیت هایشاخص کهطوریبهد. یآیم به شمارموردمطالعه  در منطقه ییروستا جذب گردشگری فضاهای

 هایشاخصرا به خود اختصاص دادند. البته تمام  امتیاز بیشترین 38/4 میانگینجوی با  شرایط نامساعدو  39/4 میانگین

دارای فضاهای اهمیت توجه به نگرش و انتظارات زنان گردشگر از  هندهدنشاناز حد متوسط باالتر بود و این  موردنظر

 روستایی است. جذب گردشگر

 

 فضاهای جذب گردشگری روستایی یهاتفاوت از حد مطلوب شاخص یمعنادار .6 شماره جدول

3حد متوسط:    

هاشاخص نیانگیم   آزمونآماره  
t 

درجه 
یآزاد  

سطح 
یمعنادار  

 از حدتفاوت 
 مطلوب

درصد 95نان یه اطمفاصل  

ترپایین  باالتر 

000/0 207 352/7 511/3 ورزشی  511/0  374/0  648/0  

000/0 207 850/6 501/3 محیطی اندازچشم  501/0  351/0  651/0  

000/0 207 624/6 498/3 رویدادهای محلی  498/0  350/0  466/0  

000/0 207 022/68 256/4 بهداشتی و درمانی  256/1  219/1  229/1  

000/0 207 134/34 342/4 املعارتباط و ت  342/1  265/1  420/1  

000/0 207 725/17 647/3 تأسیسات  647/0  575/0  719/0  

000/0 207 786/22 149/4 تجهیزات  149/1  049/1  248/1  

000/0 207 554/7 632/3 تجاری  632/0  467/0  797/0  

000/0 207 838/38 251/4 هادسترسی  251/1  187/1  431/1  

000/0 207 604/43 399/4 بصری هایمکان  399/1  335/1  462/1  

000/0 207 516/44 386/4 جوی شرایط نامساعد  386/1  324/1  447/1  

000/0 207 517/53 236/4 ایمنی و امنیت  236/1  191/1  282/1  

000/0 207 473/11 505/3 رسانیاطالع  505/0  418/0  592/0  

 

 گیرییجهنت

ران ذمناسبی برای گ در طرح مسئله و مبانی نظری اشاره شد امروزه نواحی روستایی دارای فضاهای کهطوری همان

سفر  برای زنان گردشگر یریگمیتصمکه عوامل متعددی بر  دهدیممطالعات نشان این  .تفریح و گردشگری هستند

فضاهای عمومی روستاها و استفاده مطلوب کیفی  هایمؤلفهروستاها، ارتقای  در توان جذب گردشگر باوجوداست.  اثرگذار

از استعدادهای بالقوه  یریگبهرهبا  است.برخوردار  یامالحظهقابلاز اهمیت  زنان گردشگربرای جذب  هاتواناز این 

فرصت برای توسعه صنعت گردشگری  عنوانبهطبیعی  یهاجاذبهداشتن  ،تاریخی و فرهنگی ازلحاظ نقاط قوت، عنوانبه

، بهبود کالبد عمومی ونقلحمل)شبکه  امکانات زیربناییزمینه بهبود  مشکالتحل و با حذف نقاط ضعف و  باشدیم

( ایجاد تجهیزاتو  تأسیسات، روستایی)امکانات و عناصر مصنوع فضاهای همگانی  روستاییفضاهای عمومی  روستا( و

 شدهیسازماندهعناصر  یفرسودگ) تهدیدهاایمنی و امنیت فضاهای مورد بازید گردشگران و جلوگیری از اثربخشی 

ت ابهبود انتظاربرای  روستاییفضاهای همگانی  ینیآفرنقشمصنوعی و طبیعی فضاهای شهری( بتوان قدمی ارزشمند در 

عمومی جذب گردشگر،  یهامکاندر تحقیق حاضر با مبنا قرار دادن انتظارات زنان از  برداشت. و نیازهای زنان گردشگر

