
مدل ارزیابی آمادگی گردشگری الکترونیک
مورد مطالعه: استان همدان
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بررسی ارتباط ساختار معماری اقامتگاه های بوم گردی با میزان رضایتمندی گردشگران 
مطالعه موردی: اقامتگاه های بوم گردی روستای جنت رودبار، رامسر، استان مازندران

امیرافشین رئیسی نژاد2،  سیدمحمد حسینی3،  حیدر جهانبخش4   

چکیده 
بوم گردی یکی از انواع گردشگری است که در سال های اخیر در کشور به سرعت 
توسعه یافته است. به تبع آن، اقامتگاه های بوم گردی در روستاهای هدف به عنوان 
بهره مندی  به علت  استان مازندران  یافته اند.  افزایش  این پدیده  عنصر اصلی 
از جاذبه های طبیعی، فرهنگ غنی روستایی و تعداد باالی گردشگران، شاهد 
رونق و تکثیر این اقامتگاه ها در پنج سال اخیر بوده است. از یک سو استفاده از 
ـ اقتصادی روستاها و از سوی  قابلیت های بوم گردی برای بهبود و توسعه اجتماعی 
دیگر لزوم ایجاد چارچوبی برای حفظ ارزش های اجتماعی و طبیعی روستاها و 
کنترل کیفیت معماری اقامتگاه ها به منزله بخشی از خدمات گردشگری، پرداختن 
به رابطه کیفیت معماری اقامتگاه ها با میزان رضایتمندی گردشگران را ضروری 
ساخته است. این مقاله با هدف یافتن چارچوبی برای ضابطه مندکردن معماری 
اقامتگاه ها، به بررسی و سنجش رضایت بوم گردان پرداخته است. روش تحقیق 
ـ تحلیلی است که در آن، بعد از تدوین مفهومی برمبنای تحلیل محتوای  توصیفی 
مبانی نظری معماری بومی و شناخت مدل های تجربه شده سنجش رضایتمندی، 
مدل  طبق  گرفت.  صورت  پرسش نامه  طریق  از  میدانی  داده های  جمع آوری 
ـ فضایی، طبیعت گرایی و اجتماعی  مفهومی تدوین شده، ابعاد سه گانه کالبدی 
در معماری بومی اقامتگاه ها به ترتیب متناظر با الزامات اساسی، عملکردی و 
هیجانی رضایتمندی گردشگران فرض شده است. نتایج تحقیق و تجزیه وتحلیل 
یافته ها نشان می دهد که معماری اقامتگاه ها از لحاظ تأمین نیازهای اساسی 
سکونت و اقامت بیشترین رضایتمندی گردشگران را جلب کرده و از این حیث 
بر هتل ها و اقامتگاه های ویالیی معمول نظر گردشگران ترجیح داشته اند. در 
مرتبه بعد شاخص های طبیعت گرایی معماری ۶۰ درصد رضایتمندی مخاطبان 
را کسب کردند و توانستند به طریقه مناسبی انگیزه گردشگران از طبیعت گردی 
ـ اجتماعی اقامتگاه ها کمترین میزان رضایتمندی  را برآورده کنند. ُبعد فرهنگی 
را داشته است که با توجه به اهمیت این شاخص برای توسعه متوازن بوم گردی 

پیشنهادهایی دراین باره ارائه شده  است.1
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واژه های کلیدی:
بومــی،  معمــاری  بوم گــردی،   
رضــــایتمندی  اقامتـــــگاه ها، 
ــاری،  ــت معم ــگران، کیفی گردش
گردشــگری روســتایی، مازندران

مقدمه
و  طبیعت گردی  از  متفاوتی  و  جدید  شکل  بوم گردی 
ماجراجویی است که حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی 
محلی را از طریق بهبود رفاه جامعه محلی دنبال می کند. 
طبیعی  نواحی  به  گردشگری  گسترش  که  است  بدیهی 
می تواند  مناسب،  برنامه ریزی  و  مدیریت  بدون  حساس 

تهدیدی برای یکپارچگی اکوسیستم ها و فرهنگ های محلی 
 باشد. در ایران نیز در دهه اخیر این نوع از گردشگری به 
علت تنوع بومی روندی رو به توسعه داشته است. طی این 
ـ که یکی از قطب های  روند، استان مازندران در شمال ایران 
ـ شاهد شکل گیری  مهم گردشگری در کشور به شمار می رود 
اقامتگاه های بوم گردی متعددی بوده است که علت اصلی 

1.ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری امیرافشــین رئیســی نــژاد بــا عنــوان » تبییــن الگــوی مفهومــی ســاختار معمــاری اقامتگاه هــای بــوم گردی 
بــا تاکیــد بــر رضایتمنــدی گردشــگری )مطالعــه مــوردی: اســتان مازنــدران(« اســت کــه بــه راهنمایــی دکتــر حیــدر جهانبخــش و دکتر ســید محمد 

میرحســینی و  مشــاوره دکتــر محمــود تیمــوری در دانشــکده فنــی و مهندســی دانشــگاه آزاد اســالمی، واحــد اراک تهیه  شــده اســت. 
2. دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک
3. استادیار گروه عمران، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک. )نویسنده مسئول(

4. استادیار گروه معماری، دانشگاه پیام نور تهران
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و  و ساحلی  متنوع کوهستانی، جلگه ای  نواحی  آن وجود 
جاذبه های طبیعی و فرهنگی گوناگون در مناطق روستایی 
و  توسعه  بوم گردی در  اقامتگاه های  تأثیرات مثبت  است. 
رونق زندگی روستایی و همچنین در شکل گیری و افزایش 
اقامتگاه های  است.  بوده  مؤثر  استان  این  در  آن ها  سریع 
و  اقتصادی  فعالیت های  زنجیره  می شود  سبب  بوم گردی 
فرهنگی مستقیم و غیرمستقیم درگیر شود و فرصت های 
بسیار خوبی برای کسب وکارهای کوچک و خانوادگی فراهم 
کند. با افزایش ارزش افزوده و تنوع محصوالت و خدمات، 
توانمندسازی جامعه محلی و توسعه پایدار حاصل و سبب 
باعث  به عالوه  می شود.  روستایی  مهاجرت های  کاهش 
و  گردشگران  با  میزبان  جامعه  فرهنگی  تعامالت  افزایش 
میهمان شده و درنتیجه رضایتمندی بیشتر گردشگران را 
باعث می شود. یکی از مهم ترین موضوعات و چالش هایی که 
در ساخت و طراحی اقامتگاه های بوم گردی مورد بحث قرار 

می گیرد، ساختار اقامتگاه ها از نظر اصول معماری است. 
براساس تعریف رسمی در سال 2002، اقامتگاه بوم گردی یا 
اکوالژ، شامل ضوابط و استانداردهایی است که یکی از این 
ضوابط، استفاده از معماری و مصالح بومی و داشتن بافت 
فرهنگی و فیزیکی خاص با توجه و هماهنگ با فرم، منظره 
و رنگ محیط است. در مقوله کیفیت معماری اقامتگاه های 
بوم گردی، رضایت گردشگران از معماری مهم و تعیین کننده 
است. لحاظ کردن میزان رضایت گردشگران عالوه بر پایداری 
گردشگری، موجب توسعه »اقتصاد فرهنگی« خواهد بود که 
تأثیرات اقتصادی آن در حفاظت و بازسازی پدیده ها اثبات 
نظام  در  بااین حال   .)Hwang & Lee, 2015( است   شده 
گردشگری موجود، معماری اقامتگاه های بوم گردی به صورت 
الگوی مفهومی برای هدایت به سمت توسعه بوم گردی و 
افزایش رضایت گردشگر تعریف نشده است. اقامتگاه های 
به ویژه  گردشگری،  سیستم  متعدد  اجزای  بوم گردی 
گردشگری در مناطق گوناگون ازجمله مناطق روستایی را در 
چارچوب مبدأ و مقصد گردشگری درگیر کرده و ابعاد گوناگون 
است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  را  روستایی  زندگی  و  توسعه 
روابط بین این اجزا و جایگاه آن ها در فرایند اقامتگاه های 
بوم گردی، قابلیت تعریف و تبیین در قالب الگوهای متفاوت 
را دارد؛ بنابراین شناخت و تبیین این ساختار و الگوها و 
معماری  سیستم های  بازیگران  و  عوامل  و  اجزا  بازتعریف 
اقامتگاه های بوم گردی، نقش مهمی در توسعه اقامتگاه های 

بوم گردی آتی دارد. 
ضرورت مهم دیگری که در بررسی معماری بومی اقامتگاه ها 
سریع  روند  و  گردشگری  رضایتمندی  مسئله  دارد  وجود 
اعطای مجوزهای ساخت اقامتگاه های بوم گردی است. این 
دو مورد در ظاهر بی ربط، اما در باطن کاماًل به هم پیوسته اند. 

