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نش آن در است که خوا ییفضا متنی دهندهدر عصر پسامدرن و شکل یاز گردشگر ییفضا یالگو کی عت،یبر طب یمبتن یگردشگر

 انیم نی. در اردگییگردشگران صورت م یمتفاوت از سو هایزهی)ساحل، جنگل، کوه، چشمه و..( با انگ یعیسفر به نقاط طب رامونیپ

گ گردد که اغلب بزر یاطراف شهرها یراشهریپ یمنجر به توسعه فضاها تواندیم طیبر مح کمحا یعیطب یگردشگر هایانیاثرات بن

در توسعه  یعیطب یگردشگر ایهانیاثرات بن نییتب باهدفمقاله حاضر  سان،نی. بدکندیم دایپ ینیروستا به شهر نمود ع شدنلیتبدبا 

شد.  یاست طراح قرارگرفته یکوهستان ایبروجرد در منطقه شهرستان یلومتریک 12که در  ییمنطقه ونا یراشهریپ یمقاصد گردشگر

و  ،یاز نوع کاربرد قیحقتاست. روش  شدهلیتبدتوسعه در ابعاد مختلف از روستا به شهر  لیبه دل 1398از سال  یراشهریمنطقه پ نیا

نفر و دسته   4649تعداد  منطقه به نیاول: ساکن هدست دادندیم لیپژوهش را دو گروه تشک یبود. جامعه آمار یلیـ تحل یفیتوص وهیبه ش

 یآورشد. ابزار جمع نییعنفر ت 380حجم نمونه به تعداد  ،یرگیپس از انجام نمونه تیدرنهابودند که  ییبه ونا یدوم گردشگران ورود

و  ییبودند که روا یتیریو مد یطیمحستیز ،یاقتصاد ،یاجتماع یهاانیو در چهار بعد بن هیگو 53متشکل از  ایها، پرسشنامه-داده

 ریمس لیچندگانه و تحل ونیرگرس رسون،یپ یمبستگها از آزمون هداده لیتحل یآمد.  برا به دست 7/0آن در همه ابعاد باالتر از  ییایپا

مطلوب  نسبتا   تیر وضعد یعیطب یگردشگر هایانیاز نظر بن یینشان داد که منطقه ونا هاافتهیاستفاده شد.  SPSS26 افزاردر نرم

 تیموقع د،یدج یاقتصاد هایکشف فرصت ،گذاریهیسرما هایفرصت ،یانسجام اجتماع ،یمشارکت اجتماع ریمتغ 10قرار دارد.  

درصد  99با  یماتخد هایو فرصت ،یارتباط هایفرصت ،یکالبد ریمتغ ،یابیو بازار یغاتیخدمات تبل ،ییفضا تیموقع ،ییایجغراف

نشان داد که  ونیرسرگ لیتحل جینتا ن،یبروجرد دارند. همچن یراشهریپ یبا توسعه مقاصد گردشگر یمعنادار ورابطه مثبت  نانیاطم

مشارکت  ،ییضاف تیموقع ،گذاریهیسرما های)فرصت ریمتغ 5توسط  ییدر منطقه ونا یتوسعه مقاصد گردشگر راتییدرصد تغ 7/96

اثرات  نییاز تب آمدهدستبه یعلّ یالگو انیم نی. در اشودیم نییو تب ینیبشی( پیدکالب ریو متغ یابیو بازار یغاتیخدمات تبل ،یاجتماع

بر توسعه مقاصد  میرمستقیغ و میاثرات مستق نیشتریب یدارا یطیمحستیزو  یاقتصاد ،یاجتماع ،یتیریمد یهاانیبن بینشان داد به ترت

 ( بروجرد هستند.یی)منطقه ونا یراشهریپ یگردشگر

                                                           
1  E- Mail: moradi.ho@lu.ac.ir 
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 مقدمه
طی  تدریجا   و داشته وجود انسانی جوامع در خود خاص اشکال با رزمانید از که است روندی گردشگری

-جهانی هایبنیان از یکی عنوانبه اکنونهم و است پیموده حاضر عصر تا را خود تکاملی سیر تاریخی مراحل

 و سفر اساسی عامل بنیاد بر عموما  پدیده این شود.می شناخته زمان -فضا یفشردگدرهم بارز و نماد سازی

است  انسان اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، روانی، گوناگون نیازهای زاده خود که قرار دارد جابجایی

، متأثر از تحوالت پس از مدرنیته، نیبنیدرا(. 1: 1395جهرمی، به نقل از مقدسی؛ 82: 1398)جمشیدزهی و مرادی، 

 ییوکارهاکسبدهد محیط افراد را هنگام انتخاب مقصد و یا فعالیت شکل می یکی از روندهایی که فرآیند تفکر

توسعه و رشد  کنندهنییتعکند و این امر یکی از عوامل مهم را در جوامع محلی تداعی می هاآنباشد که حضور می

 دهدمی شانن (. تحقیقات353: 1399و همکاران،  روزبهانیگردد )تقاضای گردشگری در جوامع محلی تلقی می

 جمعیت میراث فرهنگی و و فردگرایی شخصی، ارتباط مانند اصالت، هاییویژگی از روستایی نظیرهای بیمحیط که

 از (.300: 2000 ،2همکاران و النگ ؛152: 2004 ،1گارتنر)کند است پشتیبانی می رشد حال در سرعتبه که شهری

 فرزین) است گرانهتوسعه هایبرنامه و هاسیاست موردتوجه همواره پاك صنعت یک در جایگاه صنعت این سویی

 بردهنام در جهان اقتصادی رشد و توسعه هایراه نیترمهم از یکی در جایگاه آن از که ،(2: 1392 و همکاران،

. است داشته جهان فرهنگی و اقتصادی، اجتماعی وضعیت بر زیادی تأثیرات اخیر هایسال در صنعت این. شودمی

 فرهنگی، میراث حوزة در گذاریسرمایه کمک به جهانی، صلح به کمک ای،منطقه تعادل ارزآوری، اشتغال، ایجاد

 گردشگری هایجاذبه دارای روستایی نواحی توسعه ،وحشاتیح هایزیستگاه بهسازی به کمک محیط، بهسازی

 دخیلی و موسوی صدر)است  بوده صنعت این مزایای ازجمله آن، مانند و جمعیت رفتاز برون  جلوگیری و

 (.124: 1386 کهنموئی،

و  انهیماجراجو یگردشــگر یی،روســتا یگردشــگر ی،عیطب یهمچون گردشــگر یگردشــگر دیجد یهاگونه

سبتا  پا نهیهز ،کاربر بودن تیماه برهیبا تک یکشاورز یگردشگر و  نییتخصص پا ی،شغل یهافرصت جادیا ،نیین

 ییدر مناطق روســتا ژهیوبه افزودهارزشو کســب  ینیکارآفر یرا برا نهزمی ،توجهقابل یرقابت مزیت از یبرخوردار

گرفته در عصـــر شـــکل یگردشـــگر یفضـــا یاز الگوها یکی (.3: 1394)منوچهری  آورندیفراهم م یرامونیو پ

شگر سامدرن گرد شدیم یگردعتیطب ای عتیدر طب یپ ضا یالگو نیا .با شگران به  کردیرو رندهیدربرگ ییف گرد

 رونیازا .مدنظر دارد عتیطب ای یعیطب طیکه گردشــگر از ســفر به مح باشــدیمتفاوت م یهازهیو انگ یعیطب طیمح

ها آن ریکوه و نظ ،جنگل ،مثال ســاحلعنوانبه تواندیکه م ردیگیبرمرا در  یعیطب طیمح الگو نیا ییگســتره فضــا

تجربه  ،فضا نیکه در ا باشدیم یاز گردشگر یمتفاوت یهاگونه رندهیدربرگ یاز گردشگر فضاییالگو  نیا .باشد

شگر سب م یگرد شگر،سمیشامل اکو تور تواندیها مگونه نیا کنندیک شگرگر یی،ایدر یگرد ش ید و  یورز

