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چکیده
امکانسـنجی گردشـگری روستایی در مناطق مختلف نیازمند بررسـی محصول در  5بخش مشترک است.
این بخشها شـامل1ـ جاذبهها2 ،ـ دسترسـي-3 ،تأسیسـات و تسـهيالت زيربنايي -4 ،خدمات مهماننوازي،
-5عناصر سـازماني و نهادي و همچنین عرضۀ محصول گردشـگری روسـتایی به بازار تقاضا اسـت .محصول
در چارچوب شـاخصها و مدلهای مختلفی بررسـی میشـود که در زمرۀ امکانسـنجی گردشـگری روسـتایی
قـرار میگیرد.
بر این اسـاس اين مقاله گردشـگری روسـتایی منطقۀ اسـفيدان در خراسـان شـمالی را برای امکان عرضه
بـه بـازار تقاضای گردشـگری روسـتایی سنجیدهاسـت .بر اسـاس این تحقیق محصول گردشـگری روسـتای
اسـفیدان در سـطح متوسـط و در مرحلۀ کشـف اسـت و برای کامل شـدن محصول ،برخی کاسـتیها بهویژه
در خدمـات مهماننـوازی بایـد رفـع شـود .همچنین الزم اسـت راهبـرد بازاريابي گردشـگري منطقـه بر بنيان
جاذبههـاي طبيعـي و طبیعتگـردی قرار گیرد کـه بازار هـدف آن در وهلۀ ا ّول در مقياس منطقـهاي و در وهلۀ
دوم در مقيـاس ملّـی اسـت تـا از ايـن طريق در مقيـاس بينالمللي ،امـکان جذب گردشـگر فراهم آيد.
کلیدواژهها :امکانسنجی ،گردشگری روستايی ،طبیعتگردی ،منابع گردشگري ،منطقۀ اسفيدان
-1مقدمه
گردشـگری روسـتايی در فضای جغرافيايی پسامدرنیته محصول ساختارشکنی گردشگری انبوه در الگوهای
فضايی سـهگانه اسـت و موجب شـکلگیری نگرش پسـاختاری توسـعه در قالب جريان گردشـگری در نواحی
روسـتايی میشـود (سـقایی .)1385 ،کنشـگری و تعاملهـا و تـا حـدی تقابلهـای دودویـی در تولیـد فضـای
جغرافیایـی نقـش دارنـد؛ از این رو گردشـگری نیز به عنوان پدیـدۀ جغرافیایی در نواحی روسـتایی ،متن فضایی
مختـص بـه خود را تولید میکنـد .در واقع «تعامالت و تقابلهای میزبان و گردشـگر در نواحی روسـتایی ،متن
فضایی گردشـگری در این نواحی را تولید نموده و در کنشـگری درونمتنی ،محصول گردشـگری روسـتایی را
به بـازار تقاضای گردشـگری عرضه میکند» (سـقایی.)86:1388 ،
گردشـگری بـراي احيـاي اقتصادي و تحرک نيـروي انسـاني و کار در مناطق رو به افول روسـتايي فرصت
مناسـبی فراهـم میکنـد ،زیـرا تنها فعاليتي اسـت که ميتوانـد در کنار فعاليتهاي کشـاورزي سـنتي و صنايع
3

 .1نویسنده مسئول :استادیار گروه علوم جهانگردی موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان،
mehdi.saghaii@gmail.com
.2کارشناس ارشد برنامه ریزی شهریzohreh.javanbakht@gmail.com ،