در سه سال گذشته، روند اعطای مجوز دولت برای ساخت 
اقامتگاه بسیار بیشتر شده و همین مسئله باعث شده است 
که بسیاری از مردم فقط با تغییر کوچکی در مرمت خانه های 
خود و البته نفوذ اداری، اقدام به اخذ مجوز بوم گردی کنند. 
و  طراحی  مسئله  به  توجهی  عمدتًا  افراد  این  درحالی که 
معماری بومی اقامتگاه خود ندارند و فقط منافع مالی حاصل 
از ورود بوم گردان را مدنظر قرار می دهند. شتاب روزافزون 
این  از  بوم گردان  از  بخشی  دلسردشدن  باعث  اقامتگاه ها 
اقامتگاه ها و کاهش جذابیت برای آن ها شده است که برای 

آینده معماری بوم گردی خطرناک است.
الگوی  مشخصات  برخی  به  دستیابی  مطالعه  این  هدف 
ساختاری برای معماری اقامتگاه های بوم گردی مازندران و 
تحلیل میزان پاسخ گویی معماری این اقامتگاه ها به نیازها 
و انگیزه های گردشگران است و براین اساس در پی پاسخ به 

سؤاالت زیر است: 
و  ابعاد  از  کدام یک  از  گردشگران  رضایتمندی  میزان   )1
بیشتر  بومی روستای مورد مطالعه  شاخص های معماری 

بوده است؟
و  انگیزه گردشگران، میزان رضایتمندی  بین  ارتباط   )2
تمایل به اقامت مجدد در اقامتگاه های بوم گردی چگونه 

بوده است؟

پیشینه پژوهش
معماری  حوزه  در  انجام شده  پژوهش های  بررسی 
پژوهش های  در  که  می دهد  نشان  بوم گردی  اقامتگاه های 
یک  درقالب  بوم گردی  اقامتگاه  معماری  انگشت شماری 
نظام و ساختار مطالعه شده و الگوی مطلوب توسعه برای 
معماری  مفهوم  دو  که  تحقیقاتی  است.  شده  ارائه  آن 
مطالعه  توأمان  را  گردشگران  رضایتمندی  و  اقامتگاه 
کرده باشد به دست نیامد. پژوهش رستم پیشه و همکاران 
ساختار  تطبیقی  تحلیل  و  »ارزیابی  عنوان  با   )1398(
استان  مطالعه:  )مورد  بوم گردی  اقامتگاه های  کالبدی 
گیالن(« تنها پژوهشی است که در آن به موضوع معماری 
این  در  است.  شده  پرداخته  بوم گردی  اقامتگاه های 
و  آمایشی  زیبایی شناسی  کالبدی،  شاخص های  مطالعه 
این  شده اند.  ارزیابی  بوم گردی  اقامتگاه  دو  در  محیطی 
است  شده  انجام  کیفی  محتوای  تحلیل  روش  با  تحقیق 
روستا  معماری  با  را  اقامتگاه  معماری  کیفیت  میزان  و 
نپرداخته  مقوله رضایتمندی  به  اما  است،  کرده  مقایسه 
است. درباره رضایتمندی گردشگری در مناطق گوناگون 
ایران پژوهش های متعددی انجام شده است. خالصه این 

پژوهش ها در جدول 1 ارائه شده است. 
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جدول 1: خالصه پیشینه پژوهش درباره رضایتمندی گردشگران و مؤلفه  های مؤثر در آن

نتیجهموضوعپژوهشگر

سنجش میزان رضایتمندی گردشگران فنی و همکاران )1391(
شهر گرگان.

نتایج نشان می دهد که چهار عامل کیفیت خدمات، کیفیت محیطی، کیفیت رفتار جامعه 
میزبان و هزینه خدمات می توانند بیش از ۵۵ درصد واریانس کل متغیرهای بررسی شده را 
تبیین کنند. همچنین بین عوامل مذکور و میزان رضایت گردشگران هم بستگی معناداری 

مشاهده شد.

آقایی و همکاران 
)1394(

تحلیل مؤلفه های تأثیرگذار در 
رضایتمندی از مقاصد گردشگری 

)موردپژوهی: گردشگران شهرستان 
قروه(.

باالترین سطح مربوط به شاخص کیفیت رفتار جامعه میزبان با میانگین 4/24 است. 
همچنین محاسبه آزمون پیرسون نشان داد که بین کیفیت خدمات و تسهیالت با 

رضایتمندی گردشگران هم بستگی مثبت و معناداری در تمامی شاخص ها برقرار است و 
درنهایت رابطه رضایتمندی و جذب گردشگران با 

ضریب 0/753 محاسبه شد.

جعفری مهرآبادی و 
همکاران )1395(

بررسی مؤلفه های سرمایه  های اجتماعی 
مؤثر در رضایتمندی گردشگران )مطالعه 

موردی: ماسوله(.

تحلیل مفهوم رضایتمندی در سه بعد کالبدی فضایی، عملکردی ـ ساختاری و اجتماعی 
ـ فرهنگی نشان داد که این سه بعد، از نظر گردشگران عملکرد یکسانی نداشته  و تفاوت 

معناداری دارند. بعد شناختی سرمایه اجتماعی در رضایتمندی گردشگران تأثیر معناداری 
داشته، اما در عامل کالبدی فضایی آن بی تأثیر است. این بعد در ابعاد عملکردی ـ 

ساختاری و اجتماعی ـ فرهنگی تأثیر معنادار دارد. بیشترین تأثیرگذاری جزئی توسط اثر 
بعد شناختی سرمایه اجتماعی در بعد اجتماعی فرهنگی رضایتمندی بوده است.

رازقی و هوراندی 
)1397(

تحلیل تجارب احیای میراث معماری 
برمبنای سنجش میزان رضایتمندی 

مخاطب )مطالعه موردی: اقامتگاه های 
بافت تاریخی یزد(.

رضایتمندی کاربران گردشگر از کیفیت های تاریخی ـ فرهنگی، تشخص بخشی به مخاطب، 
اجتماعی، ایمنی و آرام بخشی و عملکردی در مراتب اول تا پنجم قرار داشته است. میزان 
رضایتمندی کلی گردشگران از اقامتگاه های میراثی احیاشده بیش از 60 درصد بوده است. 

حاضری و همکاران 
)1396(

سنجش میزان رضایتمندی گردشگران 
از محصول توریسم با استفاده از مدل 

HOLSAT. مطالعه موردی: کندوان.

امنیت و رفتار جامعه میزبان در جلب رضایتمندی گردشگران تأثیر باالیی داشته است. 
مؤلفه های مربوط به جاذبه مقصد در جلب رضایت فراتر از انتظار گردشگران بوده است. 
ولی مؤلفه های دسترسی آسان، پارکینگ، نقشه  های راهنما و خدمات بهداشتی پائین تر 
از حد انتظار بوده است. در جلب رضایت کلی گردشگران از محصول گردشگری روستای 

کندوان، مؤلفه  های محیط و جاذبه مقصد نقش اساسی داشته، ولی ابعاد خدمات و امکانات 
رفاهی مشکل داشته اند. 

