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چکیده
توجه به نگرش و انتظارات زنان گردشگر از فضاهای جذب گردشگر روستایی و رفع نیازهای اساسی آنان در ابعاد
فردی ،روانی ،اجتماعی و زیستی بهمنزله یکی از عوامل کلیدی و اساسی در راستای تقویت روابط اجتماعی در
فضا و زمان است که نقش بسیار مهمی در جذب و حضورشان در فضاهای گردشگری روستایی دارد هرچند در
کشور ما توجه چندان به آن نشده است .این پژوهش باهدف شناسایی نگرش و انتظارات زنان گردشگر و ارزیابی
آن در روستاهای دهستان رودپی شرقی در شهرستان ساری انجام شد .روش پژوهش توصیفی -تحلیلی مبتنی بر
واکاوی ادبیات نظری بهمنظور شناسایی فضاهای جذب گردشگری روستایی است که در این خصوص  13شاخص
شناساییشده است .سپس شاخصهای مرتبط با هر متغیر تهیه و در قالب پرسشنامه تدوینشده است .پس از
تعیین روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید؛ نگرش و انتظارات زنان از فضاهای جذب گردشگر مورد ارزیابی و
سنجش قرار گرفت .جامعه آماری این تحقیق  208نمونه محاسبه و بهصورت تصادفی بین زنان گردشگر توزیع و
پخششده است .نتایج بهدستآمده از آزمون فریدمن نشان میدهد که متغیر محافظت با امتیاز  2/37و آسایش با
امتیاز  2/18و لذت با امتیاز  1/45بیشترین میانگینها را به خود اختصاص دادند که نشان میدهد توجه به
نیازهای زنان گردشگر در فضاهای عمومی خیلی مهم است .نتایج یافتههای آزمون  tتک نمونهای نشان داد که
سطح معناداری برای همه شاخصها وجود دارد ،بهطوریکه در شاخصهای کیفی بصری با امتیاز  4/39و شرایط
نامساعد جوی با امتیاز  4/38بیشترین میانگینها را به خود اختصاص دادند.
واژگان کلیدی :فضای روستایی ،گردشگری ،انتظارات زنان ،دهستان رودپی شرقی ،شهرستان ساری.
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مقدمه
رفع نیازهای اساسی جامع انسانی و پاسخ به آنها ،راهبردی است که توسط خود آن جامعه تعیین و با همکاریهـای بین
بخشی به وجود میآید .این نیازها دربرگیرنده ابعاد مختلفی از نیازهای فردی ،روانی ،اجتماعی و زیستی افراد است.
ازآنجاکه روستاها بهواسطه کارکرد اساسی خود ،تأمینکننده بسیار از نیازهای فردی و جمعی جامعه روستایی هسـتند ،از
خصیصه پویایی و تغییـر دائمی در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و فضایی برخوردارنـد .چنین فعالیتهایی نیازمند
فضاهایی اسـت کـه افراد را به تفکر واداشته و گرد هم جمع کند تا بتوانند از طریق "گفتگو و روابط چهره به چهـره " به
همبستگی اجتماعی دست یابند (رومیانی و همکاران )136: 1398 ،و سازمان فضایی مناسب را جهت پاسخگویی به
نیازهای انسانی تحقق ببخشند .روستا و محیط اطراف آن از یکسو ،مکانی برای تجمیع حیات جمعی؛ اجتماعی و مدنی
روستائیان فراهم کرده است و از سوی دیگر ،نیازهای اقتصادی ،اجتماعی و محیطی گردشگران بخصوص زنان را به
وجود آورده است .در فضای گردشگری روستایی ،عناصر و تجهیزات مکملی نیاز است تا نگرش و انتظارات زنان را سامان
بخشد ،تجهیزاتی همچون اثاث یکخانه ،امکان زندگی و گذران اوقات فراغت را در فضای محصور میان مکان ،انسان و
فعالیت فراهم آورد (فریدمن .)258: 2007، 1ازاینرو میتوان اظهار کرد ،فضاهای مناسب روستاها ،تجهیزات و امکانات
رفاهی و خدماترسانی ،نهتنها برای مردم محلی ،بلکه برای مردان و زنان گردشگر باید فراهم شود .روستاها با دارا بودن
جاذبههای گردشگری میتوانند همچون موجود زنده ،دارای نشاط و پویایی باشد که برای زنان تجلی جذابیت و امنیت
کارآمدی را داشته باشد و باعث زیست و سرزندگی آنها شود (گیبسون 2و همکاران .)238 :2010،بنابراین فضاهای
مناسب ،یکی از شاخصها و مالکهای اساسی در انتخاب مقصدهای گردشگران میباشد .به همین جهت ،موضوع
مهمی که امروزه در برنامهریزی نواحی روستایی بسیار اهمیت دارد ،ارتقاء کیفیت فضای گردشگری در چهارچوب اهداف
توسعه پایدار است که در مقیاس کالن ،از طریق توسعه خدمات ،تسهیالت و زیرساختهای مناسب و مدیریت آنها
بهمنظور پاسخگویی به نیازهای گردشگران ضرورت فراوان دارد (سجاسی قیداری و صادقلو .)32: 1395 ،زیرا فضاهای
محیطی با کیفیت باال ،زمینهساز شکلگیری حس مثبت نسبت به مقصدهای گردشگری از دیدگاه زنان گردشگر میباشد
(مون 3و همکاران .)2011،پس اهمیت فضاهای جذب گردشگر در دنیا ،نهفقط به دلیل ارزشهای تفریحی -اقتصادی،
بلکه به علت اهمیت زیستمحیطی آن است؛ که گردشگران ازجمله زنان توجه خاصی به آن دارند .بنابراین در حوزه
آکادمیک ،مطالعه روی وضعیت زنان در گردشگری بهتازگی موردتوجه محققین قرارگرفته است و در دنیا ،زمینه تحقیقات
