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 چکيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل موثر بر توسعه مقصدهاي توسعه گردشگري نجوم صورت  

روش تحقيق مورد استفاده در اين مطالعه، از لحاظ هدف، كاربردي و از لحاظ ميزان و درجه گرفته است. 
ي جامعه آماراست. يز از نوع تحقيقات توصيفي آوري اطالعات ن كنترل، ميداني و از لحاظ نحوة جمع

كه از طريق  بودهتحقيق منجمان آماتور، فعاالن و متخصصان گردشگري خصوصا در تورهاي رصدي 
از  تحقيقها و دستيابي به اهداف  ه تحليل داد براي مورد انتخاب شدند. 206گيري قضاوتي تعداد  نمونه

ه استفاده شد SPSSر تحليل عاملي با استفاده از نرم افزا شامل و آمار استنباطي ي، تحليليروشهاي توصيف
متغير بود، ضمن بررسي اين متغييرها و رتبه بندي  35اي كه شامل  است. در اين تحقيق با استفاده از پرسشنامه

عامل شناسايي گرديدند. اين عوامل شامل زيرساختهاي توسعه با  7آنها با استفاده از تحليل عاملي تعداد 
، زمينه هاي اقليمي و جغرافيايي با مقدار 18/4با مقدار ويژه اي رصد  ، زيرساختهاي حرفه00/5مقدار ويژه 

، زمينه هاي امنيتي و حفاظتي با مقدار 61/2هاي فيزيكي گردشگري با مقدار ويژه  ، زير ساخت88/3ويژه 
هاي رفاهي گردشگري با مقدار ويژه  و زيرساخت 00/2، زمينه هاي ويژه رصدي با مقدار ويژه 43/2ويژه 
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 مقدمه
ها را به خود مشغول ساخته است و هنوز هم نقشي نجوم از قديم االيام ذهن انسان

 ,Govender)كند هاي موجود در روي كره زمين بازي مياساسي را در تمامي فرهنگ
2011, p. 577)ها اي از آسمان پرستاره دارد. اگر نور خيابان. هر شخصي به نوعي تجربه

اي در  هاي سياه پرستارهيا گردوغبار شهرها، ستارگان را نپوشانده باشند، هنوز هم شب
م. بيني روستاها وجود دارند و اين در حالي است كه ما خودمان را در وضعيتي متفكرانه مي
ات و خيره شدن به ستارگان ما را به تفكر درباره خالق جهان و وضعيت خورشيد، ماه، سيار

دارد. در اوج اين تفكر است كه چشمان ما براي ديدن ميجايگاه ما در بين كهكشان وا
هاي نجومي باز است. در واقع اين شانس براي ما وجود دارد كه به منجمي آماتور هپديد

ران نفر در سراسر جهان از پديده نجوم به عنوان يك نوع سرگرمي لذت تبديل شويم. هزا
شوند و بسياري از شهرها داراي ها وسايلي ارزشمند تلقي ميبرند. امروزه تلسكوپمي

ها د. در حال حاضر بسياري از فعاليتباشنهاي نجوم فعال مي هاي عمومي و انجمنرصدخانه
س، با مخاطب قرار دادن مدارس، كودكان و هاي نجومي در دستردر چارچوب برنامه

هاي روباتيك، پادكست و غيره انجام بزرگساالن و با استفاده از وسايل رصد، تلسكوپ
 (Roth, 2009, P. 1) شود.مي

بخشي از عالقمندي به آسمان سفر به فضا و دستيابي به اسرار آسمان است كه همه به 
ا سرعت بيشتري را در اذهان عموم مردم گرفته كنند. با اين وجود، سفر به فض آن فكر مي

-رسد صنعت گردشگري فضايي كه در حال تجربه كردن پيشرفتاست چرا كه به نظر مي
هاي زيادي را در بسياري از كشورها داشته باشد و هاي تكنولوژيكي و قانوني است پتانسيل

ها ، تقاضاي آنها و قيمتوههاي گردشگري فضايي بالقالزامي باشد تا براي درك بهتر انگيزه
هاي آكادميك مهمي در اين زمينه مطرح در سطح دنيا شناخته شوند. در آينده نيز بحث

هاي خواهد شد چرا كه تاكنون تعداد مقاالت كامل منتشر شده در اين زمينه در ژورنال
3Fتحقيقاتي بسيار اندك است (به عنوان مثال، كاتر

؛ كراچ، 1944؛ كلينز و همكاران، 2010 ،1
4Fديويني

5F، لويئر و اسالم2

 &, Reddy, Nica, 2012, P. 1093( و سايرين). 2009، 3
Wilkes, ( 
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گردشگري نجوم نيز به عنوان بخشي از گردشگري فعال در بسياري از كشورها، در 
داراي خللي  حال انجام و بهره برداري است اما با اين وجود مقاالت علمي در اين خصوص

ي گردشگري فضايي ديده اند و در حاليست كه با  است كه بنظر ميرسد آنرا در زمره
گردشگري فضايي تا حدودي متفاوت است و مي توان به يقين گفت كه اين نوع از 
گردشگري تفاوتش با گردشگري فضايي در اين است كه گردشگري نجوم در سطح كره 

گردشگري فضايي، در خارج از مدار زمين و فضاي  خاكي فعال است و در حالي كه نوع
 .Crouch G. 2001, Pاست. البته كراچ (  اطراف زمين و به دور از آن در حال انجام

كند كه تا  ) در مقاله اي نيز از آن به عنوان گردشگري فضايي در سطح زمين ياد مي 215
جوم به دليل فقر مطالب حدود زيادي با اين اسم متفاوت است. بررسي ادبيات گردشگري ن

علمي قابل استناد، در مجالت داخلي و خارجي بسيار مشكل بود كه البته با تالشهاي 
بسياري كه در اين خصوص شد مطالب مناسبي گردآوري شد. با توجه به نو بودن موضوع 
در جوامع علمي و آكادميك، بسيار ضعيف به آن پرداخته شده است، تنها برخي از 

ل به صورت برگزار كنندگان تور رصدي و فعال در اين نوع از سفرها، در گروههاي فعا
 هاي خود به آنها پرداخته اند. سايت