افتخاری و همکاران 
 )1396(

سنجش رضایت گردشگران از مقاصد 
ساحلی مناطق روستایی استان گیالن.

میزان رضایتمندی از ابعاد خدمات امنیتی، تعامالت و مساحت ساحل باالتر از متوسط و 
رضایتمندی از ابعاد اطالع رسانی و مدیریت، امکانات رفاهی و امکانات تفریحی به ترتیب 

پایین ترین میانگین ها را داشته است. به طور کلی رضایتمندی گردشگران از مناطق ساحلی 
گیالن در سطح پایینی قرار داشته است.

 وتیتنو و گالینا )2013(
عوامل مؤثر در رضایتمندی گردشگران 

داخلی از مقاصد )مورد مطالعه: 
اقامتگاه  های روسیه(.

یافته  های این مطالعه نشان می دهد که برخی عوامل مانند هدف سفر، منبع پرداخت 
برای سفر، انتخاب محل اقامت، حالت برگزاری جشن  های ویژه گردشگران و هزینه  های 
گردشگری در سطح رضایتمندی تأثیر می گذارد که به نوبه خود در اهداف گردشگران به 

منظور بازدید از آن مناطق نیز تأثیرگذار است. به این ترتیب، این مطالعه شواهد تجربی را 
حاکم بر این فرضیه می دانند که اگر گردشگران از تجربه سفر خود راضی باشند، بیشتر مایل 

به بازدید دوباره از یک مقصدند.

هوانگ و همکاران 
)2016(

عوامل مؤثر در تصمیم انتخاب 
توریست  های خارجی برای یک مقصد 

گردشگری. مورد مطالعه: شهر دایانگ، 
ویتنام.

این مطالعه نشان می دهد که پنج عامل در تصمیم گیری گردشگران خارجی به شهر دایانگ 
تأثیر می گذارد. این عوامل به ترتیب عبارت اند از: استاندارد ذهنی، ارزش درک شده، 

استراتژی  های اطالع رسانی، استراتژی  های بازاریابی و محیط گردشگری. پنج عامل فوق 
تأثیر مثبتی در تصمیم گیری از گردشگران خارجی به مقصد دایانگ داشته باشد و می تواند 

یک پایه ای و مهم برای خلق استراتژی مناسب گردشگری در آینده است.
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تصویر مقصد و رضایت گردشگران )مطالعه پو )2014(
موردی: مقصد مدیترانه ای(

هدف از این مقاله تعیین ابعاد و عواملی است که در تصویر مقصد تأثیر می گذارند و به 
بررسی رابطه بین تصویر مقصد و رضایت گردشگری می پردازد. نتایج تحقیق نشان داد 
که عناصری مانند منابع و محیط طبیعی، تفریح و فراغت گردشگری و همچنین عوامل 
اقتصادی و محیط اجتماعی و جو محیطی، تأثیر مثبتی در رضایت گردشگری می گذارد.

ِسیدوف و آدومایتِین 
)2016(

عوامل مؤثر در انتخاب توریست  های 
محلی ـ تصمیم گیری درمورد یک مقصد 

)مورد مطالعه: آذربایجان(.

نزدیکی، زیبایی طبیعی، استراحت و آرامش دالیل اصلی برای انتخاب مردم محلی در 
آذربایجان به عنوان یک مقصد گردشگری است. در بررسی عوامل تعیین کننده در انتخاب 
مقصد و تجزیه وتحلیل آن ها نشان داد که سه گروه از عوامل نقش مهمی در تصمیم گیری 
گردشگران برای انتخاب مقصد دارد: امکانات رفاهی و ویژگی  های زیست محیطی، مقصد 

جاذبه ها و ویژگی  های شخصی گردشگران و زیرساخت  های گردشگری مقصد.

عوامل مؤثر در رضایت گردشگران اروپایی لی و دونگ )2017( 
در شهر ناهارنگ )درک کیفیت مقصد(

گرچه عواملی مانند محل اقامت، خدمات غذا، مغازه  های خرده فروشی و سوغات و 
جاذبه  های مقصد تأثیر زیادی در رضایت گردشگران داخلی دارد، اما در این مطالعه 
مشخص شده که بزرگ ترین عامل تأثیرگذار در رضایت گردشگران اروپایی، دوستی و 

مهمان نوازی مردم محلی در شهر ناهارنگ بود.

مبانی نظری 
معماری بومی

معماری بومی1 یا معماری خودجوش شاخه ای از معماری 
و  برمی آید، معماری همراه  نامش  از  که  و همان گونه  است 
همزاد با زیست بوم و بستر محیطی و فرهنگی خویش است 
) کاوه بوکانی و قاسمی، 1394: 3(. لغت »بوم« بار مکانی دارد 
و محدوده مشخص شده ای از مکان را، که مرز معین دارد، 
شامل می شود )رئیس پور، 1394(. معماری بومی معماری 
از  و  مردم  برای  نه  می شود،  انجام  مردم  به دست  و  مردمی 
سرشت و طبیعت انسان و محیط )مالئی و سامه، 139۶: ۵(. 

از دیدگاه صاحب نظران معماری بومی عبارت است از:
1. شکل گیری معماری به دست مردمان و هنرمندان که خود 
را با شرایط اجتماعی، اقلیمی و جغرافیایی و فّناوری طی 

دوره ای طوالنی سازگار ساخته و تکامل یافته  است؛
2. سازگاری با ارزش ها، اقتصاد و سبک زندگی، شیوه  های 
ساخت، سنت و فرهنگ هایی که مولد آن ها هستند )حاجیلو، 

1394؛ دوستی و بقایی، 1394: 2(؛
3. معماری ساده همراه با کیفیت، که خالی از حشویات و 

زواید است )راپاپورت، 1388(؛
4. معماری ،که جوابگوی نیازهای ساکنان منطقه با استفاده 

از امکانات طبیعی موجود و مصالح ساختمانی است؛
۵. بازتاب سنت های منطقه و غیرتقلیدی است )رحمانی، 

1394: 3(؛
۶ . مسکن )بومی( تجلی ارزش  های درحال تغییر و نیز تصویر 

خانه و جهان بینی و شیوه زندگی است؛
9. سعی در ایجاد تعادل در طبیعت دارد و این خود عامل برتر 
در معماری صاحب سبک در زمینه انسان، طبیعت و معماری 
است )راپاپورت، 1388؛ حاجیلو، 1394؛ رئیس پور، 1394(؛

10. شکل گیری هنر بومی به دست مردم عادی، بدون برنامه 
1. vernacular architecture

تدوین شده و افراد متخصصی که تجربه یکسان و محدودی 
دارند ) رئیس پور، 1394(؛

11. معماری خودجوش طبیعی است، نه تصادفی )معقولی و 
احمدزاده، 139۶: 90(؛

13. هماهنگی مبتنی بر تفاوت در زمینه شکل، حجم گذاری، 
کاربردی، رنگ آمیزی و آهنگ سطوح پر و خالی و در زمینه 

مصالح و نظام  های ساختمانی؛
از  14. تشخصی مبتنی بر رسوم و سلیقه ها و یگانگی زاده 

فرهنگ محیطی دارد؛
1۵. احترام متقابل و برخورداری از رفتار محیطی مبتنی بر 
ـ  ضمنی، نانوشته و زنده  آزادی مشروط از قراردادهای اجتماع

