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دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران

علی پناهی

استادیار گروه جغرافیا و برنامه¬ریزی شهری ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران

فاطمه کاظمیه
استادیار گروه ترویج و توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 6931/ 09 / 28 :تاریخ صدور پذیرش7931/ 09 / 06 :

چکیده

توسعه گردشگری روستا یی برای روستاها یی مطلوب است که دارای منابع و پتانسیلهای کافی جهت گردشگری ،بازارهای بالقوه
برای جذب گردشگران و سرمایهگذاری کافی برای حمایت بخش گردشگری باشد .با توجه به اینکه قابليتها و مزيتهاي نسبي

محلي و منطقهاي بهدليل تأثيرپذيري از عوامل متعدد اقتصادي ،اجتماعي و محيطي متفاوت است و اين امر باعث برتری برخی
نواحی ميشود ،بنابراین نخستین و مهمترین گام برای ارتقای گردشگری ،شناخت جاذبهها و قابلیتهای مناطق است .شناخت
مزيتها و توانهاي محلي و منطقهاي از اصول بنيادين برنامهريزيهاي توسعه محسوب میگردد .این مسئله و مسائل دیگر مانند
ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد ،کاهش مهاجرت و  ...موجب شده که توسعه و گسترش گردشگری در نواحی روستا یی که دارای
پتانسیلهای الزم برای توسعه گردشگری است مورد توجه قرار گیرد .پژوهش حاضر ،از دسته پژوهشهاي کاربردي است کـه با
هدف ارزیابی و سطحبندی روستاهای دارای جاذبه گردشگری استان آذربایجانشرقی انجام پذیرفته است .روش پژوهش ،توصیفی
ـ پیمایشی و ابزار پژوهش ،پرسشنامه است که با استفاده از روش دلفی 62 ،شاخص براي روستاها شناسا یی شده و سپس با پیمایش
دادههاي حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش تاپسیس ،روستاهای دارای قابلیت گردشگري اولویتبندي شدند .جامعه آماری
تحقیق ،متخصصانی بودند که در زمینه گردشگری روستا یی دانش و تجربه کافی داشتند .بر اساس نتایج مطالعه ،روستاهای نوجه
مهر با امتیاز  ،0/3348کردشت با امتیاز  0/83 69و دوزال با امتیاز  0/6116به ترتیب در رتبههای اول تا سوم قرار گرفتند .روستاهای
مورد مطالعه از لحاظ اولویت توسعه در پنج سطح قرار گرفتند که این سطوح میتوانند مبنا یی برای برنامهریزی و تصمیمگیری
مدیران بخش گردشگری استان آذربایجانشرقی باشند.

کلمات کلیدی :آذربایجانشرقی ،تاپسیس ،روستا ،گردشگری.

( -1نویسنده مسئول) ghafouri22@yahoo.com
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مقدمه
در عرصه نوين جهاني ،تنوع بخشيدن به اقتصاد ،رفع مشكالت ناشي از صنعتيشدن و آلودگي بيش از حد استاندارد
شهرها ،افزايش بهرهوري نيروي انساني ،اشتغالزا يي  ،تعامل فرهنگها و حفظ محيطزيست و در مجموع ،توسعه
پايدار از دغدغهها يي است كه جهان امروز با آن روبهروست و هر يك از كشورها در هر سطحي از توسعه در تالش
هستند تا پاسخ الزم به اين مسائل را بيابند .در اين ميان كشورها يي كه به تنوع بخشي اقتصادي روي آوردهاند و مي-
خواهند خود را از اقتصاد تك پايهاي برهانند و در جستجوي شناخت ظرفيتها يا خلق مزيتهاي نوين توسعه
هستند ،بسيار موفقتر از ديگر جوامع بودهاند .يكي از اين مؤلفهها گسترش صنعت گردشگري است كه اغلب
كشورها يي كه به لحاظ موقعيت مكاني از اين مزيتها بهرهمند هستند ،آن را در برنامه توسعه ملي خود گنجانيدهاند
تا از اين طريق بتوانند فرايند توسعه ملي خود را تسريع و تكامل ببخشند (شمسالدینی.) 96 : 389 1 ،
امروزه توسعه گردشگري در تمامي عرصهها چه در سطح ملي و منطقهاي و چه در سطح بينالمللي مورد توجه
برنامهريزان دولتي و شركتهاي خصوصي قرار گرفته است .بسياري از كشورها به طرز فزايندهاي به اين حقيقت پي
بردهاند كه براي بهبود وضعيت اقتصادي خود بايد ابتكار عمل به خرج دهند و درصدد يافتن راههاي تازهاي برآيند
(لطفی.) 60 : 1384 ،
يكي از انواع گردشگري با قدمتي بيشتر از يك قرن ،گردشگري روستا يي است .گردشگري روستا يي با ارائه جذابيت
و ايجاد تمايل در استفاده از فضا و ويژگيهاي محيط روستا يي براي گردشگران و همچنين كاركردي جهت بهبود و
ارتقاء شاخصهاي اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي و زيستمحيطي منطقه ميزبان مورد توجه بسیاری واقع شده است
(.)Sharpley, 2002: 234
افزایش نرخ بیکاری و در نتیجه خروج نسل جوان و افراد دارای تحصیالت باالتر از اجتماعات روستایی ،بافت و
ساخت نواحی روستایی را به مخاطره انداخته است .بنابراین گردشگری نه تنها به عنوان یک ابزار بالقوه برای تغییر
این وضعیت بلکه به یکی از عناصر جدائیناپذیر راهبرد توسعه روستایی مطرح شده است (نصرتی قلعهبین.) 387 1 ،
از اینرو برنامهریزان تالش دارند تا با شناسایی مزیت¬ها و محدودیت¬ها ،هم موجبات توفیق گردشگری روستایی
را در پاسخگویی به نیازهای گردشگران فراهم آورده و هم اصالح مناطق روستایی را موجب شوند ( Royo-Vela,