6Fجاش هانتسمن

7F، در مجله ايالت ايداهو1

8Fاز گردشگري نجوم 2

به عنوان سفر به مطالعه  3
9Fنجوم و آسمان ياد ميكند. سايت اياالت اوتا

10F، سايت معرفي كشور شيلي4

و بسياري از  5
سايتهايي كه در كشورها و مناطق مختلف از جمله: هاوايي، آريزونا، آفريقاي جنوبي، 

پردازند و  جزاير قناري، استراليا، نيوزلند به تبليغات خود در سفرهاي رصدي و نجومي مي
كنند  هاي شبانه نجومي، رصد خانه هاي خود را معرفي مي برنامه هاي فستيوال نجوم، پارتي

شگري نجوم به عنوان نوعي از گردشگري با هدف رصد آسمان و همچنين نيز تنها به گرد
 پردازند. ها به تبليغ پتانسيلهاي خود مي با تمركز بر ستاره شناسي و رصدخانه

11Fپيتر بوهانسن

، متخصص در تجارت بين المللي و توسعه كسب و كار و فعال در زمينه 6
ي مهم در توسعه گردشگري نجوم گردشگري نيز كشور شيلي را به عنوان يكي از كشورها

از مشاهدات نجومي جهان در شيلي انجام  ٪40كند كه حدود  نمايد و عنوان مي مي  معرفي 
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% از زيرساختهاي نجومي دنيا نيز در شيلي سرمايه گذاري 42شده است و متعاقب آن 
12Fگردد. دليل آن، اين است كه صحراي آتاكاما مي

ر در شمال شيلي روشن ترين آسمان د 1
 ,Hansen; 2012, International businesses Development) جهان را دارد.
Web; para.1)  

مقصدهاي مختلفي براي پذيرايي از گردشگران نجومي در سراسر جهان در حال آماده 
سازي هستند و اهميت آنها از دوجنبه گردشگري و شرايط مساعد زيرساختي در اين 

مناسب رصدي براي خيره شدن به آسمان در حال خصوص است و هم از نظر شرايط 
بررسي است به نحوي كه در اغلب كشورها به دنبال كاهش آلودگي نوري و ايجاد 
زيرساختهاي رصدي و نجومي نظير ايجاد رصدخانه هاي اختصاصي در مناطق مختلف 
 هستند. بررسي عوامل و شرايط توسعه اين نوع از گردشگري به عنوان سوال اصلي مطرح

 شده در اين پژوهش است.
اين مقاله به بررسي شرايط مناسب و عوامل موثر بر توسعه مقصدهاي گردشگري نجوم 

پردازد و در شريطي كه اين عوامل مناسب باشد و يا به صورت مناسب ايجاد گردد  مي
 گردد. شرايط براي توسعه مقصد گردشگري نجوم محيا مي

 
 مباني نظري تحقيق ادبيات تحقيق

تاكنون در خصوص گردشگري نجوم تحقيقات بسيار اندكي صورت گرفته است، به 
اند و در  كه تنها فعاالن اين حوزه در سايتهاي اطالع رساني خود به اين مقوله پرداخته نحوي

اند و در اين خصوص بيشتر به رويدادها  مورد تورهاي قابل برگزاري مطالبي را نوشته
13Fنوري و آسمان تاريك نجومي، پاركهاي بدون آلودگي

و تاكيد بر شرايط رصدي،  2
اند. عمده تحقيقات در اين حوزه مربوط به گردشگري  رصدگاهها و آسمان پرداخته

14Fفضايي است ازجمله ماهراج ويالج ريدي، ميرال نيكا و كيت ويلكس

) در تحقيقي 2012( 3
15Fگردشگري فضايي"تحت عنوان 

و  صنعت: پيشنهادات تحقيقاتي براي آينده اين  4
دو هدف عمده را مورد بررسي قرار دادند. اول، ارائه  "هاي گردشگران بالقوهنگرش

هاي تحقيقاتي براي بررسي آتي پيرامون ظهور صنعت پيشنهاداتي در خصوص جنبه
گردشگري فضايي و دوم، بررسي ادراكات گردشگران فضايي بالقوه و عوامل كليدي كه 
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دهد. جامعه آماري اين تحقيق را تحت تاثير قرار مي گيري آنهاانگيزه، رفتار و تصميم
هايي با خبرگان صنعت گردشگري ساكنين جنوب كشور انگلستان بودند. همچنين مصاحبه

هاي براي شناسايي ديدگاه ESDS Astriumو   Virgin Galactic, Airbusفضايي از 
ها تحليل داده ها، ادراكات و آينده اين صنعت صورت گرفت. آنها در خصوص انگيزه

-هاي اصلي گردشگري فضايي مينشان داد كه حس ماجراجويي و اكتشاف انگيزاننده
هاي تحقيق آنها تمايل به شركت در گردشگري فضايي نيز تحت تاثير باشند. بر طبق يافته

كند، قرار گرفته تمايالت پذيرش خطر، كه نقشي اصلي را در رفتار گردشگران بازي مي
همچنين در تحقيق ديگري  ),Reddy, Nica, 2012, P. 1094 ,& Wilkes( است.

، جئوفري آي. كراچ، "مدلسازي رفتار انتخاب مسافران گردشگري فضايي"تحت عنوان 
16Fتيموتي ام.دويني، جردن جي.لووير، توحيد اسالم

هاي گردشگران بالقوه به به بيان واكنش 1
 ,Crouch G., 2001( داختند.هاي مختلف در صنعت گردشگري فضايي نوظهور پرگزينه

P. 21517) پاتريك كلينزF

گردشگري فضايي: از مدار زمين ") در مقاله خود با عنوان 2005( 2
هاي مختلف رشد گردشگري فضايي از جمله توسعه به بررسي جنبه "تا كره ماه

در تحقيق ديگري  )Collins,2005, P. 116(پردازد. گردشگري تجاري بر سطح ماه مي
، ويليام "هاي اكتشافات فضاييانگيزه"هاي گردشگري فضايي، تحت عنوان انگيزهپيرامون 

دارد كه احتماالً بزرگترين مانع پيشرفت در اكتشافات ) عنوان مي18F3)2009 سيمز بينبريج
19Fهاي اجباريفضايي نبود انگيزه

 هاي الزم است.گذاريتوجيه سرمايه براي 4
(Bainbrdige, 2009, P. 514 ) 20پائول باكيF

) در مقاله خود تحت عنوان نجوم 2006( 5
هاي آفريقايي نجوم از نقطه نظر استفاده در ميراث فرهنگي جوامع آفريقايي به بررسي جنبه