)فالمکی، 1384؛ مهدوی پور و همکاران، 1392: ۵(.
معماری بومی نوعی معماری اجتماعی براساس فرهنگی است 
که بر آن جامعه حاکم است و به دست مردم بومی شکل گرفته و 
هویت خود را حفظ کرده است و از ارزش ها و باورهای مردمی، 
آداب و رسوم، روحیه و احساسات، اندیشه و عقیده، ذوق و 
سلیقه و هنر مردمان آن منطقه نشئت گرفته است. همچنین 
منعکس کننده برخی روابط اجتماعی و اقتصادی در محیط 
ابعاد  نظیر  مسائلی  و  ماهرانه  فرهنگی  نمادهای  و  طبیعی 
انسانی و نیازهای محلی، روش زندگی مردم، مواد و مصالح 
ساختمانی در دسترس، فناوری و نحوه ساخت بناها، آب وهوا 
و کارآیی انرژی، بستر و محیط زیست، و درنهایت طبیعت و 
حفظ آن و سازگاری با اقلیم و طبیعت است که هم پایداری را 
که الزمه هم راستابودن ساختمان و شرایط آب وهوایی است 
رقم زده و هم رفاه و آرامش را به ارمغان آورده است )رحمانی، 
1394؛ حلبی و ستاری فرد، 1394(. بدین صورت کمترین آثار 
مخرب را در محیط طبیعی و مصنوع اطراف برجای گذارده و 
ترکیب عناصر فرم  های بومی نیز با حفظ ارزش  های فرهنگی و 
اجتماعی و اصول معماری بومی و منطقه ای صورت می گیرد 

)رئیس پور، 1394(.
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جدول 2: مؤلفه ها و ابعاد گوناگون معماری بومی
 

مؤلفه  های معماری بومی

کالبدیزیست محیطیفرهنگی و اجتماعی

 احترام به میراث تاریخی گذشتگان و حفظ و
نگه داری آن

 احترام و حفظ حرمت طبیعت منطقه در معماری
پاسخ دهی به عملکردو عدم تخریب آن

 جنس و رنگ و ترکیب مصالح مناسب باتنظیم فضا متناسب با اقلیم محیطتوجه به آداب ورسوم و ارزش  های افراد
منطقه

 استفاده از مصالح بوم آورد و هماهنگ با اقلیمتوجه به آیین ها و مناسبت ها
منطقه

 فرم و هندسه متناسب با بافت محله
))هماهنگی بنا با هم جواری ها

رعایت تناسب حجمی بنا با بافت مجاوراستفاده از چشم اندازهای طبیعتتوجه به تعامالت اجتماعی

 باهویت بودن از طریق قابلیت تطبیق ادراکات
فرد از فضا با پیشینه فرهنگی

 استفاده از الگوی سرمایش یا گرمایش غیرفعال
ابعاد متناسب با نیازهای کارکردیدر حد امکان

تطابق کالبد و عملکرد بنا با
فرهنگ و رفتار افراد 

 کاهش گردوغبار و سرعت بادهای نامطلوب
ایمنی و مقاومت کافی در برابر عوامل طبیعیبه وسیله کاشت درختان و گیاهان

 استفاده از فرم  های مناسب با اقلیم، حفظ حرارتدید و چشم انداز به بنای تاریخی
داخل بنا با استفاده از مصالح بومی

درنظرگرفتن فضاهای مختلف یا برنامه پذیر
 جهت گیری مناسب بنا برای بهره مندی از تابش

نور خورشید و بادهای مطلوب

 رضایتمندی گردشگر
رضایت  مفهوم  تعریف  ذیل  گردشگر  رضایتمندی  مفهوم 
پاسخی  نارضایتی  رضایت/  است.  شده  معنی  مشتری 
احساسی است که به ارزیابی از کاال یا خدمتی که مصرف یا ارائه 
شده داده می شود. برحسب این که انتظارات مشتری و کاال 
یا خدمت دریافت شده با یکدیگر هم سطح باشند یا کاال باالتر 
انتظارات مشتری باشد، در او احساس  یا پایین تر از سطح 
رضایت یا نارضایتی پدید می آورد. رضایت ارزیابی عملکرد 
خدماتی است که از جانب یک شرکت به مشتری ارائه می شود 
)نصیری و گنجی، 1397(. رضایتمندی در ادبیات توسعه، 
متغیری روشن و به طور کلی نتیجه تأثیر خدمات تولیدی، رفاه 

اجتماعی و مالی قلمداد می شود. 
از جنبه گردشگری، این مفهوم تابع انتظارات قبل از سفر و 
تجربیات سفر است و رضایت گردشگر را نتایج مقایسه بین 
»تجربه گردشگر در بازدید از مقصد و انتظارات درمورد مقصد« 
تعریف می کنند. گاهی رضایت بخش ترین تجربیات ممکن 

است آن هایی باشند که انتظار نمی رود )افتخاری و همکاران، 
رضایتمندی  تعریف  گردشگری  جهانی  سازمان   .)139۶
گردشگری را به صورت کامل شرح داده است. طبق این تعریف، 
است  روان شناسانه  و  روانی  ذهنی،  مفهومی  رضایتمندی 
که شامل احساس مثبت و لذت های ناشی از به دست آوردن 
چیزی است که فرد امیدوار است از یک مقصد به دست آورد 
یا به نوع دیگر، گردشگر انتظار برآورده شدن آن را دارد و آن را 

به دست می آورد )جعفری و همکاران، 139۵: 81(. 
رضایتمندی گردشگران عامل ضروری در بقا و ادامه حیات 
به  معمواًل  گردشگران  رضایت  می رود.  به شمار  صنعت  این 
افزایش نرخ حمایت از ماندگاری، وفاداری و جذب گردشگر 
کمک می کند که این امر نیز در کسب اهداف اقتصادی مانند 
کرد.  خواهد  کمک  سود  میزان  و  گردشگرها  تعداد  افزایش 
درنتیجه عمومًا ارتباط مثبتی بین رضایت گردشگر و کسب 
موفقیت بلندمدت اقتصادی در مقصد گردشگری وجود دارد 
با توجه به این که هدف گردشگران از سفر به  )همان: 82(. 
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نواحی گوناگون، استفاده از اوقات فراغت و دستیابی به آرامش 
روحی و روانی است، کمبود یا وجود مشکل در خدمات دهی 
به آن ها باعث کم شدن میزان گردشگران شده و مانع پایداری 
گردشگری خواهد شد )نصیری و گنجی، 1397(. نارضایتی 
گردشگران ممکن است عواقب سوئی داشته باشد؛ ازجمله 
شکایت مشتری. شکایت مشتری یکسری پاسخ  های رفتاری و 
غیررفتاری است که از احساس نارضایتی مشتری ناشی می شود. 
نارضایتی عالوه بر شکایت گردشگران، سبب تبلیغات شفاهی 
منفی آنان پس از سفر شده و در وفاداری آنان به یک مقصد یا 

جاذبه )یعنی تعهد به بازدید( اثر می گذارد )برزگر، 1397( .

مدل های سنجش رضایت گردشگر 
1. مدل باردین: باردین در سال 199۷ عوامل مربوط به رضایت 
گردشگری را به پنج گروه عمده تقسیم می کند که عبارت اند 
از: 1( دسترسی، شامل شرایط جاده ای؛ 2( هزینه ها، ازجمله 
اقامت، غذا، تفریح و سرگرمی؛  بلیت  یا  عوارض و سوخت 
ازجمله  مصنوعی،  جاذبه  های   )4 طبیعی؛  جاذبه  های   )3
تاریخی،  آثار  مراکز خرید، سینماها،  کافه ها، رستوران ها، 
هنری و مذهبی؛ ۵( زیرساخت، ازجمله مسکن، دسترسی 
 Oliveira,(. به اطالعات، ارتباطات، جاده، بهداشت و ایمنی