در نظر گرفته چارچوب نظری تحقیق  عنوانبهشاخص  13 درمجموعپرداخته شود.  اننآبه بررسی نیازهای  تالش شد تا

؛ معیارهای مرتبط با انتظارات زنان از فضاهای گردشگری روستایی مطرح شد و در هاشاخص. برای هر یک از این شد

)میانگین؛ انحراف معیار و  توصیفی آزمونز برای سنجش شاخص ا ازآنجاکه. شده استروستاهای نمونه تحقیق سنجیده 
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ضرورت رسیدگی  ایتک نمونه tفریدمن و  آزموننتایج  ،( استفاده شدایتک نمونه t)فریدمن و  واریانس( و استنباطی

گروه تحقیق  هاییافته بر اساس. داده استیشترین میزان را به خود اختصاص بیشتر به شاخصی است که ب چههر

و گروه متغیرهای لذت با  18/2و گروه متغیرهای آسایش با میانگین  37/2 یارتبهبا میانگین  تمحافظ یرهایمتغ

که توجه به نیازهای زنان گردشگر در فضاهای عمومی خیلی مهم است و باید زمینه تقویت  دهدیمنشان  45/1میانگین 

همه  یبرا یسطح معنادارنشان داد که  اینهتک نمو t آزمون هاییافته این فضاها در مناطق روستایی را فراهم کرد.

 38/4و شرایط نامساعد جوی با میزان  39/4 بصری با میانگینت کیفی هایشاخصدر  کهطوریبهها وجود دارد. شاخص

از دیدگاه زنان گردشگر خیلی باالست  موردبررسی هایشاخصمیانگین . داده استرا به خود اختصاص  میانگین بیشترین

و ایجاد  رسانیاطالعآگاهی و  ،استراحتگاهی ،امکانات اقامتی یلکه به نیازهای اولیه گردشگران از قب رودمی و انتظار

(، 1391) نیامهدوی هاییافتهبا . نتایج تحقیق قرار گیرد موردتوجهامنیت در فضاهای جذب گردشگری روستایی 

و انتظارات گردشگران  هانگرشتوجه به  کندمیان است که بی سوهم (1396) پورنیک(، حبیبی و 1395) بینجهان

 زنان گردشگرنتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که توجه به نگرش و انتظارات  .تاس خیلی مهمبخصوص زنان 

این  چراکه، باشدرسیدگی به فضاهای جذب گردشگری  هایاولویتی شناسایی و ارزیابی امفیدی بر حلراه تواندمی

 را از تریدقیقو نتایج  کندمیجلوگیری  هاشاخصذهنی در تعیین  هایبرداشتاز  هاشاخصبین  روش با همبستگی

الگوی  منزلهبه توانمیرا  آمده استدستبهنتایجی که از این تحقیق  روازاین .دهدمی ارائهعینی وضع موجود  هایداده

های زیر برای یشنهادپ پژوهش هاییافتهتوجه به بنابراین با  برد. جذب گردشگری روستایی به کار مطلوب فضاهای

 .شودمی ارائهروستاهای جذب گردشگری 

  یستان رودپدهروستایی در  شود؛ زیرا فضاهای دارای جذب گردشگری ایویژهتوجه  گروه محافظت هایمتغیرهبه 

ی ایجاد را برا هدر مسیر جذب گردشگران است و نیازمند گامی است که زمین عمالًی شهرستان ساردر  یشرق

 ار دهند.قر ردتوجهمورا  از شرایط نامساعد جوی در این منطقه فراهم کند و نیازهای گردشگر آگاه کردنامنیت و 

 تن نظر داش ی؛ دربا توجه به اهمیت نگرش و انتظارات زنان گردشگر از فضاهای دارای جذب گردشگر روستای

ردشگران گانتظار  سبات مورد. این امر در برآورده ساختن تناودشمیفضایی پیش از پیش آشکار  -شرایط جغرافیایی 

 .کندمیاز فضاهای جذب گردشگری روستایی نقش مهمی ایفا 

  ایویژهوجه تدپی شرقی بود و نیازهای زنان گردشگر در دهستان رو هااولویتبصری که جزء  کیفی هایشاخصبه 

 شود.