هاي جوي از دانش آسمان شب براي اهداف محلي از قبيل عدم امنيت غذايي، پديده
ها و اي قومي از موقعيت ستارههپردازد. گروهاي از قبيل خشكسالي و سيل ميطبيعي دوره

-هاي پيشبيني آب و هواي فصلپيش مانندتغييرات رفتار حيوانات و گياهان براي اهدافي 
تواند شود كه مياي ميرشتههاي سنتي منجر به بحثي بينكنند. اين مقياسرو استفاده مي

ت باعث منتفع شدن جامعه محلي در مباحثي جون حفاظت محيطي و ارتقاء صنع
كارل ياين  ( Baki, 2007, P. 99) گردشگري در برخي از كشورهاي آفريقايي گردد.
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21Fكاتر

هايي براي گردشگري گام نهادن در فضا؛ فرصت "اي تحت عنوان ) در مقاله2010(1
هاي توسعه اخير درصنعت گردشگري فضايي پرداخته است و به بيان ، به مرور روند"نجوم

پردازد. كاتر با تمركز بر تئوري دشگري نجوم ميهاي جديد گرتعاريفي از بخش
هاي اند را از طريق مصاحبهها و تجربياتي كه فضانوردان بدست آوردهانگيزيشي، انگيزه

دهد. عالوه بر اين، در اين مقاله به بررسي آنها در مطبوعات مورد تجزيه و تحليل قرار مي
شود وي آنها پرداخته ميرهاي پيشهاي گردشگري فضايي و چالشمديريت سايت

)Cater, 2010, P. 838(. 22كوليسون و پوF

گردشگري نجوم؛  "در مقاله اي تحت عنوان  2
به پتانسيل ها و وضعيت پارك  "برنامه نجوم و آسمان تيره در پارك ملي برايس كانيون

 از ٪10دود دارد ح پردازد و پس از بررسي عنوان مي ملي كانيون در اياالت متحده مي
 -مي شركت نجوم رسمي غير هاي فعاليت بيشتر و رسمي برنامه در پارك كنندگان بازديد

BCNPموقعيت مكان .كنند 23F

ها و  به قدري خوب است كه مي تواند از ويژگي 3
خصوصيات پارك به بهترين شكل استفاده كند و بازديدكنندگان را از اهميت حفظ و 
افزايش تيرگي شب مطلع سازد. توسعه اين برنامه در آينده باعث افزايش تعداد 

 )p2 Collison & Poe,2013خواهد شد. ( BCNPبازديدكنندگان 
 

 گردشگري نجوم
هاي مهم است.  هاي بالقوه براي بازديدكنندگان مكان دشگري نجوم يكي از جاذبهگر

تواند لذت بخش باشد.  جائيكه آسمان سياه در شب، دور از آلودگي نورهاي ساختگي، مي
هاي  هايي از اين پديده شامل مكان گردشگري نجوم سابقه چند قرني در جهان دارد. نمونه

ي بزرگ آفريقا، استون هنگ و وودهنگ در بريتانيا، وسيعي مثل نابتا پلي در صحرا
نيوگرانج در ايرلند، چيچن ايتزا در مكزيك، ماچوپيچو در پرو و اهرام گيزا در مصر 

). با توجه به پتانسيلها و شرايط جغرافيايي در كشور شيلي و Malville; 2008باشند( مي
ن به عنوان يكي از مقصدهاي وجود رصدخانه هاي مهم تحقيقاتي در اين كشور، از آن مكا

 كنند. مهم گردشگري نجوم ياد مي
هايي  گردشگري نجوم عبارت است از يك محصول خاص كه داراي زير مجموعه

 ;Robsonها( شوند: بازديد از رصدخانه ها شامل موارد زير مي است كه اين زير مجموعه

                                                                                                                   
1. Carl Iain Cater 
2. Fredrick M. Collison, Kevin Poe 
3. Bryce Canyon National Park 
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2005, P. 1؛Weaver; 2011 دم( انداز سپيده هايي با چشم ) مكانWeaver; 2011, P. 
هاي نجومي آماتور كه  هاي تيره ، سازمان هاي ملي/ايالتي/محلي با آسمان )، پارك18

 ,Collison & Poeهاي مختلف ديگر. ( باشند و تأمين كننده هاي عمومي مي داراي برنامه
2013, P. 1( 

تنها تعاريف موجود گردشگري نجوم، به صورتي كه ذكر گرديده است آمده و در  
اي تا كنون تعريف نشده است و اين خالء در بخش هاي  ي المعارف و لغت نامه يچ دايرهه

آكادميك گردشگري نه تنها در اين مورد بلكه در موارد مشابهي وجود دارد، الزاماتي كه 
) جهت تعريف گونه هاي مختلف گردشگري UNWTOسازمان جهاني گردشگري (

توان عنوان كرد كه  ه، مكان، زمان و مدت)، ميقرار داده است (ازجمله؛ اهداف و انگيز
 گردشگري نجوم عبارت است از:

فعاليتهاي كه گردشگر در مكانهايي خارج از محيط عادي زندگي خود به منظور رصد 
آسمان و ستاره ها، با هدف و انگيزه ماجراجويي، لذت بردن، سرگرمي و آموزش براي 

 )  33، 1391رشيدي؛ رساند. ( نجام ميساعت با 24مدتي كمتر از يكسال و بيش از 
هاي رصدي و  آنچه در اين تعريف مهم و ضروري است، فعاليتهايي است كه با برنامه

24Fآسمان در ارتباط باشد. رصد

25Fو يا خيره شدن به آسمان 1

ها در  از مهمترين اهداف و انگيزه 2
ارد. رصد گردشگري نجوم است و نياز به مطالعات بيشتري در اين خصوص نيز وجود د

ها در سرتاسر دنيا، وظيفه مكاني را به عهده دارند تا افراد عالقمند و محقق بتوانند از  خانه
شرايط ويژه آن مكانها و ابزاري كه در آنجا وجود دارد استفاده نمايند. سفرهاي زيادي با 

فت انگيزه لذت بردن از آسمان در نقاط مختلف جهان پديدار شده است و اين مهم با پيشر
تكنولوژي و آموزشهاي عمومي نجوم با ترويج علم نجوم نيز افزايش يافته است و حتي 

 سفرهاي خانوادگي به چنين مقصدهايي نيز بيش از پيش افزايش يافته است.
هاست اما با  آلودگي نور، تنها عامل جدي در ايجاد يك نقطه خوب براي مشاهده ستاره

در هنگام انتخاب يك نقطه براي مكانهاي جديد اين وجود صدها مولفه از عناصر ديگر 
شود از جمله، پايداري هوا، رطوبت، ارتفاع،  رصدي و گردشگري نجوم در نظر گرفته مي

 ثبات سياسي، عدم آلودگي، حمايت جامعه، آب و هواي خوب، دسترسي و بسياري ديگر.