3.Mass Tourism
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روسـتايي کـه بـه سـرعت در حـال از بيـن رفتـن هسـتند ،قـرار گيـرد و باعث شـود که روسـتایيان علاوه بر
فعاليتهـاي روزمـرۀ خـود ،از منبـع درآمد ديگري نيز بهرهمند شـوند .از ایـن رو امروزه «گردشـگري در مناطق
روسـتايي و دورافتـاده ،اهميـت ويـژهاي یافتـه و وسـيلهاي بـراي رفـاه جوامع محلـي تلقي ميشـود» (قادري؛
 .)16 :1383علاوه بـر ایـن گردشـگری در سـطح محلی برای صاحبان تجارت با سـرمایۀ نسـبت ًا اندک ،رشـد
اقتصـادی نظاممنـدی فراهـم میکنـد و جایگزیـن بالقـوهای بـرای فعالیتهـای سـنتی در روسـتا و کارگـران
محلـی ارائـه میدهد (هـال.)2005 ،1
اشـتغال در گردشـگري روستايي ،اغلب به مهارت زيادي نیاز ندارد و ساكنان محلي بهآساني و با مهارتهاي
عـادی مانند پخت غذاهاي محلي ،خدمتكاري ،خردهفروشـي ،كارگري در رسـتورانها و نظایـر آن ميتوانند در
اين زمينه فعاليت كنند (دنیس .)2003 ،2همچنین گردشگری روستایی برای حل مشكل مهاجرت جوانان و عدم
توسـعة اقتصادي ،بهویژه تخريب منابع طبيعي و ميراث فرهنگي آن در نواحی روسـتایی امکان مناسـبی فراهم
میکند .به گونهای که در برخی نواحی به دلیل سـودآور نبودن توليد و مهاجرت روسـتاييان ،به گردشـگری به
مثابه يك منبع ثانويه براي افزايش درآمد روسـتایيان توجه میشـود(جان )1995 ،3و فرصتي را براي حمايت از
اقتصادهاي روسـتايي با سـرمايهگذاري جديد ،اشـتغال و سـرمايهگذاري در روسـتا ارائه میدهد (روبرتا.)2003 ،4
بنابراین برنامهريزي براي توسعۀ گردشگري روستايي ،به بررسي دقيق و تسلط بر شرايط و اوضاع منطقۀ
موردمطالعه وابسته است (غازي .)1374 ،همچنین مستلزم بررسی توان رقابتي مناطق مختلف در بازار گردشگري
از يك سو و قابليتهاي گردشگري مناطق مختلف از سوی دیگر است.
در واقـع گردشـگري ماننـد يـك محصـول اقتصـادي بـه نظـام عرضـه و تقاضـا وابسـته اسـت کـه
امکانسـنجي محصـول گردشـگري را بـه مثابـه راهبرد بنيـادي در رابطـه بـا ارزيابي قابليتهاي گردشـگري
در فضـاي سـرزميني یعنی عرضۀ محصول گردشـگري براي پاسـخگويي بـه بازارگردشـگري در مقياسهاي
منطقهاي ،ملّي و بينالمللي را ضروری میسـازد 5.امكانسـنجيمحصول گردشـگري روسـتايي در اين منطقه
دربرگيرنـدۀ ارزيابـي کلـي قابليتهاي گردشـگري روسـتايي براي پاسـخ به تقاضـاي گردشـگري در بازارهاي
گردشـگري در مقيـاس منطقـهاي و ملّـي اسـت .بر این اسـاس ،اين مقاله با نگرش سـاختاري به گردشـگري،
محصول گردشـگري روسـتايي در اسـتان خراسـان شـمالی را به عنوان مطالعۀ موردي امکانسـنجی میکند.
 -2مبانی نظری
« گردشـگري در چالشهای پسـامدرن در ساختارشـکنی جنبههاي كالسـيك خود گرفتار آمد و زمينههای
شـكلگيري جريان گردشـگري كيفيتي 6در اقتصاد پسـا صنعتي 7و پيرامون آن مهیا شـد .اين روند زمينههاي
ت محيطي بين ميزبان و گردشـگر و محیط گردشـگري
تعامـل فرهنگـي را همـراه بـا كاهش اثرات سوء زيسـ 
فراهـم نمـود» (پاپلی یزدی و سـقایی .)114:1390 ،گردشـگري در اين چارچوب ،الگوهاي فضايي سـه گانهاي
دارد كـه عبارتنـد از :گردشـگري شـهري ،گردشـگري در طبيعـت و گردشـگري روسـتايي .8الگوهـاي فضايي
گردشـگري ،رويکـرد مداخلـهای فضاي گردشـگري اسـت کـه پهنهبندي جريان گردشـگري و امکانسـنجي
محصول گردشـگري را آسـان میکند.
در چارچوب الگويابي فضايي گردشگري ،قابليتهاي گردشگري در مناطق مختلف بررسي میشود و با
شناسايي قابليتها و بازار گردشگري متناسب با آن ،زمينۀ اقدام مسئوالن محلي برای سیاستگذاری مناسب فراهم
ميشود .بهاين منظور در ا ّولين گام تبيين ،گردشگري محصولی اقتصادي است .در واقع براي «سنجش قابليتها
و امکانسنجی گردشگري در هر منطقه بايد هريك از عناصر پنج گانۀ محصول گردشگری که شامل جاذبهها،
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 5واقعیتهای درونمتنی وضعیت گردشگری در ایران نشاندهنده این امر است که فقدان راهبردهای الزم برای جذب گردشگری
از بازارهای گردشگری ،در سه مقیاس منطقهای ،ملّی و بینالمللی ناشی از رویکرد جاذبهمحور در گردشگری ایران است .رویکرد
جاذبهمحور ،تسری وجود جاذبهها به عنوان قابلیتهای گردشگری است که نه تنها ارزش جذب جاذبهها را مدنظر قرار نمیدهد؛ بلکه
از نگرش ساختاری به گردشگری به عنوان یک محصول عاجز است.
.8البته یک الگو فضایی را میتوان به این الگوها اضافه کرد که گردشگری عشایری است و بیشتر بر مناطقی تمرکز دارد که کوچنشینی
در آن وجود دارد .برای اطالع بیشتر درباره گردشگری عشایری به منبع زیر رجوع کنید:
 .9سقایی ،مهدی ( .)1386گردشگری عشایری (تبیین یک الگو فضایی) .مجل ه فضای جغرافیایی .دانشگاه آزاد اسالمی اهر .شماره .17

امكانسنجيگردشگري روستايي
درخراسان شمالي

دسترسي ،تأسيسات و تسهيالت زيربنايي ،خدمات مهماننوازي 1و عناصر سازماني و نهادي است ،بررسي شده و
در ترسیم سيماي كلي محصول گردشگري آن منطقه مورد استفاده قرار گیرند» (كديور و سقايي.)113:1386 ،
بهاین ترتیب گردشگري روستايي ،به مثابه الگو فضايي ،گونههاي مختلف گردشگري دارد «.گونهشناسي ذکرشده
دربرگيرندۀ گونههاي عمدۀ گردشگري است که به عنوان تقاضاي بازار گردشگري روستايي مطرح ميباشند»
(سقايي و رستمي .)1:1384 ،شکل  1نشاندهندۀ گونهشناسي گردشگري روستايي است.