گستردهای را به وجود آورده است .پیرو اهمیت مبحث فوق ،مطالعه پیشرو ،دیدگاه زنان گردشگر را از مقصد گردشگری
دهستان رودپی شرقی در شهرستان ساری باهدف توجه به نگرش آنها در فضاهای دارای جاذبه گردشگری بررسی کرده
است .این ناحیه از دیرباز بسیار مورد استقبال گردشگران ازجمله گروه زنان بوده است ،زیرا ،زنان گردشگر که اغلب با
الگوی خانواده محوری و یا گروهی به مقاصد گردشگری مراجعه مینمایند ،نظرات و عقاید نسبتاً متفاوتی در مقایسه با
مردان راجع به عوامل بسترساز توسعه گردشگری دارند .پسنیازهای امنیتی ،انگیزشی ،تعدیل عقاید قالبی و نگرشی و
وجود سازمانهای مردمنهاد پشتیبان گردشگری زنان در این شهرستان در وضعیت ایدهآلی قرار دارد و آن را بسیار جذاب
نموده است .مصداق بارز آن در سالهای اخیر ،کوهپیمایی گروهی حجم گسترده زنان بومی و غیربومی گردشگر در این
ناحیه بوده است .بنابراین هدف از این پژوهش تحلیل نگرش و انتظارت زنان گردشگری از فضاهای جذب گردشگری
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روستایی در منطقه موردمطالعه میباشد و به دنبال پاسخ به این سؤال کلیدی است که مهمترین نگرش و انتظارت زنان
از فضاهای جذب گردشگر در روستاهای موردمطالعه کدامند؟
با توجه به اهمیت موضوع؛ مطالعاتی در داخل و خارج از کشور در این زمینه صورت گرفته است که به تعدادی از آنها
اشاره میشود .مهدوینیا ( ،)1391در پژوهش خود تحت عنوان «زنان و گردشگری» به این نتیجه رسید که با توجه به
ویژگیهای خاص مذهبی ،فرهنگ و اجتماعی مسائل گردشگران زن چه گردشگران داخلی و ورودی و چه شاغلین در
این حوزه ،اهمیت خاصی مییابند و در صنعت گردشگری ،زنان بهعنوان میزبان و گردشگری مطرح میشوند .جهانبین
( ،)1395در پژوهش خود تحت عنوان؛ «بررسی و تحلیل عوامل توسعه گردشگری از دیدگاه زنان گردشگر در شهرستان
دره شهر» مهمترین موانع و جاذبههای گردشگری شهرستان دره شهر را از زاویه گوناگون زنان گردشگر مشخص نمود.
همچنین ارتباط رضایت گردشگران با متغیرهای تحقیق سنجیده شد؛ و در نهایت با توجه به نتایج بهدستآمده
پیشنهادهایی جهت رونق گردشگری زنان در این ناحیه ارائه گردید .حبیبی و نیکپور ( ،)1396در پژوهش خود تحت
عنوان «واکاوی نگرش زنان نسبت به شکلگیری فضاهای گردشگری-فراغتی مخصوص بانوان ،مطالعه موردی :پارک
بانوان شهر آمل» به این نتیجه رسیدند عدم رضایت کافی زنان از کیفیت فراغت خود و همچنین نگاه مثبت آنان به
پدیده پارکهای مخصوص بانوان میباشد .هر چند ارتباط معناداری میان شغل و تحصیالت و نگرش به این پدیده وجود
دارد ،اما جهتگیری کلی نشان از وجود تقاضای زنان برای شکلگیری چنین فضاهایی برای گردشگری درونشهری و
گذران اوقات فراغت دارد .سلیمانی هارونی و همکاران ( )1397در پژوهش خود تحت عنوان؛ «بررسی تفاوت بین
رضایتمندی ،انتظارات و نگرش زنان و مردان جامعه روستایی در خصوص گردشگری روستایی (موردمطالعه شهرستان
ایذه در استان خوزستان)» به این نتیجه رسیدند که زنان نگرش مثبتی نسبت به پیامدهای گردشگری روستایی در این
شهرستان دارند .همچنین میزان رضایتمندی ،نگرش و انتظارات زنان نسبت به مردان از گردشگری بیشتر بوده و بین
زنان و مردان در این متغیرها تفاوتهای آماری معنیداری وجود داشته است .رضویزاده و برداردان کاشانی ( ،)1397در
پژوهش خود تحت عنوان «ادراک زنان از گردشگری تک جنسیتی ،کارکردها ،چالشها و راهبردهای مواجهه در خانواده»
به این نتیجه رسیدند که زنان دو نوع کارکرد سلبی و ایجابی برای سفرهای تک جنسیتی /تنها قائلاند .مهمترین چالش
آنها پیش از سفر ،جلب رضایت خانواده و مدیریت منزل در غیابشان بود .چالشهای حین سفر نیز بـه دو گونه عاطفی و
کارکردی قابل دستهبندی بود .چالشهای پس از سفر نیز چندان حائز اهمیت دانسته نمیشد .زنان برای مقابله با این
چالشها راهبردهای گوناگونی اتخاذ میکردند که طیفی از واکنشهای منفعالنه تا فعاالنه و خالقانه را در برمیگرفت.
درمجموع ،سفر تک جنسیتی یا تنها برای زنان عرصه تجربه ،محک زدن و اثبات قدرت ،عاملیت و استقالل آنها در
جامعه معاصر ایرانی بود .فالیرو ،)2015(1در تحلیل چشمانداز جذابیتهای گردشگری مبتنی بر ویژگیهای مکانی ،ارتباط
این ویژگیها را از قبیل جاذبههای طبیعی ،پاکیزگی ،مهماننوازی ،ارائهدهندگان خدمات گردشگری ،امکانات پشتیبانی و
ضریب امنیت در برابر جذابیت ساحل با استفاده از روش رگرسیون غیرخطی تحلیل کردند .بر این اساس جذابیت نسبی
ساحل گوا با روش زنجیره مارکوف بررسی شد و نشان داد که  69/9درصد از جذابیت گردشگری در مناطق ساحلی از
ویژگیهای مکانی تأثیر گرفته است 68/9 .درصد از آن نیز به جذابیتهای طبیعی اختصاص دارد .کارنوتو و