                                                                                                                   
1. Observations 
2. Stargazing 
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مكانهاي آموزش نجوم در چنين فضاهايي و رصد آسمان در شرايط متفاوت فصلي در 
مختلف، شرايط را در كل دنيا براي رصد آسمان متفاوت ساخته و اين امكان را براي 
بسياري از مقصدهاي گردشگري نجوم پديدار ساخته است كه از مزيتهاي مهمتري 
برخوردار باشند. لذت بردن از كشف بسياري از حقايق پنهان آسمان به عنوان آزمايشگاه 

ت آنرا در ماجراجويي بيشتر ساخته است و عالقمندان به اين عمومي عالوه بر لذت، جذابي
 علم را نيز بيشتر كرده است كه نمود آن نيز در كشور ما بسيار قابل شهود است.

 
 الگوي مفهومي تحقيق

هاي انديشمندان و  با بررسي ادبيات مربوط به موضوع پژوهش و مطالعه ديدگاه
هاي مربوط به توسعه گردشگري نجوم به  صاحبنظران در اين خصوص، متغيرها و شاخص

آوري گرديد. از آنجايي كه اين بررسي در  عنوان الزامات، مولفه ها و شرايط توسعه جمع
لزوم گنجاندن متغيرها در چارچوب صنعت گردشگري كمتر مطرح بوده است، 

اي  منظور ضمن استفاده از منابع كتابخانه بدينسازي آنها ضروري بود.  گردشگري و بومي
با همكاري بين  گان در اين زمينه استفاده گرديد واز نظر استادان، كارشناسان و خبر

ع در اين بخش و نويسندگان و با نظر خواهي از اساتيد و صاحبنظران دانشگاهي و افراد مطل
با مطالعه اسناد و مدارك موجود، سواالتي در قالب پرسشنامه تهيه و بين تعدادي از 

نظران صنعت گردشگري و نجوم كشور توزيع و از آنها نظرخواهي  خبرگان و صاحب
پذيرد مدل مفهومي نهايي  هايي كه صورت مي بندي خواهد شد. براساس نظرات آنها و جمع

ابق آن عوامل مربوط به توسعه گردشگري نجوم در كشور تعيين خواهند پيشنهاد شده و مط
هاي انجام شده بر  شد. بر اساس تعريفي كه از موضوع پژوهش ارائه شد و با توجه به بررسي

هاي هرچند اندك، نظريات مطرح شده توسط دانشمندان و محققان نجوم و  روي ديدگاه
ابتدايي براي شروع اين پژوهش و پاسخگويي رصدگران آسمان، به منظور ارائه چارچوبي 

به سواالت مطرح شده، مدل مفهومي زير پيشنهاد گرديده است كه محقق قصد دارد با 
ي مربوط به توسعه  هاي بومي شده بررسي اين عوامل، الزامات و شرايط ديگر و شاخص

هايي مستعد گردشگري نجوم را با تاكيد بر استفاده از مكانهاي گردشگري به عنوان مكان
هاي طبيعي و تلفيق آنها با عمليات رصد ستارگان جهت  براي رصد و به عنوان رصدگاه

طول ماندگاري مسافر و كمك به توسعه پايدار كه زيرمجموعه گردشگري پايدار و 
 گيرند را شناسايي و نمايد.  اكوتوريسم قرار مي
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پرداختن به نقشه آسمان، چرخش افالك، ارتفاع، شرايط جوي، ميزان قدر تابش 
شمالي و جنوبي، اجرام، ستاره ها، سيارات با توجه به تغييرات در مدارات، خصوصاً نيمكره 

هاي نوري نيز انتخاب مقصدها را  همچنين تغييرات در اتمسفر، الكترو مغناطيس، آلودگي
 سازد. جهت توسعه گردشگري نجوم قدري مشكل مي

 
 روش شناسي تحقيق

از لحاظ هدف، كاربردي و از لحاظ ميزان و درجه كنترل، ميداني و از اين پژوهش 
تحقيق حاضر . باشد از نوع تحقيقات توصيفي مي آوري اطالعات نيز لحاظ نحوة جمع

زمينه توسعه گردشگري نجوم  در زيرا در پي توسعه دانش كاربردي در  ،كاربردي است
به توسعه گردشگري با تأكيد بر مربوط  يها ريزي تواند در برنامه و نتايج آن مي ايران است

چرا كه كليه  ،داني است. همچنين ميگردشگري نجوم و فضايي مورد استفاده قرار گيرد
. به دليل نو بودن متغيرهاي مورد نظر را در وضعيت طبيعي، مورد بررسي قرار داده است

موضوع، در گذشته مطالعاتي بانجام نرسيده است لذا از روش پيمايش با هدف اكتشافي و 
تحليلي استفاده شده است كه به منظور گردآوري اطالعات مورد نياز از روش مطالعات 

اي، انجام مصاحبه حضوري و غيرحضوري همچنين پرسشنامه، مشاهده و... استفاده  تابخانهك
 شده است.