شد هانیا رینظا شگر .با صادرات ،عتیبر طب یمبتن یگرد س یصنعت  شدیدر جهان م یمهم اریب  یدر جوامع غرب. با

ـــافرت به منظور تجربه طب ـــتقبال ز یادهیپدو  بوده یقدمت طوالن یوحش دارا عتیمس ـــت که مورد اس  یادیاس

ستواقع شگر نیا(. 1398)ترنج،  شده ا ساز تواندیم ینوع گرد سان یمردم محل یدر توانمند سعه منابع ان  ی،و تو
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شتنوع صاد یبخ شد آن یاقت صت ،و ر ضل ب ی،شغل یهاخلق فر ستانداردها یارتقا ی،کاریحل مع از  یزندگ یا

ــکاف ب یخدمات اجتماع نیتأم قیطر ــهر ینواح نیو پر کردن ش ــتاییر وی ش مختلف و کاهش  یهانهیدر زم وس

شد یاشهرها نقش عمدهمهاجرت به کالن شته با شگر نیبنابرا (.39: 1387)مهدوی و همکاران،  دا  یعیطب یگرد

ـــت یاز نابود یریجلوگ یابزار مطلوب برا ـــهریامروز یهاا و مقابله با چالشروس ـــعه مناطق پیراش  یتلق ی و توس

ــفانه عل .گرددیم ــورت گرفته در برخ یهاتیفعال رغمیمتأس ــتان یص ــور یهااس ــت  جیجهت ترو ،کش و کاربس

 راثیو حفظ م ییزاتوســعه و اشــتغال یمحتو یبر فراخوان یمبتن ییدر مناطق روســتا یگردشــگر دیجد یهاگونه

آن  گاهیجا نیبم ،آن ریعوامل مؤثر بر اثرپذ هیکل یریکارآمد که ضمن دربگ یالگو کیفقدان  انهمچن یی،روستا

 (.1397)احمدی،  گرددیمالحظه م ،باشد زین

ـــتره  ـــ نیزمرانیادر گس آن هنوز  یهاها از نظر دورمانده و جلوهآن یهاییباید که زنوجود دار یاریمناطق بس

سافران و مهمانان داخل برای شگران و م شناخته یو خارج یگرد ست نا ستان را م .ا ستان لر  نیدر زمره چن توانیا

ــت ا یمناطق ــتان به دل نیدانس ــتن ز لیاس ــت ی،عیطب یهاییبایداش در بخش  ژهیو یهاینخورده توانمندبکر و دس

گرفته  دکوهیو سف ینکوه و گراشتران دهیسر به فلک کش یهالرستان از کوه یعیطب یمایس.دارد یعیطب یگردشگر

هستند که  ییبایز یاندازهاچشم یهمه و همه دارا ،بایز یآبشارها ورودها ،سرسبز و پر آب یهاها و درهتا دشت

اســتان لرســتان با دارا بودن  یشــهرســتان بروجرد در شــمال شــرق .داردیوا م نیو تحســ یرا به شــگفت یانندهیهر ب

و  ینیشـــهرنشـــ لیاصـــ یو فرهنگ یخیتار یهاو جاذبه یمیمطلوب اقل طیشـــرا ی،متنوع و غن یعیطب یهاعرصـــه

ــتا ــتقرار در محور ارتباط یی،روس ــور و هم یو اس ــتان یجوارمنطقه غرب کش از  یکی نو همدا یمرکز یهابا اس

ستعد برنامه ینواح شگر یزیرم سعه گرد شدیم یو تو ش نیا .با ستان در بخ ستان یشهر زاگرس  یاز منطقه کوه

ــمال ــت ا یش ــامل کوه نیاس ــ یهامنطقه ش  یهاکوه شیو پ ،در مرکز الخوریمرتفع زاگرس در غرب و جنوب س

ست و دارا یداخل شمال ا شرق و  ستان یوهواآب یزاگرس در  ستان یمعتدل کوه ستان یهابا تاب  یهامعتدل و زم

  )استانداراستفراهم کرده  ییهمچون منطقه ونا یسرسبز یعیطبداشتن مناطق  یرا برا نهیامر زم نیسرد است و هم

  (.1397لرستان، 

 یشمال غرب یلومتریک 12و شهرستان بروجرد در استان لرستان است و در  نانیاز توابع بخش اشتر ییمنطقه ونا

 یهاتیبا توجه به ظرف .(27: 1396)رحمانی و همکاران،  قرارگرفته اســت یکوهســتان یاشــهر بروجرد و در منطقه

 شدنلیتبدساکنان و  یزندگ تیفیحاصل از آن و بهبود ک ییمنطقه و تردد گردشگران و درآمدزا نیا یگردشگر

 یو بر توســعه مقاصــد گردشــگر یعیطب یگردشــگر یهاانیبناثرات  ییشــناســا 1398از روســتا به شــهر در ســال 

ها موجبات رشــد صــنعت از آن شــتریب یوربهره منظوربه هاتیقابل نیشــناخت انماید. پیراشــهری ضــروری می

 ی،فرهنگ ی،اقتصــاد ی،اعم از اجتماع داریفراهم آورده و به توســعه پاپیراشــهری بروجرد  هیرا در ناح یگردشــگر

ـــتغال و درآمدزا جادیا ی،نیکارآفر ـــانعدم مهاجرت و خدمات یی،اش ما عل .کندیکمک م یرس وجود  رغمیا

نبود  ی،گردشــگر یهااز جاذبه نهیبه یورعدم بهره رســدیبه نظر م ییدر منطقه ونا اریبســ یگردشــگر یهاتیقابل

 ســتیزطیمح یمنطقه را کاهش داده و برا یهایتوانمند یوربرنامه مدرن بهره کیو نبود  رســاختیامکانات و ز

ی گردشگری طبیعی هاانیبناساسی است که  سؤال. این پژوهش درصد پاسخگویی به این شده است نیخطرآفر

شهری  تواندیمچگونه  صد گردشگری پیرا ستقیم مؤثردر توسعه مقا ستقیم و غیرم شد؟ و به عبارتی اثرات م آن  با
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در  شدهانجامهای پژوهش نیترمهمای از ( خالصه1؟ در جدول )اندکدمهری در توسعه مقاصد گردشگری پیراش

عوامل مؤثر بر توسعه مقاصد گردشگری پیراشهری  نیترمهم، یموردبررساست. طبق مطالعات  شدهارائهاین زمینه 

صیتی و  شخ صادی و  توان به برخی از قرار دارند که می یشناخت تیجمعاغلب در قلمرو رویکردهای محیطی، اقت

شاره کرد. 1زیر در جدول ) صورتبه هاآنترین مهم گردد در کمتر پژوهشی به تبیین که مالحظه می طورهمان( ا

شگری طبیعی در نواحی مختلف ت بنیاناثرا ست. شدهپرداختههای گرد شان 1شکل ) ا ( مدل مفهومی تحقیق را ن

 دهد.می

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

مؤثر بر توسعه اقتصاد گردشگری با رویکرد  شدهاستخراجهای . خالصه پیشین پژوهی متغیرها و مؤلفه1جدول 

 کارآفرینی

 نتایج تحقیقعنوان  محقق )سال( ردیف

1 
زاده و شریف

 (1381مرادنژاد )
 ییروستا سمیتور داریتوسعه پا

 یگردشگر نیدهد که بینشان م قیتحق جینتا

و کاهش مهاجرت  یکاریو رفع ب ییروستا

 دارد. وجود یرابطه معنادار ییروستا

2 
شوهانی و همکاران 

(1397) 

توسعه  یبرا یطیتوان مح یابیارز

 المیدر شهرستان ا یگردعتیطب

به  دیبا یحیتفر یهاجنبهکه در کنار  افتندیدر

 یتوجه کاف زین یو آموزش یحفاظت یهاجنبه

 یهاجاذبه ،از مناطق دینشان داد تا عالوه بر بازد

هم حفظ شود و منجر به توسعه  هیناح یعیطب

 .منطقه گردد داریپا
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 (1381مهدوی ) 3