دیتویو2

( ،)2014در پژوهش خود تحت عنوان «برداشت از خدمات مهماننوازی مقصد گردشگری» به این نتیجه رسید که ارائه
خدمات و کیفیت آنها میتواند تأثیر عمدهای بر رضایتمندی یا عدم رضایتمندی گردشگران داشته باشد .وارفورلومیو و
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همکاران( ،)20151در بررسی فضای هوشمند مبتنی بر خدمات پیشنهادی برای گردشگری تاریخی ،به تحلیل اطالعات
دیجیتالی پرداختند که به ارتقای گردشگری فرهنگی و تاریخی منجر شد و فناوری را برای ایجاد خدماتی بر اساس
فضای هوشمند مطرح میکرد.
مبانی نظری
فضا واژهای است که در زمینههای متعدد و رشتههای گوناگون از قبیل فلسفه ،جامعهشناسی ،جغرافیا و معماری و
شهرسازی بهطور وسیع مورداستفاده قرارگرفته است ،لیکن کاربرد فراوان واژه فضا به معنی برداشت یکسان از این
مفاهیم در تمام زمینههای فوق نیست ،بلکه تعریف فضا از دیدگاهها و رشتههای مختلف و در موقعیتهای متفاوت
قابلبررسی است .مطالعات نشان میدهد باوجود درک مشترکی که به نظر میرسد از این واژه وجود دارد ،تقریباً توافق
مطلقی در مورد تعریف فضا در مباحث علمی به چشم نمیخورد و این واژه از تعداد معانی نسبتاً باالیی برخوردار است و
تعریف مشخص و جامعی وجود ندارد که دربرگیرنده تمامی جنبههای این مفهوم باشد .ازاینرو به ذکر کلیات در مورد
مفهوم فضا بسنده شده است (سایم.)2011،2
ریشه واژه فضا 3از کلمه التین به معنای وسعت و گسترهای که با داشتن سه بعد میتواند اشیاء را در برگیرد ،گرفتهشده
است .در تعریف فضا میتوان از یک تعریف عمومی و بسیار رایج مستخرجشده از فرهنگ فلسفی الالند استفاده کرد که
فضا عبارت از « مکانی آرمانی که مشخصه آن برونی بودن اجزایش است ،که درون آنها دریافتهای ما تمرکز مییابند و
به همین دلیل شامل تمام پهنههای محدودیت یافته میشود» .همانگونه که در این تعریف مالحظه میشود ،چندین
بحث ازجمله «برونیت»« ،محدودیت اجزاء»« ،دریافت» و «پهنهها» مطرح میشوند (فرید .)9 :1380،در فرهنگ مدرن
جغرافیا ،فضا عبارت است از سطح یا حجم اشغالشده بهوسیله یا فواصل جانبی که بین مکانها ،موقعیتها هر عارضه و
اثر گسترده شده بر روی زمین وجود دارد (رومیانی .)69 :1398،همچنین «فضا آن چیزی است که اشیاء به دلیل
حجمشان اشغال میکنند ،بخشی از فضای اشتغال شده را حجم اشیاء در برمیگیرد (سعیدی .)1390 ،بنابراین در داخل
فضای جغرافیایی ،عناصر زیادی هستند که یکی از آنها؛ توجه به عناصر جاذبههای گردشگری روستایی است .با تأمل در
مفهوم فضا و صنعت گردشگری ،درمییابیم کـه گردشـگری بـه لحـاظ ماهیت در پیوندی دیرین و ناگسستنی با ابعاد و
عناصر مکانی -فضـایی قـرار مـیگیـرد .چنانکه اکوتوریسم نیز در تعامل با سیمای طبیعی -اکولـوژیکی و گردشگری
فرهنگـی ،عموماً در ارتباط با ابعاد نامرئی و گاه بعد مرئی فرهنگ؛ یعنی تمدن و یا کالبـدی انسـانساخت شکل
میگیرد .در الگوی فضایی گردشگری هر مقصد (مکان) گردشگری بهعنوان یک زیر بخش در نظام برنامهریزی
منطقهای بهحساب میآید ،تا از این طریـق بتوانـد تخصیصهای عمودی را در زمینه توسعه گردشگری به فعالیتهای
افقی تبـدیل نمایـد (رومیانی .)125: 1398 ،در گزارش ارائهشده توسط کمیته مسافرت اروپایی و سازمان گردشگری
جهانی در  ،2005رویکردهای متفاوتی در بیان مفهوم فضاهای گردشگری تبیین گردیده است که بهصورت دو محور
عمود و افقی از هم ارائهشده است »محور عمودی بر معنا ،مفهوم و ویژگیهای عملکردی گردشگری داللت میکند».
بدین معنا که در یک سمت تعاریف مفهومی /تجربی داللت بر ماهیت و معنای تجارب گردشگری داشته و در جهت دیگر
این محور ،تعاریف عملکردی و کاربردی جهت تعیین هویت گردشگری و اغلب برای اندازهگیری ،مقیاس ،هدف و منظور
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از فعالیتهای گردشگری کاربرد دارد (لین و کاستن هولز .)20151،از سوی دیگر محور افقی است که حاوی مشتقات
گردشگری از بعد صنعت بوده و نظام عرضه و تقاضا را ارائه نموده است که تعریف مفهومی -عملکردی اطلس ،به دلیل
پیوستگی بیشتر و در برگرفتن همه فرمهای گردشگری ،تعریفی مناسبتر به نظر میرسد (حسینینیا .)34: 1396 ،از
دیدگاه کروش ،فضاهای گردشگری -تفریحی محدودههای روابط و تعامالت اجتماعی هستند و از سویی که مردم با
آنها مواجهه میشوند معنا مییابند .مقاصد گردشگری نباید بهصورت ایستا و دادهشده مشاهده شوند ،بلکه باید قابلتغییر
باشند و با فعالیت مردمی که از آن فضاها استفاده میکنند ،بازآفرینی شوند و معنا یابند (ورینگ .)2010، 2فضای
گردشگری؛ فضایی است که منابع گردشگری در آن وجود دارد .منابع گردشگری از سه بخش عمده تشکیل میگردد.
عناصر اولیه گردشگری که در واقع عامل اصلی جذب گردشگر به شمار میآید و شامل مکانهای قابل بازدید ،مانند :آثار
تاریخی ،خیابانهای تاریخی ،بوستانها و فضای سبز میباشد (دوج .)3: 1395،لذا فضاهای دارای جذب گردشگری باید
بتوانند به نیازهـای روحـی انسان (زنان) به نحو مطلوب پاسخگویند و سطح مطلوبی از کیفیت را برای ساکنین فراهم
آورنـد .نیازهای کیفـی فضـاهای جذب گردشگری در سـه مقولـه محــافظ ،آســایش و لــذت میتوان تقسیمبندی
کرد .محافظت؛ شامل رفتوآمد ،ایمنی ،حریمها و شـرایط نامساعد جوی است .آسایش؛ شامل قدم زدن ،مکـث ،نشستن،
دیدن ،گفتوشنود ،بازی و فعالیت اسـت .لذت ،نیز مشتمل بر کیفیت بصری ،طبیعت (آب ،باد ،آفتاب ،نسیم ،گیاهان) کـه
توسط حواس پنجگانه انسان درک میشود (کواکبی و همکاران .)102 :1391،مارکوس و گل3نیز بیان نمودهاند ،یکی از
اهداف اولیه طرحهای فضای عمومی جذب گردشگر ،ایجـاد فضای مناسب برای نشستن و تعامل افراد بوده است،
بنابراین شمردن تعداد استفادهکنندگان از فضا میتواند بهعنوان روش مناسبی برای تحقیق چگونگی استفاده از فضاها
مورداستفاده قرار گیرد (عینالی و همکاران .)621 :1396،بنابراین فضاهای گردشگری ،بر اساس فعالیت ،هدف ،پراکندگی
و  ...دستهبندیهای گوناگونی دارند که بر اساس «جذب گردشگر» به چهار دسته تقسیمبندی میشود ،که عبارتاند از:
فضاهای طبیعی ،فضاهای تاریخی و فرهنگی ،فضاهای تفریحی -فراغتی و فضاهای اقامتی که گاهی به عامل جاذبه
تبدیل میشوند ،یا بهعنوان یکی از عوامل کششی به جذب گردشگر میانجامند (اینسکپ .)78-75 :19914،لذا
برنامهریزی در جهت استفاده از فضاهای گردشگری ،کوششی است ،برای رسیدن به بهترین الگوی فضایی در جهت
توسعه منطقهای و یک نظام کلی از توسعه ملّی را مدنظر قرار میدهد .بر این اساس چنانکه با عنایت به مفهوم و نگرش
افراد در جهت فضامندی به توسعه صنعت گردشگری مبادرت شود ،نهتنها بستری جهت ارضای نیازهای متنوع طیف
بزرگی از گردشگران فراهم میگردد ،بلکه بهواسطه تعادل در انتشار فضایی پیامدهای مثبت حاصل ،جمعیتی انبوه از
جامعه میزبان و پهنهای گسترده از قلمرو جغرافیایی مقصد را از تحوالت مثبت اجتماعی -اقتصادی و زیست -محیطی
متأثر خواهد نمود .چنین رویکردی سرانجام گردشگری پایداری را موجب خواهد شد کـه تعادل در مکان -زمان و اجتماع
را در کنار امنیت و آسایش اقتصادی و حفظ محیطزیست بـه ارمغان میآورد (تقوایی و غفاری .)82 :1389،پس آگاهی از
نیازها و ترجیحات مردم بخصوص زنان و طراحی فضا با در نظر گرفتن این نیازمندیها ،یکی از مهمترین شروط جذب
مردم و موفقیت فضاهای روستایی است .تأمین نیازهای مردم در فضا عالوه بر توجیه علل استفاده از فضا ،علل موفقیت
آن را نیز بازگو میکند (وارثی و همکاران .)121: 1386،بهعبارتدیگر ،آغاز شناخت و نگرش انتظارات گردشگران در یک
مکان با تأکید بر سنجش وضعیت موجود ،پیرامون قابلیتها و تطبیقپذیری آن با خواست گردشگران ،بستری فراهم آورد
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که روند برنامهریزی برای توسعه را تسهیل کند (کدیور و سقایی .)114: 1385 ،بنابراین دیدن نقطه نظرات زنان در
تحلیل عوامل توسعه گردشگری ضرورتی بنیادین است .اگرچه وجود یک دورنمای جنسیتی در طراحی سیاستهای کالن
اقتصادی در اکثر کشورها بهطور کامل پذیرفتهنشده ،اما توجه به توانمندسازی زنان بهعنوان رهیافتی برای ارتقای قابلیت
زنان بهمنظور تغییر ساختارهای موجود امروز ،مورد اتفاقنظر ،اکثر صاحبنظران توسعه در کشورهای مختلف است

(خانی1

 .)123: 2006،پس توجه به انگیزه و شناخت از رفتارهای روانشناسی زنان در محیطها در دهه  1950میالدی موردبررسی
قرار گرفت که عملکرد متقابل انسانها و محیط زندگی آنها را چه از نظر فیزیکی و چه ازلحاظ اجتماعی بررسی میکند.
امروزه نتایج آن پژوهشها کامالً شناختهشده است و بسیاری از محققان میگویند« :برای درک کامل رفتار و سلوک
گردشگر ،درگیر کردن عوامل روانی -اجتماعی با عوامل محیطی الزامی است .مطالعات جدید انگیزش گردشگران در دهه
هفتاد بـا مطالعـات پــالگ )1974( 2آغاز شد .وی که پیشگام مطالعات روانشناختی سفر است ،بامطالعه بر روی
گردشگران آمریکای طیفی از مسافران رسم کرد که در آن افراد برونگرا عالقهمند به مقاصد نو و افراد درونگرا
عالقهمند به مقاصد تکراری بود .پس از او دان )1977( 3و کرامپتون )1979( 4با انتخاب بازدیدکنندگان