)2011: 235

تحقیق  در   )1998( اسنیث  و  ترایب   :HOLSAT مدل   )2
خود، این مدل را برای اندازه گیری رضایت گردشگران تدوین 
کردند. نام این مخفف عبارت »Holiday Satisfaction« به معنای 
گردشگران  رضایت  ارزیابی  به  که  است  تعطیالتی  رضایت 
ازطریق تجزیه و تحلیل انتظارات از او و عملکرد یک مقصد 
منفی  و  مثبت  نگرش های  شامل  و  می پردازد  گردشگری 
گردشگران است. نتایج این تحقیق کارهای قبلی انجام شده 
در این حوزه را برای توسعه یک ابزار تحقیق، به برداشت های 
نزدیک  عملکرد  ـ  انتظارات  آنالیز  درنظرگرفتن  با  رضایت 
گردشگر  رضایت   ،HOLSAT مدل  طبق  به اختصار  می کند. 
حاصل معادله زیر است )حاضری و همکاران، 139۶، به نقل 

:)Tribe & Snaith, 1998: 43 از
)عملکرد مقصد( – )انتظارات از مقصد( = رضایت گردشگر

٣( مدل آکاما: آکاما ازجمله محققانی است که به بررسی رضایت 
گردشگران و تدوین شاخص  های آن پرداخته است. تحقیقات 
او بر گردشگران پارک ملی ساوو شرق در کشور کنیا متمرکز بوده 
است. وی معتقد است که در صنعت گردشگری بحث مربوط 
به خدمات جایگاه مهمی دارد و در این صنعت فقط جذب 
گردشگر مطرح نیست، بلکه مهم جلب رضایت گردشگران 
است. مدل آکاما برای بررسی رضایت گردشگران شامل شش 
شاخص، ازجمله همدلی، عناصر ملموس، قابلیت اعتماد، 
مسئولیت پذیری، اطمینان، و قیمت می شود )برزگر، 1397: 7( .

4( مدل کانو: در اواخر دهه 19۷۰، نوریاکی کانو رضایتمندی 
را در ارتباط با نیازهای مشتری تعریف کرد. وی در مدل خود 
نیازمندی  های مشتریان را به سه دسته تقسیم کرد و هر سه 
نوع نیازمندی را در یک نمودار دوبعدی نمایش داد. این دو 
بعد عبارت اند از: 1( مرحله ای که محصول یا کار عمل می کند؛ 
از آن راضی است. مقایسه  استفاده کننده  که  2( مرحله ای 
پارامترهای کیفیت عملکرد و رضایت استفاده کننده در جدول 
دو محوری، این را نشان داد که تعریف کیفیت/ نیاز بسیار 
پیچیده تر و کلی نگرانه تر است. ارتباط نیازها در دو محور، سه 
تعریف منحصربه فرد از نیازها را به دکتر کانو نشان داد که شامل 
نیازهای اساسی یا الزامی، نیازهای عملکردی یا تک بعدی 
و نیازهای انگیزشی یا جذاب است )توکلی نیا و هرائینی، 

.)24۶ :1397
را  آن ها  مشتری  که  هستند  نیازهایی  اساسی  نیاز  های   )1
بیان نمی کند و وجودشان را در محصول بدیهی می داند، و 
درصورتی  که این دسته از نیازهای مشتری برآورده نشوند، 
که  درصورتی   و  می یابد  کاهش  به شدت  مشتری  رضایت 

برآورده شوند، رضایت مشتری بهبود چندانی پیدا نمی کند.
2( نیازهای عملکردی نیازهایی هستند که مشتری آن ها را 
بیان می کند و درصورتی که این نیازها برآورده شوند  یا نشوند 

رضایت مشتری به صورت خطی کاهش می یابد؛ 
3( نیازهای انگیزشی نیازهایی هستند که مشتری آن ها را 
بیان نمی کند و درصورتی که این نیازها برآورده شود، رضایت 
مشتری به شدت افزایش پیدا می کند و درصورتی که آن ها 
نخواهد  محسوسی  تغییر  مشتری  رضایت  نشوند،  برآورده 

داشت.
برای  کیفیت  اندازه گیری  ابزارهای  از  یکی  کانو  تحلیل 
اولویت بندی خواسته  های مشتریان براساس تأثیر آن ها در 
رضایت و خشنودی مشتری است. مزیت مدل کانو این است 
که ضمن کل نگربودن به حداقل محاسبات ریاضی نیاز دارد و 

اطالعات مربوطه به سرعت جمع آوری می شوند. 

مدل مفهومی تحقیق
مفهوم  دو  نظری،  مبانی  در  عنوان شده  مطالب  به  توجه  با 
مفهومی  مدل  گردشگران،  رضایتمندی  و  بومی  معماری 
تحقیق مطابق شکل 1 تدوین شد. با استفاده از مدل کانو و 
جدول 1، در این مدل رابطه بین دو مفهوم تحقیق به کمک 
شاخص هایی سنجیده می شود که فصل مشترک بین ابعاد 
سه گانه آن هاست )جدول 1(. براساس مدل زیر، ابعاد سه گانه 
ـ فضایی، طبیعت گرایی و اجتماعی در معماری بومی  کالبدی 
اقامتگاه ها به ترتیب متناظر با الزامات اساسی، عملکردی و 

هیجانی رضایتمندی گردشگران فرض شده است.
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محدوده موردمطالعه 
توابع  از  رودبار  در روستای جنت  اقامتگاه  های مطالعه شده 
رودبار  جنت  دارند.  قرار  مازندران  استان  رامسر  شهرستان 
توریستی  شهر  کیلومتری  در ۶0  کهن  پیشینه  با  روستایی 
رامسر است که در دامنه سبز کوه های البرز غربی واقع شده 
است. عالوه بر آب وهوای مطلوب تابستانی، نزدیکی به جنگل 
دالخانی، وجود رودخانه و آبشارهای متعدد بر جذابیت این 
افزوده است. رونق کاشت  برای گردشگران طبیعت  منطقه 
گاوزبان،  گل  سالیانه  جشنواره  برگزاری  دارویی،  گیاهان 
تیرماه  سیزده  جشنواره  مثل  باستانی  جشن  های  برگزاری 
جذابیت  های  ازجمله  محلی،  متنوع  غذاهای  و  )تیرگان( 
فرهنگی هستند که در کنار عوامل طبیعی، این روستا را به 
قطب مهم بوم گردی استان و کشور تبدیل کرده اند. از سال 94 
تاکنون، شش اقامتگاه بوم گردی در این روستا ساخته شده اند 
که از آن ها چهار اقامتگاه فعال و باسابقه به نام های جنت یک، 
جنت دو، ماه تی تی و خلعتبری، به عنوان نمونه  های مورد 

مطالعه تحقیق استفاده شده اند.

روش تحقیق
پژوهش حاضر با توجه به اهداف و سؤاالت آن، از نوع کاربردی 
به منظور  است.  تحلیلی  ـ  توصیفی  تحقیق  روش  نظر  از  و 
گردآوری داده ها ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و مبانی 
نظری مدل مفهومی و شاخص  های آن تدوین شد. سپس با 
از استفاده از برداشت میدانی، نمونه  های اقامتگاه ها انتخاب و 
اطالعات معماری آن ها جمع آوری شد. برای سنجش میزان 
رضایتمندی و ارتباط آن با معماری بومی از ابزار پرسش نامه 
بهره گرفته شد. قسمت اول پرسش نامه شامل هفت پرسش 
به ویژگی  های دموگرافیک گردشگران و انگیزه آن ها اختصاص 
مدل  سه گانه  ابعاد  پرسش نامه  دوم  قسمت  در  شد.  داده 