شکل  -1گونهشناسي گردشگري روستايي

گردشگري روستايي گونههای متفاوتي دارد که نشاندهندۀ الگوي پيچيدۀ محيط زيست ،اقتصاد ،تاريخ و موقعيت
روستا است (لین .)1994 ،2طبيعت و محيط روستا و ميراث تاريخي و فرهنگي آن شرط اصلي براي توسعۀ
گردشگري روستايي است؛ زیرا این خصایص در سالهاي اخير گردشگران زيادي را جذب زندگي روستايي 3کرده
است (استتیک .)2011 ،4بر اين اساس ميتوان گردشگري روستايي را دربرگيرندة زمينههاي مختلف فعاليتهاي
گردشگري مانند سكونتگاهها ،جشنوارهها ،ورزشهاي بومي و محلي دانست كه در محيط روستا شكل ميگيرند.
در واقع گردشگری روستایی بر مبنای جاذبۀ اصلی موجود و انگیزههای سفر به نواحی روستایی ،گونهشناسی
میشود .هنگامی که جاذبههای موجود در روستا و انگیزههای سفر ،طبیعت و تفریح در هوای آزاد است با گونهای
گردشگری تفریحی مواجه هستیم و هنگامی که هدف اصلی گردشگری کشاورزی و انگیزۀ بازدید یا کار در مزرعه
است ،گردشگری کشاورزی نام میگیرد که گونهای از گردشگری روستایی به مثابه یک الگو فضایی به شمار میآید.
با وجود این جاذبه ،شرط اصلی برای شکلگیری گردشگری روستایی است اما شرط کافی نیست .تلفیق
جاذبهها با دیگر اجزا میتواند محصول گردشگری را شکل دهد وکه در يك «جای» جغرافيايي تبلور میيابد
و دربرگيرندۀ روستاهایي است که جاذبۀ گردشگري دارد و با ديگر خدمات ،محصول گردشگري را به تقاضاي
گردشگران عرضه ميكند (مافي و سقايي .)1387 ،در این راستا برای شناخت قابلیتها با نگرش محصولمحور به
امکانسنجی گردشگری روستایی نیازمندیم که مدل مفهومی زیر (شکل )2به این امر اشاره دارد.
شكل  -2مدل مفهومي از امكانسنجي محصول گردشگري روستايي

 .1خدمات مهماننوازی به تمام خدماتی گفتهمیشود که الزم است برای آرامش و راحتی و کسب تجرب ه گردشگری بهتر به گردشگر ارائه شود و در برگیرنده خدمات
اقامتی ،پذیرایی ،تفریحی ،تجاری (خرید) ،مالی ،فرهنگی و نظیر آن است .از آنجا که این خدمات در رابط ه مستقیم با گردشگر به عنوان مهمان سرو کار دارد ،تبلور
گونهای از خدمات مهماننوازی است .البته ذکر این نکته نیز ضروری است که خدمات مهماننوازی گلوگاه کسب درآمد مستقیم از گردشگری نیز به شمارمیآید و
در زمین ه اقتصاد گردشگری اهمیت اساسی دارد.
2.Lane
3.Rural Life
4.Štetić
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با توجه به مدل ميتوان گفت كه امكانسنجي قابليتهاي گردشگري روستايي هر منطقه با بررسي اين عناصر
پنج گانه ميتواند از وضعيت كنوني هر منطقه در رابطه با محصول گردشگري روستايي ،سنجش درستی ارائه دهد
تا از اين طريق بازارهاي هدف گردشگري شناسایی شود و مسئوالن محلي بتوانند سیاستهای الزم را براي جذب
سرمايه و گردشگر طراحي کنند .بنابراین از نظر گامهای مطالعاتی ،امكانسنجي محصول گردشگري روستايي را
میتوان در  5گام خالصه کردکه در جدول  1به اختصار بیان شدهاست.
گام ا ّول
گام دوم
گام سوم

جدول -1امكانسنجي محصول گردشگري روستايي
استفاده از مدل سنجش
بررسي جاذبههاي گردشگري در سه گون ه طبيعي ،تاريخي و فرهنگي (ترایر)Trauer(.)584 :2006 ،
جاذبههای گردشگری.
استفاده از ضریب
بررسي عنصر دسترسي در دو سطح ا ّول ،پيوند بين مكانهاي مبدأ و مقصد گردشگران كه بحثي فراتر از
فشردگی
شكلگيري جريان گردشگري روستايي است و دوم ،بررسي شبك ه حمل و نقل در منطق ه مقصد.
استفاده از شاخص
بررسي عنصر تأسيسات شامل تهيه و تدارك تمام جنبههاي زيربناي فيزيكي شامل حمل و نقل ،آب،
برخورداری.
برق ،ارتباطات و خدمات تجاري كه اجزاي ساختاري گردشگري روستايي بهشمار می آید.