باربادوس5

بهعنوان جامعه آماری به مطالعه انگیزههای رانشی و کششی گردشگران پرداختند .عوامل رانشی و کششی به ترتیب
برگرفته از محیط زندگی فرد و ویژگیهای مقصد بود .کرامپتون و مک کی )1997( 6در توضیح اهمیت موضوع انگیزه
بازدیدکنندگان از فضاهای دارای جذب گردشگر؛ شناسایی انگیزههای گردشگران را اساس طراحی بستههای سفر
پیشنهادی مناسب در زمینه بازدیدها میدانند .فهم و اولویتبندی انگیزهها ،مؤلفه اصلی سازنده در درک فرایند
تصمیمگیری بازدیدکننده است .به عقیده آنها ،انگیزهها ارتباط بسیار نزدیکی با رضایت دارند .بیشتر جشنوارهها در جوامع
محلی برگزار میشوند و دوام و پایداری آنها به باال بودن سطح تکرار بازدید بستگی دارد .بازگشت بازدیدکنندگان ،به
رضایت آنها از تجربه پیشین سفر به مقصد بازمیگردد ،درنتیجه برای رسیدن به رضایت باید از نیازهایی که
بازدیدکنندگان در پی ارضای آن هستند ،آگاهی کامل داشت (مک داول2010:217،7؛ لی و همکاران .)586 :2009،8ایزو
آهوال ) 1982( 9با مطرح ساختن تئوری انگیزه مطلوب ،بیان کرد که افراد با فرار از محیط خود به جستجوی لذت در
مقصد میپردازند .پسازآن بپرس )1982(10با مطرح ساختن سلسلهمراتب انگیزش سفر که برگرفته از هرم مازلو بود،
گامی دیگر در مطالعات انگیزش گردشگران برداشت (قادری و مطهر .)19 :1392،در کنار نظریات مطرحشده ،دیدگاههای
دیگری نیـز وجـود دارد کـه بـه بررسی رفتارهای گردشگران در مقصدهای گردشگری میپردازد ،ازجمله آنها ،رویکرد
رنجش داکسی است .دکسی )1975(11طی مطالعات خود به رویکردی دستیافت که در آن به رفتارها و واکنشهای
گردشگران نسبت به مقصدهای گردشگری پرداخته میشود .طبق نظر داکسی جوامع چهار مرحله را طی مواجه با پدیده
گردشگری طی مینمایند که به ترتیب عبارتاند از :خشنودی ،بیعالقگی ،رنجش و مخالفت .در هر یک از مراحل
مذکور ،گردشگران بر اساس ویژگیها و اثرات گردشگری عکسالعملهای متفاوتی از خود بروز میدهند .مطالعات
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مختلف نشان میدهد که اثرات گردشگری با حرکت بهسوی مراحل باالتر از رویکرد چرخه حیات باتلر و شاخص رنجش
داکسی افزایش مییابد (ضیایی و حسنپور.)17: 1392 ،
اوم و کرامپتون )1990( 1متذکر شدند که ادراک مردم نسبت به مقصد سفر متأثر از ورودیهای بیرونی و درونی است.
ورودیهای درونی همان ویژگیهای جمعیت شناختی ،ارزشها و انگیزهها است .درحالیکه ،منظور از ورودیهای بیرونی
منابع گوناگون اطالعاتی است که شامل رسانه جمعی ،ارتباط دهانبهدهان گردشگران و همچنین تجربههای گذشته آنان
است (ام و کرومپتون .)19902،بالوگلو )1997(3انگیزههای گردشگران آلمان غربی به آمریکا را برحسب ویژگیهای
مسافرتی و جمعیت شناختی موردسنجش قرار داد .او شش عامل تصویری ازجمله :ماجراجویی گردشگران،
طبیعت و استراحتگاه ،محیط شهری ،بودجه و ارزش ،تاریخ و فرهنگ ،محیط دوستانه و همچنین ورزشهای
فعال بیرون از خانه را شناسایی کرد .بر اساس یافتهها ،این شش عامل بنا بر ویژگیهای مسافرتی و جمعیت
شناختی گردشگران به میزان قابلتوجهی قابلتغییر است (شاه حسینی.)149 :1392،
با توجه به بحثهای مطرحشده میتوان اظهار کرد که جامعه گردشگر زنان هم مانند جوامع مردان نیازهای دارند که باید
در فضاهای روستایی موردبررسی و تحلیل قرار گیرند .فضاهای دارای جذب گردشگری روستایی ،کارکردهای مهمی
مانند راحتی و آسایش ،دسترسیها ،فعالیتهای جاذب ،جذابیت و زیبایی ،پویایی و سرزندگی ،امنیت و ایمنی ،مشارکت
اجتماعی ،توانمندسازی ،اعتماد اجتماعی و غیره را دارد (موحد و همکاران .)92 :1394،بهعبارتدیگر ،مناطق روستایی به
دلیل برخورداری از تنوع زیاد طبیعی و فرهنگی فضاهای جذاب برای توسعه گردشگری میباشند و فعالیتهای ناشی از
آن میتواند بهعنوان یکی از مهمترین فعالیتهای تحوالت و اثرات مهمی در جنبههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
زیستمحیطی و کالبدی بجا گذارد (قرشی میناآباد و همکاران .)75: 1393 ،پس فضاهای روستایی در سراسر جهان برای
سالیان متمادی در زمره بااهمیتترین مکانها برای اهداف گردشگران بودهاند .روستاها متشکل از عناصر ،اجزاء ،فضاها،
عملکردها و قوانین حاکم ،بعالوه روابط جاری و موضوعات مرتبط با آنها که شامل مواردی ازجمله -1:فضاهای تغذیه
نظیر رستورانها ،رستورانهای غذاهای حاضری ،کافیشاپها و نظایر آن؛-1فضاهای فرهنگی نظیر تئاترها ،کتابخانهها،
موزهها ،نمایشگاهها و جشنوارهها- 3 ،فضاهای تفریحی متفرقه نظیر جنگلها ،کوهها ،رودخانهها و  -3مکانهای
گشتوگذار و دیدنی و آثار تاریخی است (فکوهی و انصاری ،)1382،که زمینه برای بازدید گردشگران زنان در مناطق
روستایی را فراهم کرده است .بنابراین در صنعت گردشگری ،زنان حجم بزرگی از گردشگران را تشکیل میدهند که از
بعد انسانی و حقوق مسلم و طبیعی آنان ،توجهی در شأن این نیمه اجتماع نشده است و دالیل این بیتوجهی عمدتاً
نگرش جنسیتی و تبعیض و نابرابری ناشی از تلقی برتری مرد به زن و مالکیت مردساالرانه در طول تاریخ است (غنیان و
همکاران .)1390:96 ،این وضعیت در نواحی و جوامع سنتی و روستایی با شدت بیشتری دیده میشود .لذا ایجاد یک
فرصت اجتماعی برای زنان کار سختی است .بهویژه اگر این کار در حیطه مسائل گردشگری باشد .در همین رابطه
سازمان گردشگری ( )UNWTOدر نظر دارد بهمنظور توسعه گردشگری زنان در جهان ،نیروهای توسعه سرمایهگذاری
سازمان ملل را برای توسعه گردشگری در این بخش گرد هم آورد تا برنامههای ویژهای را برای تقویت نقش زنان در
گردشگری جهان طراحی کنند .اخیراً نیز کتابی از سوی یک نویسنده آمریکایی در خصوص معرفی مکانهای گردشگری

1 . Um and Crompton
2 . Um & Crompton
3 . Baloglu
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که محبوب زنان است در جهان نوشتهشده است .گرچه مکانهای گردشگری و توریستی توانسته است صد مورد را در
کل جهان برشمارد ،جای بسی امیدواری است (اذانی و زال.)64 :1390 ،

شکل شماره  .1مدل مفهومی تحقیق

روش پژوهش
این پژوهش در راستای تحلیل نگرش و انتظارات زنان گردشگر از فضاهای جذب گردشگری روستایی میباشد .لذا نوع
تحقیق ،کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی -تحلیلی است .در انجام تحقیق ،ابتدا اطالعات موجود در مورد
موضوع و منطقه از کتب ،اسناد ،مجالت ،نقشه پایه ،آمارنامهها جمعآوری و سپس دادههای موردنیاز از طریق مطالعات
میدانی شامل مشاهده ،پرسشنامه ،مشخصه فردی و ویژگیهای زنان گردشگر بر اساس (عالقه و انگیزه ،فیزیولوژیکی و
روانشناختی درونی) مدنظر قرار گرفت .بنابراین بهمنظور بررسی نگرش و انتظارات زنان گردشگر از فضاهای جذب
گردشگری روستایی از سه معیار (لذت؛ آسایش و محافظت به شرح جدول ( )1اقدام به تهیه و تدوین پرسشنامه مطابق با
طیف لیکرت شد.
جدول شماره  .1شاخصها و گویههای استفادهشده در تحقیق
شاخص

متغیرها
ورزشی و
اوقات فراغت

لذت

چشمانداز
محیطی
رویدادهای
محلی

آسایش

بهداشتی و
درمانی
ارتباط و تأمل

گویهها
دسترسی به محیطهای ورزشی در کنار جاذبههای گردشگری؛
فراهم کردن امکانات و خدمات ورزشی در کنار جاذبههای
گردشگری؛ امکانات تفریحی سرگرمکننده برای گردشگران
دسترسی به کوهستان و جنگلهای اطراف روستاها؛ دسترسی
به مناطق ساحلی؛ دسترسی به آبشارها و رودخانهها؛ دسترس
به حیاتوحش و پرندگان
برگزاری جشنها و شادیهای محلی؛ برگزاری جشنوارهای
موسیقی؛ برگزار جشنهای دینی و آیینی
ایجاد سطح زباله در سطح روستا و جاذبههای اطراف آن؛ ایجاد
فضای مناسب درمانگاه سیار برای عموم مردم؛ پاکیزگی
محیطی و همکاری در این زمینه توسط مردم و مسئولین؛
نظارت و بهداشتی کردن غذاها؛
برخورد مناسب مردم محلی با گردشگران؛ همکاری مردم