.)2009
اگرچه واژه گردشگري روستا يي

مدت زيادي نيست كه در دنيا مرسوم شده ،اما با توجه به اينكه باعث رشد

اقتصادي و ايجاد تنوع فعاليتي ،اشتغالزا يي و افزايش درآمد براي ساكنان روستا يي ميشود ،از سوي جامعه بين
المللي در سياستهاي توسعه محلي و منطقهاي بر اين امر بسيار تأ يك د شده است .دیدگاهها و نظریات مختلفی در
مورد توسعه گردشگری در نواحی روستایی وجود دارد ،از نظر موافقان و مخالفان توسعه ،گردشگري روستا يي به
طور فزايندهاي به صورت يك نوشدارو افزايشدهنده توان اقتصادي ،باالبرنده قابليت زيستی در نواحي دور افتاده،
محرك تجديد حيات سكونتگاهها و نيز بهبود دهنده شرايط زندگي جوامع روستا يي

محسوب میگردد
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( .)Briedenhann and Wickens, 2004: 71از طرف دیگر باید توجه داشت که گردشگری به عنوان یک فعالیت
اقتصادی ،در مناطق روستایی اکسیری برای تمام مشکالت نیست؛ بلکه در صورت وجود موقعیت یا پتانسیل مناسب،
تنها یک راهبرد رشد است .اگر توسعه گردشگری با دقت همراه نباشد پیامدهای زیانباری را بدنبال خواهد داشت.
كشور ايران سرزمين پهناوري است كه به سبب وسعت خاك ،موقعيت جغرافيا يي  ،راههاي ارتباطي و جاذبههاي
گردشگري ،براي گردشگران خارجي اهميت ويژهاي دارد .طبيعت جذاب ،تنوع آب و هوا و فرهنگ و تمدن
درخشان چند هزار ساله ايران ،اين كشور باستاني را سرشار از جاذبههاي گوناگون كرده است .از طرف دیگر با
توجه به اینکه در بسیاری از مناطق روستایی کشور ایران فعالیتهای کشاورزی و دامداری پاسخگوی افزایش
اشتغال و درآمد نیستند ضرورت تنوع بخشیدن به اقتصاد روستاها مهم تلقی میشود و گردشگري روستا يي با ايجاد
اشتغال و درآمد به پويا يي اقتصاد روستا يي كمك کرده و از حجم مهاجرت به شهرها میکاهد .توسعه گردشگری
روستایی 1برای روستاهایی مطلوب است که دارای منابع و پتانسیلهای کافی جهت گردشگری ،بازارهای بالقوه برای

جذب گردشگران و سرمایهگذاری کافی برای حمایت بخش گردشگری باشد .با توجه به اینکه قابليتها و مزيت-
هاي نسبي محلي و منطقهاي بهدليل تأثيرپذيري از عوامل متعدد اقتصادي ،اجتماعي و محيطي متفاوت است و اين امر
باعث برتری برخی نواحی ميشود ،بنابراین نخستین و مهمترین گام برای ارتقای گردشگری ،شناخت جاذبهها و
قابلیتهای مناطق است .شناخت مزيتها و توانهاي محلي و منطقهاي از اصول بنيادين برنامهريزيهاي توسعه
محسوب میگردد .این مسئله و مسائل دیگر مانند ایجاد اشتغال ،افزایش درآمد ،کاهش مهاجرت و  ...موجب شده
که توسعه و گسترش گردشگری در نواحی روستایی که دارای پتانسیلهای الزم برای توسعه گردشگری است مورد
توجه قرارگیرد.
نواحي روستا يي استان آذربایجانشرقی با توجه به ویژگیهای جغرافیایی و توپوگرافی ،اقلیمی ،مناطق سرسبز دارای
جاذبههای گردشگری متنوعی میباشد .با وجود پتانسيل باال ،نواحي روستا يي اين استان با مشكالتي مواجه است كه
با برنامهريزي اصولي ميتوان موجبات پیشرفت استان را از نظر گردشگري فراهم ساخت و به کاهش مشکالت
روستائیان منطقه نیز کمک کرد .بنابراین در این مطالعه سعی بر شناسایی مناطق روستایی دارای مزیت بر اساس
اولویتهای گردشگری است .نظر به اهمیت موضوع مطالعات متعددی انجام گرفته است که در زیر به برخی از آنها
اشاره میگردد.

