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 چکیده

 .ستافرهنگی در نواحی روستایی شهرستان بینالود  گردشگری ةتوسع ةعمد هایچالش ییشناسا ،حاضر پژوهشهدف از : هدف

 ةنظران عرصـاز مطالعـا  اسـنادی و مصـاحبه بـا صـاحب است. در این بررسی بـا اسـتفاده یلیتحل-یفتوصی ،تحقیق روش: روش

و  یحلّـم رانیمـد نفر از 70 د و به کمکشفرهنگی شناسایی  گردشگری ةچالش توسع 18تعداد  ،در شهرستان بینالود گردشگری

 افـزارنرم دری بـا اسـتفاده از تحلیـا عـامل ،در ادامه .دش یگذارشده نمرهنییتع اسیبراساس مق ،حوزه نیا نوالؤصان و مسمتخصّ

SPSS شده قرار گرفتدرصد واریانس تبیین 69 عاما اصلی با  5شده ذیا های شناساییچالش . 

 یهـاچالش ،نالودیشهرستان ب ییروستا یدر نواح یفرهنگ گردشگری ةتوسع چالش نیترمهم ،دهدنتایج تحقیق نشان می: هایافته

 8.9بـا  ینظـارت یهـادرصد، چالش 10.9با  یزیربرنامه یهاچالش ،پس از آن شده است. نییتب انسیدرصد وار 35.9با  یتیریمد

 .شده قرار داردنییتب انسیدرصد وار 6.1با  یقانون یهادرصد و چالش 6.8با  یفراساختار یهادرصد و چالش

 .انشهرستفرهنگی  گردشگریی از صان و مردم محلّعدم اطالع و آمار دقیق متخصّ: راهبردها هامحدودیت

 یهـانجسـازمان آمار دهد طبق یم ایتشک یفرهنگ گردشگریرا  گردشگری یجهان یاز تقاضا یامروزه بخش مهمّ: اصالت و ارزش

-به ،ردشگریگ ةگون نیاز اپوشی چشم ،ساسا نیشود. بر ایانجام م یفرهنگ ةزیبا انگ یالمللنیب گردشگریدرصد  37 ،گردشگری

رسـد. یبـه نظـر نم یو منطقـ معقـول فرهنگـی اسـت، گردشگری ةیبرپا گردشگری یانتخاب که راهبرد رانیکشور ا یخصوص برا

 ید مناسـباز رشـ ییروسـتا ینـواح در گردشـگری ةگون نیکنون ا کشور، تا ییروستا یاز نواح یبرخ یرغم غنا و تنوع فرهنگیعل

 .ودبخواهد  در شهرستان یفرهنگ گریگردشی راهبرد ةبرنام نیتدوگشای راه ،دستاوردهای تحقیق .برخوردار نبوده است

 .نالودیشهرستان ب ،تحلیا عاملیهای توسعه، چالشی، فرهنگ گردشگریها: کلیدواژه
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 . بیان مسأله1. 1
ترین صـنعت دنیـا یـاد به عنوان بزرگ گردشگریامروزه از 

 (WTO) گردشــگریبراســاس آمــار ســازمان جهــانی  .شــودمی

 87و  اردیـلیم کبـال  بـر یـ 2013المللی در سال مسافران بین

ها بـه اند که درآمد ناخالص حاصا از فعالیت آننفر بوده ونیلیم

 سازمان ة)گزارش ساالن میلیارد دالر رسیده است 6250بیش از 

 شـگریگردهد دها نشان می(. بررسی2014، گردشگریجهانی 

یاری بـرای مزایـای بسـ ،های اقتصـادیدر مقایسه با سایر بخش

 یدارونـوش به طوری کـه از آن بـه عنـوان ؛ی داردجوامع محلّ

ک قابلیت زیست در نـواحی دورافتـاده، محـرّ ةاقتصادی، باالبرند

شرایط زنـدگی جوامـع  ةبهبوددهند، هاگاهسکونت حیا  تجدید

ــتایی ــاد می روس ــود ی ــدین )ش ــن ال ــاریافرک ــدوی و  ،تخ مه

 ةبازســـازی و توســـع. همچنـــین، (3 .، ص1389، پورطـــاهری

بر . بخشدرا نیز تسهیا میاقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی 

از  ایـدن یدر اکثـر کشـورها ییروسـتا گردشـگری ،اسـاس نیا

از  یکـی تـا جـایی کـه امـروزه ،اهمیت بـاالیی برخـوردار بـوده

بـه عنـوان  ؛شـودیمحسـو  م گردشـگریاشـکال  نیتریمردم

 ةحـدمتّ اال یا تیدرصد جمع 76بال  بر  2004در سال  ،نمونه

 انددهشـبرخوردار  یو کشاورز ییروستا حا یاز انواع تفر کایامر

ــاپل ــ ی)پ ــقا یزدی ــاری  (201. ، ص1390 ،ییو س ــه تع . اگرچ

کنـون  ا تـاامّـ ؛روستایی ارائه شده اسـت گردشگریدی از متعدّ

فـا  نظـر داشـته در مـورد آن اتّ نظرانصـاحب ةتعریفی که هم

ــدارد ،باشــند ــا .وجــود ن ــه توجــه ب  از کــه دیمتعــدّ تعــاری  ب

 را روسـتایی گردشـگری هـایویژگی ،شده روستایی گردشگری

 کرد: خالصه زیر هایمحور در توانمی

 داخلی گردشگری یک تربیش ،جغرافیایی ةمحدود نظر از -

 است؛ بومی و

ــان نظــر از - ــوالً ،زم ــدّکوتاه معم ــه و  م  و باشــدمی روزان

 است؛ کم سفر ةفاصل میانگین

 خرج کم انگردشگر است، روزانه چون ؛اقتصادی لحاظ به -

 دارد؛ تریکم سود و کنندمی

 است؛ زیاد انگردشگر تعداد ،است روزانه چون -

 ان،گردشـگر تعـداد و روسـتایی محیط زیسـت به توجه با -

 افـزایش محیط زیسـت بر نامطلو  آثار گذاشتنبرجای احتمال

 یابد؛می

 نــوع ایـن بــر رسـمی نهادهــای و سـازمان تــرکم معمـوالً -

 هسـتند یافتهسـازمان ،نـدر به و شـوندمی متمرکز انگردشگر

 .(201-202 .، صص1388قاسمی، )

در نواحی  گردشگرییکی از الگوهای مطرح  ،در حال حاضر

 یفرهنگــ گردشــگری .اســت« فرهنگــی گردشــگری»روسـتایی 

جو وجست ةیق خاص است که برپایبا عال گریگردشاز  ایشاخه

 یهاشیخواه با گرا ؛یفرهنگ قیو عم عیبد ا یتجرب افتنی یبرا

بنـا  یشناسـروان ایـو  یاحساسـ ای یشناسانه، خواه فکرییبایز

موجـود در  یهـا(. تفاو 949. ص، 1996، نبیاسـت) شده است

و  یمعمـار، هنـر ،یقیغـذا، موسـ ،یدسـت عیت، لباس، صـناسنّ

هـا فرهنگ نیـا ةها و جوامع سازندفرهنگ دهشباعث  آن، ثالام

 ،1388 ،ییای)ضـ دشـوان گردشـگرتوجه  یلبه کانون اص ایتبد

 ةکننـدنییکـه تب یرمـادیو غ یهر اثر مادّ ،در واقع .(160. ص

بـوده و در قلمـرو  ییروسـتا ةجامعـ یو فرهنگـ یخیتـار تیهو

 عرضه اسـتقابا  یفرهنگ گردشگریدر  ،باشد ییمناطق روستا

(. 86. ص ،1390 ،یکبخـتالدین افتخـاری و ن، رکنی)پورطاهر

دهد اغلب نـواحی روسـتایی کشـور از غنـای ها نشان میبررسی

 یو فرهنگـ یخیمنـد تـارو آثار ارزش یخیتار ةنیشیپفرهنگی، 

ا از قبی ؛جوامع روستایی های فرهنگی خاصّویژگی .برخوردارند

به خوراک و پوشاک، سـبک  ی، آدا  و رسوم مربوطعادا  محلّ

هـای تاریخی، موسیقی، هنر و زبان ةمعماری و وجود بناها و ابنی

های فرهنگی نهفتـه در نـواحی روسـتایی ظرفیت غیره،ی و محلّ

خوبی از تـوان بـهمی گردشگری ةشوند که در زمینمحسو  می

ی های متنوع فرهنگـی در نـواحجذابیت ،آن بهره برد. از این رو

توانند که می ندشوگزین محسو  مینابع بدون جایم ،روستایی

 یبـه عنـوان کـاال و میان آینده و گذشته وحد  ایجـاد کننـد

 عرضه شود. یفرهنگ

 . اهمیت و ضرورت تحقیق2. 1

رغم غنـا و تنـوع فرهنگـی نـواحی روسـتایی سفانه علـیأمت

 ةاز رشد و توسـع گردشگریگونه کنون این شهرستان بینالود، تا

پراکنـده در  یفرهنگـ یهاجاذبـهخوردار نبوده است. مناسبی بر
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مختلـ  بـا مسـائا  ایـبـه دالاین شهرسـتان  ییروستا ینواح