منابع
اینسکیپ ()75-1991:78
حسینینیا)1396:34( ،؛ عاملی ،و
خلقی ()1391
مهدوینیا )1391(1؛
رومیانی ()1398:125
رضوی زاده و برداردان کاشانی
()1397
رضویزاده و برداردان کاشانی
()1397
رومیانی ()1398
قرشی میناآباد و همکاران)1393( ،؛
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تأسیساتی

تجهیزاتی

تجاری

دسترسیها
مکانهای
بصری
شرایط نامساعد
جوی
محافظت
ایمنی و امنیت

اطالعرسانی

محلی با گردشگران برای تفریح و اوقات فراغت؛ مشارکت و
همکاری مردم در جهت پذیرش گردشگر؛
دسترسی به حملونقل عمومی؛ بهبود کیفیت راه ارتباطی
(خاکی ،شنی ،آسفالته)؛ ارائه خدمات اقامتی به
گردشگران(هتلها و اتاقهای مهمانپذیر؛ دسترسی به
پمپبنزین در فاصله مناسب
توسعه زیرساختهای ارتباطی جادهای؛ دسترسی به خدمات
بانکی (عابر بانک) در روستاهای دارای جاذبه گردشگری؛
داشتن خدمات پذیرایی بینراهی و مکان دارای جاذبه
گردشگری
دسترسی به مراکز تجاری محلی و خردهفروشی؛ دسترسی به
بازارهای غیردائمی (بازار روز ،هفتگی)
سهولت رفتوآمد به جاذبهها؛ سهولت رفتوآمد به جاذبهها؛
خوانایی بافت و مسیرهای مختلف روستا؛ وجود مسیرهای
دسترسی مناسب به جاذبههای گردشگری؛ عالئم راهنمای
مسیرهای گردشگری؛
زیباسازی مکانهای گردشگری؛ زیبای محیط و بافت روستا؛
روشنایی جاذبهها اطراف جاذبهها؛
مکانهای مناسب برای حفاظت از مخاطرات طبیعی مانند
سرما ،گرما؛ مکانهای مناسب برای حفاظت از مخاطرات
طبیعی دما ،رطوبت؛ مکانهای مناسب برای حفاظت از
مخاطرات طبیعی رگبار و رعدوبرق ،وزش باد؛
احساس آرامش و آسودگی خاطر از مقصد؛ افزایش امنیت در
مقابل جرائم؛ کاهش بزهکاری؛ امنیت مالی توسط پلیس در
جاذبهها؛ ایمنی از ساختمان و مساکن اجارهای؛ افزایش امنیت
با ایجاد خدمات تأسیسات زیربنایی؛ کاهش آلودگی صوتی
بهوسیله موتورسوارها؛ نظارت بر قیمت کاالها و خدمات
دسترسی آزاد به اطالعات مربوط به نحوه اداره صنعت
گردشگری در مقصد؛ معرفی جاذبهها توسط راهنمایی
گردشگران محلی؛ اطالعرسانی و دادن آگاهی از مخاطرات
محیطی در اطراف جاذبهها؛ دسترسی به اینترنت در مناطق
دارای جاذبه
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ضیایی و همکاران ()1393
رومیانی و همکاران ()1398؛ گلشیری
اصفهانی و همکاران ()1394

کوکبی و همکاران ()1391؛
علیالحسابی و همکاران)1398( ،

اشرفی و همکاران)1393( ،
رومیانی؛ ( )1398افراخته و همکاران
()1395

وارفورلومیو و همکاران ()2015؛ ساریو
و تاتیک ()2014
مهدوینیا ( )1391جهانبین ()1395؛
عنابستانی و همکاران ()1398

کارنوتو و دیتویو ()2014؛ سجاسی
قیداری و صادقلو ()1395؛ مؤید فر،
سعید و تقوایی ()1394

حبیبی و نیکپور ( ،)1396حسینی و
همکاران)1391( ،

جهت سنجش روایی پرسشنامه ،ابتدا در اختیار متخصصین قرار گرفت و روایی ابزار تحقیق ،سنجیده شده و شاخصها و
گویههای نهایی استخراج گردید .پرسشنامه تدوینشده در این مرحله در منطقه موردمطالعه مورد پیشآزمون قرار گرفت و
پس از تائید اعتماد یا پایایی ،پرسشنامه جهت انجام مراحل میدانی تحقیق تدوین نهایی شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها و
اطالعات از روشهای آماری توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،واریانس) و استنباطی (آزمون  tنمونهای؛ فریدمن) بهره
گرفته شد .جامعه آماری این تحقیق ،توسط دهیاران در بازه زمانی  1398-1397در نظر گرفتهشده است؛ بهطوریکه
دهیاران میزان ورودی همه گردشگران را ذکر کرده و از این میزان یکسوم گردشگر برای زنان در نظر گرفتهشده است
(جدول  .)2بنابراین تعیین حجم نمونه با بهرهگیری از فرمول کوکران با خطای  0/07صورت گرفته است .حجم نمونه
برآورد شده ازاینروش 195 ،پرسشنامه میباشد .در برخی از روستاها به دلیل کم بودن حجم نمونهها ،تعداد آنها به 10
نمونه ارتقاء پیدا کرد که درمجموع  208پرسشنامه مشخص گردد .برای سنجش روایی (با دسترسی به منابع مختلف
داخلی و خارجی) و برای پایایی آن در تدوین و تنظیم پرسشنامه ،از روش آلفای کرونباخ در نرمافزار  SPSSاستفاده شد،
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که نشان از رضایتبخش بودن دادهها برای انجام تحقیق میباشد .نتایج حاصل از آن به ترتیب برای شاخصها نگرش و
انتظارات از فضاهای جذب گردشگر با  0/885ذکرشده است.
جدول شماره  .2تعداد زنان گردشگر در روستاها و نمونهها موردبررسی
روستا
اسفیواشی
مرزرود
فیروزکنده علیا
فیروزکنده سفلی
ماهفروز محله علیا
ماهفروز محله سفلی
صفرآباد
اکند
جمع

تعداد گردشگران
1600
2100
19000
17000
20000
19500
16000
18500
113700

تعداد گردشگران
زن
553
700
6333
5666
6666
6500
5333
6166
37917

تعداد
پرسشنامه
3
4
33
29
34
33
27
32
195

تعداد افزایش
نمونه
10
10
33
29
34
33
27
32
208

محدوده موردمطالعه
دهستان رودپی شرقی یکی از دهستانهای شهرستان ساری در استان مازندران است که در بخش رودپی قرار دارد .بر
اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال  ،1395جمعیت دهستان رودپی شرقی  12364نفر (در  3957خانوار) بوده است.
این دهستان دارای جاذبههای گردشگری فراوانی میباشد که هرساله پذیرایی زیادی از گردشگران داخلی در سراسر نقاط
ایران است .شکل ( )2موقعیت روستاهای موردمطالعه در این تحقیق را نشان میدهد.