گام چهارم

بررسي خدمات مهماننوازي كه پيرامون خدمات اقامتي و پذيرايي شكل ميگيرد.

گام پنجم

بررسی عناصر نهادي و سازماني بيشتر به قوانين و مديريت به همراه چارچوبهاي حقوقي اشاره دارد
(جوان و سقايي.)119:1383 ،

استفاده از شاخص
.TFS
استفاده از شاخص
برخورداری.

 -3معرفي محدودۀ مورد مطالعه
روسـتاي اسـفيدان کـه از توابـع بخش گرمخان شهرسـتان بجنورد اسـت و در طول جغرافيايـي  57درجه و
 34دقيقـه و در عـرض جغرافيايـي  37درجه و  19و در ارتفاع تقريبي  1600متر از سـطح دريا قرار گرفتهاسـت.
نقشه  -1موقعیت منطقۀ موردمطالعه در استان خراسان شمالی

-4یافتههایتحقیق
در انجـام تحقيـق از روش ترکیبـی کمـی و کیفی اسـتفاده شـد .براي امکانسـنجي محصول گردشـگري
روسـتايي در روسـتای اسـفیدان ،شـاخصهايي طراحي شـد تا تمـام اجزای محصـول گردشـگري را دربرگیرد.
دادههـای الزم بـرای محاسـبۀ شـاخصها ،در دو بعد مطالعـات میدانی از طريق پرسشـنامه و آمـار و اطالعات
اخـذ شـده از سـازمانهاي مرتبـط جمـعآوري شـد .شـاخصهاي استفادهشـده بـراي امکانسـنجي محصول
گردشـگري کـه تمـام اجزای محصـول گردشـگري را شـامل میشـود ،در جدول  2آمدهاسـت.
ـ شـاخصهاي پرسشـنامهاي :بـراي سـنجش برخـي از عناصـر محصول گردشـگري همچـون جاذبهها و
عناصر نهادي و سـازماني در روسـتای هدف گردشـگري ،پرسشـنامهاي طراحي شـد كه در اين پرسشـنامهها،
شـاخصهایي همچـون تعـداد و نوع جاذبهها ،تعداد گردشـگران و شـاخصهاي حقوقي و نهـادي درنظرگرفته
شـد و در چارچوب پرسشـنامه در روسـتای هدف گردشـگري بررسـي شد.
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برآوردشاخصها
از آنجا که جاذبههاي گردشگري ،قلب محصول گردشگري و به عبارتي بنياديترين جزء اين محصول است،
بررسي جاذبههاي گردشگري اول ّويت اساسي در امکانسنجي محصول گردشگري بهشمارميآید .بهطوركلي
«جاذبههاي گردشگري در سه دستۀ 1ـ طبيعي2 ،ـ فرهنگي -تاريخي و 3ـ انسانساخت طبقهبندي ميشوند»
(گارتنر .)357-353 :2002 ،جاذبهها با توجه به ساختار و کارکرد خود ،حوزۀ نفوذ متفاوتي را شکل ميدهند .عالوه
بر آن جاذبهها در هر الگوی فضايي گردشگري ،گونههاي مختلفي را دربرميگيرند .در اين ميان جاذبههاي موجود
در منطقه در جدول 3بيان شدهاست.
جدول  -2شاخصهای امکانسنجی محصول گردشگری

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8

جدول  -3جاذبههاي موجود در منطقه

نام جاذبه
چشمه بارگاه
چشمه دهریز
چشمه بارخان
آبشار هونور
غار خزانه
قلعه سنگی
غار بی جت
امامزاده محمد باقر

نوع جاذبه
طبیعی
طبیعی
طبیعی
طبیعی
طبیعی
تاریخی
طبیعی
فرهنگی

منبع :پژوهشهای میدانی نگارندگان

فاصله تا مرکز شهرستان
 45کیلومتر
48کیلومتر
47کیلومتر
44کیلومتر
5/44کیلومتر
46کیلومتر
50کیلومتر
42کیلومتر
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براسـاس جـدول( )3در منطقـه در مجمـوع  8جاذبـۀ اصلـي وجـود دارد که ايـن  8جاذبـه در فضاي منطقه
پراکنـده شـدهاند .بيشـتر جاذبههـا مربـوط بـه جاذبههاي طبيعي اسـت که به صورت چشـمه يا آبشـار در حوزۀ
آبريز رودخانه اسـفيدان مشـاهده میشـود.
در رابطـه بـا وضعيـت بهرهبـرداري جاذبههـا میتـوان گفـت بهرهبـرداي چارچـوب اصولـي نـدارد و تنهـا
گردشـگران جاذبههـاي کـه در دسـترس هسـتند را بـراي اسـتراحت و تفريـح برمیگزیننـد؛ بنابرایـن رونـد
گردشـگري در منطقـه بهصـورت خودانگيخته شـکل گرفتهاسـت .با وجود ایـن جدول  4وضعيـت بهرهبرداري
هريـک از جاذبههـا را بـه تفکيـک بيـان کرده اسـت.
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