 :مواجه هستندبه شرح ذیا  فراوانی،

بـودن جزئیدر شهرسـتان و  یسـتیاکوتور گردشـگری تیمحور

 رغم داشتن پتانسیا باالعلی یفرهنگ انگردشگر سهم

 یهاقلعـه تـاریخی از جملـهبرخی آثـار تغییر کاربری تخریب و 

  یخیتار

بـه  ییروسـتا یخیو تـار یمیقـد یو بناهـا یبافت سنت بیتخر

 رمجازیغ یوسازهاساخت شیافزا ایدل

 ی شهرستانفرهنگ گردشگری یهاجاذبه یعدم معرف

 گردشـگری ةجاذب یدارا یدر روستاها گردشگر نییپا یماندگار

 یفرهنگ

 یدارا یدر نواح ریگردشگ ال یامکانا ، خدما  و تسهتمرکز 

 هاو مانند این یستیاکوتور ةجاذب

پیوندی تـاریخی و  ،این در حالی است که شهرستان بینالود

 طبیعی با والیت توس قدیم و شهر مشهد دارد و از نظر میـرا 

تـوس و  ةن دیرینـبخشی جداناپذیر از تمـدّ ،تاریخی و فرهنگی

 ،هیـاول یالعـا  اکتشـافشـود. براسـاس مطمشهد محسـو  می

 یهاجاذبـه یدارا نـالودیشهرسـتان ب یاز روستاهاحدود نیمی 

 ،در ایـن زمینـه .هسـتند یفرهنگـ گردشـگری ةنیمتنوع در زم

و  سـرایعبداهلل، امـام زادگـان  خیمزار ش ،یرانیتوان به مزار ویم

ــوز ــته، م ــنگ کمربس ــر، س ــمردم ةناص ــاط و یشناس ــیرب  ،یران

 ،همچنـیناره کـرد. اش غیرهآباد، حصار کنگ و  یچاپارخانه صف

ــاند ــتان ب زیبخــش ش ــالودیشهرس ــه دل ن ــب ــوردار ای از  یبرخ

دولت در سـال   أیتوسط ه یخیتار /یمتنوع فرهنگ یهاجاذبه

 دشــ بتصــوی یالمللــنیب گردشــگریبــه عنــوان قطــب  1384

 (. 623 .ص ،1393، ینیسلمان ماه ی وزیتبر یلیکائیم ،)مظلوم

 ةبـاال در زمینـهـای رغم وجـود ظرفیتعلی ،در حال حاضر

نسـبت بـه  گردشـگریفرهنگـی، ایـن الگـوی  گردشـگرجذ  

در طبیعت از رشد و توسعه مناسبی برخوردار نبـوده  گردشگری

ین اسـت. یان فرهنگی این شهرستان بسـیار پـاگردشگرو سهم 

های عدم توجه به این مهم گاه منجر بـه تحلیـا و زوال داشـته

ده شـ( غیرهریب و فرهنگی شهرستان )سرقت، تغییرکاربری، تخ

رفـع  ،فرهنگی گردشگری ةمنظور از توسع ،است. در این مطالعه

فرهنگـی و  گردشـگریموانع موجود در بخش عرضه و تقاضای 

هــای فرهنگــی شهرســتان جهــت رســاندن ظرفیتفعلیتبه

به  ،رو نیاز افرهنگی است.  گردشگریگیری جریان موفق شکا

 ییروسـتا یر نـواحد یفرهنگ گردشگری تیمنظور بهبود و تقو

بـا  ییو فضـا یکیاکولـو  ،یشهرستان که به لحاظ سـاختار نیا

 یبـرا ربـازیاز دشهر مذهبی مشـهد، جواری با کالنتوجه به هم

 یالمللنیو ب یان داخلگردشگرمورد توجه  ،گذران اوقا  فراغت

در  یفرهنگـ گردشـگری یهاچالش ییقرار داشته است، شناسا

 ،شهرسـتان نیا یهایژگیو و طیه شرابا توجه ب ییروستا ینواح

صور   نیبه ا قیقحال تؤس. شودیاحساس م یاندهیبه طور فزا

فرهنگـی  گردشگری ةهای اصلی توسعچالشد که شویمطرح م

 در نواحی روستایی این شهرستان چیست؟ 

  . پیشینۀ نظری تحقیق3. 1

ــا ــا  ت و  گردشــگریکنــون مطالعــا  بســیاری در ارتبــاط ب

هـای مختلـ  آن در کشـور انجـام تایی و گونـهروس گردشگری

 گردشـگریا به طور اختصاصـی در ارتبـاط بـا امّ ؛پذیرفته است

پژوهشی کشور مطالعـا   ةدر حوز ،فرهنگی در نواحی روستایی

 ،فرهنگـی گردشـگریدر ارتباط با  ه است.دشچندانی مشاهده ن

از جملـه مسـائا  ؛دی بـه چـار رسـیده اسـتهای متعـدّکتا 

(، 2009اســـمیت )نوشـــتة  فرهنگـــی گردشـــگریمطالعـــا  

 اثـر گـرگای منطقه اندازی جهانی وفرهنگی؛ چشم گردشگری

ــاردزیر ــگری ،(2007) چ ــترالیا گردش ــی در اس ــتة  فرهنگ نوش

مـک اثـر  فرهنگـی گردشـگری ،(1992) بروکنشاه و گولـدبرگ

ای بـر میـرا  فرهنگــی و مـهمقدّ( و 2002و دوکـراس )کرچـر 

در . درآمـد ریتحر ةبه رشت( 2011تی )تیمو در دالن گردشگری

 گردشـگری ةتوسـعتوان به کتا  یم روستایی گردشگری ةحوز

 کـه در بخـش کرداشاره ( 2004گارتنر )اثر  کایدر امر ییروستا

فرهنگـی توجـه شـده  گردشگری ةکوچکی از این کتا  به مقول

فرهنگـی  گردشـگریبه مطالعاتی که پیرامون  (1)است. جدول 

 اشاره دارد. ،تایی انجام گرفتهدر نواحی روس
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 فرهنگی در نواحی روستایی گردشگریادبیات تحقیق پیرامون  -1جدول 

 1394های پژوهش،یافتهخذ: مأ
 نتیجۀ پژوهش عنوان مؤلف و سال

 1کاروال هو، لیما، کاستن هولز

2014 
 ییمقاصد روستا یبرا یفرصت -یفرهنگ تیاقخلّ

پردازد. در این خصوص در مناطق روستایی میهای گردشگری، بهالیتاین پژوهش به نقش فرهنگ در فع
شود. نتایج نشان در کشور پرتغال تحلیا می Janeiro de Cimaبررسی، تجربة گردشگری در روستای 

تواند در تنوع مقاصد گردشگری و بهبود تجربه دهد توسعة گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی میمی
 واقع گردند. جهانی گردشگری موثر

 2مک کارتی

2012 

گیری و کارخانه به گردشگری فرهنگی، حرکت از ماهی
 تنقش کارآفرینان اجتماعی در ساخت عرصة جدید فعالی

اد صلی پیشنهپردازد و چارچوبی با سه پیشران امقاله به بررسی ساختار گردشگری فرهنگی در ایرلند می
 رهنگیف گردشگری . کارآفرینی اجتماعی. توسعة3یج منابع . بس2های دولت .تغییر در سیاست1شود: می
پذیر شده است. این زبان امکان و وارهجشن های موسیقی،انجمن و روابط از فردیمنحصربه هایشبکه توسط

 و سیاسی تاریخی، نیروهای توسط فرهنگی توسعة گردشگری نئونهادی چگونگی مطالعه براساس نظریة
 کند.شریح میرا ت زمان طول در فرهنگی

 3اکوموسا،آوکیب،کلیچ،والس
2012 

 
 رفتهازدست ی: فرصتهیدر ترک یگردشگری فرهنگ

 رکیهی در تهای مربوط به گردشگری فرهنگهای گردشگری و سیاستتحلیا برنامهوبه تجزیهاین پژوهش 
 های فرهنگی. دراذبهه تا جهای آفتا ، دریا و ماسه مورد توجه بودتر جاذبهپردازد. تا کنون در ترکیه، بیشمی
 نوع و گزینعنوان جای به فرهنگی گردشگری ،2023 اندازمانند چشم های گردشگریدر برنامه حاضر، حال

 فرد ومنحصربه فرهنگی تجار  تواندمی فرهنگی ترکیه، غنای به توجه با .شودمی دیده گردشگری ثانویه
 .دهد ارائه گردشگران مثبتی به

 4یانگ، و 

2007 

در  یخارج یهایگذارهیها و سرماجامعه، دولتنقش 
 نیچ ییروستا یگردشگری فرهنگ

ی چین وستایاین مقاله به مقایسة دو مقصد گردشگری فرهنگی با استفاده از روش کیفی در نواحی ر
دهد مشارکت روستاییان منجر به توسعة گردشگری فرهنگی در نواحی پردازد. نتایج تحقیق نشان میمی

 شود.تایی میروس

 5مک دونالد،جولی فب

2003 
 دااز کانا ی: شواهدییروستافرهنگی در نواحی گردشگری 

 یمورد بررس در شر  کانادا( Acadian ةمنطق) یمورد ةمطالع کیدر  ییروستا یگردشگری فرهنگ ةتوسع
 ةرحلمشده با چهار ئهبر جامعه در چارچو  ارا ینقش فرهنگ و مشارکت مبتندر این مقاله . گرفته است قرار

 ه شده استتوسعه در نظر گرفت
 6زینس،باشلینتر

1999 
انداز : چشمییدر جوامع روستا یگردشگری فرهنگ

 ساکنان
یاستی سنوان گردشگری فرهنگی با سرعت قابا توجه به طور مداوم در حال گسترش است و امروزه به ع

 شود.میبرای بهبود کیفیت زندگی مردم محلّی )روستاییان( محسو  

 2013 7ریچارد،وان دراک
 ایتحلوهیگردشگران: تجز انیدر م یابعاد مصرف فرهنگ

 مکاتبا  متعدد

چارچوبی  تعطیال  های مختلفی است. ساختاربازار گردشگری فرهنگی متنوع بوده و قابا تقسیم به بخش
طوح مربوط، س نظری ظارا انت دهد. برخالفقرار می تأثیر تحت را فرهنگی بازار مصرف دهد کهارائه می

 فرهنگ در ارتباط است. دسترس قابا باالتری از سرمایة فرهنگی با شکا

 8وانیانا
2012 

پتانسیا گردشگری فرهنگی به عنوان پیشران توسعة 
 روستایی

فصا  5ر دمعرفی شده و  Zululandرهنگی به عنوان پیشران توسعة منطقة فنامه، گردشگری در این پایان
جوامع محلّی در  بررسی ادراک -2بع میرا  فرهنگی موجود در منطقه شناسایی منا -1است.  تنظیم شده

شناسایی  -4مشارکت جامعة محلّی در توسعة میرا   ارزیابی سطح -3مورد توسعة گردشگری میرا  
 -5های میرا  به محصول گردشگری های مناسب برای مدیریت محلّی به منظور تبدیا داراییاستراتژی

 تواند در توسعة اقتصاد منطقه داشته باشد.همی که گردشگری میرا  فرهنگی میس

 9کوندسو 

2011 
 و گردشگری یفرهنگ را یم ،ییروستا ةتوسع

ویت ها به منظور تقهای آنبه استفاده از قابلیت ،یفرهنگ را یمطالعه ضمن تمرکز بر گردشگری و م نیا
 کند.کید میأتروستایی  ةی و رسیدن به توسعاقتصاد محلّ

 ،پوراحمد
 علی زاده ،اروجی ،حسینی

1392 

گردشگری فرهنگی در  ةاولویت سنجش راهبردهای توسع
 المو  قزوین ةمنطق

است  دهای تنوعهای پژوهش نشان داد که بهترین نوع راهبرد برای وضعیت کنونی المو ، تدوین راهبریافته
ه از ماتریس بندی راهبردها که با استفادجام گیرد. در اولویتها در آینده انگیری از فرصتکه باید برای بهره

QSPM های راهبرد های تاریخی وانجام شد، راهبرد ثبت جهانی المو  و ایجاد تأسیسا  در مجاور  مکان
ر دی مشارکت ها، هدایت گردشگران به اماکن ناشناخته، تحریک جامعة بومی براتعیین ظرفیت تحمّا مکان
 ترین راهبردها تعیین شدند.اندازهای تاریخی، جذا فادة بهینه از کاربری چشمگردشگری و است