مفهومی شامل نیازهای اساسی )9 گویه( نیازهای عملکردی 
)۶ گویه( و نیازهای انگیزشی )7 شاخص( به صورت بسته و 
لیکرت سنجیده شدند. در بخش سوم  از طیف  استفاده  با 
نیز سه گویه درمورد گرایش به اقامت مجدد در اقامتگاه های 
بوم گردی پرسش شده است. برای سنجش روایی متغیرهای 
پرسش نامه از آزمون 1KMO  یا بارتلت استفاده شد که میزان 
این آزمون 0/80۶ به دست آمد. با توجه به این که میزان روایی 
از 0/7 بیشتر شد، روایی پرسش نامه تأیید شد. برای سنجش 
شد.  استفاده  کرونباخ  آلفای  آزمون  از  پرسش نامه  پایایی 
پایایی کلی متغیرهای پرسش نامه با آلفای 0/8۵0  تأیید شد. 
همچنین پایایی بقیه شاخص ها و متغیرهای کلیدی تحقیق 
بررسی شد که به ترتیب میزان آلفا برای متغیر نیازهای اساسی 
0/814، متغیر نیازهای عملکردی 0/70، نیازهای انگیزشی 
0/7۵2 است و با توجه به میزان آلفا، پایایی پرسش نامه تأیید 
شد. جامعه آماری پژوهش گردشگرانی بوده اند که در مهرماه 
 1۶0 تعداد  داشته اند.  اقامت  منتخب  اقامتگاه های  در   98
پرسش نامه )در هر اقامتگاه 40 پرسش نامه( توزیع شد و 1۵3 
عدد از پرسش نامه ها تکمیل و استفاده شد. روش نمونه گیری 
بدین ترتیب  است؛  ساده  تصادفی  روش  تحقیق،  این  در 
مراجعه  اقامتگاه ها  این  به  که  افرادی  تصادفی  به صورت  که 
می کردند برای تکمیل فرم  های نظرسنجی انتخاب می شدند. 
و  فراوانی  شامل  توصیفی  آمار  داده ها  تجزیه و تحلیل  ابزار 
میانگین و آمار استنباطی شامل آزمون فریدمن و هم بستگی 

بوده است که با نرم افزار اس پی اس اس انجام شده است.

یافته ها و بحث
برای بررسی فرضیه  های تحقیق با توجه به نوع شاخص ها و 
متغیرهای مستقل و وابسته، از آزمون  های آماری متناسب 
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequancy

شکل 1: مدل مفهومی تحقیق
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مانند ضریب هم بستگی پیرسون، آزمون مقایسه میانگین ها 
 )F )آزمون  طرفه  دو  واریانس  تحلیل  آزمون  و   )T )آزمون 

استفاده شد. نتایج بررسی به شرح زیر ارائه می شود:
به طور کلی 7۶/۶ درصد از افرادی که در اقامتگاه های بوم گردی 
سکنی گزیده و در این نظرسنجی شرکت کرده اند در گروه سنی 
زیر 4۵ سال بوده اند که به ترتیب44/1 درصد 1۵ تا 30 سال، 
32/۵ درصد 30 تا 4۵ سال، 12/3 درصد 4۵ تا ۶۵ سال و 9/7 
درصد نیز باالی ۶۵ سال بوده اند. 3/8 درصد پاسخ گویان هم  
سن خود را اظهار نکرده اند. ۶۶/9 درصد پاسخ گویان در این 
تحقیق زن و 31/8 درصد مرد بوده اند. 1/3 درصد نیز جنسیت 
خود را اظهار نکرده اند. از لحاظ میزان تحصیالت، به طورکلی 
48 درصد پاسخ گویان تحصیالت دیپلم و زیردیپلم داشته اند. 
مدرک  دارای  نیز  درصد   14/3 و  کارشناسی  درصد   31/8
کارشناسی ارشد و دکترا بوده اند. ۵/8 درصد نیز تحصیالت 

خود را بیان نکرده اند.

انگیزه انتخاب اقامتگاه بوم گردی
انگیزه  برای  گوناگونی  علل  به دست آمده  اطالعات  براساس 
انتخاب اقامتگاه های بوم گردی عنوان شده است. بیشترین 
علت انتخاب این نوع اقامتگاه ها، طبیعت گردی بوده که ۵8/2 
درصد از پاسخ ها مربوط به این مورد بوده است. علت بعدی، 
همراهی و مالقات دوستان و آشنایان بوده که 32 درصد را 
به خود اختصاص داده است. استفاده از آرامش و آسایش 
محیط روستایی اقامتگاه های بوم گردی با 24/8 درصد پاسخ 
را به خود اختصاص داد و درنهایت 18/3 درصد نیز استفاده 
از غذاها و صنایع دستی بومی آخرین علت انتخاب این نوع از 

اقامتگاه های بوم گردی عنوان شد.

اقامتگاه  های  از  رضایتمندی  در  مؤثر  عوامل  رتبه بندی 
بوم گردی براساس آزمون فریدمن

فریدمن  آزمون  در   =0P/000 معنی داری  سطح  ازآنجاکه 
بـا  اسـت.  کوچـك تـر   =a  0/0۵ آزمون  معنی داری  سطح  از 
عامل  سه  میزان  که  گفت  می توان  9۵درصدی  اطمینـان 

نیازهای اساسی و کالبدی، نیازهای عملکردی، و نیازهای 
هیجانی با دیگر نیازهای فرهنگی و اجتماعی تفاوت دارند 
و درحقیقت این نیازها برای گردشگران در ردیف نیازهای 
اولیه ای هستند که باید در اقامتگاه   های بوم گردی وجود داشته 

باشند.

نمودار 1: نمودار توزیع فراوانی انگیزه انتخاب اقامتگاه بوم گردی

نمودار 2: میزان رضایتمندی بوم گردان از ابعاد مختلف معماری اقامتگاه ها
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اول  رتبه  به عنوان  کالبدی  نیازهای اساسی/  رتبه  میانگین 
ایمنی  یعنی  بخش،  این  شاخص  های  اهمیت  نشان دهنده 
و استحکام، دسترسی، آسایش فیزیکی، بهداشت داخلی، 
در  اقامت کنندگان  برای  معماری  کیفیت  اندازه،  و  مساحت 

اقامتگاه  های بوم گردی است.

جدول ٣: رتبه بندی میزان رضایتمندی ابعاد ساختاری
 معماری اقامتگاه ها

رتبهمیانگین رتبه هاعوامل مؤثر

3/971نیازهای اساسی، کالبدی

3/032نیازهای عملکردی

1/293نیازهای هیجانی
در جدول 4 میانگین نمرات داده شده به شاخص  های سنجش 

اقامتگاهای بوم گردی ذکر شده است.