جامعه آماري در اين پژوهش شامل: منجمان آماتور و اساتيد حوزه نجوم، متخصصان و 
در باشند.  كارشناسان گردشگري در كشور و همچنين فعاالن حوزه گردشگري نجوم مي

ب افراد مورد نظر از روش نمونه گيري قضاوتي استفاده شده است. براي انتخا تحقيق اين

 : مدل مفهومي پژوهش ۱شکل 

 

 عمومي توسعه  عوامل
 گردشگري نجوم

 توسعه خاص عوامل
 گردشگري نجوم

رتبه بندي متغييرها شناسايي عوامل توسعه مقصد  
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نفر از اساتيد و فعاالن خبره و كارشناس ممتاز  30در مرحله اول به صورت دلفي از 
گردشگري و نجوم جهت شناسايي متغييرها و پارامترهاي مهم در توسعه گردشگري نجوم 

از تهيه پرسشنامه مورد نظر با توجه  سواالت به صورت باز پرسيده شد و در مرحله دوم پس
به تكميل پرسشنامه در سراسر كشور و استفاده از تحليل عاملي با استفاده از نرم افزار 

SPSS .در جهت كم كردن و تقليل متغيرها و تبديل به عامل نيز استفاده شد 
وافق هاي ساختاري ت وجود آنكه در مورد حجم نمونه الزم براي تحليل عاملي و مدل با

باشد.  مي 200كلي وجود ندارد، اما به زعم بسياري از پژوهشگران حداقل حجم نمونه الزم 
)Hoelter; 1983, P. 279 (  5كالين نيز معتقد در تحليل عاملي اكتشافي براي هر متغير 

 300از تعداد حدود  قابل دفاع است. 200نمونه الزم است اما حداقل حجم نمونه  10يا 
 پرسشنامه قابل استفاده به محققان برگشت. 206پرسشنامه توزيع شده تعداد 

هاي شناسايي شده نيز  بندي متغييرها و مولفه در جهت بررسي ميزان اهميت و رتبه
 اي طيف ليكرت، از پرسشنامه استفاده شده است. اي پنج گزينه اي مقايسه  پرسشنامه

در اين پژوهش نيز پس از تكميل  گيري بليت اعتماد ابزار اندازهبراي محاسبه ضريب قا
 SPSSمورد پرسشنامه جهت بررسي پايايي پرسشنامه تدوين شده با استفاده از نرم افزار  30

بود كه در شرايط عالي قرار داشت. 91/0آلفاي كرونباخ آن محاسبه گرديد و ميزان آن 
توسط تعدادي از  ز روش اعتبار محتواييبراي تعيين روايي اهمچنين در اين پژوهش 

بندي نكته نظرات  و پس از جمع استفاده گرديد اساتيد، كارشناسان گردشگري و نجوم
  نهايي اقدام گرديد. ةنسبت به تنظيم پرسشنام ،آنها

خالصه (دسته بندي و  ها و دستيابي به اهداف مذكور ه پژوهش جهت تحليل داداين در 
نظير؛ فراواني، درصد، ميانگين، (از روشهاي آمار توصيفي ) ها تعداد زياد داده كردن

(با توجه به آمار استنباطي ، ضريب تغييرات) وواريانس، انحراف معيار، فراواني تجمعي
مورد استفاده در اين  اي بودن داده ها در پژوهش، روش استنباطي و ناپارامتريك رتبه

26Fتحليل عامليتحقيق 

 .شد استفاده باشد.) مي1
 109دهد كه،  آمده است. نتايج نشان مي 1ويژگيهاي پاسخ دهندگان در جدول شماره 

پاسخ ميانگين سني باشند.  %) مونث مي1/47نفر  ( 97%) از پاسخگويان مذكر و  9/52نفر (
 29تا  23% در گروه سني 9/54ه بيشتر آنان يعني باشد ك سال مي 26 دهندگان مورد مطالعه

نفر  12سال سن داشته اند.  36درصد پاسخ دهندگان كمتر از  89دود در ح .دارندسال قرار 

                                                                                                                   
1. Two- Way Analysis of Variance 
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% پاسخگويان داراي ميزان تحصيالت ديپلم و كمتر مي باشند و بيشترين 8/5يعني معادل 
درصد بوده است. و بعد از آن  5/48فراواني در بين افراد پاسخگو فوق ليسانس با ميزان 

نفر از  78صد در سطح  ليسانس بوده است. در 4/37تحصيالت پاسخ دهندگان به ميزان 
%) كمتر از يكسال با مقوله گردشگري نجوم آشنا بوده اند و اين 9/37پاسخ دهندگان (

% 8/24نشان از نوپا بودن اين صنعت در دنيا و يا حداقل در كشور ما مي باشد. . و در حدود 
سال  4و مابقي بين يك تا  سال است كه با اين مقوله آشنا هستند 4پاسخگويان نيز بيش از 

با گردشگري نجوم آشنا بوده اند. اما نتايج درصد تجمعي بيانگر اين نكته است كه حدود 
 سال است كه با گردشگري نجوم آشنا هستند. 4درصد از پاسخ دهندگان كمتر  75

 
 )N=206: ويژگيهاي پاسخ دهندگان (١جدول شماره 

 درصد سطح متغيير درصد سطح متغيير

 جنسيت
 مذکر
 مونث

۹/۵۲ 
۱/۴۷ 

 تحصيالت

 ديپلم و کمتر
 فوق ديپلم
 ليسانس

 فوق ليسانس
 دکترا و باالتر

۸/۵ 
۴/۲ 
۴/۳۷ 
۵/۴۸ 

۸/ 

 سن

 سال ۱۶ زير
 سال ۱۶-۲۲
 سال ۲۳-۲۹
 سال ۳۰-۳۶
 سال ۳۷-۴۳
 سال ۴۴-۵۰

 سال ۵۰بيش از 

۵/۰ 
۱۵ 

۹/۵۴ 
۴/۱۸ 
۳/۶ 
۴/۳ 
۵/۱ 

 آشنايي با
 گردشگري

 نجوم

 کمتر از يکسال
 سال ۲تا  ۱
 سال ۳تا  ۲
 سال ۴تا  ۳

 سال ۴بيش از 
 بدون پاسخ

۹/۳۷ 
۵/۱۶ 
۲/۹ 
۳/۷ 
۸/۲۴ 
۴/۴ 

 
 يافته هاي تحقيق

 بندي متغييرهاي عمومي گردشگري نجوم اولويت
هاي مربوط به متغييرهاي عمومي توسعه گردشگري  بندي گويه اولويت 2جدول شماره 

ها با توجه به ضريب  دهد. به همين منظور گويه نجوم  را از ديدگاه پاسخ دهندگان نشان مي
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ها براي  بندي گويه  بندي شدند و سپس اولويت آمده اولويت   بدست CV(27F1تغييرات (
 ي مناسب جهت توسعه گردشگري نجوم انجام شد.يابي راهكارها تدوين زمينه

امنيت  "، "خدمات امنيتي و انتظامي"هاي  شود كه مقوله با توجه به جدول مشاهده مي
 "، "امكان نصب و برپايي چادرهاي مسافرتي"،  "محيطي (تزاحم افراد ناشناس و مزاحم)

ه، هالل احمر و . . دسترسي به مركز خدمات درماني و امدادي(نظير بيمارستان، داروخان
امنيت محيطي (دوري از گزندگان و  "، "دسترسي به آب و لوله كشي آب سالم  "، ".)