نام جاذبه
چشمۀ بارگاه
چشمۀ دهريز
چشمۀ بارخان
آبشار هونور
غار خزانه
قلعه سنگي
غار بي جت
امامزاده محمد باقر

جدول 4ـ وضعيت بهرهبرداري جاذبههاي منطقه

وضعيت بهره برداري
نوع جاذبه
استفاده به عنوان مکاني براي تفريح در هواي آزاد و موردبازديد تعدا زيادي گردشگر
طبيعي
فاقد بهره برداري
طبيعي
طبيعي استفاده به عنوان مکاني براي تفريح در هواي آزاد و مورد بازديد تعداد اندکي گردشگر
در برخي از مواقع در سال به عنوان مکاني براي برگزاري مسابقات ورزشي
طبيعي
فاقد بهره برداري
طبيعي
فاقد بهره برداري
تاريخي
فاقد بهره برداري
طبيعي
مورد بازديد زائران محلي و منطقه اي
فرهنگي
منبع :پژوهشهای میدانی نگارندگان

وضعيتدسترسي
«دسترسـی یکی از اجزای سـاختاری بسـیار مهم در سیسـتم گردشـگری روستایی بهشـمارمیآید و در اين
برآورد ،شـاخص ضريب فشـردگي را دارد» (سـقايي .)178:1382 ،در اين راسـتا شاخص دسترسي در روستاهای
اسـتان خراسـان شـمالی موردمطالعه بررسي شـد و نتايج بهدسـتآمده در رابطه با ضریب فشـردگی ،بیانگر آن
اسـت کـه روسـتای اسـفیدان را ميتـوان در حـوزۀ نفوذ شـهر بجنورد بهحسـاب آورد؛ زیرا این روسـتا بخشـي
از شهرسـتان بجنـورد اسـت و اغلـب سـفرهاي گردشـگري به اين منطقـه ،از این شهرسـتان انجـام میگیرد.
ضریـب فشـردگی ایـن روسـتا  0/89بـرآورد شدهاسـت کـه نشـان دهندۀ میزان دسترسـی بـاال در این اسـتان
اسـت .طبـق فرمـول زيـر حوزۀ نفوذ بجنورد محاسـبه شـد .اين مـدل يكي از مدلهاي تشـخيص حـوزۀ نفوذ
گردشـگري اسـت كه طبق فرمول زير محاسـبه ميشـود (مافی و سـقايي:)1387 ،
بـر ايـن اسـاس حـوزۀ نفوذ گردشـگری بجنـورد  44/72کيلومتر محاسـبه شـد که در شـعاع عملکـرد خود
منطقـۀ نمونۀ گردشـگري اسـفيدان را نيز به عنوان يک تفرجگاه برونشـهري دربرميگيـرد؛ از اين رو ميتوان
پايانۀ مسـافربري شـهر بجنورد را يکي از مبدأهاي سـفر گردشـگري به اين منطقه دانسـت و همچنين جزئی
از سـاختار دسترسـي و حمـل و نقـل گردشـگري در ايـن منطقـۀ نمونه بهشـمارآورد .با بررسـی این شـاخص،
رویکرد دسترسـی مسـتقیم به جاذبههای گردشـگری بررسـی میشود که در امکانسـنجی مناطق گردشگری
روسـتایی در سطح اسـتان خراسان شـمالی اهمیت فراوان دارد.
تأسيساتگردشگريمنطقه
«فرآينـد كامـل برنامهريـزي گردشـگري در تهيه و تـدارك تمام جنبههـاي زيربناي فيزيكي شـامل حمل
و نقـل ،آب ،بـرق ،ارتباطـات و خدمـات تجـاري صـورت میگیرد كـه اجزاي سـاختاري محصول گردشـگري
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در يـك مـكان هسـتند » (كلـي )40 :1381 ،و در شـكلگيري جريان گردشـگري اهمیت بنیادی دارنـد .از اين
منظـر تأسيسـات زيربنايـي را ميتـوان در چارچـوب امتيازدهي به خدمات مربوط به آن بررسـي کـرد .جدول 5
نشـان دهنـدۀ چگونگی اسـتفاده از ضریب برخورداری اسـت.
جدول -5ضريب وزني معيارها براي تأسيسات زيربنايي

معیار
ضریب وزنی (برتری نسبی)