شکل شماره .2نقشه روستاهای موردمطالعه
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بحث و یافتهها
از بین  208نفر زن پاسخگو؛  39/2درصد بین  55-46ساله؛ 6/7درصد بین  25-12ساله؛  11/5درصد بین  35-26ساله؛
 23/4درصد بین  45-36ساله و  18/7درصد باال  55ساله بودند .از نظر تحصیالت؛  4/5درصد بیسواد؛  17/2درصد
زیردپیلم؛  23درصد دپیلم؛  6/2درصد فوقدپیلم؛  45درصد لیسانس؛ فوقلیسانس  5/7است 12/4.درصد مجرد و 87/1
درصد متأهل بودند .ازلحاظ شغلی؛  14/8درصد دارای شغل دولتی؛  29/7درصد آزاد؛  45درصد خانهدار؛ 9/1درصد بیکار
و  4درصد دارای شغل بازرگانی بودند.
از نظر درآمد؛  54/5درصد اظهار کردند که فاقد درآمد هستند 3/4 .درصد بین  500تا  1500تومان؛  40/7درصد - 1501
 2500تومان بودند 84/2 .از پاسخگویان اظهار نمودند از وسیله نقلیه شخصی و  15/3درصد از وسیله نقلیه عمومی
استفاده کردهاند .از پاسخدهندگان خواسته شد تا نظر خود راجع به بازدید از مناطق روستایی بیان کنند؛ پاسخدهندگان
اظهار کردند؛ که  32/5درصد برای بار اول؛  37/3درصد بین  3- 2بار؛  21/5درصد بین  4تا  5بار؛  8/1درصد بیش از 5
بار از جاذبههای گردشگری روستاهای موردمطالعه بازدید کردهاند.
 82/3درصد جاذبههای طبیعی؛  13/4درصد جاذبههای تاریخی و  3/8درصد جاذبههای فرهنگی را دلیل انتخاب خود از
روستاهای موردمطالعه ذکر کردند .همچنین از آنها؛  66درصد طبیعت بکر؛ 22درصد آبوهوا و  11درصد اثرات مذهبی
را مهمترین اولویت جاذبهها دانستهاند 22/5 .درصد پاسخدهندگان در حدود  5ساعت؛  30/6درصد یکروزه؛  40/7درصد
 2روزه و  5/7درصد یک هفته را برای گذراندن اوقات فراغت در جاذبهها ذکر کردند.
از نظر محل اقامت؛  73/2درصد پاسخدهندگان در خانههای اجارهای شخصی؛  6/3درصد در منزل اقوام و  20/1درصد
بدون محل اقامت بودند .از نظر هزینه اقامت  26/3درصد پاسخدهندگان بیان کردند هزینهای برای اقامت پرداخت
نکردند؛  10درصد هزینه بین  50تا  150هزار تومان؛  35/9درصد هزینه بین  250-151هزار تومان و  27/3درصد هزینه
بین -251تا  350هزار تومان برای اقامت پرداختهاند .از نظر شاخص میزان رضایت از هزینهها؛  25/4درصد خیلی کم؛
 1/4درصد خیلی زیاد؛  16/3درصد زیاد؛  31/1درصد خوب و  22درصد گزینه متوسط را انتخاب کردند.
از نظر مبادی بین مبدأ و مقصد؛  31/6درصد گردشگران از استان مازندران؛  2/9درصد گلستان؛  9/6درصد سمنان؛ 37/8
درصد تهران؛  2/4درصد گیالن؛ 1درصد خراسانشمالی؛  2/9درصد خراسان رضوی؛  1/4درصد فارس؛ 8/6اصفهان؛ 0/5
درصد قم و  1درصد هرمزگان بودهاند.
همچنین برای بررسی سنجش انتظارت گردشگران ابتدا به بررسی ویژگیهای توصیفی شاخصها در روستاهای
موردمطالعه پرداخته شد تا مشخص شود که انتظارات زنان از فضاهای دارای جذب گردشگر تا چه اندازه است .بنابراین
لیستی شامل  45گویه برای بررسی انتظارات گردشگران (زنان) در راستای توجه به فضاهای دارای جذب گردشگر؛ در
قالب عوامل درونی و بیرونی مرتبط با نواحی روستایی به شرح جدول ( )3استخراج گردید .ازاینرو برای ارزیابی از تحلیل
( Statistics Descriptiveویژگیهای توصیفی) در چند شاخص (ورزشی ،چشمانداز محیطی ،رویدادهای محلی،
بهداشتی و درمانی ،ارتباط و تعامل ،تأسیسات ،تجهیزات ،تجاری ،دسترسیها ،مکانهای بصری ،شرایط بهره گرفته شد.
شاخص انتظارات از فضاهای روستایی با جذب گردشگر در منطقه موردمطالعه از میانگین باالیی برخوردار است و این
نشان میدهد که توجه به نگرشها و انتظارات آنها باید موردتوجه قرار گیرد.
برای سنجش میزان اهمیت هرکدام از عوامل فوق و تعیین میزان نقش هر یک از عوامل در نیازمندیهای گردشگری از
دیدگاه زنان گردشگر ،نتایج بهدستآمده در جدول ( )3نشان میدهد ،شاخصهای بهداشتی و درمانی؛ ایمنی و امنیت؛
شرایط نامساعد جوی؛ مکانهای بصری؛ دسترسیها؛ تأسیسات؛ ارتباط و تعامل؛ اطالعرسانی؛ تجهیزات؛ ورزشی؛
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رویدادهای محلی؛ چشمانداز محیطی و تجاری به ترتیب اولویتهای اول تا سیزدهم را به خود اختصاص دادهاند و این
نشان میدهد که اولویت اول تا سیزدهم از دیدگاه گردشگران زنان در فضاهای دارای جاذبههای گردشگری روستایی
خیلی مهم میباشد .همچنین جدول ( )3نشان میدهد که میانگین کل شاخصها باالتر از مبانی نظری تحقیق ( )3است
و نشان میدهد که پاسخ به نگرش و انتظارات زنان گردشگر ،راهبردی اساسی است که بهوسیله خودزنان گردشگر و
همکاری بین آنها و مردم محلی و سازمانها و ارگانهای دولتی انجام خواهد گرفت .رفع این نیازها دربرگیرنده ابعاد
مختلفی از نیازهای فردی ،روانی ،اجتماعی و زیستی افراد است .با توجه به انتظارت و نیازمندیهای زنان در حوزه
گردشگری میتوان بیان کرد که مکانهای دارای جذب گردشگر باید دارای کلیتی باشند که مشتمل بر بخشها ،اجزاء و
عناصر متعدد و پیچیده همانند جاذبهها ،مراکز اقامتی ،حملونقل ،تأسیسات زیربنایی ،خدمات ،اطالعات ،تبلیغات،
بازارهای داخلی و ...باشند که در ارتباط متقابل با همدیگر و برخورداری از شبکه ،سلسلهمراتب ،ساختار ،کارکرد و ...جایگاه
خود را در بازار رقابتی در سطوح مختلف محلی ،منطقهای به دست میآورد؛ بهعبارتدیگر دیگر مکانهای گردشگری از
جاذبهها ،هتلها و خطوط زمینی و دیگر عناصر بهصورت مجزا تشکیل نشده است که هر بخش بدون ارتباط و تعامل با
سایر بخشهای تشکیلدهنده سیستم گردشگری ،بتواند به موفقیت برسد؛ بلکه کلیتی است (همانند یک سیستم) که
پویایی آن در سایه ارتباط متقابل و سازنده اجزا و عناصر تشکیلدهنده آن در بازار رقابتی به دست میآید .دو بخش اصلی
سیستم گردشگری که چرخه ،حرکت و پیشرفت گردشگری را در یک مکان شکل میدهد ،عرضه و تقاضا است؛ تقاضا
شامل تمامی گردشگران متقاضی گردشگری از مبدأهای مختلف ملی و بینالمللی به مقصد موردنظر میباشند که
بازارهای هدف گردشگری آن مکان را تشکیل میدهند .عرضه مشتمل بر جاذبهها ،واحدهای اقامتی ،حملونقل ،خدمات،
تسهیالت و تأسیسات گردشگری و ...یک مکان /منطقه و ...میباشند که موجب جذب گردشگران از سطوح فوقالذکر
میگردد .ارتباط سازمند این دو بخش اصلی گردشگری در سایه برنامهریزی و سازماندهی ایجاد میگردد .به همین دلیل
در این تحقیق تالش شد که از شاخصهای کلی در راستای انتظارات زنان در مکان گردشگری استفاده شود.
جدول شماره  .3اولویتبندی متغیرهای نیازمندی زنان گردشگر از فضاهای دارای جذب گردشگر روستایی
میانگین