 دیمتعدّ تحقیقا  که دهدمی نشان موضوع ةپیشین بررسی

 گرفتـه در خارج از کشـور صـور  فرهنگی گردشگری مورد در

فرهنگی در نواحی روستایی  گردشگریبه  آن از بخشی که است

مورد توجه اغلـب کشـورها از اختصاص یافته است. این موضوع 

قبیا پرتغال، ایرلند، چین، ترکیه، کانادا و دیگـر کشـورها بـوده 

 گردشـگری ةای از مطالعا  به بررسی اثـرا  توسـعاست. دسته

پــردازد. ان میییفرهنگـی بـر اقتصــاد و کیفیـت زنــدگی روسـتا

فرهنگـی را بـه عنـوان پیشـران  گردشگریگروهی از مطالعا  

ی معرفــی ای و ملّــی، منطقــهتلــ  محلّــتوســعه در ســطوح مخ

 ةکند. گروهـی از مطالعـا  بـه مکانیسـم و چگـونگی توسـعمی

پـردازد و در ایـن فرهنگـی در نـواحی روسـتایی می گردشگری

های دولت بر نقش مشارکت مـردم عالوه بر نقش سیاست ،میان

ای از کانادا، چین و ایرلنـد(. دسـته ة)تجرب شودکید میأی تمحلّ

فرهنگی در نواحی روسـتایی را بسـیار  گردشگریبازار مطالعا  

 گردشـگریتواند در تنوع مقاصـد کنند که میمتنوع معرفی می

ی اسـت تا حـدّ گردشگریگونه ر باشد. اهمیت توجه به اینثّؤم
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های که گروهی از کشورها حصول به آن را جـزو اهـداف برنامـه

 در داخلی نابعم اند. بررسی  و درازمد  خود قرار دادهمدّمیان

دهد که اگرچه ذیا مطالعـا  نشان می ارتباط با موضوع تحقیق

 ة، مقولـ«در نـواحی روسـتایی گردشـگری»مختل  با موضـوع 

 ا تـاامّـ ؛فرهنگی نیز مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت گردشگری

 ةپیرامون مقولـ ،علمی کشور به صور  مستقا محافا در کنون

« در نـواحی روسـتایی فرهنگـی گردشگری ةهای توسعچالش»

  ای صور  نگرفته است.مطالعه

 شناسی تحقیق. روش2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

منطقة مورد مطالعه شهرستان بینالود است که در غـر       

شهرسـتان تـا  نیـشـهر مشـهد واقـع اسـت. ا غربی و شمال

شهرستان مشهد محسو   هایاز بخش یکی، 1387تابستان 

به شهرستان شـد. براسـاس  ایتبد 29/7/1386در  و دشیم

 4و  زیبخش طرقبـه و شـاند 2از  ،یکشور ما یتقس نیآخر

و شـده  ایجـاغر  و ابـرده( تشـک ز،یدهستان )طرقبه، شاند

جمعیــت درصــد  53.6دارد. نفــر  58483معــادل  یتــیجمع

)مرکـز آمـار  هسـتند ییروسـتا یساکن در نـواحشهرستان 

جـه بـه موقعیـت نسـبی بـا توشهرستان  نیا(. 1390 ران،یا

همچنـین، و شـهر مـذهبی مشـهد( خاص )مجاور  بـا کالن

های متنوع گردشگری فرهنگی پراکنـده برخورداری از جاذبه

گردشگری در زمینة  باالیی ایاستپ یدارادر نواحی روستایی 

است در حـال حاضـر، عمـدة گردشـگران  یو فرهنگ یعیطب

ای متعـدّد هگرد بـوده و جاذبـهشهرستان، گردشگر طبیعـت

رغم پتانسـیا بـاال چنـدان مـورد توجـه قـرار فرهنگی، علی

های گردشـگری فرهنگـی ( جاذبـه3و  2جداول )گیرد. نمی

 .دهدمی نشان بینالود را شهرستان روستایی در

 واحی روستایی شهرستان بینالودنتاریخی( در  -فرهنگی )میراث گردشگریجاذبه های  -2جدول 

 1393، های بینالود و استان خراسان رضویمیرا  فرهنگی شهرستانسازمان  ؛1381افت شهر، مشاور ب نیمهندسمآخذ: 

 نام روستا شکل توپوگرافی نوع
های ها و محدودیتچالش نوع استقبال

شناخته  پیش رو
 شده

 ناشناس
استقبال 
 کم

 استقبال
 زیاد 

 قلعه

 میان، کمرتی ، قلعه عنبران،تی 
، قلعه کالته باال ، کردی،باغروطرقدر، 

 قلعهحصار، قلعه سنکی، قلعه کهنه، 
 گلستان ،، قلعه نغندرآبادصفی

 عنبران،، مغانکنگ، 
 ،زشک ابرده، طرقدر،

، آبادکراخک، صفی
 چاهشک، نغندر، گلستان

 + +  

تنها  ،هاها که برخی از آناین قلعه
مانده است  برج و یا دیواری از آن

ا و سازهوساختدر تهدید شدید 
 تخریب و تغییر کاربری قرار دارند

  + +  آباددر روستای حسین آبادحسین ةقلع
 ةشدن )به وسیلدر تهدید تخریب

 مالک خصوصی(

 رباط

  -  + +  روستای ویرانی رباط ویرانی
 رباط و گدار )پای جاغر های رباط

 کوه( باالی
  + +  انتهای رودخانه جاغر 

ی از آن اشده و تنها دیوارهتخریب
 جاماندهبه

 شدندر تهدید خرا   + +  در انتهای درة کنگ رباط شاه عباس )کنگ(

-انبارآب
حوض 

 انبار

 انبار گلستانآ 
 انبار حصارآ 

 رودانبارهای تخت مایان، خانحوض

 ، و  زکریا گلستان و حصار
 رودمایانا ، خان

 + +  
 در تهدید تخریب

کردن تبدیا به مرکز زباله و آلوده
 انبار گلستانویژه آ محیط به

  + +  آبادروستای صفی آبادچاپارخانه صفی چاپارخانه

ت در تهدید تغییر کاربری به علّ
تسطیح زمین، وسعت زمین، 
موقعیت و نزدیکی به دوراهی 

 طرقبه

 ، داغستان دره در غیرهسنگ و  شتر خط نگاره
 سربرج، شمال طرقبه عسا، چشمه

و  سربرج چشمه عسا،
 های باغ بیلدرنگارهسنگ

 + +  - 

 کاربری تخریب و تغییر تهدید در  + +  ، چاهشکازغد و دهبار ، چاهشکحمام ازغد، دهبار حمام

 بافت
 و تاریخی
 سنتی

 باارزش روستای کنگ، بافت
روستاهای کنگ، مغان و 

 ازغد
 + +  

در معرض تهدید )عدم استفاده از 
معماری و مصالح بومی در 

 سازهای جدید (وساخت

مسجد و 
 حسینیه

 ةعلمیه ازغد و حسین ةمسجد و حوز
 حصار

 معرض تخریب تدریجی در  + +  روستاهای ازغد و حصار
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های تـاریخی شهرسـتان در اغلـب جاذبـه ،در حال حاضـر       

به منظور جلـوگیری  ،معرض تهدید در قرار دارند، در این زمینه

 مناسب، از تدابیر وری استضر ،از تخریب هویت تاریخی منطقه

 ی، اندیشیده شـود.گردشگر ةهای توسعطرح چارچو  جمله در

فرهنگـی در نـواحی  -ذکـر اسـت کـه سـه اثـر تـاریخی شایان

روستایی شهرستان بینالود به ثبت جهانی رسیده است. این سه 

ـــر عبار  ـــد از: ااث ـــد»ن ـــجد ازغ ـــد « مس ـــتای ازغ در روس

« ربـاط ویرانـی»مال طرقبه و در ش« بیلدر باغ هاینگارهسنگ»

در روستای ویرانی که در حال حاضر تغییر کاربری داده و تنهـا 

روستایی در استان خراسان رضوی محسـو   شناسیمردم ةموز

 -مشـهد ةکیلـومتری جـاد 10شناسـی در مردم ةشود، مـوزمی

غرفـه بـوده و بنـای ربـاط )مـوزه(  9شاندیز واقع است و دارای 

 نـواحی در مـذهبی هایوریان اسـت. جاذبـهتیم ةمربوط به دور

ذکـر ده اسـت. شارائه  (3)بینالود در جدول  شهرستان روستایی

در روسـتای « ناصـر یاسـر» گـاهزیار  این نکته الزم اسـت کـه

ــتان ــاالی  ،گلس ــم ب ــگردارای حج ــارجی  گردش ــی و خ داخل

 باشد. ان شهر مشهد( میگردشگر)

 بینالود شهرستان روستایی نواحی در( زیارتی -هبیمذ) فرهنگی گردشگری هایجاذبه -3 جدول

 1393، رضوی خراسان استان و بینالود هایشهرستان فرهنگی میرا  ؛1381مشاور بافت شهر،  نی: مهندسمآخذ

 شکا توپوگرافی
 و محیطنام
 جغرافیاییموقعیت

 نوع استقبال
 های پیش روها و محدودیتچالش

 ناشناس شناخته شده
استقبال 
 کم

 استقبال
 زیاد 

 +  انتهای درة کنگ )درة نروی( آرامگاه شیخ عبداهلل
+ 
 

 
 -های شخصیقرارداشتن در محدودة باغ

مخروبه و  -گردشگرینبود تسهیال  
 بودن فضای داخلیکثی 

 مخروبهنیمه  + +  روستای ویرانی مزار ویرانی
 مخروبهمهین  + +  سفلی ابرده ابرو حافظ مزار
ی تاریخی هاقبرستان
 قبرهای قدیمی()سنگ

گراخک، دهبار )بعد از  ویرانی ،نقندر
 دامنه(، جاغر ، کنگ

 + +  
ها در قبر در برخی از روستاها سنگ

 نظیر روستای مایان نداتخریبمعرض 
 یاسر زیارتگاه و آرامگاه

 ناصر
 دارای محدودیت فیزیکی +   + ابتدای روستای گلستان

 

.  
 دفرهنگی )میراث و مذهبی( نواحی روستایی شهرستان بینالو گردشگریای هجاذبه -1شکل 

 1393استان خراسان رضوی و شهرستان بینالود،  گردشگریسازمان میراث فرهنگی و مأخذ: 

و رونق فرهنگی ی گردشگردیگر های صنایع دستی از جاذبه

 ،در ایــن زمینــهشــود. محســو  میشهرســتان ی اقتصــاد محلّــ

، نارغـوا ةهای درختچـدبافی با اسـتفاده از ترکـهسبتوان به می

صـنایع دسـتی بـا ، بـافیکرباس، بـافیگلیم، بـافی()لوح بافینخ

 ،( همچنـینغیـرهو  دوزیپوست خرگوش و گوسفند )پوسـتین

 ینـواحذکـر اسـت  شـایاند. کـرمتنـوع اشـاره  تولیدا  چوبی
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ــتا ــتان ییروس ــالود شهرس ــر بین ــی از نظ ــاعی و فرهنگ  ،اجتم