هیانگ و پینگ ) 2012 ( 2در مطالعهای به ارزیابی رقابت در صنایع گردشگری در  9کشور جنوب شرق آسیا با

استفاده از مدل فازی و تاپسیس پرداختند .این مطالعه با استفاده از  6معیار (در دسترس بودن جاذبهها ،حمل ونقل
مناسب ،قیمت مناسب ،امنیت ،بازار عرضه محصوالت ،مناظر طبیعی) و  15زیر شاخص که از سوی کارشناسان در
بخشهای مختلف وزنبندی و در نهایت ارزیابی شده ،انجام گرفته است .نتایج نشان داد که در رتبهبندی از بین 9
کشور ،بر اساس معیارهای یادشده ،به ترتیب چین ،ژاپن ،هنگ کنگ ،مالزی ،تایلند ،سنگاپور ،تایوان ،کره ،و فیلیپین
- Rural Tourism
- Huang and Peng
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بهترین عملکرد را به خود اختصاص دادهاند .محمد و موحد جمیل ) 2012 ( 1نیز در پژوهشی به بررسی و تحلیل
اولویتبندی مقصد گردشگری بر اساس انگیزه گردشگران در مالزی با استفاده از مدل تاپسیس و فازی پرداختند.
نتایج این تحقیق نشان داد که بازدید دوستان و بستگان و تمدد اعصاب و استراحت دو عامل تاثیرگذار در انتخاب

مقصد است .در میان مقاصد گردشگری مالزی ،براساس اولویتبندی به ترتیب لنکاوی ،2منطقه آلور 3و بوجانگ

4

قرار گرفتند.

5

موجیا الخوا و همکاران (  ) 2016به ارزیابی گردشگری پایدار روستایی با استفاده از رویکردهای  AHPو TOPSIS

صهای پایدار ،یعنی
در محیط فازی پرداختند .هدف از این مطالعه ارزیابی گردشگری روستایی با استفاده از شاخ 
کیفیت خدمات ،امکانات ،سیستم مدیریت و پیامدهای آن بود .با توجه به نتایج ،کیفیت خدمات به عنوان مهمترین
ویژگی با وزن  28 /6درصد در نظر گرفته شد.

اوغوزان ایلبان و ییلدیریم ) 2017 ( 6به تعیین فعالیتهای گردشگری جهان از بهترین مقاصد گردشگری با استفاده از
روش تصمیمگیری چند منظوره پرداختند .در این مطالعه از روش  TOPSISاستفاده گردید .به این ترتیب ،ارزیابی
فعالیتهای گردشگری در  15کشور برای  6سال بین سالهای  2009تا  2014تعیین انجام گرفت و نتایج با نتایج
سازمانهای بینالمللی گردشگری مقایسه شد.
افتخاری و همکاران (  )09 13به اولویتبندی ظرفیتهای گردشگری مناطق روستایی شهرستان نیر پرداختند محققین
در این مطالعه از روش تاپسیس 7استفاده نمودند .نتایج نشان داد از میان  30روستای مورد مطالعه ،روستاهایی که

دارای جاذبههای محیطی بیشتری بودند (سقزچی ،شیران ،ویند کلخوران ،برجلو ،گلستان و گوگرچین) از ارجحیت
بیشتری برخوردار بودند .در مطالعه دیگری ،شماعی و موسیوند (  )09 13به سطح بندي شهرستانهاي استان اصفهان
از لحاظ زيرساختهاي گردشگري با استفاده از مدل تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی پرداختند .نتایج نشان داد که با
توجه به معيارهاي در نظر گرفته شده براي سطح بندي شهرستانها ،شهرستانهاي اصفهان ،شاهينشهر و كاشان از
طريق مدل تاپسیس به ترتيب در سطح يك تا سه از نظر دارا بودن زيرساختهاي گردشگري قرار داشتند و با
تر يك ب دو مدل فوقالذكر ،شهرستان اصفهان و كاشان به ترتيب به عنوان نواحي اول و دوم گردشگري بيشترين
امتياز را به خود اختصاص دادند.
زنگیآبادی و همکاران (  )19 13نیز در پژوهشی با عنوان تحلیل فضایی شاخصهای توسعه گردشگری با استفاده از
مدل تاپسیس ،مطالعه موردی :شهرستانهای استان اصفهان ،با رویکرد توصیفی تحلیلی ،شهرستانهای استان اصفهان
را بر اساس  8شاخص توسعه گردشگری در  4سطح ورابرخوردار ،فرابرخوردار ،میانبرخوردار و فروبرخوردار