 رامونیپ ییروستا یدر نواح سمینقش تور

، )مطالعه کیارائه مدل استراتژ و شهرها

 ک(چدهستان لواسان کو یمورد

رابطه گسترش  انگرینما قیتحق نیا جینتا

 شیبا اشتغال زنان و جوانان و افزا یگردشگر

 یسازساختماندر بخش  یشغل یهافرصت

 .است

4 
 همکاران و طالب

(1389) 

تعاملی گردشگری روستایی با  یزیربرنامه

رهیافت ارزیابی مشارکتی روستایی 

 سردابه» آبادلیوکروستای  موردمطالعه

جامع  دنیو رونق بخش ییروستا یگردشگر نیب

 .وجود دارد یمعنادار یوستگیو اقتصاد روستا پ

5 
شهیدی و همکاران 

(1388) 

 ینواح یزیردر برنامه مسیتور راتیتأث یبررس

 لواسانیی روستا

از  عالوه بر استفاده قیتحق نیا جینتا یبر مبنا

توجه به بخش  ،امکانات موجود منطقه

 ،امکانات عیو توز یگذارهیسرما ی،خصوص

 یرساناطالعآموزش و  ی،غاتیامکانات تبل جادیا

 .است قیتحق نیدر ا یبه مردم از نکات ضرور

6 
ی جمعه پور و احمد

(1390) 

یی روستا داریپا شتیبر مع یگردشگر ریتأث

 غان ساوجبالغ()مطالعه موردی: روستای بر

 ینشان داد که گردشگر قیتحق نیا محلیج ینتا

برغان عالوه بر به وجود آمدن  یدر روستا

و  یاجتماع یمنف راتیتأث یاشتغال در موارد

 به همراه داشته است یطیمحستیز

 (1394ریاحی ) 7

در  ییروستا یتوسعه گردشگر یبررس

 یبه مطالعه مورد ،شهرستان سرپل ذهاب

 پاطاق یروستا

عامل توسعه  ،شدهییشناسا شش عامل

عامل  نیترمهم عنوانبه یرساختیز _یخدمات

درصد است  3/40و توانسته است و  شدهمطرح

 نیدر داخل ا .کند نییرا تب واریانس تحقیق

در  یماندگار زهیانگ شیافزا یرهایعامل متغ

به  یشهر یمهاجرت از نواح شیروستا و افزا

 .هستند ترمهمو  ثبتم ییروستا ینواح

 (1398فرهادی ) 8

و  ییروستا یتوسعه گردشگر نیرابطه ب

 یروستاها یمورد :مطالعه) یاجتماع هیسرما

 (شهرستان بروجرد یهدف گردشگر

 ییدر توسعه روستا یدیجد کردیرو یگردشگر

 یمردم محل یازدر توانمندس تواندیاست که م

و  یاقتصاد یبخشتنوع ی،و توسعه منابع انسان

 .داشته باشد یاعمدهرشد آن نقش 

9 
 و همکاران 1اکوبای

(2015) 

سبز در  یمنابع گردشگر یاقتصاد یابیارز

 چیبو التیدر ا یکاریان وحشاتیحپارك 

 هیجریکشور ن

حفاظت از  تیریدر مد توانیمپژوهش  جیاز نتا

ا ب طمحاسبه سود مرتب منظوربه ستیزطیمح

 دیبا یو سود و درآمد گردشگر ابعمن یرهیذخ

 ندهیآ یبرا داریدرآمد پا جادیبه سمت ا

ر د .گردد هدایت انییروستا یستیز یهاتیفعال

 یستیتور یهاتیفعالپژوهش جهت توسعه  نیا

در امر  یمشارکت مردم محللزوم  ،زااشتغال

 .دانسته است یرا ضرور یزیربرنامه

                                                           
1 Yacoba 
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 (2014احمد ) 10

 یتجار یهاتیاولوکمرنگ شدن 

از  هطرفداران یهاتیفعالسبز و  یگردشگر

 کردیبا رو یدر کشور برونئ ستیزطیمح

 داریپا

موجود در  یهاپژوهش دورنما و چالش نیدر ا

 یهاو داده شوندیم ییشناسا داریپا یگردشگر

مختلف  یهابخش نیب ینظرسنج قیاز طر

 .است آمدهدستبه یصنعت گردشگر

11 
و  1والریکاست

 (2010) همکاران
 ییروستا طیدر مح سمیاکوتور ینگارندهیآ

فرهنگ و  ی،تجسم یهنرها ،یدستعیصنااز 

روت و ث دیابزار تول عنوانبهرا  یخیتار راثیم

 هریدر جز یاقتصاد یسنت یهاندیفرآ ایباز اح

 .شده است بردهنامپرنس ادوارد 

 (2006) 2لیو 12

 صورتبهرا  ییدرمناطق روستا سمیتور

 یدر منطقه گداه مالز یمطالعه مورد

 .قرارداد یو بررس موردبحث

 هیسرما نیتأممعتقد است که  کلی صورتبه یو

 یهابرنامهو توجه به  یمؤسسات محل یبرا یمال

 نیدر ا نیو همچن ،مهم بوده اریبس یآموزش

 نیساکن یبراکه آموزش  دیگرد دیتأک قیتحق

با  یو سازگار یشامل فهم فرهنگ دیبا ییروستا

 موجود باشد. یو قوم یفرهنگ یهاتفاوت
 1401های پژوهش، منبع: یافته

 

 شناسیروش
روستایی از توابع بخش اشترینان شهرستان بروجرد در استان لرستان بود که از سال  1397منطقه ونایی، تا سال 

غربی بروجرد در کیلومتری شمال 12به شهر تبدیل شد. این منطقه در در تقسیمات سیاسی کشور از روستا  1398

دقیقه عرض  91درجه و  33دقیقه طول جغرافیایی و  59درجه و  48ای کوهستانی با موقعیت جغرافیایی منطقه

 یندو کوه بلند بر آفتاب و کوه گر نیب یادر تنگه ییونا (.1390است )فرمانداری بروجرد،  قرارگرفتهجغرافیایی 

 .آن خنک و معتدل است یهاآن سرد و پربرف و تابستان یهازمستان .دارد یکوهستان هوای و ،قرارگرفته است

 .در آن رونق دارد یوجود آب فراوان کشاورز لیکه به دل دهدیم لیتشک یرا دشت کوچک ییانجنوب و

آب شرب  یکه منبع اصل جوشدیمنطقه م نیا یهااب پنبه از دامن کوهو سر دیمتعدد مانند سراب سف یسارهاچشمه

ونایی از مناطق گردشگری طبیعی بروجرد است و در فهرست روستاهای هدف گردشگری  .است روجردشهر ب

های سرچشمه به خاطرباشد. ونایی استان لرستان قرار دارد. دارای یک قلعه تاریخی با ثبت ملی و یک دهنه غار می

های مرتفع از توان باالیی برای گردشگری برخوردار است. سوغات عمده ونایی خیار زارها و کوهگوناگون، بیشه

های تولید خیار شور در این منطقه شور است. خیار ونایی و دیگر محصوالت جالیزی آن مشهور است. کارگاه

با توجه به (. 28-27: 1396مکاران، رسد )رحمانی و هسنتی تولید و به فروش می صورتبهفراوان است که 

ساکنان بهبود  یزندگ تیفیک، حاصل از آن ییمنطقه و تردد گردشگران و درآمدزا نیا یگردشگر یهاتیظرف

های ( موقعیت روستای ونایی را در بانک نقشه3شکل )از روستا به شهر تبدیل شد.  1398در سال  تیدرنهایافت و 

                                                           
1 Stolarick 

2 Liu 
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( موقعیت جغرافیایی ونایی را در نقشه ایران و شهرستان 2دهد و شکل )نمایش می 1396روستایی ایران در سال 

 دهد.نشان می

 
 . موقعیت جغرافیایی ونایی در نقشه ایران، شهرستان و شهر بروجرد2شکل 
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 ای(. موقعیت روستای ونایی )تصویر ماهواره3شکل 
 /https://map.roostanet.comهای روستایی،منبع: سایت بانک نقشه

 