برخورداری از آب وبرق خدماتی مخابراتی خدماتی و بهداشتی و درمانی
21/2

12

24

ماخذ :مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ایران)1382 :98 ،

جمعیت

جمع

42/8

100

بر اين مبنا شـاخصهاي تأسيسـات زيربنايي در روستاهای خراسان شمالی بررسي شد .باالترين برخورداري
در ضريـب وزني باال محاسـبه شـد و به نسـبت باالترين برخورداري تـا فاقد برخورداري ،شـاخصهاي فوق در
رابطـه بـا ضريب وزني محاسـبه شدهاسـت .ضريب برخورداري بهدسـتآمده از روسـتاهاي موردمطالعه نشـان
دهنـدۀ برخـورداري متوسـط بـه بـاالي روسـتا از خدمـات زيربنايي اسـت ،بهگونهاي که در بیشـتر روسـتاهاي
موردمطالعـه ،آب و بـرق وجـود دارد و حـدود  70درصـد روسـتاها خـط تلفـن و  30درصد روسـتاها نيز شـبکۀ
گازرسـاني دارنـد کـه بیانگـر آمادگـی الزم بـراي سـرمايهگذاري و توسـعۀ گردشـگري در روسـتاهاي منطقـۀ
موردمطالعه است.
اگـر بـه مثابـه محصول گردشـگري بـه منطقه نگريسـته شـود ،زيربناهـاي الزم در منطقه براي توسـعه و
شـکلگيري سـازمانهاي اقتصـادي گردشـگري مشـاهده میشـود .در رابطـه با تأسيسـات زيربنايـي منطقه
همانطور که بیان شـد ،اين روسـتا آب ،برق و تلفن دارد و در آن تأسيسـات بهداشـتي همچون خانۀ بهداشـت و
درمانـگاه وجـود دارد .با وجود این ،اين منطقه براي توسـعۀ گردشـگري نيازمند تأسيسـاتي اسـت کـه در جدول
زيـر بيان شدهاسـت.
جدول  - 6امکانات زيربنايي مورد نياز منطقه

پاسگاه فاضالب سرویس بهداشتی سطل زباله نیمکت
امکانات مورد نیاز
*
*
*
*
*

* -نیاز دارد

مکان نشستن دسته جمعی
*

پارکینگ
*

وجود امکانات زيربنايي ذکرشده براي توسعۀ جريان گردشگري در منطقه اهميت و ضرورت دارد .به عنوان
مثال وجود پاسگاه نيروي انتظامي براي برقراري امنيت با حجم باالي گردشگر بهویژه در روزهاي تعطيل اهميت
دارد .هرچند نبايد فضاي موجود ،امنیتی باشد ولي نظارت پشت پردۀ پليس در بين گردشگران ميتواند در امنيت
گردشگر در تفرجگاه برونشهري ،نقش اساسي داشتهباشد.
تسهيالتوامکاناتخدماتيمنطقه
در رابطـه بـا سـنجش خدمـات مهماننـوازي در منطقـۀ موردمطالعـه ،تأکيـد بر خدماتي اسـت کـه امکان
ارائـۀ آن در مناطـق روسـتايي وجود داشتهباشـد .بـر اين مبنا به بررسـي برخي خدمات مهماننـوازي موجود در
روسـتاهاي منطقـۀ موردمطالعـه پرداختهشـد .خدمات مهماننـوازي را ميتوان با شـاخص  TFSبررسـي کرد؛
زیـرا بـرآورد درسـتی از وضعیـت خدمـات مهماننوازی ارائه میدهد (اسـمیت .)1989 ،بر اين اسـاس شـاخص
فوق در روسـتای مورد مطالعه محاسـبه شـد.
 Nتعداد خدمات سنجیدهشده
 Pتعداد ساكنان محلي
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بررسـيهاي انجامشـده و بـرآورد شـاخص  TFSدر زمینـۀ خدمـات مهماننـوازی و حصـول نتیجـه 48درصد
بیانگـر آن اسـت کـه خدمات گردشـگري در قالب خدمـات تجاري و ارتباطـي در منطقه ،توانمندي متوسـطي
دارد ولـي خدمـات پذيرايـي و اقامتـي بـا نتیجـۀ  28درصـد اين منطقه در حد بسـيار ضعيفي اسـت .جـدول ،6
خدمـات موجـود در منطقـه را به تفکيک بررسـي کردهاسـت.
نوع خدمات

جدول  -7بررسي خدمات گردشگري منطقه

تعداد

گونه ها

خدمات پذيرايی

1

اغذيه فروشی

خدمات ارتباطی

3

خدمات اقامتی

خدمات تجاری

خدمات تفريحی

0

وجود ندارد

وضعيت

بسيار ظعيف
بسيار ظعيف

33

خرده فروشی نانوايی قصابی

متوسط

0

وجود ندارد

بسيار ظعيف

دفتر مخابرات ،دفتر پست

متوسط

بـا توجـه بـه جدول فـوق ،در زمینۀ خدمات گردشـگري ،منطقه در سـطح بسـيار پايينـي قـرار دارد و براي
ايجـاد خدمـات مـورد نياز بهویـژه در ايام گردشـگري نیازمند توجه بیشـتر اسـت.
وضعيتگردشگريمنطقه
تعداد گردشـگر در هرمكان نشـاندهندۀ بنيانهاي گردشـگرپذيري آن مكان اسـت .بر اين مبنا بنيانهاي
تحليل و تجزيۀ گردشـگري و همچنين برنامهريزي توسـعۀ گردشـگري نيز به تعداد گردشـگران وابسـته است؛
از ايـن رو در رابطـه بـا آمـار گردشـگري و برآورد ميانگين مـ ّدت اقامت براي منطقۀ موردمطالعه ،پرسشـنامهاي
تنظيـم شـد .تعـداد گردشـگران ورودي بـه روسـتا در طول سـال و به تفکيـک ماه بهطـور تقریبی برآوردشـد.
ایـن بـرآورد دربرگيرندۀ پرسـش از سـاکنان محلي ،مسـئوالن ،تعـداد خودروهـاي ورودي در دورۀ زماني خاص
و آمارهـاي ديگـر بـود کـه در ميانگيـن آمارهاي موجود با عنـوان برآورد تقريبي تعداد گردشـگران منظور شـد.
نمودار  - 1برآورد تقریبی تعداد گردشگران در منطقۀ اسفیدان