از فرهنگ مذهبی و زیارتی شـهر مشـهد و  ییری شدیدثیرپذأت

ــا )ع(  ــام رض ــد ام ــارتی»رواج  .داردمرق ــوغاتی زی ــام « س و انج

سفرهای زیارتی و آیین رفتن به زیار  با پـای پیـاده و بـا آدا  

 مواردی است در این شهرستان، سال ای ازدر مواقع ویژه ،خاص

 ه است.جداگان خود نیازمند تحقیق و بررسی ةکه به نوب

 . روش تحقیق2. 2
 -تحلیلی و نـوع تحقیـق کـاربردی -توصیفی ،روش تحقیق

هـای مـورد نیـاز بـه آوری اطالعا  و دادهای است. جمعتوسعه

 ةمطالعـاسنادی و میدانی صور  گرفت. در ابتدا به کمک  ةشیو

 های پژوهشی، کتبای گسترده )بررسی مقاال ، طرحخانهکتا 

فرهنگی شهرستان  گردشگریرتباط با در ا های مختل و سایت

فرهنگــی  گردشــگری ةروی توســعپــیش چــالش 18، (بینــالود

 از شـدههای شناسایی(. گویه4)جدول  دششناسایی  ،شهرستان

 کارشناسـان و النؤونفر از مسـ 5 توسط اولیه ةنامپرسش طریق

 و دسـتی صـنایع فرهنگـی، میرا  در سازمان گردشگری ةحوز

 نفـر از دهیـاران 5 ،و همچنـین ینـالودب شهرسـتان گردشگری

 الؤفرهنگـی سـ گردشگری ةپتانسیا در زمین دارای روستاهای

 ادبیـا  براساس الزم های( و تعدیا10آزموند )به عنوان پیشش

 شـده بـهنهایی عواما مشترکا  به عما آمد. استخراج و نظری

ــوان ــایچالش عن ــع ه ــگری ةتوس ــی گردش ــواحی در فرهنگ  ن

د. شـتـدوین  نامهدر قالب پرسش مطالعه، مورد ةمنطق روستایی

کارشناسان سازمان  ةآماری مورد مطالع ةکه جامعبا توجه به این

در شهرسـتان مشـهد )بـه عنـوان  گردشگریمیرا  فرهنگی و 

ی )دهیـاران یـا نخبگان محلّ ،مرکز استان( و بینالود و همچنین

 ةمینـاعضای شوراهای اسالمی( روستاهای دارای پتانسـیا در ز

گیری انجام نشد و مطالعـه فرهنگی بوده است، نمونه گردشگری

 تحقیـق در ةنامپرسـش .شماری صـور  گرفـتبه صور  تمام

 فرهنگـی، میـرا  سـازمان کارشـناس ل وؤونفر مس 40 اختیار

ــنایع ــتی ص ــگری و دس ــتان گردش ــالود شهرس ــهد و بین  و مش

 اپتانسـی دارای در روسـتاهای یمحلّـ ةنفر نخبـ 30 ،همچنین

گرفـت. بـا  قـرار دیـدگاه ةارائـ منظور نامه( بهپرسش 70 )جمعاً

بودن شـده و ناشـناختههـای شناساییتوجه به تعداد زیاد چالش

ق در پـی بررسـی ایـن محقّ ،ها، در تحقیق حاضرروابط بین آن

هـا را در چنـد دسـته یـا توان این چالشله است که آیا میأمس

از آزمـون  ،یـن منظـوره ا؟ بـدکـرتر خالصه یکلّ ةفلّؤعاما یا م

 هـاکه روشی ریاضی برای تقلیـا داده11 تحلیا عاملی اکتشافی

 ةعامـا کـاهش مجموعـ ،د. منطـق تحلیـاشاستفاده  ،است 12

هـا رها به چند عاما اساسی اسـت کـه ایـن عامابزرگی از متغیّ

هـدف  ،شود. در واقعکارهای این آزمون استخراج میوطبق ساز

ــاملی ــا ع ــخیص ،تحلی ــاهدهعاما تش ــای مش ــه  ةناپذیر برپای

، 1387)غیاثونـد،  پذیر اسـترهای مشـاهدهای از متغیّمجموعه

ــه227 ص. ــه کمــک نرمتحلیا دادهو(. تجزی ــزار هــا ب ، SPSSاف

و ترسیم نقشه به کمک  Excelافزار ترسیم نمودار به کمک نرم

رهای منتخب برای متغیّ (4)صور  گرفت. جدول  GISافزار نرم

دهد که در سطح سنجش ترتیبی و بـا عاما را نشان می تحلیا

 ده است.شنامه تنظیم طی  لیکر  در پرسش

 گردشگری ۀشده در زمینهای شناساییچالش -4جدول 

 فرهنگی در شهرستان بینالود
 1394های پژوهش،مأخذ: یافته

 گویه ردیف
Q1 فرهنگی یگردشگر بودنرنگکم و شهرستان در اکوتوریستی گردشگری محوریت 

 شهرستان گردشگری توسعة سند در

Q2 ردشگریگ جاذبة دارای روستاهای در اقامتی تأسیسا  و گردشگری امکانا  کمبود 

 فرهنگی

Q3  هایبهجاذ معرفی عدم و فرهنگی گردشگری زمینة در تبلیغا  و بازاریابی ضع 

 فرهنگی گردشگری

Q4 در فرهنگی گردشگری ةزمین در باتجربه و متخصّص کارآمد نیروی فقدان 
 بینالود شهرستان

Q5 فرهنگی گردشگری جاذبة دارای روستاهای از تعدادی به نامناسب دسترسی 
 راه( پایین )کیفیت

Q6 نگرش از وانانج الگوبرداری و میهمان و میزبان جامعة بین فرهنگی هایتوازن عدم 

 گردشگران زندگی الگوی و رفتارها و

Q7 مسؤول نداشتن دلیا به منطقه تاریخی ارآث از تعدادی تخریب 

Q8 ریدخ عدم و شهرستان تاریخی بناهای از تعدادی بودن خصوصی مالک تملّک در 

 فرهنگی میرا  توسط هانآ

Q9 گردشگران مک تعداد و شهرستان فرهنگی هایجاذبه از گردشگران پایین استقبال 

 شهرستان فرهنگی
Q10 فرهنگی گردشگری جاذبة دارای ستاهایرو در گردشگر پایین ماندگاری 

Q11 شگریگرد جاذبة دارای نواحی در تربیش تسهیال  و خدما  امکانا ، وجود 

 فرهنگی هایجاذبه با مقایسه در اکوتوریستی

Q12 از خاصی ایّام در گردشگران تمرکز و سال طول در گردشگران نامتناسب پراکندگی 
 سال

Q13 توسط جانبی وسازهایساخت دلیا به تاریخی هایجاذبه تهدیدبودن معرض در 

 ابنیه حریم رعایت عدم و ساکنان

Q14  فرهنگی اثر آمیختگی رد محلّی فرهنگ و هاسنّت شدنرنگکم و فرهنگی تغییرا 

 گردشگران با
Q15  به مربوط را مقر شفافیت عدم و گذاریسرمایه زمینة در مقررا  و قوانین ضع 

 فرهنگی گردشگری ةزمین در سرمایه جذ 

Q16 گسترش و بومی افراد از آن کنترل شدنخارج و دستی صنایع انبوه تولید به گرایش 

 غیربومی تولیدکنندگان دست به

Q17 وستاهایر از تعدادی در تاریخی هایقلعه قرارگرفتن کاربری تغییر معرض در 

 منطقه

Q18 افزایش دلیا به یروستای تاریخی و قدیمی بناهای و سنّتی بافت تخریب 

 غیرمجاز وسازهایساخت
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  تحقیق . مبانی نظری3
های مختلـــ  هـــا و گونـــهروســـتایی فعالیت گردشـــگری

هـا هـای مختلـ  روسـتایی و پیرامـون آندر محیط گردشگری

، منفی برای محیط زیست روستا آثار مثبت/ ةاست که دربردارند

 .، ص1390)پــاپلی یــزدی و ســقایی،  انســان و طبیعــت اســت

 ةروســتایی و توســع ةنظران توســعبــه بــاور صــاحب .(201

از الگوی فراگیر و اصلی توسعه هسـتند و  زیربخشی گردشگری،

از ایـن  .(2000انـد )شـارپلی، ل فکری مشابهی داشتهسیر تحوّ

ا از بسـتر را بـه صـور  مجـزّ گردشـگریتوان مفهوم نمی ،روی

، و سیمنز هانگی)شن و  یعنی توسعه در نظر گرفت ؛تر آنوسیع

 ةل سه سناریوی توسـعه، توسـعتحوّ (5)جدول  .(8 .، ص2008

را در طول زمان به طـور خالصـه  گردشگری ةروستایی و توسع

 دهد.نمایش می

 ۀروستایی، توسع ۀهای توسعل نظریهسیر تحوّ -5جدول 

 پایدار ۀو توسع گردشگری
 .5، ص 2008، شن و هانگی و سیمنزمأخذ: 

 وسعة روستاییت توسعه ترتیب زمانی
توسعة 

 گردشگری

 مدرنیزاسیون 1960-1950
مدل جمعیت و 

 تکنولو ی

دیدگاه 

 طرفدارانه

 نظریة وابستگی 1970-1960
اقتصاد سیاسی 

 تغییرا  ارضی

دیدگاه 

 محتاطانه

 توسعة کشاورزی گزینتوسعة جای 1980دهه 
دیدگاه 

 کارانهسازش

 توسعة پایدار تا امروز 1991
رویکرد معیشت 

 یدارپا

دیدگاه 

 گرادانش
 

گـرا در کنـون دیـدگاه دانش تا 1991از  (،5) مطابق جدول

ارتبـاط بـین  ةی مطـرح اسـت. در زمینـگردشگر ةتوسع ةزمین

 دیدگاه مطرح است: سهی یروستا ةو توسع گردشگری

 ةی به عنـوان راهبـردی بـرای توسـعیروستا گردشگری -1

زون تخریب روسـتاها ی: این راهبرد با توجه به روند روزافیروستا

و افول کشاورزی سعی در ارائه راهبردهای جدید بـرای احیـای 

ــتا ــواحی روس ــاد فعالیتین ــق ایج ــی از طری ــای مکمّ ــا ه ا و ی

ها کردن این نواحی با توجه به منابع طبیعی و انسانی آنلمتحوّ

ها و برنامـه ةد ایـن روسـتاها را ارائـدارد و تنها راه احیای مجـدّ

تواند از منابع طبیعی و زیرا هم می ؛داندجزئی میهای استراتژی

توانـد باعـث ایجـاد انسانی نواحی روستایی بهـره بـرد و هـم می

از  .ی شـودیدرآمد و افزایش رفاه زندگی ساکنان نـواحی روسـتا

به عنـوان  گردشگریتوان از طریق گسترش و بسط می ،این رو

ی بـه ایـن های کشاورزی در این نـواحگزینی برای فعالیتجای

 مهم دست یافت.