انحراف معیار

واریانس

اولویتها

شاخصها
ورزشی

3/511

1/00

1/00

10

چشمانداز محیطی

3/501

1/09

1/20

12

رویدادهای محلی

3/498

1/08

1/178

11

بهداشتی و درمانی

4/256

0/266

0/071

1

ارتباط و تأمل

4/342

0/567

0/322

7

تأسیسات

3/647

0/527

0/278

6

تجهیزات

4/149

0/727

0/529

9

تجاری

3/632

1/207

1/457

13

دسترسیها

4/251

0/464

0/216

5

مکانهای بصری

4/399

0/264

0/214

4

شرایط نامساعد

4/386

1/449

0/202

3

ایمنی و امنیت

4/236

0/333

0/111

2

اطالعرسانی

3/505

0/635

0/404

8
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در ادامه پژوهش بعد از تجزیهوتحلیل ویژگیهای توصیفی پاسخگویان و شاخصهای تحقیق ،برای پاسخ به سؤاالت از
آماره استنباطی استفادهشده است تا مشخص شود کدام متغیرها نشاندهنده بیشترین انتظارات زنان گردشگر از فضاهای
جذب گردشگری روستایی است .همانطور که جدول ( )4نشان میدهد برای بررسی تفاوت معناداری رتبهای متغیرهای
به کار گرفتهشده از دیدگاه زنان گردشگر استفاده شد تا میزان اهمیت آنها مشخص گردد .لذا برای بررسی این موضوع
از آزمون فریدمن استفادهشده است .بهطوریکه بر اساس این آزمون ،از دیدگاه گردشگران در شاخصهای لذت ،آسایش
و حفاظت در سطح آلفا  0/01تفاوت معناداری وجود دارد .بررسی میانگین رتبهای دادهها نشاندهنده باال بودن انتظارات
از شاخصهای لذت ،آسایش و حفاظت در روستاهای موردمطالعه است .با توجه به نتایج آزمون فریدمن میتوان نگرش و
انتظارات گردشگران از فضاهای جذب گردشگری روستایی را به شرح زیر بیان کرد:
-1در گروه متغیرهای محافظت در شاخص دسترسیها (سهولت رفتوآمد به جاذبهها؛ خوانایی مسیرهای مختلف روستا؛
وجود مسیرهای دسترسی مناسب به جاذبههای گردشگری؛ عالئم راهنمای مسیرهای گردشگری)؛ مکانهای بصری
(زیباسازی مکانهای گردشگری؛ زیبایی محیط و بافت روستا؛ روشنایی اطراف جاذبهها)؛ شرایط نامساعد جوی (داشتن
مکانهای مناسب برای حفاظت از مخاطرات طبیعی مانند سرما ،گرما ،داشتن مکانهای مناسب برای حفاظت از
مخاطرات طبیعی دما ،رطوبت ،داشتن مکانهای مناسب برای حفاظت از مخاطرات طبیعی رگبار و رعدوبرق ،وزش باد)،
ایمنی و امنیت (احساس آرامش و آسودگی خاطر از مقصد ،افزایش امنیت در مقابل جرائم ،کاهش بزهکاری ،برقراری
امنیت توسط پلیس در جاذبهها ،ایمنی ساختمان و مساکن اجارهای ،افزایش امنیت با ایجاد خدمات تأسیسات زیربنایی،
کاهش آلودگی صوتی بهوسیله موتورسوارها ،نظارت بر قیمت کاالها و خدمات) و اطالعرسانی (دسترسی آزاد به اطالعات
مربوط به نحوه اداره صنعت گردشگری در مقصد ،معرفی جاذبهها توسط راهنمایان گردشگری محلی ،اطالعرسانی و
دادن آگاهی از مخاطرات محیطی در اطراف جاذبهها ،دسترسی به اینترنت در مناطق دارای جاذبه) با میانگین رتبهای
 2/37باالترین حد مطلوبیت را نسبت به دیگر شاخصها کسب کرده است؛ این شاخص ،مهمترین انتظار زنان گردشگر
در محدوده موردمطالعه است و مسئولین روستاها و سازمان میراث فرهنگی و صنایعدستی شهرستان باید توجه ویژه به
آن داشته باشند و با بسترسازی ،زمینه فراهم کردن این شاخصها را به وجود آورد.
 -2در گروه متغیرهای آسایش ،شاخصهای بهداشتی و درمانی (ایجاد زباله در سطح روستا و جاذبههای اطراف آن ،ایجاد
فضای مناسب درمانگاه سیار برای عموم مردم ،پاکیزگی محیطی و همکاری در این زمینه توسط مردم و مسئولین ،نظارت
و بهداشتی کردن غذاها) ،ارتباط و تعامل (برخورد مناسب مردم محلی با گردشگران ،همکاری مردم محلی با گردشگران
برای تفریح و اوقات فراغت ،مشارکت و همکاری مردم در جهت پذیرش گردشگر) ،تأسیسات (دسترسی به حملونقل
عمومی) ،بهبود کیفیت راه ارتباطی (خاکی ،شنی ،آسفالته) ،ارائه خدمات اقامتی به گردشگران (هتلها و اتاقهای
مهمانپذیر ،دسترسی به پمپبنزین در فاصله مناسب) ،تجهیزات (توسعه زیرساختهای ارتباط جادهای ،دسترسی به
خدمات بانکی (عابر بانک) در روستاهای دارای جاذبه گردشگری ،داشتن خدمات پذیرایی بینراهی و مکان دارای جاذبه
گردشگری) و تجاری (دسترسی به مراکز تجاری محلی و خردهفروشی ،دسترسی به بازارهای غیردائمی (بازار روز،
هفتگی) ضروری شناخته شد ،میانگین متغیرهای این شاخصها از دیدگاه زنان گردشگر در معیارها سهگانه در حدود
 2/18باشد.
 -3در گروه متغیرهای لذت ،شاخصهای ورزش و اوقات فراغت (دسترسی به محیطهای ورزشی در کنار جاذبههای
گردشگری ،فراهم کردن امکانات و خدمات ورزشی در کنار جاذبههای گردشگری ،امکانات تفریحی سرگرمکننده برای
گردشگران) ،چشمانداز محیطی (دسترسی به کوهستان و جنگلهای اطراف روستاها ،دسترسی به مناطق ساحلی،
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دسترسی به آبشارها و رودخانهها ،بازدید از حیاتوحش و پرندگان) و رویدادهای محلی (برگزاری جشنها و شادیهای
محلی ،برگزاری جشنوارههای موسیقی ،برگزار جشنهای دینی و آیینی) دارای میانگین  1/45است.
جدول شماره  .4معناداری تفاوت میانگین رتبهای معیارهای نمونه بر اساس آماره آزمون فریدمن
دیدگاه گردشگری (زنان)
تعداد

میانگین رتبهای فریدمن

معیارها
لذت

208

1/45

آسایش

208

2/18

محافظت

208

2/37
96/580

کای دو

2

درجه آزادی

0/000

سطح معناداری

با توجه به اینکه متغیرهای تحقیق از ترکیب شاخصهایی در طیف لیکرت حاصلشدهاند ،مقیاس رتبهای به مقیاس
فاصلهای تغییریافته است (اصغرپور ماسوله .)22 :1392 ،بهمنظور بررسی نرمال بودن توزیع صفات شاخصها و متغیرها از
خطای استاندارد ضرایب چولگی و کشیدگی استفاده شد .بدینصورت که اگر مقدار این خطا کوچکتر از  -2و یا بزرگتر
از  +2باشد ،در آن صورت فرض نرمال بودن توزیع رد میشود (حبیب پور و صفری .)191-190: 1388 ،همچنین چنانچه
ضرایب چولگی و کشیدگی بین  -1.5و  +1.5باشد توزیع شاخصها و متغیرهای تحقیق نرمال میباشد (جدول .)5
جدول شماره  .5نتایج آزمون نرمال بودن
شاخصها
ورزشی
چشمانداز محیطی
رویدادهای محلی
بهداشتی و درمانی
ارتباط و تعامل
تأسیسات
تجهیزات
تجاری
دسترسیها
مکانهای بصری
شرایط نامساعد
ایمنی و امنیت
اطالعرسانی

کشیدگی
خطا
-0/594
-0/646
-0/655
0/170
-0/858
-0/659
-0/651
-0/395
-0/621
-0/592
-0/361
-0/356
-0/719

چولگی
ضریب
0/169
0/169
0/169
0/169
0/169
0/169
0/169
0/169
0/169
0/169
0/169
0/169
0/169

خطا
-0/979
-1/127
-0/940
0/394
-0/843
0/261
-0/412
-0/997
-0/226
-0/208
-0/116
-0/051
-0/870

نتیجه آزمون
ضریب
0/336
0/336
0/336
0/336
0/336
0/336
0/336
0/336
0/336
0/336
0/336
0/336
0/336

نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است
نرمال است

با توجه به نرمال بودن دادهها ،از آزمونهای  tتک نمونهای استفادهشده است .همانطوری که جدول ( )6نشان
میدهد انتظارات زنان از فضاهای جذب گردشگر روستایی موردبررسی و سنجش قرار گرفت ،لذا گویههای موردنظر
تحقیق در  13گروه دستهبندیشدهاند .تحلیل دادههای گردآوریشده از طریق پرسشنامه در روستاهای نمونه ،از دیدگاه
پاسخگویان بر اساس آزمون  tتک نمونهای مبین باال بودن انتظارات مردم از شاخصهای فضاهای جذب گردشگری
روستایی میباشد .بنابراین این میزان برای تمامی ابعاد باالتر از شرایط مطلوب ( )3ارزیابیشده است و سطح معناداری آن