براسـاس آمـار بهدسـتآمده جريان گردشـگري در اين منطقـه از فروردين ماه آغاز شدهاسـت و تا شـهريور
مـاه ادامـه مييابـد .بـا وجـود این در فصـول گردشـگرپذيري منطقه ،تعـداد گردشـگران باال و پايين ميشـود.
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بيشـترين تعداد گردشـگران مربوط به شـهريور و کمترين تعداد گردشـگران مربوط به مهر اسـت و روند جريان
گردشـگري بـه منطقـه در ايـن مـاه بهپايان ميرسـد .از ايـن رو بر طبـق فرمـول ،ضريب نفوذگردشـگري در
منطقـه محاسـبه شـد که در جـدول زير بـراي تحليل بازار گردشـگري بيان ميشـود.
جدول  -8آمار گردشگران منطقه در مقياس منطقهاي و ملّي و ضريب نفوذ هریک

تحليل بازار گردشگری منطقه نمونه اسفيدان
تعداد گردشگر

گردشگران منطقه اي

گردشگران ملّي

ضريب نفوذ

ماهانه

ساالنه

ماهانه

ساالنه

منطقه اي

ملّي

4720

28320

650

3900

0/63

0/07

علاوه بـرآن در بررسـيهاي انجامشـده از گردشـگران و مبدأهـاي سـفر هريـک از آنها با حجـم نمونه 120
گردشـگر از طريـق پرسشـنامه ، ،اطالعاتـي بهدسـتآمد کـه در نمودار زير نشـان داده ميشـود.
نمودار  - 2مبدأ سفرهای گردشگری به منطقۀ اسفیدان

براسـاس نمودار  78درصد گردشـگران منطقۀ نمونۀ گردشـگري در مقياسـي محلي 16 ،درصد گردشـگران
در مقيـاس منطقـهاي و تنهـا  6درصـد آنهـا از مقيـاس ملّـي به منطقه سـفر کردهانـد .در واقع درصـد بااليي
از گردشـگران منطقـه کسـانی هسـتند کـه از شهرسـتان بجنورد و شهرسـتانهاي مجـاور به اين مکان سـفر
میکنند.گردشـگران منطقـهاي نيـز گروهـی را دربرمیگيرنـد که از اسـتانهاي مجـاور به منطقـه میآیند.
ضریـب ماندگاری گردشـگران نیز محاسـبه شـد کـه باالترین میانگین مـ ّدت اقامت در روسـتای اسـفیدان در
حـدود  10سـاعت اسـت که سـطح بسـیار پاییـن میانگیـن اقامت در روسـتا را نشـان میدهـد .بنابرایـن برای
توسـعۀ گردشـگری باید میانگیـن اقامت در روسـتا افزایـش یابد.
نمودار  - 3ضریب ماندگاری گردشگری در منطقۀ اسفیدان (ساعت)
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شـاخص فراواني گردشـگری به تفکیک ماه نیز در روسـتای اسـفیدان بررسـی شـد که نتایج بهدسـتآمده در
نمودار  2نشـان دادهشدهاسـت .همانگونه که در نمودار مشـخص اسـت ،شـهریور ماه باالترین شـاخص فراوانی
گردشـگری را در روستای موردمطالعه دارد.
نمودار  -4شاخص فراوانی گردشگری روستای اسفیدان

شـاخص نفوذ گردشـگري در منطقه در طول يک سـال نیز محاسـبه شـد (سـقايي .)1384 ،اين شـاخص براي
خوشـههاي تعيينشـده در منطقـۀ مـورد مطالعه ارزیابی شـد .نمـودار  2نتايـج را در رابطه با ضریـب ماندگاری
( ) RTنشـان میدهد.
نمودار  - 5شاخص ضریب نفوذ گردشگری در روستای اسفیدان