1

- Mohamad and Mohd Jamil
- Langkawi
3
- Alor
4
- Bujang
5
- Mujiya Ulkhaq
6
- Oğuzhan Ilban and Yıldırım
1
- TOPSIS
2
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اولویتبندی کردند .نتایج این تحقیق نشان داد که از بین شهرستانهای استان اصفهان ،شهرستان اصفهان در سطح
فرابرخوردار و شهرهای خمینیشهر ،خوانسار ،دهاقان ،تیران و کرون ،فالورجان ،گلپایگان ،چادگان ،و نطنز در سطح
فروبرخوردار یا محروم قرار گرفتند.
در مطالعه دیگر ،امانپور و همکاران (  )29 13به رتبهبندی شهرستانهای استان خوزستان از لحاظ شاخصهای
گردشگری با استفاده از مدل تاپسیس پرداختند .نتایج به دست آمده نشان داد که استان خوزستان با داشتن صدها
جاذبه تاریخی ،طبیعی ،فرهنگی و مذهبی و وجود مناطق جنگی ،قابلیت توسعه و سرمایهگذاری کالن در این صنعت
را دارا میباشد .رتبهبندی شهرستانها نشان از برتری چند شهرستان نسبت به سایر شهرستانهای استان داشت که در
این راستا ،بین شهرستانهای اهواز ،دزفول و شوشتر به عنوان گروه اول توسعه یافته و سایر شهرستانهای استان
خوزستان شکاف عمیقی وجود داشت .گروه آخر نیز متشکل از  7شهرستان بود که نسبت به سایر شهرستانهای
استان ،کمتر توسعه یافته بودند .به غیر از شهرستان هندیجان بقیه شهرستانها جاذبه و آثار خیلی کمی داشتند.
قاسمی و همکاران ( )6931نیز در مطالعه خود به اولویتبندی مقاصد گردشگری پیرامونی کالن شهرها مورد:
حومههای ییالقی شمال تهران پرداختند .محققین جهت تحلیل دادهها از الگوی تحلیل فرایند شبکهای و سلسله
مراتبی استفاده نمودند .با توجه به نتایج مطالعه ،نخست مقصد گردشگری لواسانات با  43درصد به عنوان مهم ترین

مقصد گردشگری و سپس محورهای توچال با  31درصد ،دربند با  21درصد و کن -سولقان با  71درصد در رتبه-

های بعدی قرار گرفتند.
غالمی برنجستانکی و شریفی نیا ( )7931به اولویتبندی سرمایهگذاری در مناطق نمونه گردشگری (مطالعه موردی:
شهرستان سوادکوه) پرداختند .در این پژوهش از تکنیک دلفی برای شناسایی شاخصها و از تکنیک سلسله مراتبی
جهت اولویتبندی سرمایهگذاری در مناطق نمونه گردشگری شهرستان سوادکوه استفاده شد .نتایج حاصل از تحقیق
نشان داد که شاخص قرار داشتن در محور گردشگری و همجواری با دیگر جاذبههای گردشگری با وزن نسبی 0/ 25
شترین وزن و شاخص وضعیت دسترسی ( )0/2 30 0کمترین وزن را در بین شاخصهای مورد نظر در این
بی 
پژوهش به خود اختصاص دادند ،همچنین بر اساس امتیاز نهایی گزینهها ،منطقه نمونه گردشگری جوارم دارای
شترین امتیاز ( )0/661و منطقه نمونه گردشگری گردنه سر (  )0/ 026دارای کمترین امتیاز جهت سرمایه گذاری
بی 
بودند.
مواد و روشها
در این مطالعه از مدل تاپسیس برای اولویتبندی نواحی روستایی از بعد گردشگری استفاده شده است .تاپسیس یک
تكنیک تصمیمگیری چند شاخصه جبرانی بسیار قوی برای اولویتبندی گزینهها از طریق شبیهسازی به جواب ایده-
آل است .تکنیک تاپسیس به عنوان يك روش تصميمگيري چند شاخصه ،روشي ساده ولي كارآمد در اولويتبندي
محسوب ميگردد .اين روش در سال  1992توسط چن و هوانگ مطرح شده است (.)Chen and Hwang, 1992
اين تكنيك بر اين مفهوم استوار است كه گزينه انتخابي ،بايد كمترين فاصله را با راه حل ايدهآل مثبت (بهترين حالت
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ممكن) و بيشترين فاصله را با راه حل ايدهآل منفي (بدترين حالت ممكن) داشته باشد .از محاسن روش تاپسیس
نسبت به ساير تكنيكهاي اولويتبندي مكاني ،ميتوان به موارد زير اشاره نمود (:(Taghizadeh, 2012: 79
 -معيارهاي كمي و يك في را تواما در مبحث مكانيابي دخالت ميدهد.

 خروجي آن ميتواند ترتيب اولويت گزينهها را مشخص و اين اولويت را به صورت كمي بيان كند. -تضاد و تطابق بين شاخصها را در نظر ميگيرد.

 روش كار ،ساده و سرعت آن مناسب است. -ضرايب وزني اوليه را پذيراست.