ــ توصیفی است. جامعه آماری پژوهش را دو گروه عمده زیر  این پژوهش از نوع کاربردی، و به شیوه تحلیلی ـ

نفر و دسته دوم گردشگران ورودی به ونایی بودند   4649دادند دسته اول: ساکنین منطقه ونایی به تعداد تشکیل می

به تعداد که در نهایت پس از انجام نمونه ـــد.از این تعداد  380گیری، حجم نمونه  به روش  355نفر تعیین ش نفر 

ساده و با روش فرمول کوکران از اهالی ونایی بودند و نمونه صادفی  شگران ور 25گیری ت دی ونفر مربوط به گرد

سان و ببه ونایی که به روش نمونه سی آ ستر صادفی و به روش د حجم نمونه  عنوانبهصورت هدفمند هگیری غیرت

 انتخاب شدند

شنامهها، متغیرها و گویهشاخص س شرح  جدول زیر به روش پر ستفاده از طیف لیکرت های تحقیق به  ای و با ا

ـــدند )جدول جمع  لیوتحلهیتجزاند. برای های یک تا پنج بودهارزش رندهیدربرگها (. هر یک از گویه2آوری ش

ستگی،  SPSS26افزار ها از نرمداده سیون )همب شه گامبهگامرگر سیم نق سیر( و برای تر افزار ها از نرمو تحلیل م

ArcGIS شد. استفاده 

 های پژوهشها، متغیرها و گویه. شاخص2جدول 

 ها و متغیرهای گردشگری طبیعیبنیان

 هاگویه متغیر ردیف شاخص

ان
بنی

عی
ما
جت
ی ا

ها
 

1 

مشارکت 

 اجتماعی

 های محلیهای خاص و جشنوارهمناسبت استفاده از راهنمایان محلی در برای

 افزایش آگاهی و اطالعات مردم منطقه از مزایای گردشگری 2

 میزان مشارکت کارآفرینان و نوآوران ونایی 3

 های گردشگریفعالیت یهایریگمیتصم در ساکنین مشارکت 4

 پیشگام بودن ساکنین در کارآفرینی گردشگری 5

6 

انسجام 

 اجتماعی

 منطقه اقتصاد در گردشگری نقش و اهمیت به باور

 گردشگران در ونایی ورود از خرسندی ابراز 7

 گردشگری جدید امکانات و تسهیالت ایجاد مردمی از حمایت 8

 رضایت از حضور گردشگران در جهت توسعه هویت محلی ونایی 9

 عالقه به تعامل فرهنگی مردم با گردشگران ورودی 10

 حفظ هویت فرهنگی ـ تاریخی منطقه 11

 های گردشگریها و نهادها در کلیه فعالیتایجاد فرصت عادالنه برای مشارکت افراد، شرکت 12

بن یا ن ه ا ی  ا ق ت صا د  ی

 های مناسب با طبیعت منطقهساخت سازه 13
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14 

های فرصت

-سرمایه

 گذاری

 منطقهاختصاص سرمایه برای کارآفرینان در بخش گردشگری 

 گردشگران به منطقه یونقلحملهای اقامتی و گذاری در بخشسرمایه 15

 رسانی گردشگریگذاری مربوط به خدمات تبلیغاتی و اطالعسرمایه 16

 های فعال در حوزه گردشگری وناییدر شرکت گذاران بخش خصوصیتقویت حضور سرمایه 17

18 
در جذب بودجه و اعتبارات برای گردشگری طبیعی منطقه گذاری بخش دولتی افزایش سرمایه

 و ... هاکوهزارها، همچون توجه به ظرفیت بیشه

19 

کشف 

های فرصت

اقتصادی 

 جدید

 های اقتصادی از طریق برخی از عملکردهای ورزشی، تفریحیایجاد فرصت

20 
-ها و کمپها، کافهفروشیهای خدماتی مختلط همانند مراکز خرید بزرگ، خردهایجاد کاربری

 هاهای اقامتی و رستوران

 میزان تأثیر بر امنیت شغلی منطقه از طریق ایجاد تنوع در مشاغل و کاهش مهاجرت 21

 های جدیدهای محلی از بین رفته یا تشکیل بازارچهاحیای بازارچه 22

23 
محصوالت دامی، محصوالت باغی و غیره( ، خیارشور، یدستعیصنامیزان اثر تولیدات بومی منطقه )

 بر درآمد ساکنین

 نهیهزکمخدمات گردشگری  24

ان
بنی

ت
یس
ی ز

ها
طی

حی
م

 

25 

موقعیت 

 جغرافیایی

 هاها و رودخانهمیزان دسترسی به منابع آب، چشمه

 های مرتفع منطقهارتفاعات و کوه 26

 مناطق جنگلی و فضاهای سبز و باغ گل در منطقه 27

 موقعیت استقرار ونایی در شهرستان و استان 28

 ی منطقهشرایط آب و هوای 29

 پوشش گیاهی پایا، بومی و سازگار با شرایط طبیعی منطقه 30

 ها )هوا، بهداشتی و..(کاهش انواع آلودگی 31

32 

موقعیت 

 فضایی

شهرستان بروجرد )متوسط فاصله دوری و نزدیکی از دیگر مناطق گردشگرپذیری استان لرستان و 

 تا دیگر مقصدهای مهم(

33 
دوری و نزدیکی از مراکز جمعیتی )میزان فاصله تا مرکز جمعیتی اصلی )بروجرد( و مرکز استان 

 آباد()خرم

 فاصله تا تأسیسات اقامتی رسمی 34

 های مهم استانچگونگی قرار گرفتن در مسیر جاذبه 35

ان
بنی

تی
یری
مد
ی 
ها

 

36 

متغیر 

 کالبدی

 ارتقای کیفیت بصری محیط از طریق مسیرهای پیاده منتهی به مناظر طبیعی ونایی

 ها و نمادهای بومی منطقه در طراحی محیط شهری و گردشگریگیری از المانبهره 37

 های مناسبها و تقویت دسترسیایجاد زیرساخت 38

 سال( 64تا  15حفظ جمعیت فعال اقتصادی ) 39

40 
پذیر بودن )مهاجرت معکوس از دیگر مناطق روستایی بروجرد به کاهش مهاجرت و جمعیت

 ونایی(

41 

خدمات 

تبلیغاتی و 

 بازاریابی

 های منتهی به مناظر طبیعی گردشگری(رسانی در محل مناسب )جادهنصب تابلوهای اطالع

 و بومی در تبلیغات یدستعیصناتوجه به  42

 های تولیدات محلی و تهیه تابلوها و بروشورهای مناسبشناسایی ویژگی 43

 برگزاری تورهای بازدید از منابع طبیعی و بکر و گردشگرپذیر منطقه 44

 ونایی فردمنحصربهبازاریابی و برندیابی برای محصوالت  45

مه 
ادا ان
بنی

- ی 
ها

ی
دیر

م

 تی

های فرصت 46

 ارتباطی

 جاده ارتباطی به ونایینوع و کیفیت راه و 

 به منطقه ونقلحملسهولت دسترسی به سیستم  47
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 امنیت راه ارتباطی با منطقه ونایی 48

49 

های فرصت

 خدماتی

 یهااقامتگاهها، هتل آپارتمان، ویالها و ها، مسافرخانهاقامتی )هتل یهافرصتکافی و مناسب بودن 

 و..( یبرمگرد

 ها و...(خانه، قهوههارستورانهای پذیرایی )بودن فرصتکافی و مناسب  50

 و تعمیرگاه خودرو( نیبنزپمپخدمات عمومی )پارکینگ،  51

 ، و مخابرات و..(لیموبادهی خدمات اینترنتی و مخابراتی )آنتن 52

 خدمات بهداشتی و درمانی مناسب 53

 1401های تحقیق، منبع: یافته

 

 های پژوهشیافته
نفر مردم محلی و از  355پاسخگوی پژوهش  380دهد که از مجموع ( نشان می3های توصیفی )جدول یافته

 60/31درصد مرد و  40/68نفر مربوط به گردشگران ورودی به این منطقه هستند که از این تعداد  25اهالی ونایی و 