ی به عنوان یـک سیاسـت بازسـاخت یروستا گردشگری -2

ی: طرفداران ایـن دیـدگاه معتقدنـد کـه یهای روستاگاهسکونت

ــد از اتّاقادر ــیش از حــدّن ــدگان روســتا کــای ب ــه یتولیدکنن ی ب

های اقتصــادی جدیــد هــا را در فرصــتکشـاورزی بکاهنــد و آن

 ؛شـرقی بـر ایـن دیـدگاه مشارکت دهند. در کشورهای اروپـای

د به عنوان ابزاری بـرای بازسـازی مجـدّ گردشگری ةیعنی توسع

 کید شده است.أروستاها پس از فروپاشی شوروی ت

ی به عنوان ابزاری بـرای یروستا گردشگریم، دیدگاه سوّ -3

ایـن  .پایـدار و حفاظـت از منـابع طبیعـی مطـرح اسـت ةتوسع

  بر بدون اثرا  مخرّ گردشگری  دیدگاه خواهان رشد بلندمدّ

)رکـن الـدین افتخـاری و قـادری،  های طبیعی اسـتبومزیست

ـــع(. در و35-32، صـــص1381 ـــدار  ةرویکـــرد توســـع ،اق پای

تی اقتصـاد نئوکالسـیک لی از رویکردهای سنّ، تحو13ّگردشگری

گرا است کـه در ایـن به رویکرد کا گردشگری ةتوسع ةدر زمین

یـا  بلکـه نیازهـا؛ د توجه اسـترویکرد نه تنها نیازهای بازار مور

جامعه و محیط زیست طبیعی نیز مـورد توجـه و  هایتضروری

 ،دیتمــان و قــدمی ،فرهــودی ،)رهنمـایی گیــردکیـد قــرار میأت

 (. 18 .، ص1387

 دیـجد یهاکسب تجربه یجوودر جست انگردشگرامروزه 

ــاها ــتند یدر فض ــر هس ــتایی از آن .بک ــاهای روس ــه فض ــا ک ج

مـورد  ،ان عصر پسامدرن داردگردشگربرای  های زیادیجذابیت

دهــد ها نشــان میتوجــه گســترده قــرار گرفتــه اســت. بررســی

 خصوصهب گردشگری، هایفعالیت در متمایزی نقش «فرهنگ»

 و عـادا  ها،تسـنّ .اسـت گرفتـه عهـده بـر روستایی نواحی در

 آن ةتجربـ خواستار انگردشگر که هستند منابعی ی،محلّ هویت

ــتند ــارو) هس ــتنهاز، الهوک ــا و کاس . در (635. ص ،2014، لیم

های دور تی پاگرفتـه از گذشـتهفرهنگ سنّ ،گردشگریگونه این

در نواحی روستایی کـه هنـوز دارای اصـالت فرهنگـی هسـتند، 

ایـن معنـا کـه  هبـ ؛کندمیان بسیاری را به خود جذ  گردشگر

ی در گردشـگر ةبنای توسـعبرخی نویسندگان، فرهنگ را سنگ

 ةفرهنگ بـه مجموعـ(. 200. ص ،1382 )سیمبر، گیرندینظر م

چگـونگی  کـه شـودزندگی اعضای یک جامعه اطـال  می ةشیو

واج و زنـدگی خـانوادگی، الگوهـای دهای ازپوشیدن، رسملباس

های اوقا  فراغـت، همـه را در ، مراسم مذهبی و سرگرمییکار

ی در ایـن گردشـگر(. 55-56 .صص ،1382)گیدنز،  گیردمی بر

های کـنش متقابـا فرهنگـی اسـت کـه بـه یکی از شیوه ،میان
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کنشـی  ،ی از فرهنـگ محـاگردشگرهای تفسیر تجربه ةواسط

 اارتباط نزدیکی ب ،ی فرهنگیگردشگر سازد.می آشکارمتقابا را 

. اسـتآن وسـیع تـر  ةولی حـوز ؛ی با عالیق ویژه داردگردشگر

 و از دهکـر گری شهر  بسـیاری پیـدا امروزه این نوع از گردش

رو شـده هی بـا اقبـال بـاالیی روبـگردشگرگذاران سوی سیاست

 است. 

دی از متعـدّهای اندازهای فرهنگـی الیـهچشـم جا کهاز آن

 گردشـگریتعریـ  از  ةارائـ ،گیـردمی سطوح آگـاهی را در بـر

ه تعاری  مختلفی ارائه شـد ،در این زمینه .فرهنگی دشوار است

 هایجاذبـه دیدن برای افراد که مکانی نقا هر»جمله: از  ؛است

 فرهنگـی، و هنـری وقـایع تـاریخی، هایطهمحوّ مانند ؛فرهنگی

م انجـا زندگیشـان مکـان از غیر جایی به ها،نمایش و هنری آثار

 گردشـگریاطلـس ) «فرهنگـی گوینـد گردشـگریدهند را می

 .(2005 فرهنگی،

 و داخلـی موضـوع دو از ،سفر اروپا ةکمیت 2005 گزارش در

 هـاآن بـین فرهنگـی صـحبت شـده و گردشگری ةحوز جیخار

 :شده است قائا تمایز

 فرهنگـی گردشـگری ةاولیـ عناصر که شاما داخلی ةحوز -

 گردشـگری د،کـر تقسیم قسمت دو توان بهمی را آن شود ومی

 گردشـگری و( گذشـته از بازمانـده فرهنگـی آثـار) تاریخی آثار

 هنرهـای ماننـد ؛معاصـر فرهنگـی محصوال  به مربوط) هنری

 (.غیره و ادبیا  معماری، آثار نمایشی، و بصری

-یم فرهنگی گردشگری یةثانو عناصر شاما بیرونیة حوز -

 سـبک کـرد، تقسـیم قسـمت دو بـه را هـاآن توانمی که شود

 ا لّـخ صـنایع و( غیره و فولکلور ها،تسنّ غذاها، باورها،) زندگی

 و سـرگرمی، و رسانه فیلم، و ، و گرافیک احیطرّ مد، احیطرّ)

جهــانی و تجــار  جهــانی اروپــا،  گردشــگری)ســازمان ( غیــره

2005.) 

که  دشومشخص  دیبای، فرهنگ گردشگری ةدر بررسی مقول

 گردشـگر. دیـآیبـه حسـا  م یفرهنگـ گردشگر کی یچه کس

 ؛کنـدیمنخود سفر  یزندگ ملزوما  محاّ یابیباز یبرافرهنگی 

 یاندازهاو چشـم یاجتمـاع یاهـبا ارزش یینااو آش ةزیبلکه انگ

عالوه بر  رسدمیدر فرهنگ متفاو  مقصد است. به نظر  یعیطب

 دیـشـود، بایذکـر م کـه معمـوالً یاجتماع -یفرهنگ یهاارزش

 یفرهنگـ گردشـگریدر ارتبـاط بـا  زیـرا ن یعیطب طینقش مح

 و کرچـر مـک شناسـینـوع ،مطالعه این در مورد توجه قرار داد.

 مسـائا قـدره چـ کـه این براساس هاآن ت.نظر اس مدّ دوکراس

 و اسـت داشـته نقـش سـفر بـرای گردشگر تصمیم در فرهنگی

 گردشـگر انـواع ،کننـدمـی کسـب که ایتجربه عمق طورهمین

 : کنندمعرفی می (6)به شرح جدول  را فرهنگی
شناسی گردشگری فرهنگی براساس مطالعۀ مک نوع– 6جدول 

 کرچر و دوگراس

 4، ص. 2005ز کمیسیون سفر اروپا، مأخذ: برگرفته ا

نوع گردشگر 

 فرهنگی
 مختصری از مشخصات

گردشگر 

فرهنگی با 

 هدف

ها برای بازدید یک مقصد ترین هدف آنمهم

ای عمیق با فرهنگی است. این گردشگر تجربه

 آورد.جزئیا  کاما به دست می

گردشگر 

فرهنگی و 

 تفریحی

جربة ها فرهنگی است؛ ولی تترین هدف آنمهم

 ایشان عمق و جزئیا  کمی دارد.

گردشگر 

فرهنگی 

 غیرمترقبه

اند؛ اّما به ها به دالیا فرهنگی سفر نکردهاین

صور  اتّفاقی در انتهای سفر با تجربة فرهنگی 

 شوند.عمیقی مواجه می

گردشگر 

 فرهنگی اتفاقی

 انگیزة فرهنگی کمی برای سفر وجود دارد و تجربة

 ود.شنهایی جزئی حاصا می

گردشگر 

فرهنگی کامالً 

 اتفاقی

ن کند؛ ولی با ایاین فرد با انگیزة فرهنگی سفر نمی

ها شرکت جسته و همه در یک سری فعالیت

 ای ضعی  خواهد داشت.تجربه

 گردشـگربین هر یک از انواع  یتفاو  کلّ (5)مطابق جدول 

 فرهنگـی گـری گردش در فرد جستنشرکت میزان فرهنگی در

 اساسـی نقشـی سـفر فرهنگـی تقاضـای لاوّ گروه سه در. است

 تصـادف برحسـب صـرفاً افراد پنجم و چهارم گروه در ولی ؛دارد

 بقیه از بیش لاوّ گروه افراد مسلماً. گیرندمی قرار صنعت این در

 جـا کـههسـتند. از آن )فرهنگی( شریک گردشگری نوع این در

 فـاقیاتّ یـا و جزئی یا کاما صور  به است ممکن گردشگر یک

 فرهنگـی هـایانگیزه بـا هـاییفعالیت یا فرهنگی گردشگری در

 از کـدام هر تعداد از آماری که است دشوار بسیار جوید، شرکت

 کـه اسـتالزم  این نکته تاکید  ،عالوه به ؛دشو تهیه هاگروه این

 و است اندک بسیار ،دارند فرهنگی هدفی صرفاً که افرادی تعداد

-می شرکت فرهنگی ایتجربه در فاقیتّا صور  به هاآن تربیش

 .(207. ص ،2012 ،14)کاسیم اوقلو و آیدین کنند

آن بخش از این  ةبحث دربار ،های فرهنگیاز گردش مقصود

 کنـدی میهای فرهنگی توجه خاصـّ جذابیت هصنعت است که ب

دو  عمومـاً یفرهنگ یگر در گردش .(17 ، ص.1385)وای گی، 

مرتبط با  گردشگریل محور اوّ :ردیگیقرار م یمحور مورد بررس

بعـد  دگاهیـد نیـدر ا ترشیاست و ب ،مقصد کی یفرهنگ را یم

 گردشـگریم جامعه مـورد نظـر اسـت و محـور دوّ کی یخیتار
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 مقصـد را مـدّ کی یموضوع زمان حال و فرهنگ جار ،یفرهنگ

از  ینـوع یفرهنگـ گردشـگری ،قـتیدهـد. در حقینظر قـرار م

آموزش، کنکـاش و  ،یریرا به فراگ رگردشگاست که  گردشگری

مقصـد و  ةجامعـ ةفرهنـگ حـال و گذشـت ةکسب تجربه دربـار

 گــرانیخــود و د ةجامعــ یهــازهیها و انگآن بــا داشــته ةســیمقا

مـورد  طیو مح گردشگر انیم یفیک ةتجرب ،دارد و در واقعیوام

 ،، عزتیـان، محبـو  فـر و قمـریمشـت)را ردیگیقرار م دیبازد

 گردشگریترین انواع به معرفی مهم (7)جدول  (.3 .ص ،1390

 پردازد. فرهنگی با رویکردی موضوعی می

 فرهنگی گردشگریبندی انواع طبقه -7جدول 

 209-210، صص. 2012مأخذ: برگرفته از کسیماگا و آیدین، 

 های گردشگریمحصوالت یا فعالیت انواع گردشگری فرهنگی

 گردشگری تاریخی

 ی )وابستگی زیادی به اکوتوریسم و طبیعت دارد(تاریخ فرهنگی و طبیع -

 اریخی(های تاریخ جهان، آثار یادبود ملّی و تهای معماری، محوّطهاشیا )ابنیة تاریخی، محوّطه -

 غیراشیا )ادبیا ، هنر، فولکلور( -

ها، تئاترها، مکان رویدادها، خانهها، کتا ها و کلکسیونهای فرهنگی تاریخی )موزهمحوّطه -