 نتايج حاصل از اين مدل كام ًالًال منطبق با روشهاي تجربي است .به طور اجمال در روش تاپسيس ،ماتريس m×nکه دارای mگزینه و nمعیار میباشد مورد ارزيابي قرار ميگيرد .در
اين الگوريتم ،فرض ميشود هر شاخص و معيار در ماتريس تصميمگيري ،داراي مطلوبيت افزايشي و يا كاهشي
يكنواخت است و به بيان ديگر مقادير زيادتري كه معيارها در اين ماتريس كسب ميكنند ،اگر از نوع سود بود ،هرچه
مقدار آن بيشتر باشد ،داراي مطلوبيت باالتر و اگر از نوع هزينه بود ،داراي مطلوبيت پا يي نتري ميباشد .از امتيازات
مهم اين روش آن است كه به طور همزمان ميتوان از شاخصها و معيارهاي عيني و ذهني استفاده نمود ( Affisco,

.)1998: 2
در اين مطالعه مناطق روستایی استان آذربایجانشرقی به عنوان نمونه موردي مورد پيمايش قرار گرفت .برای دستیابی
به مهمترین شاخصهای ارزیابی جاذبهها ،ابتدا شاخصهای برنامهریزی جامع که اساس آن را در دیدگاههای ادوارد

اینسکیپ 1میتوان جستجو نمود ،شاخصهای برنامهریزی استراتژیک که برگرفته از دیدگاههای برایسون 2هستند و

دیدگاههای صاحبنظرانی نظیر کاسپر 3و اسواربروک 4بررسی شده و سپس شاخصهای نهایی ارزیابی روستاها از

منظر جاذبههای گردشگری با استفاده از دیدگاه خبرگان گزینش شدند (جدول  .)1سپس جهت رتبهبندی از روش
تاپسیس استفاده گردید.
جدول .1شاخصهای نهایی ارزیابی روستاها از منظر جاذبههای گردشگری
شاخصهای اصلی

شاخصهای فرعی
اشتغالزایی

اقتصادی

درآمدزایی
میزان

بازگشت

سرمایه
میزان جذب سرمایه

ادامه جدول1
شاخصهای اصلی

شاخصهای فرعی
تخریب محدوده پیرامون جاذبهها در روستا

زیستمحیطی

میزان آلودگی هوا
1

- Inskeep
- Berayson
3
- Casper
4
- Swarbrooke
2

اولویتبندی روستاهای دارای قابلیت گردشگری9 65 ...
میزان آلودگی صوتی

اجتماعی– فرهنگی

ایجاد نابرابریهای اجتماعی

هسته محصول یا محصول اصلی جاذبههای روستا

مهماننوازی جامعه میزبان
امکان بهرهبرداری از جاذبههای روستا در طول سال
اهمیت روستا و جاذبهها (محلی ،استانی ،منطقهای ،ملی یا بینالمللی)

تسهیالت و خدمات گردشگری

مهیا بودن روستا
وجود و فراوانی مراکز پذیرایی
وجود و فراوانی اقامتگاههای گردشگری
وجود مراکز خرید (صنایع دستی ،محلی و)...
دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی
دسترسی به آب لولهکشی بهداشتی
برخورداری از شبکه برق سراسری
برخورداری از گاز

زیرساختها

شبکه ارتباطات (مخابرات ،پست)
میزان تقاضا
میزان رضایت گردشگرها
میزان هزینهکرد گردشگرها

بازار و عوامل رقابتی

میزان جذابیت جاذبه روستای همجوار
میزان تحصیالت و تخصص نیروی انسانی فعال در بخش گردشگری

منابع انسانی

میزان پاسخگویی به نیازهای گردشگران
منبع  :یافتههای پژوهش

فرآيند رتبهبندي و اولويتبندي گزينه در روش تاپسیس در برگيرنده مراحلي است كه ميتوان آنها را در گامهاي
زير طبقهبندي كرد (:)Olson, 2004

 -تشکیل ماتریس دادهها بر اساس  mگزینه و  nشاخص:

()1

 استاندارد نمودن دادهها و تشکیل ماتریس استاندارد از طریق رابطه :2()2
(W
 تعیین وزن هر یک از شاخ )صها
i
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()3
در این راستا شاخصهای دارای اهمیت بیشتر از وزن باالتری برخوردارند .در واقع ماتریس ( )vحاصلضرب مقادیر
استاندارد هر شاخص در اوزان مربوط به خود میباشد.