  شگر با مومی جذب گردعو ارائه خدمت در فضاهای  گذاریهسرمایایجاد انگیزه برای ترغیب بخش خصوصی به

ی با اقساط بلندمدت برا بهرهکمیالتی مالی و تسه هایمعافیتمناسب مانند  هایمشوقو  هامشیخطاستفاده از 

 ارائه خدمات به زنان گردشگر

  ریموثر بر فضاهای جذب گردشگ هایپیشرانتوجه جدی مدیران گردشگری شهرستان ساری به 

  زنان  ومختلف به مدیران  هایآموزشگردشگری و ارائه  توسعه پایدارمدیریت  هایسیستمتقویت و ارتقای

 یطیمحستیزدر سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی و  گردشگر محلی

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 
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 منابع

 یها و تنگناها از دیدگاه اسالم، مجله اطالعات جغرافیایگردشگری زنان فرصت (1390) اذانی مهری و زال، هدی (1

 .64-69( 78)20سپهر(،)

سازی و گونه شناسی فضای عمومی مفهوم (1393) اشرفی، یوسف، پوراحمد، احمد، رهنمایی، محمد تقی و رفعیان، مجتبی (2

 .435- 464، (4)2ریزی شهری،های جغرافیا برنامهشهری معاصر، پژوهش

های فضایی در ابرابری(، تحلیل ن1395) افراخته، حسن، رهنمایی، محمد تفی، طهماسبی، اصغر و ایمنی قشالق، سیاوش (3

 .107-128، (7)5 مطالعه مورد، استان اردبیل(، فصلنامه گردشگری و توسعه،) توسعه منابع گردشگری

صلنامه گر در شهر دره شهر، فاز دیدگاه زنان گردش (، بررسی و تحلیل عوامل توسعه گردشگری1395) بین، رضاجهان (4

 .75-88، (19) 5 جغرافیا و مطالعات محیطی،

مطالعه موردی: استان ) ریزی فضایی در توسعه صنعت گردشگری(، برنامه1389) تقوایی، مسعود و غفاری، سید رامین (5

 .100-79(، 96)1، 25تحقیقات جغرافیایی،  چهارمحال و بختیاری، محور بازیافت(،

ص فراغتی مخصو -گیری فضاهای گردشگری(، واکاوی نگرش زنان نسبت به شکل1396) حببی، لیال و نیک پور، عامر (6

 .96-115 ،(21)6ریزی و توسعه گردشگری،بانوان، مطالعه موردی: پارک بانوان شهر آمل، مجله برنامه

: شهر نگی، مطالعه موردیدر جذب گردشگران فره ی گردشگری شهریهامکان(، تحلیل بر تأثیر 1396) یهمهدحسینی نیا،  (7

 .31-44، (11)32 پاریس، مجله هویت شهر،

ز، ی: شهر شیرا(، بررسی جایگاه فضاهای سبز شهری و نقش آن در جذب گردشگران، نمونه مورد1395) یننگدوج،  (8

، 2016مارس  7، نگرو گذشتهزیست محیط ندهیهای آعمران، هنر، افق ی، مهندسی، شهرسازیالمللی معمارکنفرانس بین

 .8-1، (SID) ی، موسسه هنر و معماررانیتهران، ا

ز گردشگری تک جنسیتی، (، در پژوهش خود تحت عنوان؛ ادراک زنان ا1397) رضوی زاده، ندا و برداردان کاشانی، زهرا (9

 .318-295 ،(2)16له زن در توسعه و سیاست، مج ها و راهبردهای مواجهه در خانواده،کارکردها، چالش