جدول 4: توزیع فراوانی میانگین رضایت از شاخص  های ارزیابی 
اقامتگاه  های بوم گردی

 میانگین نمرهشاخص   های ارزیابیابعاد
رضایت از 5

 میانگین
 نمره

 رضایت از
100

ی
ضای

 ف
ی ـ

بد
کال

ی/ 
اس

اس
ی 

ها
از

نی

 وضعیت استحکام، ایستایی و
3/6365/9ایمنی اقامتگاه

 پارکینگ ها و دسترسی به
3/4861/9اقامتگاه

 تأسیسات و تجهیزات سرمایشی
3/6867/0و گرمایشی

3/7468/6سرویس  های بهداشتی و حمام

 ابعاد و تناسبات اتاق ها برای
3/2957/2اقامت شبانه

 کیفیت فضای آشپزخانه تهیه
3/7368/3و سرو

 حال وهوا، مبلمان و فضای
3/3959/8داخلی اقامتگاه

 کیفیت معماری اقامتگاه به
3/2656/5نسبت هزینه پرداختی

 وضعیت بهداشت و سیستم دفع
3/7568/6زباله ها

 میانگین نمرهشاخص   های ارزیابیابعاد
رضایت از 5

 میانگین
 نمره

 رضایت از
100

ی
رای

 گ
وم

/ ب
ی

رد
مک

 ع
ی

ها
از

نی

 موقعیت قرارگیری اقامتگاه در
4/0476/0بافت روستا

 حس امنیت و آرامش خاطر در
4/2280/4اقامتگاه

 کیفیت فضای حیاط و آالچیق ها
3/0551/3و محوطه سازی

 هماهنگی مصالح، رنگ و شکل
3/3157/7معماری با بوم و طبیعت

 مجاورت اقامتگاه با طبیعت
4/3283/0))جنگل، کوه، رودخانه

 دید و منظر و بهره مندی از آفتاب
4/1979/7و باد و مطلوب

ی
نگ

ره
 ف

ی
امع

جت
ا

 ایجاد تجربه شیوه زندگی در
3/7368/1خانه  های روستایی

 حفظ شأن و منزلت گردشگر در
3/5263/1معماری بنا

 امکان مشارکت گردشگران در
3/0050/0فعالیت  های جمعی روستا

 زندگی در کنار خانواده روستایی و
3/8170/3نحوه برخورد با آن ها

 آشنایی با فرهنگ بومی و محلی
3/6867/0روستا

 عرضه و دسترسی به محصوالت
 محلی: صنایع دستی، مواد

 غذایی، لباس محلی، گیاهان
دارویی

4/2080/1

براساس جدول 4، دو شاخص مجاورت اقامتگاه با طبیعت و 
ـ که هر دو مربوط به بعد طبیعت گرایی  احساس امنیت و آرامش 
ـ بیشترین میزان رضایت گردشگران را جلب  معماری هستند 
کرده اند. این امر نشان دهنده اولویت بهره مندی از طبیعت در 
نظر گردشگران است. کمترین میزان رضایتمندی نیز مربوط به 
دو شاخص امکان مشارکت گردشگران در فعالیت  های جمعی 
نظیر آداب ورسوم محلی و سپس کیفیت فضای باز و حیاط 
اقامتگاه ها بوده است. این دو شاخص در کنار هم بیانگر این 
است که بوم گردی در این روستا هم از لحاظ تأمین فضا و هم از 
لحاظ تعریف سازوکارهایی که باعث مشارکت فعال گردشگران 

در فعالیت های جمعی می شود ضعیف است.

میزان  گردشگران،  گوناگون  نیازهای  بین  رابطه  بررسی 
رضایتمندی و تمایل به اقامت مجدد در اقامتگاه ها

به منظور پاسخ به سؤال دوم تحقیق، از طریق تعیین ارتباط 
مستقیم و هم بستگی دوبه دوی الزامات اساسی ـ که در این 
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پژوهش درحکم عوامل اصلی و تأثیرگذار در رضایتمندی 
ـ  شده  اظهار  بوم گردی  اقامتگاه  های  در  اقامت کنندگان 

جدول ۵ تدوین شده است.

جدول 5: ارتباط بین نیازها و رضایت کلی بوم گردان

 نیازهای اساسی،
کالبدی

 نیازهای
عملکردی

 نیازهای
هیجانی

 نیازهای فرهنگی
و اجتماعی

 تمایل به اقامت
رضایت کلیمجدد

10/4030/5190/3620/3150/896نیازهای اساسی، کالبدی

0/40310/1980/2420/2040/622نیازهای عملکردی

0/5190/19810/5070/6090/715نیازهای هیجانی

0/3620/2420/50710/5370/607نیازهای فرهنگی و اجتماعی

0/3150/2040/6090/53710/504تمایل به اقامت مجدد

0/8960/6220/7150/6070/5041رضایت کلی از بوم گردی

نتایج آزمون هم بستگی آماری نشان می دهد که بین تمامی 
متغیرهای نیازهای اساسی و نیازهای عملکردی و نیازهای 
از  بازدیدکنندگان  نیازهای فرهنگی و اجتماعی  و  هیجانی 
اقامتگاه  های بوم گردی با میزان رضایتمندی و تمایل به اقامت 
مجدد در اقامتگاه  های بوم گردی رابطه معناداری وجود داشته 
فرهنگی  نیازهای  هیجانی،  نیازهای  متغیرهای  اما  است. 
و اجتماعی و سپس نیازهای عملکردی به ترتیب بیشترین 
رابطه را با میزان رضایت و اقامت مجدد داشته اند و از اهمیت 

بیشتری برخوردار بوده اند. 

جدول 6: آزمون هم بستگی بین انگیزه، رضایتمندی و تمایل
 به اقامت مجدد گردشگران

 تمایل به اقامت
 انگیزهرضایت کلیمجدد

گردشگران

10/5040/507تمایل به اقامت مجدد

0/50410/998رضایت کلی

0/5070/9981انگیزه گردشگران

نتایج آزمون هم بستگی آماری نشان می دهد که بین تمامی 
متغیرهای انگیزه گردشگران، تمایل به اقامت مجدد و رضایت 

کلی آن ها رابطه معناداری وجود داشته است. 

بررسی مدل مفهومی تحقیق 
برای آزمون رضایت گردشگران از معماری بومی در رگرسیون 
چندمتغیره، تمامی متغیرها وارد معادله رگرسیونی شدند تا 
نشان داده شود که این متغیرها تا چه میزان تغییرات در متغیر 
رضایت گردشگران از معماری بومی را می توانند پیش بینی 

کنند.
جدول 7: آزمون رابطه بین معماری بومی اقامتگاه ها 

و رضایت گردشگران

متغیرها

 ضرایبضرایب غیراستاندارد
استاندارد

T مقدار
 سطح

)Sig(معناداری  مقدار
)B(بتا

 خطای
استاندارد

 ضریب
)Beta(بتا

 نیازهای
0/390/000/528872/300/000اساسی

 نیازهای
0/260/000/275048/690/000عملکردی

 نیازهای
0/350/000/488621/130/000انگیزشی
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ورود1  روش  از  فوق  رگرسیونی  تحلیل  در  این که  به  توجه  با 
مدل  وارد  مستقل  متغیرهای  همه  است،  شده  استفاده 
می شوند. آماره  های موجود در جدول 7 گویای این واقعیت 
است تمامی متغیرهای نیازهای اساسی، نیازهای عملکردی، 
نیازهای انگیزشی در رضایت از معماری بومی تأثیر می گذارند. 
جهت این تأثیر نیز مثبت و مستقیم است و بیانگر این مطلب 
که با تغییر در شاخص  های اساسی هریک از نیازهای ذکرشده 

میزان رضایت از معماری بومی نیز افزایش می یابد.
از بین ابعاد معماری بومی، بعدهای نیازهای اساسی، نیازهای 
انگیزشی و نیازهای عملکردی به ترتیب با بیشترین میزان بتا، 
بیشترین تأثیر را در میزان رضایت از معماری بومی داشته اند.

نتیجه گیری
امروزه توسعه گردشگری یکی از بهترین راهبردهای توسعه 
ـ اقتصادی جوامع گوناگون، ازجمله جوامع  متعادل اجتماعی 
روستایی تلقی می شود. به همین علت مورد توجه مدیران و 
برنامه ریزان و توسعه گران بخش خصوصی و دولتی قرار گرفته 
است. این صنعت نظامی منسجم است که عناصر آن در ارتباط 
جاذبه های  صرف  که  به گونه ای  می کنند؛  کار  هم  با  متقابل 
یک  بلکه  نمی شود،  آن  رونق  موجب  به تنهایی  گردشگری 
مقصد گردشگری باید هم رضایت گردشگران را در همه ابعاد 
تأثیرات، خدمات، جاذبه دسترسی و هزینه تأمین کند و هم 
ـ اقتصادی  ارزش  های طبیعی محیط و ارزش  های فرهنگی 
جامعه میزبان را مدنظر قرار دهد. این بدان معناست که توجه 
مقطعی و یک جانبه به هریک از وجوه بوم گردی در میان مدت 