()4

 مشخص کردن حالتهای ایدهآل مثبت و منفی (باالترین و پایینترین حالت هر شاخص) -تعیین معیار فاصلهای برای آلترناتیو ایدهآل و آلترناتیو حداقل :

()5
()6
 تCعیین ضریب که برابر است با فاصله آلترناتیو حداقل ،تقسیم بر مجموع فاصله*

i 






آلترناتیو حداقل و فاصله آلترناتیو ایدهآل که از رابطه  7محاسبه می شود.
()7

 -رتبهبندی آلترناتیوها بر اساس میزان



C i 
*

از آنجایی که هدف اصلی این مطالعه رتبهبندی روستاهای استان آذربایجانشرقی از بعد گردشگری میباشد ،لذا
جامعه آماری این مطالعه عبارتند از :مسئوالن ،کارشناسان و متخصصان گردشگری روستایی در سطح استان
آذربایجانشرقی .در این مطالعه از نمونهگیري غیراحتمالی و هدفمند استفاده گردید .جهت انتخاب هدفمند نمونهها
نیز از نمونهگیري گلوله برفی استفاده شد .بهطوريکه کارشناسان سازمان میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری

استان آذربایجانشرقی ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان آذربایجانشرقی ،سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان-
شرقی (بخش ترویج و توسعه روستایی) بهعنوان جامعه مورد مطالعه ،در نظر گرفته شدند .تعداد کل این گروه 25
نفر میباشد که سعی شد از همگی آنها نظرسنجی به عمل آید.
نتایج و بحث
در این مطالعه ابتدا به انتخاب روستاهای مورد مطالعه از مناطق روستایی استان آذربایجانشرقی با در نظرگرفتن

اولویتبندی روستاهای دارای قابلیت گردشگری661 ...

یکسری از ویژگیها و شاخصهای تعیین کننده از جمله دارا بودن آثار ثبت شده ملی و جهانی ،دارا بودن بافت
سنتی و یا سبک معماری خاص یا مراسم فرهنگی تعریف شده در زمان خاص و  ...پرداخته شد .تعداد  02روستا
بهعنوان روستاهای نمونه انتخاب شدند .روستاهای مورد مطالعه ،در مناطق مختلفی از استان آذربایجانشرقی پراکنده
شدهاند .این روستاها شامل  02روستا میباشد که عبارتند از چراغیل و بادامیار (قدمگاه) در آذرشهر ،کندوان در
اسکو ،توتهخانه و صور در بناب ،سفیدهخوان در تبریز ،اشتبین ،کردشت ،نوجهمهر و دوزال در جلفا ،آینالو در
خداآفرین ،اسبفروشان در سراب ،متعلق در کلیبر ،چکان در مراغه ،زنوزق ،عیشآباد و پیام در مرند ،آستمال،
آقابابافرامرزی و کاسین در ورزقان (شکل .)1

شکل :1نقشه موقعیت روستاهای مورد مطالعه در استان آذربایجانشرقی (نویسندگان)69 13 ،

جهت رتبهبندی روستاهای استان آذربایجانشرقی از بعد گردشگری ،از تلفیق ضرایب اهمیت طبق جدول  ،2در
دادههای ماتریس ارزیابی گردشگری روستاها ،ضریب هر یک از گویهها مطابق جدول C3i تعیین شده است.
*

جدول .2وزن شاخصهای ارزیابی روستاها از منظر جاذبههای گردشگری
شاخصها
اشتغالزایی

وزن
0/ 195

درآمدزایی

0/ 405

میزان بازگشت سرمایه

0/ 08

میزان جذب سرمایه
تخریب محدوده پیرامون جاذبهها در روستا

0/3
0/ 705

میزان آلودگی هوا

0/ 211

میزان آلودگی صوتی

0/ 084
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ادامه جدول.2
شاخصها

وز ن

ایجاد نابرابریهای اجتماعی

0/ 2
0/ 8

مهماننوازی جامعه میزبان
امکان بهرهبرداری از جاذبههای روستا در طول سال
اهمیت روستا و جاذبهها (محلی ،استانی ،منطقهای ،ملی یا بینالمللی)

0/ 559
0/ 35 2

مهیا بودن روستا

0/ 089

وجود و فراوانی مراکز پذیرایی

0/ 409

وجود و فراوانی اقامتگاههای گردشگری

0/ 205

وجود مراکز خرید (صنایع دستی ،محلی و)...

0/ 289

دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی

0/ 096

دسترسی به آب لولهکشی بهداشتی

0/ 58

برخورداری از شبکه برق سراسری

0/ 279

برخورداری از گاز

0/ 053

شبکه ارتباطات (مخابرات ،پست)

0/ 088
0/ 284

میزان تقاضا

0/ 71

میزان رضایت گردشگرها
میزان هزینهکرد گردشگرها

0/ 473

میزان جذابیت جاذبه روستای همجوار

0/ 073

میزان تحصیالت و تخصص نیروی انسانی فعال در بخش گردشگری
میزان پاسخگویی به نیازهای گردشگران

0/ 2
0/ 8

منبع  :یافتههای پژوهش6931 ،

رتبهبندی روستاهای استان آذربایجانشرقی از بعد گردشگری روستایی طبق جدول  3و شکل  2میباشد.
دول .3رتبهبندی روستاهای استان آذربایجانشرقی از بعد گردشگری روستایی
روستا