درصد از  51و میانگین سنی بیش از  باشد.درصد آنان لیسانس می 45درصد زن هستند. سطح تحصیالت بیش از 

 2از پاسخگویان کمتر از  درصد 46( سال است و میانگین درآمد بیش از سالانیمسال ) 50تا  30پاسخگویان بین 

ها و ها و عوامل طبیعی به ترتیب چشمهمیلیون تومان به باال است. از بین جاذبه 5درصد  38میلیون تومان، و حدود 

علت مؤثر بر ورود گردشگر در  نیترمهمدرصد(،  21های مرتفع )درصد(، کوه 2زارها )بیشهدرصد(،  22غارها )

درصد(  30/51درصد از گردشگران از شهرهای پرجمعیت و در پایان هفته ) 77باشند. مبدأ سفر بیش از ونایی می

از خودروی شخصی برای درصد از گردشگران ورودی به منطقه  87افتد. پاسخگویان معتقد بودند که اتفاق می

 روزهکی صورتبهدرصد از سفرها  47درصد از سفرها نیز در فصل بهار و بیش از  51کنند. بیش از سفر استفاده می

 باشد. با اقامت شبانه می

 های توصیفی پژوهشخالصه یافته.3جدول 
 درصد فراوانی مقوالت شناختیجمعیت

 نوع پاسخگویان
 40/93 355 مردم محلی

 6/6 25 گردشگران

 جنسیت
 40/68 260 مرد

 60/31 120 زن

 سطح تحصیالت

 26/15 58 دیپلم و زیردیپلم

 10/11 42 پلمیدفوق

 30/45 172 لیسانس

 60/21 82 سانسیلفوق

 80/6 26 دکتری

 سن

20/18 69 30کمتر از   

10/51 194 50تا  30بین   

80/30 117 50بیش از   

 درآمد )تومان(

 10/46 175 میلیون 2کمتر از 

 10/16 61 میلیون 5تا  2بین 

 90/37 144 میلیون و باالتر 5

10/22 84 ها و غارهاچشمه  
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ها و عوامل طبیعی جاذبه

 بر ورود گردشگر مؤثر

60/22 86 زارهابیشه  

10/21 80 های مرتفعکوه  

90/12 49 مناطق جنگلی  

40/12 47 قلعه تاریخی  

90/8 34 های محیطیجاذبهسایر   

 مبدأ سفر
50/77 293 شهر  

50/22 80 روستا  

 زمان سفر

30/51 136 پایان هفته  

90/12 47 میان هفته  

10/17 117 تعطیالت  

70/18 80 آزاداوقات فراغت و وقت   

 وسیله سفر
60/87 333 خودرو شخصی  

عمومی )اتوبوس( ونقلحملوسیله   47 40/12  

 فصل سفر

30/51 195 بهار  

90/12 49 تابستان  

10/17 65 پاییز  

70/18 71 زمستان  

 مدت اقامت

10/11 42 بدون اقامت شبانه  

10/47 179 با اقامت شبانه روزهکی  

10/17 65 روز 3تا  2بین   

70/24 94 روز 3بیش از   

 1401های تحقیق، منبع: یافته

 ونایی شهرستان بروجردبررسی وضعیت گردشگری طبیعی منطقه 

گویه  53ای مشتمل بر گیری از پرسشنامهبا بهره وضعیت گردشگری طبیعی در منطقه ونایی شهرستان بروجرد

ــت. هر یک از گویه ــده اس ــنجیده ش ــفرتاهای ارزش رندهیدربرگها س ــتاند. برای پنج بوده ص آوردن نمره  به دس

بندی این نمره در طبقاتی که منظور دســتهبه آنگاهاســت،  آمدهدســتبههای مربوطه گردشــگری طبیعی جمع گویه

شان صله انحراف معیار از میانگین یا معیار ن ساس فا شد، برا ضای گردشگری طبیعی با سطوح ف به  ISDM 1دهنده 

گروه دارای دیدگاه مطلوب، نســبتا  مطلوب و شــرح زیر عمل شــده اســت. توزیع فراوانی پاســخگویان که در ســه

 ( آورده شده است. 4امطلوب در خصوص فضای گردشگری طبیعی بودند در جدول )ن

 . توزیع فراوانی وضعیت فضای گردشگری طبیعی منطقه ونایی شهرستان  بروجرد4جدول 

 درصد فراوانی وضعیت فضای گردشگری طبیعی منطقه

 19 69 07/148کمتر از  فضای گردشگری طبیعی نامطلوب

 73 258 07/148-87/198 نسبتا  مطلوبفضای گردشگری طبیعی 

 15 53 87/198بیشتر از  فضای گردشگری طبیعی مطلوب

 07/148کمینه:  88/198بیشینه: 40/25معیار: انحراف 47/173میانگین: 

 65920ها =جمع گویه 179نما:  476/267واریانس:  176میانه: 

                                                           
1 - Interval of Standard Deviation From Mean (ISDM) 
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 1401های پژوهش، منبع: یافته

نمره حاصله :فضای گردشگری طبیعی نامطلوب <میانگین  -انحراف معیار   

میانگین :فضای گردشگری طبیعی نسبتا  مطلوب  -انحراف معیار  ≤نمره حاصله  ≤انحراف معیار  + میانگین   

 انحراف معیار + میانگین < نمره حاصله : فضای گردشگری طبیعی مطلوب

درصد از  73گردد، وضعیت گردشگری طبیعی ونایی از نظر ( مشاهده می3طور که در جدول شمارة )همان

های اقتصادی درصد مطلوب بوده و سطح رشد اثرات فعالیت 15درصد نامطلوب و  19مطلوب،  نسبتا پاسخگویان 

ــطح از مهاجرت و افزایش ج ــت، بطوریکه کمترین س ــده اس پذیری در این منطقه معیتمردم را در منطقه منجر ش

است و در تقسیمات  شدهافزودهتعداد آن  برزمان درگذر شدهحفظشود و جمعیت منطقه عالوه بر اینکه دیده می

ــی منطقه  ــیاس ــعیت کیفیت  اثرگذارس ــهری موجبات ارتقات وض ــگری در ناحیه پیراش ــت به عبارتی گردش بوده اس

 ورده است.زندگی ساکنین و ارتقات شهرنشینی را فراهم آ

 

 های گردشگری طبیعی در مناطق پیراشهریشناسایی متغیرهای مؤثر بر توسعه بنیان

محیطی و مدیریتی(، با توسـعه های اجتماعی، اقتصـادی، زیسـتدر مطالعه همبسـتگی بین متغیرهای مؤثر )بنیان

شان داد که بین  سون ن ستگی پیر ضریب همب سی مقادیر  شهری، برر صد گردشگری پیرا ستقل مقا همه متغیرهای م

ست)بنیان صادی، زی شهری رابطه مثبت و های اجتماعی، اقت شگری پیرا صد گرد سعه مقا محیطی و مدیریتی(، با تو

نان معنی ـــطح اطمی با متغیرهای  99داری در س ـــتقل  ـــتگی بین متغیرهای مس ـــد وجود دارد. ماتریس همبس درص

 ( آمده است.5ول در توسعه مقاصد گردشگری پیراشهری در )جد مورداستفاده

 های گردشگری طبیعی پیراشهری . نتایج تحلیل همبستگی بین متغیرهای مؤثر بر بنیان5جدول 

 r P متغیر وابسته های گردشگری طبیعیهای بنیانمتغیر
نوع ضریب 

 همبستگی

 مشارکت اجتماعی

عه 
وس
ت

گر
دش
گر
د 
اص
مق

 ی
ی
هر
راش

پی
 

715/0 000/0 

ون
رس
پی

 

 668/0 000/0 انسجام اجتماعی

 884/0 000/0 گذاریهای سرمایهفرصت

 635/0 000/0 های اقتصادی جدیدکشف فرصت

 544/0 000/0 موقعیت جغرافیایی

 754/0 000/0 موقعیت فضایی

 796/0 000/0 متغیر کالبدی

 860/0 000/0 خدمات تبلیغاتی و بازاریابی

 619/0 000/0 های ارتباطیفرصت

 505/0 000/0 های خدماتیفرصت

  و داری در سطح یک و پنج درصدبه ترتیب معنی 
 1401منبع: نگارنده،  

گذاری، موقعیت فضایی، متغیر های سرمایهوجود همبستگی بسیار قوی بین متغیر مشارکت اجتماعی، فرصت