می تواند بر ضد رونق آن عمل کند.
در این تحقیق، رابطه بین دو عنصر مهم از صنعت بوم گردی، 
یعنی معماری اقامتگاه روستایی و رضایتمندی گردشگران 
مورد سنجش قرار گرفت تا بتوان ضمن داشتن یک ارزیابی 
کلی از کارنامه توسعه بوم گردی در چند سال اخیر و روشن شدن 
نقاط ضعف و قّوت آن در محدوده مورد مطالعه، نکاتی را برای 
تعیین چارچوبی کنترلی و نظارتی برای توسعه این اقامتگاه ها 
مرحله  در  تحقیق  هدف  به  دستیابی  برای  آورد.  به دست 
مبانی نظری با استفاده از تحلیل محتوای نظریات و منابع 
ـ فضایی،  موجود درباره معماری بومی، سه ُبعد کلی کالبدی 
آن ها  شاخص  های  و  ـ فرهنگی  اجتماعی  و  طبیعت گرایی 
مشخص شد. بعد از بررسی مدل های رضایتمندی گردشگر، 
مدل کانو به جهت جامعیت و تناسب نگاه ابعاد سه گانه معماری 
بومی به عنوان مبنای تحلیل شاخص های رضایتمندی انتخاب 
شد. بدین ترتیب در مدل مفهومی به دست آمده، ابعاد سه گانه 
ـ فضایی، طبیعت گرایی و اجتماعی در معماری بومی  کالبدی 
اقامتگاه ها به ترتیب متناظر با الزامات اساسی، عملکردی و 

1. Inter

هیجانی رضایتمندی گردشگران در مدل کانو قرار گرفت. 
نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرسش نامه ها حاکی از آن بود که 
شاخص  های کالبدی و فضایی مرتبط با نیازهای اساسی اقامت 
گردشگران با میانگین 3/97 بیشترین میزان رضایتمندی را 
ـ فرهنگی  تأمین کرده است. در مقابل شاخص  های اجتماعی 
معماری بومی با میانگین 1/29 کمترین رضایتمندی را داشته 
است. این امر نشان دهنده این است که معماری اقامتگاه در 
زمینه تأمین نیازهای اولیه خدمات و اقامت توانسته شرایط 
مطلوبی را فراهم کند. نتایج پرسشی که درباره مقایسه تجربه 
و ویالها  اقامتگاه های معمولی هتل ها  با  بوم گردی  اقامتگاه 
پرسیده شد و میانگین امتیاز 3/۶۵ این موضوع را تأیید می کند. 
البته در این دسته الزامات، شاخص  های ابعاد و تناسبات اتاق 
را  از متوسطی  اقامت شبانه رضایتمندی کمتر  برای  خواب 
کسب کرده است که علت آن را می توان انعطاف ناپذیربودن 
که  دانست  اقامتگاه  اتاق های  کالبدی  ساختار  و  تقسیمات 
متناسب با زندگی سنتی روستایی و فعالیت های مرتبط با آن 

ساخته شده اند.
معماری اقامتگاه ها از لحاظ طبیعت گرایی توانسته با میانگین 
این  شاخص  سه  کند.  جلب  را  مناسبی  رضایتمندی   3/03
)جنگل،  طبیعی  عناصر  با  اقامتگاه ها  مجاورت  شامل  بعد، 
کوه و رودخانه(، حس امنیت و آرامش خاطر، و دید و منظر 
و بهره مندی از آفتاب و باد مطلوب توانسته بیشترین درصد 

جلب رضایت را داشته باشد. 
از این که حدود ۵8 درصد از مخاطبان انگیزه خود از انتخاب 
مناسب  شاخص  های  و  طبیعت گردی  را  بوم گردی  اقامتگاه 
این گونه  می توان  کرده اند،  عنوان  معماری  طبیعت گرایی 
نتیجه گرفت که کیفیت معماری اقامتگاه ها با انتظار و هدف 
غالب گردشگران همخوانی و تطابق داشته است. همچنین 
اقامتگاه ها  فضای  جذاب ترین  را  ایوان  فضای  گردشگران 
به دست  را  نتیجه  این  اخیر  گزارش  سه  قیاس  دانسته اند. 
اقامتگاه  هر  اصلی  و  اساسی  فضای  نقش  ایوان  که  می دهد 
بوم گردی را در محدوده مورد مطالعه دارد؛ زیرا این فضا واسطه 
بین درون و بیرون معماری بومی بوده و بیشترین امکان تماس 

با طبیعت را برقرار می کند.
و  الزامات  نقش  که  فرهنگی،  ـ  اجتماعی  بعد  شاخص  های 
نیازهای هیجانی و انگیزشی گردشگران را ایفا می کند، میانگین 
مخاطبان  رضایت  جلب  در  را  دیگر  جنبه  دو  از  ضعیف تر 
شامل  را  بوم گردی  اگر  که  بدان معناست  این  است.  داشته 
ترکیب دو عنصر اصلی طبیعت گردی و گردشگری فرهنگی 
بدانیم، اقامتگاه بوم گردی در تأمین نیازهای طبیعت گردی 
و فراهم آوردن زمینه حضور مستقیم مخاطبان با طبیعت و 
عناصر طبیعی موفق بوده است، ولی هنوز نتوانسته امکان 
تعامل و آشنایی گردشگران را با جامعه میزبان و مشارکت آن ها 
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در فعالیت  های فرهنگی و جمعی روستا فراهم آورد. از دیدی 
تدریجی  خارج شدن  باعث  ضعف  این  است  گفتنی  کلی تر 
اقامتگاه های بوم گردی از بافت روستا شده و بوم گردی را به 
طبیعت گردی فارغ از فرهنگ و فرهنگ محلی تبدیل می کند. 
با مقایسه نتایج تحقیق حاضر با پژوهش های پیشین با موضوع 
سنجش رضایتمندی گردشگران، موارد زیر را می  توان ذکر 

کرد: 
1( این گزاره کلی که رضایتمندی گردشگران از یک مقصد 
گردشگری به اقامت مجدد در آن منجر می شود در این تحقیق 

نیز تأیید شد؛
2( تأثیر مستقیم و معنادار کیفیت خدمات و کیفیت محیط در 

رضایتمندی گردشگران تأیید شد؛
مقاصد  سایر  همچون  نیز  رودبار  جنت  روستای  در   )3
بومگردی، جاذبه های محیط طبیعی و حس امنیت و آرامش 
خاطر بیشتر از همه رضایتمندی گردشگران را جلب کرده 

است؛
4( در پژوهش های داخلی و خارجی، نقش عوامل فرهنگی 
و رفتار جامعه میزبان در رضایتمندی گردشگران معنادار و 
برجسته بوده است؛ اما در تحقیق حاضر، محیط روستا و 
معماری اقامتگاه ها نتوانسته اند فضای مناسبی برای مشارکت 
ـ اجتماعی را فراهم آورند  گردشگران در فعالیت های فرهنگی 

و باعث افزایش بیشتر رضایتمندی شوند؛
توانسته  مطالعه شده  روستای  بوم گردی  اقامتگاه های   )۵
روستاهای  به نسبت  را  باالیی  اساسی  خدماتی  کیفیت 
با  مقایسه  در  و  کند  ارائه  گردشگران  به  کندوان  گردشگری 
گردشگری ساحلی استان مازندران )متانی و داداشی، 139۶( 
همکاران،  و  )افتخاری  گیالن  استان  ساحلی  گردشگری  و 
139۶(، رضایت کلی از اقامتگاه های بوم گردی روستای جنت 
رودبار به  عنوان قطب گردشگری ناحیه شمال کشور باال بوده 

است.
اقامتگاه ها  معماری  بهینه سازی  برای  ذیل  موارد  پایان  در 

پیشنهاد می شوند:
از  استفاده  با  خواب  اتاق  بهینه سازی  و  آماده سازی  الف( 
استراحت  و  خواب  برای  مناسب  انعطاف پذیری  و  مبلمان 

شبانه؛
ب( در تبدیل خانه های سنتی روستایی به اقامتگاه بومگردی، 
تقویت و گسترش بهینه سازی ایوان به منزله نظرگاه و جذابیت 
معماری بومی با حفظ چارچوب و مصالح و جزئیات معماری 

بومی مدنظر قرار گیرد؛
ج( طراحی و آماده سازی فضاهای جمعی روستا برای برگزاری 

مراسم ها و فعالیت های جمعی با مشارکت گردشگران؛
برای  اقامتگاه ها  باز  فضای  و  حیاط  کیفیت  ارتقای  د( 

فعالیت های جمعی گردشگران نظیر بازی  های محلی. 
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