كه  اند. در حالي هاي باالتري از ديدگاه اين گروه داشته ، به ترتيب اولويت"حشرات)
مركز "، "خدمات بانكي و بانكداري الكترونيكي"، "پارك و فضاي سبز وسيع"هاي  مقوله

هاي  داراي كمترين اولويت در ارتباط با زمينه "پاركينگ خودرو"و "لفن راه دورپست و ت
 توسعه گردشگري نجوم  از ديدگاه آنها است. 

 
 بندي متغييرهاي عمومي گردشگري نجوم از ديدگاه پاسخ دهندگان : اولويت ٢جدول 

 ميانگين متغيير رديف
انحراف 

 معيار
ضريب 
 تغييرات

 اولويت

 ۱۱ ۲۵۱/۰ ۹۲/۰ ۶۶/۳ مواد غذايي (خوراکي، و نوشيدني)مرکز عرضه  ۱
 ۱ ۱۳۸/۰ ۶۱/۰ ۴۲/۴ خدمات امنيتي و انتظامي ۲
 ۱۰ ۲۴۳/۰ ۸۲۲/۰ ۳۸/۳ اقامتگاه و محل اسکان ۳
 ۸ ۲۰۶/۰ ۷۸۱/۰ ۸/۳ سرويس بهداشتي و نمازخانه ۴
 ۱۵ ۲۸۹/۰ ۰۱/۱ ۴۹/۳ آژانس خدمات گردشگري و تورگرداني ۵
 ۱۷ ۳۳۶/۰ ۰۷۸/۱ ۲۱/۳ پارکينگ خودرو ۶

۷ 
دسترسي به زيرساختهاي حمل و نقل(بزرگراه، 

 جاده و . .)
۸۶/۳ ۹۲۹/۰ ۲۴۱/۰ ۹ 

۸ 
دسترسي به منبع تغذيه برق (شبکه سراسري 

 برق، ژنراتور)
۸۷/۳ ۰۷/۱ ۲۶۷/۰ ۱۳ 

 ۲۰ ۳۹۹/۰ ۰۹۲/۱ ۷۴/۲ پارک و فضاي سبز وسيع ۹
 ۱۸ ۳۵۹/۰ ۱۳۵/۱ ۱۶/۳ مرکز پست و تلفن راه دور ۱۰
 ۱۹ ۳۶۹/۰ ۱۶۵/۱ ۱۶/۳ خدمات بانکي، بانکداري الکترونيکي ۱۱
 ۵ ۱۸۴/۰ ۸۰۴/۰ ۳۸/۴ دسترسي به آب و لوله کشي آب سالم ۱۲
 ۱۴ ۲۷۸/۰ ۰۳۵/۱ ۷۲/۳ دسترسي به جايگاه سوخت رساني خودرو ۱۳

                                                                                                                   
1. Coefficient of Variation 
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 ميانگين متغيير رديف
انحراف 

 معيار
ضريب 
 تغييرات

 اولويت

 ۳ ۱۶۲/۰ ۷۰۷/۰ ۳۶/۴ امکان نصب و برپايي چادرهاي مسافرتي ۱۴

۱۵ 
تاريخي و طبيعي) در وجود جاذبه (فرهنگي، 

 مجاورت مکان
۵/۳ ۹۶۳/۰ ۲۷۵/۰ ۱۲ 

۱۶ 
پوشش مناسب شبکه ارتباطات مخابراتي (تلفن 

 همراه، آنتن دهي، اينترنت)
۲۶/۴ ۸۷۲/۰ ۲۰۵/۰ ۷ 

۱۷ 
دسترسي به مرکز خدمات درماني و امدادي(نظير 

 بيمارستان، داروخانه، هالل احمر و . . .)
۳۳/۴ ۷۱۸/۰ ۱۶۶/۰ ۴ 

 ۶ ۱۹۸/۰ ۸۱۷/۰ ۱۳/۴ محيطي (دوري از گزندگان و حشرات)امنيت  ۱۸
 ۲ ۱۴۱/۰ ۶۴۳/۰ ۵۶/۴ امنيت محيطي (تزاحم افراد ناشناس و مزاحم) ۱۹
 ۱۶ ۲۹۶/۰ ۹۴/۰ ۱۸/۳ سالن اجتماعات و هم انديشي در نزديکي مکان ۲۰

 
 بندي متغييرهاي خاص گردشگري نجوم اولويت

هاي مربوط به متغييرهاي خاص توسعه گردشگري از  بندي گويه اولويت 3جدول 
هاي  شود كه مقوله دهد. با توجه به جدول مشاهده مي ديدگاه پاسخ دهندگان را نشان مي

وجود ابزار رصدي (نظير "، "شرايط ابرناكي"، "آلودگي نوري و فاصله از منبع نوري"
هاي باالتري از ديدگاه اين گروه  اولويت به ترتيب "تلسكوپ و دوربين دوچشمي)

، "رصدخانه كوچك مجهز"، "عرض جغرافيايي"هاي  اند. در حالي كه مقوله داشته
داراي كمترين اولويت در "آلودگي صوتي و شرايط تمركز"، "ارتفاع از سطح دريا"

 باشد.   ارتباط با متغييرهاي خاص گردشگري نجوم از ديدگاه آنها مي
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  هاي مربوط به متغييرهاي خاص گردشگري نجوم از ديدگاه  بندي گويه : اولويت٣جدول 
 پاسخ دهندگان

 ميانگين متغيير رديف
انحراف 

 معيار
 اولويت

 ۱ ۳۹۳/۰ ۸۵/۴ آلودگي نوري و فاصله از منبع نوري ۱
 ۲ ۴۵۵/۰ ۷۵/۴ شرايط ابرناکي و پايداري هوا ۲
 ۱۲ ۸۹۹/۰ ۷۱/۳ ارتفاع از سطح دريا ۳
 ۳ ۵۸/۰ ۵۵/۴ وجود ابزار رصدي(نظير تلسکوپ و دوربين دوچشمي) ۴
 ۸ ۷۷۲/۰ ۲۱/۴ اطلس آسمان شب ۵
 ۱۱ ۹۱۵/۰ ۸۷/۳ آلودگي صوتي و شرايط تمرکز ۶
 ۱۳ ۸۹۱/۰ ۶۲/۳ رصدخانه کوچک مجهز ۷
 ۵ ۶۴۴/۰ ۴۵/۴ گستردگي ميدان ديد(افق باز) ۸
 ۱۴ ۹۹۲/۰ ۳۶/۳ عرض جغرافيايي ۹
 ۶ ۶۴۴/۰ ۴۱/۴ آلودگي و ريزگردهاغبار  ۱۰