دهد که ســاخت میتوســعه مقاصــد گردشــگری پیراشــهری نشــانکالبدی، و خدمات تبلیغاتی و بازاریابی با متغیر 

سرمایهسازه شگری،  سرمایه برای کارآفرینان در بخش گرد صاص  سب با طبیعت منطقه، اخت گذاری در های منا
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رســانی گذاری مربوط به خدمات تبلیغاتی و اطالعگردشــگران به منطقه، ســرمایه یونقلحملهای اقامتی و بخش

شگری، تقویت  سرمایهگرد ضور  صیح صو شرکت گذاران بخش خ شگری ونایی، در  های فعال در حوزه گرد

ــرمایه گذاری بخش دولتی در جذب بودجه و اعتبارات برای گردشــگری طبیعی منطقه همچون توجه به افزایش س

ــمه ــهظرفیت چش ــارکتزارها، کوهها، بیش ــاکنین ها وغیره؛ مش ــگری، های فعالیتگیریتصــمیم در س های گردش

ـــگرپذیر منطقه، کاهش مهاجرت و جمعیت نابع طبیعی و بکر و گردش بازدید از م پذیر بودن برگزاری تورهای 

ــگرپذیری  ــتایی بروجرد به ونایی(، دوری و نزدیکی از دیگر مناطق گردش )مهاجرت معکوس از دیگر مناطق روس

گی قرار گرفتن در مســیر اســتان لرســتان و شــهرســتان بروجرد )متوســط فاصــله تا دیگر مقصــدهای مهم(، چگون

ــبکه پویای منطقه و جاذبه ــد ش ــد متغیرهای درونزای ناحیه و رش ــادی و رش ــتان در ایجاد تعادل اقتص های مهم اس

 روستا به شهر این منطقه تأثیر بسیار باالیی داشته باشند. شدنلیتبدمنجر به  تیدرنها

های اقتصــادی جتماعی، کشــف فرصــت)انســجام ا مؤثرقوی بین برخی متغیرهای  یهمبســتگهمچنین وجود 

صت صتجدید، موقعیت جغرافیایی، فر شهری های ارتباطی و فر شگری پیرا صد گرد سعه مقا های خدماتی( با تو

شان می سندی از ورود ن سعه هویت محلی ونایی، ابراز خر شگران در جهت تو ضور گرد ضایت از ح دهد که با ر

، یدســتعیصــناشــگران ورودی، میزان اثر تولیدات بومی منطقه )گردشــگران، عالقه به تعامل فرهنگی مردم با گرد

های اقتصـادی از طریق خیارشـور، محصـوالت دامی، محصـوالت باغی و غیره( بر درآمد سـاکنین، ایجاد فرصـت

های مرتفع ها، کوهها و رودخانهبرخی از عملکردهای ورزشــی، تفریحی، میزان دســترســی به منابع آب، چشــمه

منطقه، ارتقای کیفیت بصــری محیط از طریق مســیرهای پیاده منتهی به مناظر طبیعی ونایی، ســهولت دســترســی به 

، ویالها و آپارتمانهتلها، ها، مسافرخانههای اقامتی )هتلبه منطقه، کافی و مناسب بودن فرصت ونقلحملسیستم 

سهای بومگردی و..( میاقامتگاه ساخته و در جهت مثبتی تواند قابلیت تو شهری را مهیا  شگری پیرا صد گرد عه مقا

 های توسعه در منطقه مؤثر باشد.در فراهم کردن دیگر زمینه

 
 های گردشگری طبیعی در توسعه مقاصد گردشگری پیراشهری بروجردشناسایی سهم اثر بنیان

متغیر اثرگذار  4متغیر وابسته و  عنوانبهدر تحلیل رگرسیون، متغیر میزان توسعه مقاصد گردشگری پیراشهری 

گذاری، موقعیت فضایی، های سرمایههای گردشگری طبیعی )فرصت)دارای همبستگی بسیار قوی( بر بنیان

متغیرهای مستقل انتخاب و به شیوه  عنوانبهمشارکت اجتماعی، خدمات تبلیغاتی و بازاریابی و متغیر کالبدی( 

تحلیل رگرسیون تا پنج مرحله پیش رفته  دیآیبرم( 7و  6که از جداول ) طورهماند. وارد تحلیل شدن گامبهگام

درصد تغییرات متغیر  93 شدهلیتعدتوان بیان داشت که براساس ضریب تعیین ( می6است. با استفاده از جدول )

گذاری، موقعیت های سرمایهچهار متغیر مستقل )فرصت لهیوسبهوابسته )توسعه مقاصد گردشگری پیراشهری( 

شود و پس از چهار گام متوالی، فضایی، مشارکت اجتماعی، خدمات تبلیغاتی و بازاریابی و متغیر کالبدی( تبیین می

درصد اطمینان  99در سطح  449/1073برابر با  Fمتغیر در معادله رگرسیون باقی ماندند که مقدار آماره  5هر 

متغیر مستقل  5دهد که از هر باشد. این وضعیت نشان میگرسیون میدار بودن ردار شد که حاکی از معنیمعنی

 تمامی متغیرها تأثیرات زیادی را بر توسعه مقاصد گردشگری پیراشهری منطقه ونایی شهرستان بروجرد دارند. 
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باشند. با دار میدرصد اطمینان معنی 99( نیز بیانگر آن است که همه متغیرهای مستقل در سطح 7جدول )

توان به اهمیت و نقش هر یک از متغیرهای مستقل در پیشگویی متغیر وابسته پی برد. یسه ضرایب استاندارد بتا میمقا

-به معادله رگرسیون، سهم متغیر فرصت واردشدهدر این معادله، ضرایب بتا نشان دادند که در بین متغیرهای مستقل 

به ترتیب  بعدازآنباشد، و بیشتر از سایر متغیرهای مستقل میبینی تغییرات متغیر وابسته گذاری در پیشهای سرمایه

متغیرهای خدمات تبلیغاتی و بازاریابی، موقعیت فضایی منطقه، مشارکت اجتماعی و متغیر کالبدی بیشترین سهم را 

وان تهای گردشگری طبیعی مقاصد گردشگری پیراشهری ونایی شهرستان بروجرد دارند؛ بنابراین میدر توسعه بنیان

گذاری بیشترین اثر را در رشد گردشگری پیراشهری و پیشبرد اهداف توسعه های سرمایهاذعان داشت که فرصت

 دارا هستند. موردمطالعهگردشگری در محدود 

 های گردشگری طبیعی در مقاصد گردشگری پیراشهری. ضرایب متغیرهای مستقل در تبیین واریانس متغیرهای بنیان6جدول 

 (R)ضریب همبستگی چندگانه  مستقلمتغیرهای 
 ضریب تعیین

 (R2 ) 

 شدهلیتعدضریب تعیین 

(R2Adj) 

 781/0 781/0 884/0 گذاریهای سرمایهفرصت

 857/0 858/0 926/0 موقعیت فضایی

 901/0 902/0 950/0 مشارکت اجتماعی

 932/0 932/0 966/0 خدمات تبلیغاتی و بازاریابی

 934/0 935/0 967/0 متغیر کالبدی

 .1401های پژوهش، منبع: یافته

 

توان معادله توسعه کارآفرینی گردشگری را براساس متغیرهای مستقل (، می7در جدول ) Bبراساس مقادیر 

 زیر برآورد نمود: صورتبهبه معادله رگرسیون،  واردشده

Y= 720/89  + 670/4) (x1)( + 656/2  (x2) + 679/1 (x3) + 269/2 (x4) + 876/0 (x5) 

 

های گردشگری طبیعی در مقاصد گردشگری پیراشهری براساس نتایج تحلیل رگرسیون به . متغیرهای مؤثر بر بنیان7جدول 

 .گامبهگامشیوه 

 B متغیرهای مستقل
Std. 