 های مربوط به اشخاص تاریخی(یادبود

 های فرهنگیریشه
می، ن، بوگسترة وسیعی از موضوعا  و انواع )روحی، صنعتی، هنری، غذایی، معماری، زبا -

 ها(اقلیت

 ها و گردشگری قومیسنّت
 های محلّیهای مربوط به فرهنگسنّت -

 تنوع قومیتی -

گردشگری رویدادها و 

 هاجشنواره

ا یهای موسیقی )کالسیک و الیت فرهنگی )رویدادها و جشنوارههای رویدادها و جشنواره -

 های هنرهای زیبا(پار(، رویدادها و جشنواره

 گردشگری دینی، زوّار

 های دینیهایی با انگیزهانهای دینی و مکبازدید از محوّطه -

یا  های مذهبی )با انگیزة دیدن معماریهای دینی بدون انگیزهها و مکانبازدید از محوّطه -

 اهمیت فرهنگی منطقه(

 مسیرهای زوار -

 فرهنگ خلّا ، گردشگری خال 

 های سنّتی فرهنگی و هنری )هنرهای نمایشی، هنرهای بصری، تاریخ و ادبیا فعالیت -

 فرهنگی(

و  بصری وهمچنین، صنایع فرهنگی )آثار چاپی، رسانه، مطبوعا ، سینما، محصوال  سمعی  -

 ها(فرهنگی مربوط به طراحی فونوگرافیک، صنایع دستی، گردشگری

 شمندانیاز اند یتوسط بعض ،گردشگریبه  یستمینگرش س

 یهـا اجـزابه بعد مطرح شده اسـت. آن 1990 ةعلم در ده نیا

دانند؛ به یم وستهیپهمبه تیرا به صور  کلّ گردشگریمتفاو  

عنـوان دفـاع  نیـاز ا گونهنیا 1994گان در سال  ،عنوان نمونه

کـرد و  ریـتعب سـتمیس کیبه عنوان  دیرا با گریگردشکرد که 

 گریدکیبه  گردشگری یهااضافه کرد که تمام بخش ،نیهمچن

ی را مبتنی بـر دو بخـش گردشگرمربوط هستند. گان، سیستم 

منـد و داند؛ در بخـش تقاضـا، جمعیـت عالقهعرضه و تقاضا می

)اعـم از بازارهـای داخلـی و  ن بـه انجـام سـفر و گـردشمتمکّ

روی عناصـر و  بـرالمللی( قـرار گرفتـه و در بخـش عرضـه، بین

ــلیبخش ــای اص ــههم ؛ه ــون جاذب ــدما ، وها، حماچ ــا، خ نق

هر یک از این عناصـر در تعامـا  .اطالعا  و تبلیغا  تأکید دارد

ی گردشـگردیگر قـرار داشـته و سیسـتم و ارتباط متقابا با یک

ی عناصـر ی بر رودهند. وی تأکید خاصّیک مکان را تشکیا می

ی یو موفقیت و پویا داردی یک مکان گردشگرعرضه در سیستم 

کـاری، ارتبـاط تعامـا، هم ةی در یک مکان را در سـایگردشگر

بخش عرضـه  ةد و پیچیدمتقابا، کارایی و موفقیت عناصر متعدّ

نقا، اطالعـا  و تبلیغـا  وها، مراکز اقامتی، حماهمانند جاذبه

ــدمی ــمی،  دان ــا 1391)قاس ــه نق ــان،  ب ــص2002از گ   .، ص

35-34). 



 121                                                     .. .گردشگریتوسعة  هایچالش ایتحل                                                  پنجم سال           
 

 

 
 

 مدل مفهومی تحقیق -2شکل 
 1394های پژوهش،مأخذ: یافته

 های تحقیقافتهی. 4
 یعامل لیتحل یبرا رهایّانتخاب متغ. 1. 4

 ،یبسـتگهم سیمـاتر ایبا تشک رهایّانتخا  متغ ةدر مرحل      

ندارنـد،  یبسـتگهم گرید یرهایّمتغاز  کیچیکه با ه ییرهایّمتغ

 ،رهـایّمتغ نیبـ یبستگوجود هم یهااز راه یکی. شوندیحذف م

 در نوسان است، 1تا  0آن از  ةاست که دامن KMOمقدار آماره 

 یهایبسـتگباشـد، هم 70/0از  شیبـآماره  نیمقدار ا چهچنان

. ، ص1387)غیاثوند،  ندهست مناسب یعامل ایتحل یموجود برا

229) . 

ت دقّـ دیـباباشـد،  69/0تـا  50/0 نیآن بـ یمقدار عامل اگر

ن معناسـت کـه ه آبـ 50/0تر از کم ریبه خرج داد و مقاد یادیز

بـه  ؛سـتیمناسـب ن رهایّآن مجموعه از متغ یبرا یعامل ایتحل

باشـد و  50/0بـاالتر از  دیـبا KMO ةمقدار آمار ،گرید یعبارت

 رهـایّمتغ یداریمعنـ ،نیبهتر است. همچنـ ،باشد ترشیهرچه ب

. ردیـگیآزمـون بارتلـت صـور  م قیـاز طر یعامل ایتحل یبرا

 یعامل ایانجام تحل یآزمون حداقا شرط برا نیبودن اداریمعن

(. با توجه بـه 271 ، ص.1378، بازرگان و حجازی، )سرمد است

یـد أیمتعـادلی مـورد ت کفایت مدل در حدّ ،KMO ةنتایج آمار

کرویـت  ننتـایج آزمـو ،(. همچنین0.73برابر با  KMO) است

ذکر  شایان .(sig ≤0.05) کندید میأیله را تأبارتلت نیز این مس

ها از روش تحلیـا فـهلّؤاست که در این تحلیا برای استخراج م

ــرای دوران عامافــهلّؤم  مــاکسیهــا از دوران وارهای اصــلی و ب

 استفاده شد.

های توسعة شناخت چالش

 گری فرهنگیگردش

های بندی چالشفرمول
پذیر مشاهده

 گری فرهنگیگردش

 عنوان به گریگردش
 سیستم یک

 هایچالش استخراج
 از استفاده با پنهان

 عاما تحلیا

 سیستم توصی 

 عرضه عواما شناسایی

 تقاضا و

 توسعة راهبردهای ارائة
 فرهنگی گریگردش

 و عرضه تطبیق
 گریگردش تقاضای

 تقابا مستمر

فرهنگی در  یگرگردش توسعة
 چارچو  پارادایم پایداری
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 تلتکیزرمایر و آزمون بار ۀنتایج آمار -8جدول 

 1394های پژوهش،مأخذ: یافته
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .734 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 449.422 
Df 69 

Sig. .000 

 . ضرایب اشتراک تحلیل عامل2. 4
ن ( اشتراک اولیة قبا از استخراج و بعد از استخراج بیا9در جدول ) 

ها، هرچه مقادیر اشتراک استخراجی دهششده است. در ستون استخراج

گونه که مالحظـه شود. همانتر باشد، متغیّرها بهتر نشان داده میبزرگ

گرایش به تولید انبوه صـنایع »شود مقدار اشتراک درصدی واریانس می

شدن کنتـرل آن از افـراد بـومی و گسـترش بـه دسـت دستی و خارج

تـر شـده بیشنسبت به سایر عوامـا استخراج« ن غیربومیتولیدکنندگا

 Initialکنند. سـتون درصد واریانس را تبیین می 0.78است. این عاما 

ها یک کند، پس تمام آنتمامی اشتراکا  قبا از استخراج را گزارش می

 باشد.می

 ضریب اشتراک تحلیل عامل -9جدول 
 1394های پژوهش،مأخذ: یافته

 Initial Extraction عامل Initial Extraction عامل

Q1 1 0.636 Q10 1 0.750 

Q2 1 0.651 Q11 1 0.643 

Q3 1 0.768 Q12 1 0.722 

Q4 1 0.747 Q13 1 0.586 

Q5 1 0.637 Q14 1 0.570 

Q6 1 0.830 Q15 1 0.751 

Q7 1 0.682 Q16 1 0.787 

Q8 1 0.645 Q17 1 0.664 

Q9 1 0.740 Q18 1 0.611 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 . استخراج عوامل3. 4
و درصـد واریـانس  درصد واریانس و ویژه مقدار (10)جدول 

بلـوک  ،لبلـوک اوّ دهـد.می نشـان را هاعاما با تراکمی متناظر

 از یـک هـر اولیـه بـرای ةاولیه اسـت. مقـادیر ویـژ ةمقادیر ویژ

شـود. می بـرآورد شـدهتبیین یانسوار مجموع قالب در ،هاعاما

 درصـد و واریـانس کاّ از درصدی برحسب شدهتبیین واریانس

 شود در تحلیا عـاملی،طور که مالحظه میاست. همان معیتجّ

هستند. با توجه به درصد  1تر از بیش ةعاما دارای مقدار ویژ 5

ل تـا پـنجم شـود کـه عوامـا اوّل مشـاهده میتجمعی بلوک اوّ

ر را تبیـین متغیّـ 18 ةدرصد واریانس مجموعـ 69 ،تهرفهمروی

بلـوک  آید. درمی شمار به باالیی و قبول مورد درصد کند کهمی

ــا دوراندوّ ــرایب عام ــوع ض ــوک مجم ــانسم بل ــه، واری  نیافت

 هـاآن ةویـژ مقـادیر است کـه شده ارائه هاییعاما ،شدهتبیین

ا دوران م نیـز بـه عامـبلـوک سـوّ باشد.می یک عدد از تربزرگ

 هـایعاما مقـادیر ةبلـوک مجموعـ شود. این بلوک،مربوط می

 دهد. می نشان را چرخش از بعد شدهاستخراج

 هاشاخص ۀمجموع از هاآن واریانس تبیین درصد و ویژه مقادیر شده،استخراج هایعامل -10جدول

 1394های پژوهش،مأخذ: یافته

 عوامل

 ذورات بار عاملی بعد از دورانجمجموع م عاملی قبل از دوران مجموع مجذورات با اولیه ۀمقادیر ویژ

 جمع کل
درصد 

 واریانس

درصد تجمعی 

 واریانس
 جمع کل

درصد 

 واریانس

درصد تجمعی 

 واریانس
 جمع کل

درصد 

 واریانس
 درصد تجمعی واریانس

1 6.46 35.90 35.90 6.46 35.90 35.90 3.02 16.78 16.78 

2 1.96 10.90 46.81 1.96 10.90 46.81 2.74 15.22 32.01 

3 1.61 8.97 55.79 1.61 8.97 55.79 2.70 15.04 47.05 

4 1.24 6.89 62.68 1.24 6.89 62.68 2.05 11.42 58.47 

5 1.13 6.31 69.00 1.13 6.31 69.00 1.89 10.52 69.00 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 



 123                                                     .. .گردشگریتوسعة  هایچالش ایتحل                                                  پنجم سال           
 