۱۱ 
رصدگاه (سکوي مناسب رصد با فاصله مناسب از سطح 

 زمين)
۰۴/۴ ۸۶۶/۰ ۱۰ 

 ۹ ۸۳۸/۰ ۰۴/۴ رطوبت و بخار آب ۱۲
 ۴ ۶۲۹/۰ ۶۱/۴ راهنماي تور آشنا با نجوم و مناطق گردشگري ۱۳

۱۴ 
 برنامه ريزي در جهت ظرفيت تحمل و عدم تداخل 

 گروههابرنامه هاي رصدي 
۴۴/۴ ۶۷۴/۰ ۷ 

 ۱۰ ۸۵۵/۰ ۹۹/۳ سرمايش و گرمايش محيطي مناسب ۱۵

 
 تحليل عاملي 

، دسته بندي متغيرهاي مربوط به توسعه هدف از كاربرد تحليل عاملي در اين تحقيق 
تبيين شده توسط هر كدام از  عوامل و تعيين مقدار واريانسگردشگري نجوم در ايران 

تحقيق حاضر از تحليل عاملي از نوع  .باشد  بندي شده مي دسته هاي متغيرها در قالب عامل
ها  تعيين و تشخيص مناسب بودن دادهاكتشافي، استفاده كرده است. براي اين منظور ابتدا 

KMO28Fبراي تحليل عاملي با استفاده از آزمونهاي  

صورت گرفت و سپس  2و بارتلت 1
وريماكس و دسته بندي متغيرها در  تحليل عاملي با بهره گيري از چرخش عاملي به روش

                                                                                                                   
1  . Kaiser-Meger-Olkin 
2. Bartellet Test 
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بوده انجام  5/0قالب عواملي مختلف بر اساس متغيرهايي كه بار عاملي آنها بزرگ تر از 
  گرفت.

 تحليل عاملي براي بدست آوردن عوامل و زمينه هاي توسعه گردشگري نجوم 
از  حاكي، 799/0برابر است با  KMOهاي حاصل از تحليل عاملي مقدار  براساس يافته

نتايج تحليل عاملي كه  باشد. مناسب بودن همبستگي متغيرهاي وارد شده براي تحليل مي
دهد،  مقدار ويژه را نشان ميعاملهاي استخراج شده همراه با مقدار ويژه و درصد واريانس 

 .نشان داده شده است 4جدول در 
 

همراه با مقدار ويژه، درصد  ه توسعه دهنده گردشگري نجوم،عوامل استخراج شد: ٤جدول 
 آنها واريانس

 مقدار ويژه عاملها رديف
واريانس  درصد

 مقدار ويژه
 ۶۰/۱۷ ۰۰/۵ زيرساختهاي توسعه ۱
 ۹۰/۱۵ ۱۸/۴ اي رصد زيرساختهاي حرفه ۲
 ۴۲/۱۴ ۸۸/۳ زمينه هاي اقليمي و جغرافيايي ۳
 ۳۱/۱۱ ۶۱/۲ هاي فيزيکي گردشگري زير ساخت ۴
 ۶۷/۱۰ ۴۳/۲ امنيتي و حفاظتيزمينه هاي  ۵
 ۴۰/۱۰ ۰۰/۲ زمينه هاي ويژه رصدي ۶
 ۲۱/۱۰ ۹۷/۱ هاي رفاهي گردشگري زيرساخت ۷

 
  00/5با مقدار ويژه  هاي توسعه زير ساخت 4شماره  هاي حاصل ازجدول براساس يافته

عامل فوق در  هفت باشد. بطور كلي % واريانس كل مي60/17به تنهايي تبيين كننده 
نمايند كه نشان از درصد باالي واريانس تبيين  % كل واريانس را تبيين مي51/90مجموع 

هاي مربوط به متغييرهاي  گويهباشد. اما وضعيت قرارگيري  ها مي شده توسط اين عامل
بعد از  5/0بزرگتر از  يعامل با فرض واقع شدن متغيرهاي با بار ،در عوامل عمومي مورد نظر

 باشد. مي 5گذاري عاملها به شرح جدول  نام ريماكس واها به روش و چرخش عامل
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همراه  توسعه دهنده گردشگري نجوم، مربوط به هر يك از عواملعمومي متغيرهاي : ٥ جدول
 ميزان ضرايب بدست آمده از ماتريس دوران يافتهبا 

عوامل عمومي توسعه گردشگري نجوم
 

 متغيرها عوامل
بار 
 عاملي

 هاي زير ساخت
رفاهي 

 گردشگري

 ۵۹۴/۰ اقامتگاه و محل اسکان

 ۶۵۸/۰ آژانس خدمات گردشگري و تورگرداني

 ۶۱۵/۰ امکانات نصب و برپايي چادرهاي مسافرتي در مکان

 ۶۱۴/۰ وجود جاذبه (فرهنگي، تاريخي و طبيعي) در مجاورت مکان

 ۶۵۵/۰ غذايي(خوراکي و نوشيدني)مرکز عرضه مواد 

زير ساختهاي 
فيزيکي 
 گردشگري

 ۵۵۷/۰ پارکينگ خودرو

 ۶۸۰/۰ پارک و فضاي سبز وسيع

 ۶۲۸/۰ سرويس بهداشتي و نمازخانه
 ۷۴۵/۰ سالن اجتماعات و هم انديشي در نزديکي مکان

زيرساختهاي 
 توسعه

و راه  دسترسي به زيرساختهاي حمل و نقل(بزرگراه، جاده
 مناسب)

۷۲۸/۰ 

 ۶۷۱/۰ دسترسي به منبع تغذيه و برق(شبکه سراسري برق، ژنراتور)

 ۶۲۶/۰ خدمات بانکي و بانکداري الکترونيک

 ۵۷۶/۰ مرکز پست و تلفن راه دور

 ۵۲۲/۰ دسترسي به آب و لوله کشي سالم

 ۶۰۶/۰ دسترسي به جايگاه سوخت رساني خودرو

دهي  باطاتي مخابرات(تلفن همراه، آنتنارت پوشش مناسب شبکه
 و اينترنت)

۶۳۵/۰ 

دسترسي به مرکز خدمات درماني و امدادي(نظير بيمارستان، 
 داروخانه، هالل احمر و . . .)