-5نتيجهگيري
بر اسـاس بررسـیهای انجامشـده ،مشـخص میشـود که الگـوی فضای منطقـه در چارچوب گردشـگری
روسـتایی در برگیرنـدۀ گونههـای گردشـگری تفریحـی و طبیعتگـردی اسـت و جاذبههـای طبیعـی يكـي از
عوامل مؤثّر و شـايد مهمترين وجه گردشـگري در منطقه باشـد؛ زیرا تغيير در الگوي فعاليت و معيشـت مردم
و گـذار از جامعـۀ روسـتايي و مبتنـي بر كشـاورزي به جامعهاي صنعتي و شـهري باعث دوري وگسسـت مردم
از طبيعـت شدهاسـت .همچنيـن زندگـي شـهري بـا مشـكالتي ماننـد آلودگـي ،ترافيـك ،يكنواختـي و ...نياز
شـهروندان و مـردم را بـه فضاهـاي روسـتايي و طبيعـت دوچنـدان کردهاسـت .از این رو مـردم ،روسـتاها را به
ي گزینند.
مثابـه يك مقصد مناسـب گردشـگري برمـ 
منطقـۀ گردشـگري اسـفيدان با تأکيد بر گردشـگری تفریحـی و طبیعتگردی ميتواند گردشـگر اسـتاني
و ملّـي جـذب کنـد .منطقـۀ نمونۀ گردشـگري اسـفيدان به دليل واقع شـدن در ميـان کوههـا و همچنين عبور
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رودخانههـاي متعـدد از درون آن ،آب و هـواي سـرد و متمايل به خشـکي دارد که موجب ایجاد اقليم متفاوت در
منطقـه شدهاسـت .عبـور از ميان کوههـا با آب و هواي کوهسـتاني و وجود رودخانههـا ،از مهمترين ويژگيهاي
منطقـۀ گردشـگري اسـفيدان اسـت کـه ميتواند سـاالنه ،گردشـگران زيـادي را جـذب کند .همچنیـن وجود
باغهـای گـردو در طـول رودخانـۀ زهـان ،منظـرۀ زیبایی بهوجودآوردهاسـت کـه در کمتر جايي ميتـوان یافت.
در نتيجهگيـري از تحليـل بـازار گردشـگري منطقه ميتوان گفت که سیاسـتگذاری بازاريابي گردشـگري
منطقـه بایـد بر بنيان گردشـگری تفریحی (تفریـح در هـوای آزاد و طبیعت) و طبیعتگردی قرار گیـرد که بازار
هـدف آن در وهلـۀ ا ّول در مقيـاس منطقـهاي و در وهلۀ دوم در مقياس ملّي اسـت .تـا از اين طريق براي جذب
گردشـگر در مقياس بين المللي موقعیتی مناسـب فراهم آيد.
در مرحلـه رشـد تـا بلـوغ منطقۀ نمونۀ گردشـگري ،بـر گردشـگران در مقياس منطقـهاي تأکيد مي شـود؛
زیـرا رونـد جريـان گردشـگري تنها هنگامي ميتواند پايدار و مسـتمر باشـد کـه بنيان مقياس گردشـگرپذيري
از پاييـن بـه باال شـکل گيـرد .به عبارت دیگر جذب گردشـگر از درون اسـتان و اسـتانهاي مجـاور در اول ّويت
قـرار ميگيـرد تـا در مرحلۀ بلوغ منطقۀ نمونۀ گردشـگري اسـفيدان ،گردشـگر در مقياس ملّي جذب شـود و در
صـورت سیاسـتگذاری و بازاريابـي مناسـب ،زمينۀ جذب گردشـگري بينالمللي نیز مهيا شـود؛ از ایـن رو الزم
اسـت در وهلـۀ ا ّول بـرای جذب گردشـگران منطقهاي ،منطقه سـاماندهی شـود و در اين زمينه گـذران اوقات
فراغت شـهروندان شهرسـتان در اول ّويت توجـه قرار گيرد.
از ايـن رو اول ّويـت ا ّول ،جـذب گردشـگران منطقـهاي در چارچـوب سـاماندهي در مرحلـۀ ا ّول تـا مرحلـۀ
توسـعه اسـت .در ايـن مرحله بایـد براي جلوگيـري از رکود و احيای محصول گردشـگري در منطقـه ،بر جذب
گردشـگران ملّي و بهخصوص زائران بسـياري که از اسـتان خراسـان شـمالي براي زيارت مشـهد مقدس عبور
میکننـد ،تأکيـد کرد.
پيشنهادهای زير در رابطه با توسعۀ گردشگري در منطقۀ اسفیدان ارائه میشود:
ـ ارائـۀ سـند راهبـردی و برنامهریـزی عملیاتـی توسـعۀ الگـوی فضـای گردشـگری مبتنی بر طبیعت اسـتان
خراسـان شـمالی و تبییـن جایـگاه منطقۀ نمونۀ گردشـگری اسـفیدان.
ـ تبیین سـناریوهای چندگانۀ توسـعۀ گردشـگری منطقۀ اسـفیدان به عنوان تفرجگاه پیراشـهری با قابلیتهای
منطقهای و ملّی.
ـ واسـازی متـن فضایـی گردشـگری روسـتایی در منطقـۀ اسـفیدان و تعادلبخشـی بـه تقابلهـای دودویـی
گردشـگری منطقه.
ـ خوشهبندی طبیعتگردی در استان خراسان شمالی با تبیین جایگاه منطقۀ اسفیدان.
ـ تغییـر نگـرش جاذبهمحوری برای تکمیل و عرضۀ محصول گردشـگری منطقۀ نمونۀ گردشـگری اسـفیدان.
ـ بـرآورد سـهم متناسـب و درخور تبلیغـات و بازاریابـی برای عرضۀ محصول گردشـگری اسـفیدان در مقیاس
منطقـهای و ملّی.
ـ تنوعبخشي به امكانات ،فعاليتها و خدمات گردشگري برای جلب رضايت گردشگران و افزايش تعداد گردشگر.
ـ انجام مطالعات جامع دربارۀ «گلوگاههای گردشـگری» در اسـتان خراسـان شـمالی که منطقۀ اسـفیدان یکی
از آنهـا بهشـمار میآید.
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