ها یـا عوامـا فهلّؤشود به تعداد ممی گونه که مالحظههمان

و درصـد واریـانس  درصـد واریـانس و ویـژه ل مقداردر بلوک اوّ

 ةویـژ مقـادیر عواما این ةهم اگرچه .دشوتراکمی مشخص می

درصـد  ل بـااوّ عامـا نقش و اهمیت ولی ؛دارند واحد تر ازبزرگ

 جاآن درصد بیش از سه برابر عاما بعدی است. از 35.9 تبیین

 نسواریا درصد 35.9 تنهاییبه 6.46ة ویژ مقدار ل بااوّ عاما هک

 معرفـی عامـا تـرینمهم به عنوان ،بنابراین .دهدمی توضیح را

 .شودمی
4 .4.  Screen Plotتحلیل عامل در 

ها یـا عوامـا اولیـه را نشـان فـهلّؤم ةمقادیر ویژ ،این نمودار

داد عوامـا یـا دهد. از این نمودار برای نگهداری بهتـرین تعـمی

شـود. در ها برای نگهداری در مسـیر تحلیـا اسـتفاده میفهلّؤم

در شـیب  ،داشـته شـوندخواهیم نگهعواملی که می ،یحالت کلّ

سـهم  ،تند نمودار هستند و بقیه که در شیب کم نمودار هستند

ــد و میکم ــا دارن ــیر تحلی ــری در مس ــوند. ت ــارج ش ــد خ توانن

شـده مقـدار واریـانس توجیه ،شـودگونه کـه مالحظـه میهمان

سـرعت به ،های بعد از عاما پنجم)مقدار ویژه( با استخراج عاما

تر از یـک بیش ،ل تا پنجمهای اوّعاما ةکند. مقادیر ویژافت می

 .انددر خروجی باقی مانده ،است و به همین دلیا
 هاگذاری عامل. نام5. 4

این تحقیـق  ةگانهای پنجشده در عامارهای بارگذاریمتغیّ 

 د. کرتحلیا  (11)توان به شرح جدول را می
 گانهارگذاری شده در عوامل پنجبمتغیرهای  -11جدول 

 1394نامۀ تحقیق،شده از پرسشستخراجامأخذ: 

 بستگیهم متغیّر ردی 
شمارة عاما/ مقدار ویژه / درصد 

 شدهواریانس تبیین

Q3  824/0 فرهنگی گردشگری هایجاذبه معرفی عدم و فرهنگی گردشگری زمینة در تبلیغا  و بازاریابی ضع 

 های مدیریتیعاما اول: چالش

 6.46مقدار ویژه: 

 35.9درصد واریانس: 

Q4 813/0 بینالود شهرستان در فرهنگی گردشگری زمینة در باتجربه و متخصّص کارآمد نیروی فقدان 

Q8 
 میرا  توسط هاآن خرید عدم و شهرستان تاریخی بناهای از تعدادی بودن خصوصی مالک تملّک در

 شهرستان در سنّتی تفریحی کاربری یک به آن تبدیا و فرهنگی
669/0 

Q1 
 توسعة سند رد فرهنگی گردشگری بودنرنگکم و شهرستان در اکوتوریستی گردشگری محوریت

 شهرستان گردشگری
530/0 

Q13 
 رعایت عدم و ساکنان توسط جانبی سازهایواختس دلیا به تاریخی هایجاذبه بودن تهدید معرض در

 ابنیه حریم
489/0 

Q9 های عاما دوم: چالش 812/0 شهرستان گیفرهن گردشگران کم تعداد و شهرستان فرهنگی هایجاذبه از گردشگران پایین استقبال

 ریزیبرنامه

 1.96مقدار ویژه: 

 10.9درصد واریانس: 

Q7 719/0 مسؤول نداشتن دلیا به منطقه تاریخی اثار از تعدادی تخریب 

Q5 651/0 اه(ر پایین فرهنگی )کیفیت گردشگری جاذبة دارای روستاهای از تعدادی به نامناسب دسترسی 

Q16 
 تولیدکنندگان دست هب گسترش و بومی افراد از آن کنترل شدنخارج و دستی صنایع انبوه تولید به گرایش

 غیربومی
828/0 

 های نظارتیعاما سوّم: چالش 

 1.61مقدار ویژه: 

 8.9درصد واریانس: 

Q6 
 زندگی الگوی و رفتارها و نگرش از جوانان الگوبرداری و میهمان و میزبان جامعة بین فرهنگی هایتوازن عدم

 گردشگران
827/0 

Q14  746/0 گردشگران با رهنگیف اثر آمیختگی در محلّی فرهنگ و هاسنّت شدنرنگکم و فرهنگی تغییرا 

Q2 624/0 فرهنگی گردشگری جاذبة دارای روستاهای در اقامتی تأسیسا  و گردشگری امکانا  کمبود 

Q12 عاما چهارم: چالش های  812/0 سال از خاصّی ایّام در گردشگران تمرکز و سال طول در گردشگران نامتناسب پراکندگی

 فراساختاری

 1.24مقدار ویژه: 

 6.8درصد واریانس: 

Q18 734/0 غیرمجاز سازهایوساخت افزایش دلیا به روستایی تاریخی و قدیمی بناهای و سنّتی بافت ریبتخ 

Q17 546/0 منطقه روستاهای از تعدادی در تاریخی هایقلعه قرارگرفتن کاربری تغییر معرض در 

Q15 
 زمینة در سرمایه  جذ به مربوط مقررا  شفافیت عدم و گذاریسرمایه زمینة در مقررا  و قوانین ضع 

 فرهنگی گردشگری
811/0 

 های قانونیعاما پنجم: چالش

 1.13مقدار ویژه : 

 6.1درصد واریانس: 
Q11 

 با مقایسه در اکوتوریستی گردشگری جاذبة دارای نواحی در تربیش تسهیال  و خدما  امکانا ، وجود

 فرهنگی هایجاذبه
637/0 

Q10 529/0 فرهنگی گردشگری جاذبة دارای هایروستا در گردشگر پایین ماندگاری 
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ــدر مقــدار قــدرههــر چ ــق بارهــای عــاملی  ق عامــا  5مطل

تر باشد، تر بوده و به یک نزدیکبیش ،پس از چرخش ةماندباقی

 ؛تغییـرا  )واریـانس( دارد تری در کاّعاما مربوطه نقش بیش

 ةضع  بازاریابی و تبلیغا  در زمینـ»ل به طوری که در عاما اوّ

ــه گردشــگری ــی جاذب ــدم معرف ــی و ع ــگریهای فرهنگ  گردش

ص و مـد متخصـّ آفقدان نیـروی کار»، 0.82با ضریب « فرهنگی

بـا « فرهنگی در شهرستان بینـالود گردشگری ةباتجربه در زمین

ــ»، 0.81ضــریب  ک مالــک خصوصــی بــودن تعــدادی از در تملّ

هـا توسـط میـرا  بناهای تاریخی شهرسـتان و عـدم خریـد آن

بـا ضـریب « تیو تبدیا آن به یک کاربری تفریحی سنّفرهنگی 

اکوتوریســتی در شهرســتان و  گردشــگریمحوریــت »، 0.66

 گردشـگری ةفرهنگـی در سـند توسـع گردشگریبودن رنگکم

های در معرض تهدید بودن جاذبه»، 0.53با ضریب « شهرستان

ن و عـدم اسازهای جانبی توسط سـاکنوتاریخی به دلیا ساخت

لـین عامـا بـه عنـوان اوّ 0.48بـا ضـریب « ابنیـه رعایت حریم

ــه می ــند ک ــین می 35.9باش ــانس را تبی ــد از واری ــد و درص کن

فرهنگی در نواحی روستایی را  گردشگریهای ترین چالشعمده

 دهد.نشان می

 
 فرهنگی گریگردش ۀهای پیش روی توسعدر تحلیل عوامل چالش الگوی عامل مشترک -3شکل 

 1394تحقیق،أخذ: یافته هایم

فرهنگـی در  گردشگری ةترین چالش توسعمهم ،در مجموع

 35.9های مدیریتی با چالش ،نواحی روستایی شهرستان بینالود

ــانس تبیــین شــده اســت. پــس از آن هــای چالش ،درصــد واری

درصـد و  8.9های نظارتی بـا درصد، چالش 10.9ریزی با برنامه

 6.1های قانونی با و چالش درصد 6.8راساختاری با های فچالش

 (.12)جدول  شده قرار دارددرصد واریانس تبیین

 35.9ل عامل اوّ

 10.9عامل دوّم 

 8.9عامل سوّم 

 6.8چهارم عامل 

 6.1پنجم عامل 
Q15 

Q11 

Q10 

Q12 

Q18 

Q17 

Q16 

Q6 

Q14 

Q2 

Q9 

Q7 

Q5 

Q3 

Q4 

Q8 

Q1 

Q13 
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 ۀتوسع ۀشده در زمینهای شناساییچالش -12جدول 

 فرهنگی در نواحی روستایی شهرستان بینالود گردشگری

 1394های تحقیق، مأخذ: یافته

 شده در تحلیل عاملیهای عمدۀ شناساییچالش
ار مقد

 ویژه

درصد 

 واریانس

درصد 

 تجمعی

 52.3 35.9 6.48 های مدیریتیچالش

 15.9 10.9 1.96 ریزیهای برنامهچالش

 13 8.9 1.61 های نظارتیچالش

 9.9 6.8 1.24 های فراساختاریچالش

 8.9 6.1 1.13 های قانونیچالش

 100 68.6 - جمع

 

 
 

در زمینۀ  شدههای شناساییرصد واریانس چالشد -4شکل 

 توسعۀ گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی شهرستان بینالود
 1394های تحقیق، مأخذ: یافته

 

 ةناپذیر برپایهای مشاهدهتشخیص عاما ،هدف تحلیا عاما

 پذیر اسـت. در ایـن بررسـی ازهرهای مشاهدای از متغیّمجموعه

عامــا اصـــلی  5 ،پذیرر مشـــاهدهمتغیّــ 18ی ترکیــب خطّـــ

ــایی نمشــاهده ــاپذیر شناس ــه در د. همانش ــه ک  (5) شــکاگون

ترین چــالش عمــده« هــای مــدیریتیچالش»شــود مشــاهده می

فرهنگـــی در  گردشـــگری ةتوســـع ةدر زمینـــشـــده شناسایی

درصـد  36تنهایی ایـن عامـا کـه بـه ،شهرستان بینـالود اسـت

پذیر بـا ر مشـاهدهتوسط پـنج متغیّـ ،کندوارایانس را تبیین می

و  یابیـضـع  بازارده اسـت. شـی باال شناسایی بستگضریب هم

 گردشـگری تیـمحوری، فرهنگـ گردشـگری ةنیدر زم غا یتبل

 یفرهنگـ گردشـگریبودن رنگدر شهرستان و کم یستیاکوتور

بـودن  دیـمعـرض تهد ، درشهرستان گردشگری ةدر سند توسع

 از جمله مسـائا غیره؛و  سازوساخت ایبه دل یخیتار یهاجاذبه

تر تـر و زیربنـاییی است که ذیا چتـر عامـا بزرگهایو چالش

 گیرند.  های مدیریتی قرار میعنوان چالش

 

  گیری. بحث و نتیجه5
ــروزه بازد   ــام ــابع فرهنگــ دی ــی ،یاز من ــراز بزرگ یک  ن،یت