طالعه مریزی فضایی، کرد برنامه(، ارائه الگویی برای توسعه پایدار مقصدهای گردشگری روستایی با روی1398) رومیانی، احمد (10

 ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد.شرق استان مازندران: رساله دکتر جغرافیا و برنامه مورد:

ان از فضاهای عمومی در (، تحلیل نگرش و انتظارت روستایی1398) شرومیانی، احمد، صادقلو، طاهره، سناعی مقدم، سرو (11

 ریزی،نامهافیا و بریه جغرراستای ارتقای کیفیت سرزندگی، مطالعه موردی: دهستان دهدشت غربی، شهرستان کهکیلویه، نشر

23(68) ،156-135. 

محیطی در جذب گردشگری به مقاصد تبیین نقش کیفیت  و(، تحلیل 1395) قیداری، حمداهلل و صادقلو، طاهرهسجاسی (12

 فیایی،ت جغراگردشگری روستایی، مطالعه موردی: روستاهای گردشگری دهستان لواسان کوچک(، فصلنامه تحقیقا

31(121) ،49-32. 

 .نشر مهرمینو :تهران ،شهری (، روابط شهر و روستا و پیوندهای روستا1390) سعیدی، عباس (13

تفاوت بین رضایتمندی،  (؛ بررسی1397) بهمن، برادران، مسعود و غنیان، منصور سلیمانی هارونی، خدیجه، خسروی پور، (14

ن ه در استاتان ایذ)موردمطالعه شهرس روستاییانتظارات و نگرش زنان و مردان جامعه روستایی در خصوص گردشگری 

 .131-146، (3)1، مجله جغرافیا و روابط انسانی، خوزستان(

صلنامه فها و عوامل موثر بر میزان رضایت طبیعت گردها از سفر به قشم، انگیزه (، شناخت1392) یثحدشاه حسینی،  (15

 .145-182، (24)8 مطالعات مدیریت گردشگری،

های راهبردی توسعه مقاصد گردشگری با استفاده از تطبیق (، تدوین حوزه1392محمود )پور، ضیایی، محمود و حسن (16

ز، گباد، کوره شناسی: مصر، فرحزاد، محمدآ شاخص رنجش داکسی، مورد های چرخه حیات مقصد وتئوریک و کاربردی مدل

 .15-28، (9)3 ای،نطقهم -ابوزید آباد، بند ریگ و عشین، ریگ جن، جندق، مجله جغرافیا و آمایش شهری
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شهری و ) شگری(، ساماندهی فضایی مقصدهای گرد1393) ضیایی، محمود، جاودان، مجتبی و کاظمی ازغدی، سیمین (17
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 .63-82، (9)4های مادی و معنوی، مدیریت دولتی، جاذبه

 های روستایی، مجله محیط و مسکن روستا،در سکونتگاه (، تجلی فضای جمعی1389) الحسابی، مهران، نگارش، نفسیهلیع (19

29(132) ،38- 29. 

حلیل فضایی ارزش کیفیت محیطی روستاهای هدف گردشگری، ت(، 1398) اکبر، مظفری، زهرا و پیوند، علیعنابستانی، علی (20
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4-46. 

گیری شخصیت فرهنگی نمونه موردی دو دبیرستان اوقات فراغت و شکل(، 1382فرشته )فکوهی، ناصر و انصاری مهابادی  (24

 .61-89، (4) 2 ی،شناسانسانن، مجله دخترانه شهر تهرا

قاصد خاب مقصد، مقایسه م(، بررسی عامل کششی انگیزاننده گردشگران در انت1392ا )مهسقادری، اسماعیل و مطهر، سیده  (25
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 .97-114، (11)3شهری، 

(، تحلیل فضایی امنیت گردشگران 1394) عبدالرضا، پور طاهری، مهدی الدین افتخاری،گلشیری اصفهانی، زهرا، رکن (29
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