Error 
Beta t P 

 000/0 346/39 ـ 280/2 720/89 مقدار ثابت

 000/0 734/36 -884/0 127/0 -670/4 گذاریهای سرمایهفرصت

 000/0 259/14 347/0 186/0 656/2 موقعیت فضایی

 000/0 042/13 262/0 129/0 679/1 مشارکت اجتماعی

 000/0 972/12 408/0 175/0 269/2 خدمات تبلیغاتی و بازاریابی

 000/0 726/3 107/0 235/0 876/0 متغیر کالبدی

 .1401های پژوهش، منبع: یافته

 
 موردمطالعههای گردشگری طبیعی در توسعه مقاصد گردشگری محدوده تبیین اثرات بنیان

داری با توسعه های گردشگری طبیعی ونایی دارای رابطه مثبت و معنیبر بنیان مؤثربا توجه به اینکه همه متغیرهای 

و شناسایی  گردشگری طبیعیهای از بنیان هرکدامشناسایی نقش  منظوربهمقاصد گردشگری پیراشهری بودند، و 
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(، هر چهار 8است. مطابق با نتایج جدول ) شدهاستفادهاز شیوه تحلیل مسیر  اثرات غیرمستقیم این متغیرها بر یکدیگر

درصد اطمینان( رابطه مستقیمی با توسعه گردشگری پیراشهری  99) =00/0Pبنیان گردشگری طبیعی، در سطح 

متغیرهای مهم، مرتبط با توسعه گردشگری پیراشهری برای رسم مدل علی  عنوانبهمنطقه را داشتند. این چهار متغیر 

توسعه گردشگری پیراشهری منطقه تبیین شد. این  برکیساختاری استفاده شدند و اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر 

ده است. ضریب بندی گردی( اولویت9و در جدول ) شدهداده( نمایش 8اثرات )مستقیم و غیرمستقیم( در جدول )

(، بیانگر این است که رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته در تحقیق به میزان =967/0Rهمبستگی چندگانه )

همچنین ضریب تعیین  (.=00/0P)دار است ( به لحاظ آماری معنی449/1073) Fچشمگیری است و مقدار 

(934/0R2=)  درصد از تغییرات متغیر وابسته  93 درمجموعدل در م واردشدهبیانگر این نکته است که متغیرهای

کنند. طبق نتایج اثر باقیمانده تحقیق که توسعه گردشگری پیراشهری منطقه ونایی شهرستان بروجرد است را تبیین می

توان بیان کرد شود، بنابراین میمحاسبه می 07/0برای مدل تحلیلی زیر،  e2مقدار  R2=1-e2که براساس رابطه 

درصد از واریانس متغیر وابسته را سایر متغیرهایی که در این تحقیق نبودند تبیین  7( 3که در مدل علّی زیر )شکل 

یب بیشترین اثرات را محیطی به ترتاجتماعی، اقتصادی و زیست های مدیریتی،( بنیان9کنند. طبق نتایج جدول )می

 اند.بر توسعه مقاصد گردشگری در منطقه ونایی بروجرد را داشته

 

 (.X5های گردشگری طبیعی در توسعه مقاصد گردشگری پیراشهری ). محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم بنیان8جدول 

 میزان اثر براساس ضرایب بتا مسیر نوع اثر هامؤلفه

بنیان اجتماعی 

(X1) 

 X1            X5 225/0 مستقیماثر 

 اثر غیرمستقیم
X1            X2              X5 099/0 ( =282/0( * )352/0) 

X1            X4              X5 200/0- ( =393/0( * )509/0-) 

 299/0 کل اثرات غیرمستقیم

 524/0 مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم

 میزان اثر براساس ضرایب بتا مسیر نوع اثر 

بنیان اقتصادی 

(X2) 

 X2            X5 282/0 اثر مستقیم

 اثر غیرمستقیم

X2            X1              X5  
X2            X3              X5 

046/0 ( =225/0( * )204/0) 

075/0 ( =216/0( * )346/0) 

X2            X4              X5 046/0 ( =393/0( * )450/0) 

 298/0 کل اثرات غیرمستقیم

 580/0 مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم

 میزان اثر براساس ضرایب بتا مسیر نوع اثر 

-بنیان زیست

 (X3محیطی )

 X3            X5 216/0 اثر مستقیم

 X3            X2              X5 198/0  =(282/0( * )701/0) اثر غیرمستقیم

 -198/0 کل اثرات غیرمستقیم

 414/0 مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم

 میزان اثر براساس ضرایب بتا مسیر نوع اثر 

بنیان مدیریتی 

(X4) 

 X4            X5 393/0 اثر مستقیم

 X4            X1            X5 اثر غیرمستقیم
X4            X2            X5 

123/0 ( =225/0( * )546/0) 

149/0 ( =282/0( * )529/0) 
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 272/0 کل اثرات غیرمستقیم

 665/0 مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم

 اثرات متغیرهای تحقیق بر توسعه مقاصد گردشگری پیراشهری بندی. رتبه9جدول 

 بندیاولویت مجموع اثرات کلی اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم متغیر

 1 665/0 272/0 393/0 های مدیریتیبنیان

 2 580/0 298/0 282/0 های اقتصادیبنیان

 4 414/0 198/0 216/0 محیطیهای زیستبنیان

 3 524/0 299/0 225/0 های اجتماعیبنیان

 1401های پژوهش، منبع: یافته

 
 اثرات مستقیم ــــــــــــــــــ ---------اثرات مستقیم

 . الگوی علی اثرات متغیرهای مؤثر بر توسعه مقاصد گردشگری منطقه ونایی بروجرد 4شکل 

 

 گیرینتیجه
شان داد، یافته سبتا گردشگری طبیعی از وضعیت ها ن ست، فعالیت ن شتغال مطلوبی برخوردار ا های اقتصادی و ا

پذیری در این منطقه دیده جمعیتدر بین مردم منطقه رشــد داشــته بطوریکه کمترین ســطح از مهاجرت و افزایش 

است. به عبارتی گردشگری  شدهلیتبددر تقسیمات سیاسی این منطقه از روستا به شهر  1398شود و در سال می

 در ناحیه پیراشهری موجبات ارتقات وضعیت کیفیت زندگی ساکنین و ارتقات شهرنشینی را فراهم آورده است.

سیار  ستگی ب شارکت اجتماعی، فرصتمطابق با نتایج وجود همب سرمایهقوی بین متغیر م گذاری، موقعیت های 

دهد که میفضایی، متغیر کالبدی، و خدمات تبلیغاتی و بازاریابی با متغیر توسعه مقاصد گردشگری پیراشهری نشان

ی گذارهای مناسب با طبیعت منطقه، اختصاص سرمایه برای کارآفرینان در بخش گردشگری، سرمایهساخت سازه

سرمایه یونقلحملهای اقامتی و در بخش شگران به منطقه،  سانی گذاری مربوط به خدمات تبلیغاتی و اطالعگرد ر

سرمایه ضور  شگری، تقویت ح صیگرد صو شرکت گذاران بخش خ شگری ونایی، در  های فعال در حوزه گرد
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ــرمایه یعی منطقه همچون توجه به گذاری بخش دولتی در جذب بودجه و اعتبارات برای گردشــگری طبافزایش س

ــمه ــهظرفیت چش ــارکتزارها، کوهها، بیش ــاکنین ها وغیره؛ مش ــگری، های فعالیتگیریتصــمیم در س های گردش

ـــگرپذیر منطقه، کاهش مهاجرت و جمعیت نابع طبیعی و بکر و گردش بازدید از م پذیر بودن برگزاری تورهای 

ــتایی بروجرد به  ــگرپذیری )مهاجرت معکوس از دیگر مناطق روس ونایی(، دوری و نزدیکی از دیگر مناطق گردش

اســتان لرســتان و شــهرســتان بروجرد )متوســط فاصــله تا دیگر مقصــدهای مهم(، چگونگی قرار گرفتن در مســیر 