ضریب محاسبه شده

 * 
C i 

رتبه

روستا

1

متعلق

0/ 4947

آستمال

0/ 38 94

12

ک ا سی ن

0/ 4486

13

نوجهمهر

0/ 8433

کردشت

0/ 38 96

2

دوزال

0/ 6116

3

چکان

0/ 5925

4

سفیدهخوان

ضریب محاسبه شده

0/ 424

 * 
C i 

رتبه
11

14

پی ا م

0/ 5884

5

بادامیار

0/ 4133

15

عیشآباد

0/ 5849

6

ا شتبی ن

0/ 9204

61

کندوان

0/ 5478

7

آینالو

0/ 386

71

اسب فروشان

0/ 5075

8

صور

0/ 3627

81

0/ 5064

9

توته خانه

0/ 3353

91

0/ 53 05

10

چراغیل

0/ 2869

02

زنوزق
آقابابافرامرزی

منبع  :یافتههای پژوهش6931 ،

شکل .2ضریب محاسبه شده روستاها از منظر گردشگری (نویسندگان)69 13 ،

اولویتبندی روستاهای دارای قابلیت گردشگری663 ...

در مرحله بعد روستاهای استان آذربایجانشرقی از بعد گردشگری در پنج طبقه (بسیار ضعیف صفر تا  ،0/2ضعیف
 0/2تـا  ،0/4متوسط  0/4تا  ،0/6خوب  0/6تا  ،0/8بسیار خوب  0/8تا  )1سطحبندی شدند .جدول  4و شکل 3
سطحبندی روستاها از منظر گردشگری را نشان میدهد.
دول  .4سطحبندی روستاها بر اساس معیارهای کلی و زیرمعیارهای آن از منظر گردشگری
سطح اول

سطح دوم

سطح سوم

سطح چهارم

سطح پنجم

(بسیارخوب)

(خوب)

(متوسط)

(ضعیف)

(بسیار ضعیف)

نوجه مهر

کردشت

چکان

آینالو

-

دوزال

پیام

صور

عیشآباد

توتهخانه

کندوان

چراغیل

اسبفروشان
زنوزق
آقابابافرامرزی
متعلق
آستمال
کاسین
سفیدهخوان
بادامیار
اشتبین
منبع  :یافتههای پژوهش6931 ،