منظم اسماعیلپور /تحلیل نگرش و انتظارت زنان گردشگر از فضاهای جذب گردشگری روستایی…

1013

نیز برای همه شاخصها کامالً معنادار است .یافتههای تحلیل نشاندهنده نقش تعیینکننده و توجه به شاخصهای
فضاهای جذب گردشگری روستایی در منطقه موردمطالعه به شمار میآید .بهطوریکه شاخصهای کیفیت بصری با
میانگین  4/39و شرایط نامساعد جوی با میانگین  4/38بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادند .البته تمام شاخصهای
موردنظر از حد متوسط باالتر بود و این نشاندهنده اهمیت توجه به نگرش و انتظارات زنان گردشگر از فضاهای دارای
جذب گردشگر روستایی است.
جدول شماره  .6معناداری تفاوت از حد مطلوب شاخصهای فضاهای جذب گردشگری روستایی
حد متوسط3 :
شاخصها
ورزشی
چشمانداز محیطی
رویدادهای محلی
بهداشتی و درمانی
ارتباط و تعامل
تأسیسات
تجهیزات
تجاری
دسترسیها
مکانهای بصری
شرایط نامساعد جوی
ایمنی و امنیت
اطالعرسانی

میانگین

آماره آزمون
t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

تفاوت از حد
مطلوب

3/511
3/501
3/498
4/256
4/342
3/647
4/149
3/632
4/251
4/399
4/386
4/236
3/505

7/352
6/850
6/624
68/022
34/134
17/725
22/786
7/554
38/838
43/604
44/516
53/517
11/473

207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207
207

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

0/511
0/501
0/498
1/256
1/342
0/647
1/149
0/632
1/251
1/399
1/386
1/236
0/505

فاصله اطمینان  95درصد
پایینتر
0/374
0/351
0/350
1/219
1/265
0/575
1/049
0/467
1/187
1/335
1/324
1/191
0/418

باالتر
0/648
0/651
0/466
1/292
1/420
0/719
1/248
0/797
1/314
1/462
1/447
1/282
0/592

نتیجهگیری
همانطوری که در طرح مسئله و مبانی نظری اشاره شد امروزه نواحی روستایی دارای فضاهای مناسبی برای گذران
تفریح و گردشگری هستند .این مطالعات نشان میدهد که عوامل متعددی بر تصمیمگیری زنان گردشگر برای سفر
اثرگذار است .باوجود توان جذب گردشگر در روستاها ،ارتقای مؤلفههای کیفی فضاهای عمومی روستاها و استفاده مطلوب
از این توانها برای جذب زنان گردشگر از اهمیت قابلمالحظهای برخوردار است .با بهرهگیری از استعدادهای بالقوه
بهعنوان نقاط قوت ،ازلحاظ تاریخی و فرهنگی ،داشتن جاذبههای طبیعی بهعنوان فرصت برای توسعه صنعت گردشگری
میباشد و با حذف نقاط ضعف و حل مشکالت زمینه بهبود امکانات زیربنایی (شبکه حملونقل عمومی ،بهبود کالبد
روستا) و فضاهای عمومی روستایی (امکانات و عناصر مصنوع فضاهای همگانی روستایی ،تأسیسات و تجهیزات) ایجاد
ایمنی و امنیت فضاهای مورد بازید گردشگران و جلوگیری از اثربخشی تهدیدها (فرسودگی عناصر سازماندهیشده
مصنوعی و طبیعی فضاهای شهری) بتوان قدمی ارزشمند در نقشآفرینی فضاهای همگانی روستایی برای بهبود انتظارات
و نیازهای زنان گردشگر برداشت .در تحقیق حاضر با مبنا قرار دادن انتظارات زنان از مکانهای عمومی جذب گردشگر،
تالش شد تا به بررسی نیازهای آنان پرداخته شود .درمجموع  13شاخص بهعنوان چارچوب نظری تحقیق در نظر گرفته
شد .برای هر یک از این شاخصها؛ معیارهای مرتبط با انتظارات زنان از فضاهای گردشگری روستایی مطرح شد و در
روستاهای نمونه تحقیق سنجیده شده است .ازآنجاکه برای سنجش شاخص از آزمون توصیفی (میانگین؛ انحراف معیار و
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واریانس) و استنباطی (فریدمن و  tتک نمونهای) استفاده شد ،نتایج آزمون فریدمن و  tتک نمونهای ضرورت رسیدگی
هرچه بیشتر به شاخصی است که بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است .بر اساس یافتههای تحقیق گروه
متغیرهای محافظت با میانگین رتبهای  2/37و گروه متغیرهای آسایش با میانگین  2/18و گروه متغیرهای لذت با
میانگین  1/45نشان میدهد که توجه به نیازهای زنان گردشگر در فضاهای عمومی خیلی مهم است و باید زمینه تقویت
این فضاها در مناطق روستایی را فراهم کرد .یافتههای آزمون  tتک نمونهای نشان داد که سطح معناداری برای همه
شاخصها وجود دارد .بهطوریکه در شاخصهای کیفیت بصری با میانگین  4/39و شرایط نامساعد جوی با میزان 4/38
بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است .میانگین شاخصهای موردبررسی از دیدگاه زنان گردشگر خیلی باالست
و انتظار میرود که به نیازهای اولیه گردشگران از قبیل امکانات اقامتی ،استراحتگاهی ،آگاهی و اطالعرسانی و ایجاد
امنیت در فضاهای جذب گردشگری روستایی موردتوجه قرار گیرد .نتایج تحقیق با یافتههای مهدوینیا (،)1391
جهانبین ( ،)1395حبیبی و نیکپور ( )1396همسو است که بیان میکند توجه به نگرشها و انتظارات گردشگران
بخصوص زنان خیلی مهم است .نتایج کلی پژوهش حاکی از آن است که توجه به نگرش و انتظارات زنان گردشگر
میتواند راهحل مفیدی برای شناسایی و ارزیابی اولویتهای رسیدگی به فضاهای جذب گردشگری باشد ،چراکه این
روش با همبستگی بین شاخصها از برداشتهای ذهنی در تعیین شاخصها جلوگیری میکند و نتایج دقیقتری را از
دادههای عینی وضع موجود ارائه میدهد .ازاینرو نتایجی که از این تحقیق بهدستآمده است را میتوان بهمنزله الگوی
مطلوب فضاهای جذب گردشگری روستایی به کار برد .بنابراین با توجه به یافتههای پژوهش پیشنهادهای زیر برای
روستاهای جذب گردشگری ارائه میشود.
 به متغیرههای گروه محافظت توجه ویژهای شود؛ زیرا فضاهای دارای جذب گردشگری روستایی در دهستان رودپی
شرقی در شهرستان ساری عمالً در مسیر جذب گردشگران است و نیازمند گامی است که زمینه را برای ایجاد
امنیت و آگاه کردن از شرایط نامساعد جوی در این منطقه فراهم کند و نیازهای گردشگر را موردتوجه قرار دهند.
 با توجه به اهمیت نگرش و انتظارات زنان گردشگر از فضاهای دارای جذب گردشگر روستایی؛ در نظر داشتن
شرایط جغرافیایی  -فضایی پیش از پیش آشکار میشود .این امر در برآورده ساختن تناسبات مورد انتظار گردشگران
از فضاهای جذب گردشگری روستایی نقش مهمی ایفا میکند.
 به شاخصهای کیفی بصری که جزء اولویتها و نیازهای زنان گردشگر در دهستان رودپی شرقی بود توجه ویژهای
شود.
 ایجاد انگیزه برای ترغیب بخش خصوصی به سرمایهگذاری و ارائه خدمت در فضاهای عمومی جذب گردشگر با
استفاده از خطمشیها و مشوقهای مناسب مانند معافیتهای مالی و تسهیالتی کمبهره با اقساط بلندمدت برای
ارائه خدمات به زنان گردشگر
 توجه جدی مدیران گردشگری شهرستان ساری به پیشرانهای موثر بر فضاهای جذب گردشگری
 تقویت و ارتقای سیستمهای مدیریت توسعه پایدار گردشگری و ارائه آموزشهای مختلف به مدیران و زنان
گردشگر محلی در سطوح مختلف اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی
تقدیر و تشکر
بنا به اظهار نویسنده مسئول ،این مقاله حامی مالی نداشته است.
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