عصـر  گردشـگریصنعت  یهابخش نیرشدترو روبه نیرتریفراگ

 ةتوسـعالگوی مطلو  برای  ددهها نشان میبررسی .حاضر است

های فرهنگی و حجم باالی در ایران با توجه به زمینه گردشگری

با توجـه بـه  .فرهنگی است گردشگریفرهنگی در دنیا  گردشگر

ــواحی روســتایی ــابع فرهنگــی متنــوع در ن بررســی  ،وجــود من

فرهنگی در نـواحی روسـتایی از اهمیـت  گردشگریهای چالش

ش تحلیـا زیادی برخوردار است. در این بررسـی بـه کمـک رو

 18 ره است بـه تفسـیر روابـط میـانعاملی که روشی چندمتغیّ

عامـا  5هـا در قالـب آن ةچالش شناسایی شده و ترکیب بهینـ

هـای معنادار پرداخته شد. نتـایج تحقیـق نشـان داد کـه چالش

ی عاما کلّـ 5توان در فرهنگی نواحی روستایی را می گردشگری

 مورد درصد د کهکنمی درصد واریانس را تبیین 69قرار داد که 

شده در ترین چالش شناساییآید. مهممی شمار به باالیی و قبول

درصـد واریـانس تبیـین  36های مدیریتی با چالش ،این تحقیق

 غـا یو تبل یابیـضع  بازار» یتیریمد یهاچالششده است. در 

ــیدر زم ــگری ةن ــ گردش ــ یفرهنگ ــدم معرف ــه یو ع  یهاجاذب

ل در اولویـت اوّ 0.82بسـتگیهم با ضریب« یفرهنگ گردشگری

ان گردشگر نییاستقبال پا»ریزی برنامه یهاچالشقرار دارد. در 

ــه ــ یهااز جاذب ــم  یفرهنگ ــداد ک ــتان و تع ــگرشهرس ان گردش

هـای ، در چالش0.81ی بسـتگهم بیضر با« شهرستان یفرهنگ

شـدن و خارج یدسـت عیانبـوه صـنا دیـبـه تول شیگرا»نظارتی 

و گســترش بــه دســت  یراد بــومافــدســت کنتــرل آن از 

ــدگانیتول در  0.82ی بســتگهم بیضــر بــا« یبــومریغ دکنن

ان در گردشـگرنامتناسـب  راکنـدگیپ»های فراساختاری چالش

 بیضر با« از سال یام خاصان در ایّگردشگرطول سال و تمرکز 

ــتگهم ــاچالشو در  0.81ی بس ــانون یه ــوانین و »ی ق ــع  ق ض

شفافیت مقررا  مربـوط  عدم گذاری وسرمایه ةمقررا  در زمین

 بیضـر بـا« یفرهنگـ گردشـگری ةبه جـذ  سـرمایه در زمینـ

ل قرار دارد. با توجه بـه شناسـایی در اولویت اوّ 0.81ی بستگهم

ریزی امکان برنامـه ،فرهنگی گردشگری ةتوسع ةهای عمدچالش

دن بسـتر مناسـب کـرهای موجود و فراهمبه منظور رفع چالش

در ایـن  .فرهنگـی میسـر خواهـد بـود گردشـگری ةبرای توسع

برای  یفرهنگ گردشگری  بلندمدّ و جامع ةبرنام نیتدو ،زمینه

مـک  ةتحقیق بـا مطالعـ ةضروری است. نتیج نالودیشهرستان ب

های دولـت در ( که بر نقـش مـدیریت و سیاسـت2007کارتی )

ی نسبی دارد. یسوهم ،کندکید میأفرهنگی ت گردشگری ةتوسع
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شـده در هـای شناساییدرصـد چالش 52.3کـه نبا توجه بـه ای

ــ ــع ةزمین ــگری ةتوس ــه  گردش ــوط ب ــتان مرب ــی شهرس فرهنگ

ــدیریتیچالش» ــای م ــنهادمی« ه ــد، پیش ــق در  هایباش تحقی

 د:شوهای مدیریتی به شرح ذیا ارائه میراستای رفع چالش

 یراهبــرد یکــارگروه تخصصــ /یعلمــ  أیــه ایتشــک 

منطقـه جهـت  یبـومصـان ب از متخصّمرکّ یفرهنگ گردشگری

 در شهرستان یفرهنگ گردشگری یراهبرد ةبرنام نیتدو

 یهادسـتگاه ندگانیب از نمامرکّ ییاجرا  أیه ایتشک 

 ةنـیدر زم یـیاجرا یهـاتیفعال یبانیپشـت یمرتبط برا ییاجرا

ــگری ــ گردش ــتان یفرهنگ ــزارو  در شهرس ــت یبرگ  یهانشس

 یفرهنگ گردشگریجهت بهبود ساختار  یمشورت

 یاجتمـاع /یفرهنگـ یهاجاذبـه ینک اطالعـاتبا ایجاد/ 

 ی شهرستانگردشگر یخیتار

 یبناها و آثـار فرهنگـ یسازو به یبازساز ةبرنام نیتدو/ 

ــار ــواح یخیت ــده در ن ــتا یپراکن ــتفاده از ن ییروس ــو اس  یروی

 نهیزم نیص در امتخصّ

 باارزش شهرسـتان در  یآثار فرهنگ ةیدر ثبت کلّ عیتسر

 یفهرست آثار ملّ

 مستعد به فضاهای فرهنگـی یخیتار یهاجاذبه تبدیا– 

 غیره. نگارخانه و خانهکتا  جمله از تفریحی

 گردشـگری ةنـیدر زم یص بـوممتخصـّ  یرویـن تیترب 

ــ ــال یفرهنگ ــوزش ع ــز آم ــ یدر مراک ــز فنّ ــه یو مراک  یاو حرف

ــتان ــاز و شهرس ــع یبسترس ــت توس ــژوهش در زم ةجه ــیپ  ةن

 در سطح شهرستان یفرهنگ گردشگری

 در سـطح  یفرهنگ گردشگری مستعدّ هایورمح  یتعر

 شهرستان

 شــگریگردها و فضــاهای بخشــی جاذبــهو تنوع توســعه 
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION 

Today, tourism compared with other economic 

sections has many advantages for local 

communities so that it has been discussed as an 

economic panacea that lifts viability in remote 

areas, stimulates revitalization of settlements, 

improves the living conditions of rural 

communities, and is the catalyst for economic and 

social reconstruction of rural areas. Cultural 

tourism is one of the models of tourism in rural 

areas. At present, most of rural areas of the country 

have cultural richness, historical background, and 

valuable historical and cultural monuments. 

Specific properties of rural communities such as 

local habits, customs related to food and clothing, 

architecture, historical monuments, music, art, and 

local languages etc. are considered as hidden 

cultural capacities in rural communities that can 

benefit them well in tourism. Unfortunately, 

despite cultural richness and diversity of rural 

areas of Binaloud, this kind of tourism did not have 

appropriate development. However, Binaloud has 

historical and natural link with Toos and Mashhad 

and regarding cultural and historical heritage, it is 

an inseparable part of the old civilization of Toos 

and Mashhad. Lack of attention sometimes leads to 

corrosion and decline of cultural properties (theft, 

use changing, destruction, etc.). In order to 

improve and develop cultural tourism in rural areas 

there is an increasing need to identify challenges of 

cultural tourism in respect to conditions and 

properties of the province. Thus, this study aims to 

address the following research question. 

Q: What are the main development challenges of 

cultural tourism in rural areas?" 

2- THEORETICAL FRAMEWORK 
Studies show that culture has a distinct role in 

tourism activities, especially, in rural areas. 

Customs, habits, and local identity are resources 

that tourists want to experience. In this kind of 

tourism, the traditional culture originating from the 

distant past attracts many tourists in rural areas that 

still have cultural authenticity. It means that some 

writers consider culture as the cornerstone of 

tourism development. In a report by Europe Travel 

Committee in 2005, two external and internal 

issues of cultural tourism have been spoken about; 

internal area includes the first element of cultural 

tourism and can be divided into two sectors, 

namely, historical monuments tourism, and art 

tourism. External area includes the secondary 

elements of cultural tourism and can be divided 

into two parts. Lifestyle and creative industries are 

generally studied in two axes; the first axis of 

tourism is related to cultural heritage of a place. In 

this view, the historical dimension of a community 

is important while in the second axis the present 

time and current culture of a community is the 

target.  

3- METHODOLOGY 

This study is an applied developmental research 

with a descriptive-analytic method. Data collection 

is based on documentation and field study. 

Challenges facing tourism development in rural 

areas were identified and were prepared in form of 

questionnaires.  They were given to 40 authorities 

and experts of Cultural Heritage, Handcraft, and 

Tourism Organization. They were also given to 30 

local elites in potential villages to provide 

perspectives. Due to the high number of identified 

challenges and unknown relationships between 

them, in this study we used exploratory factor 

analysis test which is a mathematical method for 

data reduction. 

4 - DISCUSSION 

The aim of this study is to analyze the factors for 

detecting unobservable factors based on a set of 

observable variables. In this study, five main 

unobservable factors were identified from a linear 

combination of 18 observable variables. 

Management challenges are the most significant 
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challenges identified in the field of cultural tourism 

in Binaloud. This factor which was detected by 5 

observable variables with high correlation 

coefficient, explains 36% of variance by itself. 

Marketing and advertising weakness in cultural 

tourism, concentrating on ecotourism and 

unimportant role of cultural tourism in tourism 

development plans, and threatening historical 

attractions by constructions, etc. are issues of a 

more fundamental factor called management 

challenges. Then, 10.9 percent of explained 

variance are planning challenges, 8.9 percent are 

regulatory challenges, 6.8 percent are ultra-

structural challenges, and finally, 6.8 percent are 

legislation challenges of explained variance.  

5- Conclusion  
Today, visiting cultural resources is one of the 

largest and fastest growing parts of tourism 

industry. Studies show that the optimal model for 

tourism development in Iran is cultural tourism due 

to cultural background and high volume of cultural 

tourists in the world. The most significant 

challenges detected in this study are management 

challenges. In management challenges, weakness 

in marketing and advertising of cultural tourism 

and not introducing cultural tourism attractions 

with a correlation coefficient of 0.82 are two 

priorities. In planning challenges, the low arrivals 

of tourists for cultural attractions of the province 

and the small number of tourists with a correlation 

coefficient of 0.81, in regulatory challenges, the 

tendency to mass production of handcraft and not 

having the control of  it by native people and 

developing by nonnative manufacturers with a 

correlation coefficient of 0.82, in ultra-structural 

challenges, inappropriate distribution of tourists 

during the year and tourists' focus on particular 

days of the year with a correlation coefficient of 

0.81, and in legislation challenges, the weakness of 

laws and regulations in investment and unclear 

laws of attracting investment in cultural tourism 

with a correlation coefficient of 0.81 are the first 

priorities in each section. Given the detection of 

main challenges in tourism development, it is 

possible to make a plan in order to eliminate the 

existing challenges and pave the way for cultural 

tourism development. For this purpose, it is 

necessary to make a comprehensive long term plan 

of cultural tourism for Binaloud county. 

Key words: Cultural tourism, development 

challenges, factor analysis, Binaloud county. 
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