شکل  :3نقشه سطح بندی روستاهای مورد مطالعه در استان آذربایجانشرقی (نویسندگان)69 13 ،
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با توجه به اطالعات جدول  4روستای نوجه مهر از لحاظ معیارهای کلی و زیر معیارها در وضعیت بسیار خوب و
دو روستای کردشت و دوزال در وضعیت خوب قرار دارند .سیزده روستایی که در سطح سوم قرار گرفتهاند (چکان،
پیام ،عیشآباد ،کندوان ،اسب فروشان ،زنوزق ،آقابابافرامرزی ،متعلق و آستمال ،کاسین ،سفیدهخوان ،بادامیار و
اشتبین) نسبت به چهار روستایی که در سطح چهارم قرار گرفتهاند وضعیت مناسبتری دارند ولی نسبت به سه
روستای نوجه مهر ،کردشت و دوزال از لحاظ معیارهای کلی و زیر معیارها در سطح متوسط قرار دارند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
گردشگری روستایی با توجه به ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی موجود در روستاها میتواند نقش مهمی در تجدید
حیات روستاها ،ایجاد اشتغال و درآمد برای روستاییان داشته باشد .از اینرو با توجه به اهمیت صنعت گردشگری به
صورت اعم و گردشگری روستایی به طور اخص در توسعه روستایی ،پژوهش حاضر به ارزیابی و سطحبندی
روستاهای دارای جاذبه گردشگری استان آذربایجانشرقی پرداخته است .چراکه سطحبندی و اولویتبندی مناطق
گردشگری با توجه به پایین بودن منابع یکی از مهمترین گامهای اساسی برنامهریزی جهت توسعه گردشگری می-
باشد .در این مطالعه  26شاخص براي روستاها شناسایی و سپس با پیمایش دادههاي حاصل از پرسشنامه با استفاده
از روش تاپسیس ،روستاهای دارای قابلیت گردشگري(چراغیل ،بادامیار ،کندوان ،توتهخانه ،صور ،سفیدهخوان،
اشتبین ،کردشت ،نوجهمهر ،دوزال ،آینالو ،اسبفروشان ،متعلق ،چکان ،زنوزق ،عیشآباد ،پیام ،آستمال ،آقابابافرامرزی
و کاسین) اولویتبندی و در نهایت در پنج طبقه سطحبندی شدند .در رتبهبندی روستاها از بعد گردشگری ،روستای
نوجهمهر در رتبه  1و روستای چراغیل در رتبه  02قرار گرفت .در سطحبندی روستاها نیز روستای نوجهمهر در
سطح اول و روستاهای آینالو ،صور ،توتهخانه و چراغیل در سطح چهارم قرار گرفتند .سطح سوم بیشترین تعداد
روستا (  13روستا) را به خود اختصاص داد.
با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،جهت توسعه گردشگری بایستی نقاط ضعف روستاهایی که در اولویتبندی و
سطحبندی جایگاه ضعیفی دارند ،رفع شود و همچنین به تقویت پتانسیلهاي روستاهایی که در سطح اول و دوم قرار
دارند پرداخته شود .براي گسترش خدمات گردشگري در روستاهای مورد مطالعه ضرورت دارد كه ابتدا سياستهاي
توسعه گردشگري مشخص و بر اساس آنها راهكارها ارائه شوند .در اين راستا دو سياست ميتوان اتخاذ كرد :اول
اينكه بدون هرگونه دخالت در كميت و يك فيت زيرساختها و جاذبهها درصدد گسترش و فعالسازي خدمات
گردشگري بود تا گردشگران فعلي از اين خدمات استفاده كرده و در نهايت تا حدي موجب افزايش گردشگران شود
و دوم اينكه اين روستاها در دستگاهها و نهادهاي ذيربط بهعنوان روستاي هدف گردشگري تعريف و بر اساس آن
مطالعات جامع گردشگري صورت گيرد كه در اين صورت ،روستاها ميتوانند بهعنوان روستاهاي هدف گردشگري
در كانون توجه برنامههاي توسعه گردشگري باشند .در حالت اول صرفًاًا از طريق اقدامات مديران محلي و ناحيهاي و
ارائه تسهيالت و برخي مجوزها ميتوان بخش خصوصي را براي گسترش خدمات گردشگري ترغيب كرد كه در
اين حالت ممكن است برخي خدمات در روستاها مستقر شوند كه معمو ًالًال در چنين شرايطي مطالعه مناسبي براي
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نیازسنجی و همچنين براي تع يي ن كميت و يك فيت خدمات صورت نميگيرد و به همين دليل نيز احتمال دارد نتيجه
مناسبي حاصل نشود .در حالت دوم ،مطالعات ويژه براي امكانسنجي و سطح مورد انتظار رونق گردشگري و
همچنين تع يي ن نوع ،كميت و يك فيت خدمات مورد نياز صورت ميگيرد كه در اين صورت ،حمايتهاي صورت
گرفته بيشتر هدفمند بوده و احتمال به نتيجه رسيدن سرمايهگذاريها بيشتر است .در راستای توسعه گردشگري در
روستاهای مورد مطالعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 تقويت امكانات ارتباطي و سهولت دسترسي به روستاها؛ تقويت تسهيالت زيربنا يي  ،خدماتي و تفريحي در روستاهای مورد مطالعه؛ تقویت نهادها و ارگانهای دولتی و خصوصی متولی در امر گردشگری و خدماترسانی مناسب به آنها در جهتارائه هر چه بهتر خدمات گردشگری؛
 استفاده از نيروهاي متخصص و با تجربه به منظور ايجاد تشكلهاي تعاوني مردمي و همچنين ترويج و آموزشگردشگري از طريق نشستها و جلسات مختلف با مردم روستاهاي منطقه مورد مطالعه؛
 توجه بیشتر به فراهم نمودن زمینههای توسعه گردشگری جهت کاهش فاصله میان روستاهای مختلف و ارائهبرنامه زمانبندی توسعه در سطح روستاها؛
 تبليغات و اطالعرساني مطلوب (توسعه برنامههاي تبليغاتي براي معرفي جاذبههاي طبيعي و انساني ،خصوصياتبارز فرهنگي و محلي و آداب و رسوم روستا يي هر روستا با توجه به ويژگيهاي اجتماعي ،فرهنگي و محيطي آن
روستا و برگزاری جشنوارهها ،نمايشگاهها ،سمينارها بطور فعاالنه)؛
 آموزش نيروهاي انساني متخصص درخصوص گردشگري در روستاهای مورد مطالعه؛ توجه بیشتر به نظر گردشگران در توسعه زیرساختهای گردشگری به عنوان مصرف کنندگان نهایی؛ تالش در جهت خارج کردن گردشگری از ماهیت فصلی بودن این صنعت و فعال کردن توریسم زمستانی (بهویژه در روستای پیام) که این مسئله میتواند از طریق تجهیز و تبلیغ پیست اسکی و جاذبههای اکوتوریسم صورت
گیرد.
 اجرا و ساماندهی کمپ گردشگری در روستاهای مورد مطالعه (به ویژه آینالو) معرفی روستاهای هدف توسط آژانسهای گردشگری و توسعه سفرهای یک روزه به این روستاها.منابع
افتخاری ،عبدالرضا ،پورطاهری ،مهدی و مهدویان ،فاطمه (  .)09 13اولویتبندی ظرفیتهای گردشگری مناطق روستایی شهرستان نیر.
جغرافیا و توسعه. 23 - 38 : 24 .
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از مدل  .TOPSISنگرشهای نو در جغرافیای انسانی. 201 - 221 :)2( 5 .

زنگی آبادی ،علی ،پورعیدیوند ،الله ،حیدریپور ،اسفندیار و مصلحی ،محسن (  .)19 13تحلیل فضایی شاخصهای توسعه گردشگری با
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