ــبکه پویای منطقه و جاذبه ــد ش ــد متغیرهای درونزای ناحیه و رش ــادی و رش ــتان در ایجاد تعادل اقتص های مهم اس

های تحقیقات این نتایج با یافته روستا به شهر این منطقه تأثیر بسیار باالیی داشته باشند. شدنلیتبدمنجر به  تیدرنها

ـــریف1381(، مهدوی )1387(، مهدوی و همکاران )1390پور و احمدی )(، جمعه1394ریاحی ) زاده و مراد (، ش

 مطابقت دارد.( 2015یاکوبا و همکاران )( و 1390نژاد )

گذاری در های سرمایه، سهم متغیر فرصتیموردبررسنیز نشان داد که در بین متغیرهای  نتایج تحلیل رگرسیون

به ترتیب متغیرهای خدمات تبلیغاتی و  بعدازآنباشد، و بینی تغییرات متغیر وابسته بیشتر از سایر متغیرها میپیش

های گردشگری م را در توسعه بنیانبازاریابی، موقعیت فضایی منطقه، مشارکت اجتماعی و متغیر کالبدی بیشترین سه

های توان اذعان داشت که فرصتطبیعی مقاصد گردشگری پیراشهری ونایی شهرستان بروجرد دارند؛ بنابراین می

گذاری بیشترین اثر را در رشد گردشگری پیراشهری و پیشبرد اهداف توسعه گردشگری در محدود سرمایه

افزایش رقابت و مشارکت محلی در توسعه اشتغال  کهییازآنجادهد که می دارا هستند. این نتیجه نشان موردمطالعه

خصوصی و دولتی برای  گذارانهیسرماباشد که نتیجه آن کاهش مهاجرت است، توجه به وجود ای مشهود میناحیه

از تحلیل مسیر به ترتیب  آمدهدستبههای نوپا ضروری است. همچنین طبق نتایج حمایت و افزایش رشد شرکت

دارای بیشترین اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه مقاصد محیطی اجتماعی، اقتصادی و زیست های مدیریتی،بنیان

(، 1397(، شوهانی و همکاران )1398ادی )ها با نتایج تحقیقات فرهگردشگری منطقه ونایی بروجرد هستند. این یافته

( و یاکوبا و 2014(، احمد )1388(، شهیدی و همکاران )1389طالب و همکاران )(، 1390پور و احمدی )جمعه

گردد به ارتقای کیفیت بصری محیط از طریق ( مطابقت دارد. با توجه به این نتایج پیشنهاد می2015همکاران )

و تقویت گردد،  های الزم و مناسب ایجادمسیرهای پیاده منتهی به مناظر طبیعی ونایی توجه ویژه گردد، زیرساخت

های ارتباطی منطقه اهتمام ، تولیدات بومی توجه ویژه گردد ، به سهولت دسترسی و کیفیت جادهیدستعیصنابه تبلیغ 

-های بومگردی، پارکینگ،بیمه و رستوران، اقامتگاهلیموبا ن دهیهای خدماتی محیط )مخابرات، آنتشود؛ فرصت

 مدیریت و بهبود یابد. یخوببهها( 

 

 و قدردانی تشکر
نویسنده اول مقاله، رشته جغرافیا و  ارشد یکارشناس نامهانیپاطبق اظهار نویسنده مسئول، این مقاله منتج از 

باشد و فاقد حامی مالی ریزی گردشگری، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان میبرنامه

 است.  
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 مطالعه) ییروستا راثیبر م دیتأکبا  سمیعوامل اثرگذار بر توسعه اکوتور لیتحل نامهانیپا .1397 .هیسم ی،احمد 

، رشته علوم اجتماعی، تهران: دانشکده علوم کارشناسی ارشد نامهانیپاشهرستان لواسان(  افجه یروستا ی:مورد

 اجتماعی دانشگاه تهران.

 لرستانگذاری های سرمایهفرصت. 1397 .استانداری لرستان . 

 مجله گردشگری الی گشت، گردشگری مبتنی بر طبیعت و اکوتوریسم در عصر پسامدرن .1398. ترنج ،

  https://www.eligasht.com/Blog/tourismدر سایت:  دسترسقابل

 موردمطالعهتئوری بنیانی توسعه گردشگری روستایی گیالن ) .1399.بخش، امید و مرادی، حوریه شه جمشیدزهی :

 . 81ـ99، صص 31(، پیاپی 1) 10  ریزی روستایی،. پژوهش و برنامهآباد و بلوکات شهرستان رودبار(رحمتبخش 

 ی: روستا ی) مطالعه مورد یروستا داریپا شتیبر مع یگردشگر رتأثی .1390 شکوفه ، احمدی و. محمود پور، عهجم 

 .63_33صص .1 .ییروستا یهاپژوهش، غان  شهرستان ساوجبالغ (رب

 های راهبردهای توسعه پایدار گردشگری در سکونتگاه. 1396.راد، مجید، کاظمی، محمدرحمانی، بیژن، سعیدی

، 22. فصلنامه فضای گردشگری، سال ششم، شماره روستایی )مطالعه موردی: روستای ونایی شهرستان بروجرد(

 .23-41صص 

 ی:مطالعه مورد)ذهاب  در شهرستان سرپل ییروستا یتوسعه گردشگر یبررس .1394.و همکاران دیوح ی،احیر 

 .105-115صص ،33شماره ،سال دهم ،یانسان یهاسکونتگاه یزیربرنامهمطالعات  هینشر (،پاطاق یروستا

 برنده توسعه کارآفرینی در های پیشتبیین اثرات مؤلفه. 1399باس.، مرادی، حوریه؛ عباسی. حامد.روزبهانی، ع

، شماره 11های روستایی، دوره . فصلنامه پژوهشبخش سامن شهرستان مالیر(مقاصد گردشگری روستایی )مورد: 

 . 350ـ 364، صص 1

 صص 22ماهنامه جهاد، شماره  ،ییروستا سمیتور داریتوسعه پا .1381. ونیمرادنژاد، هما زاده، ابوالقاسم وفیشر ،

228-249 . 

 ییروستا ینواح یزیربرنامهدر  سمیتور راتیتأث یبررس. 1388ی، زهرا سادات، اردستان ریف. وشحمد ، میدیشه ،

 .113-99.صص 67.یاستان یایجغراف یهاپژوهش

 آذربایجان استان گردشگری تسهیالت وضعیت ارزیابی. 1389.  جواد کهنموئی، دخیلی و میرستار موسوی، صدر-

 .123 -149 صص ،61 شماره جغرافیایی، یهاپژوهش فصلنامه .گردشگران دید از شرقی

  ،ریزی تعاملی گردشگری روستایی با رهیافت برنامه(، 1389زاده، حسن )مهدی، میرزایی، حسین، بخشیطالب

های جغرافیای انسانی، شماره نشریه پژوهش .«سردابه»آباد  ارزیابی مشارکتی روستایی مورد مطالعه روستای وکیل

 .15-1، صص 1

 ،ورودی گردشگری و ینیبشیپ یسازمدل.  »1392. علی اکبرپور، و تقی اکبرپور، ، امیر افسر، محمدرضا، فرزین 

 24 شماره گردشگری، مدیریت مطالعات .«فازی عصبی یهاشبکه و ARIMA هایروش از استفاده با ایران به

 .1-33 صص ،

https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F742498&type=0&id=1020461
https://elmnet.ir/vslg?url=https%3A%2F%2Fwww.magiran.com%2Fpaper%2F742498&type=0&id=1020461
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 هدف  یروستاها یمورد :مطالعه) یاجتماع هیو سرما ییروستا یتوسعه گردشگر نیرابطه ب. 1398 .فرهادی، زهرا

 ارشد.نامه کارشناسی. پایان(شهرستان بروجرد یگردشگر

 المللی دستاوردهای نوین ، اولین کنفرانس بینجذب گردشگر و توسعه گردشگری. 1395جهرمی، زینب. مقدسی

 پژوهشی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد. 

 هدف  یروستا یدر نواح یموانع و مشکالت توسعه گردشگر ییشناسا .1394.نی، حسی، سوران، فراهانیمنوچهر
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