۶۳۶/۰ 

زمينه هاي 
امنيتي و 
 حفاظتي

 ۷۹۲/۰ خدمات امنيتي و انتظامي
 ۸۲۰/۰ وجود امنيت محيطي و امنيت افراد ناشناس و مزاحم
 ۸۱۹/۰ وجود امنيت محيطي و امنيت از حشرات و گزندگان
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ي عمومي و خاصه حاصل از تحليل عاملي حاكي از وارد شدن حداكثر متغيرها نتايج
(بار عاملي  "مركز پست و تلفن راه دور"است. نتايج نشان مي دهد كه در تحليل عاملي 

دسترسي به ")، 626/0(بار عاملي  "خدمات بانكي و بانكداري الكترونيك")، 576/0
دسترسي به ")، 728/0(بار عاملي  "زيرساختهاي حمل و نقل(بزرگراه، جاده و راه مناسب)

دسترسي به آب و ")، 671/0(بار عاملي  "منبع تغذيه و برق(شبكه سراسري برق، ژنراتور)
(بار  "دسترسي به جايگاه سوخت رساني خودرو")، 522/0(بار عاملي  "كشي سالم لوله

پوشش مناسب شبكه ارتباطاتي مخابرات(تلفن همراه، آنتن دهي و ")، 606/0عاملي 
دسترسي به مركز خدمات درماني و امدادي(نظير ")، 635/0(بار عاملي  "اينترنت)

) از بسترهاي عمده براي توسعه 635/0(بار عاملي  "بيمارستان، داروخانه، هالل احمر و . . .)
 % از واريانس را تبيين مي كند.69/14ان مي باشد كه اين متغيرها گردشگري نجوم در اير

(با بار عاملي  "پارك و فضاي سبز وسيع")، 557/0(با بار عاملي  "پاركينگ خودرو"
سالن اجتماعات و هم ")، 628/0(با بار عاملي  "سرويس بهداشتي و نمازخانه")، 680/0

از متغيرهايي هستند كه تحت عنوان زير ) 745/0انديشي در نزديكي مكان (با بار عاملي 
ساختهاي فيزيكي گردشگري در مقصدهاي گردشگري نجوم به عنوان متغيرهاي عمومي 

و  43/2در رتبه دوم قرار دارند. زمينه هاي امنيتي و حفاظتي با سه متفيير با مقدار ويژه 
 نيز به عنوان عامل عمومي سوم مشخص گرديده اند.67/10درصد واريانس 

 21/10و درصد واريانس  97/1چنين زيرساختهاي رفاهي گردشگري با مقدار ويژه هم
اقامتگاه و محل اسكان، آژانس خدمات گردشگري و تورگرداني، امكانات "با متغييرهاي 

نصب و برپايي چادرهاي مسافرتي در مكان، وجود جاذبه (فرهنگي، تاريخي و طبيعي) در 
به عنوان عامل عمومي  "ي(خوراكي و نوشيدني)مجاورت مكان، مركز عرضه مواد غذاي

 چهارم از بسترهاي عمده براي توسعه گردشگري نجوم در ايران مي باشد.
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همراه  توسعه دهنده گردشگري نجوم، مربوط به هر يك از عواملخاص متغيرهاي :  ٦ جدول
 ميزان ضرايب بدست آمده از ماتريس دوران يافتهبا 

ص توسعه 
عوامل خا

گردشگري نجوم
 

 بار عاملي متغيرها عوامل

 زيرساختهاي
 اي رصد حرفه

 ۶۹۵/۰ وجود ابزار رصدي(نظير تلسکوپ و دوربين دوچشمي)

 ۷۷۹/۰ اطلس آسمان شب

 ۴۷۶/۰ رصد خانه کوچک مجهز

 ۶۷۸/۰ رصدگاه (سکوي مناسب رصد با فاصله مناسب از سطح زمين)

 ۸۳۳/۰ (منجم آماتور) و مناطق گردشگريراهنماي تور آشنا به نجوم 
برنامه ريزي در جهت ظرفيت تحمل و عدم تداخل برنامه هاي 

 رصدي گروهها
۷۱۵/۰ 

زمينه هاي 
 اقليمي

 و جغرافيايي

 ۶۵۸/۰ ارتفاع از سطح دريا

 ۷۵۷/۰ عرض جغرافيايي

 ۷۲۷/۰ سرمايش و گرمايش محيطي مناسب

 ۶۳۸/۰ رطوبت و بخار آب

 ۶۶۱/۰ غبار آلودگي و ريزگردها

 ۴۳۷/۰ آلودگي صوتي و شرايط تمرکز

 زمينه هاي
 ويژه رصدي

 ۶۸۹/۰ شرايط ابرناکي و پايداري هوا
 ۷۰۲/۰ آلودگي نوري و فاصله از منبع نوري

 ۶۰۴/۰ گستردگي ميدان ديد(افق باز)
 

بررسي نتايج تحليل عاملي در ميان متغييرهاي خاص توسعه گردشگري نجوم نيز نشان 
(با بار عاملي  "وجود ابزار رصدي(نظير تلسكوپ و دوربين دوچشمي)"مي دهد كه 

با بار  ( "رصد خانه كوچك مجهز")، 779/0(با بار عاملي  "اطلس آسمان شب")، 695/0
با بار  ( "رصد با فاصله مناسب از سطح زمين)رصدگاه (سكوي مناسب ")، 476/0عاملي

با بار  ( "راهنماي تور آشنا به نجوم (منجم آماتور) و مناطق گردشگري")، 678/0عاملي 
برنامه ريزي در جهت ظرفيت تحمل و عدم تداخل برنامه هاي رصدي ")، 833/0عاملي
ري نجوم در ايران ) از بسترهاي عمده براي توسعه گردشگ715/0 (با بار عاملي "ها گروه

 -تبيين 18/4% از درصد كل واريانس را با مقدار ويژه 90/15مي باشد كه اين متغيرها 
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اي رصد به عنوان عامل اول در بين عوامل توسعه  كند و به عنوان زيرساختهاي حرفه مي
عرض ")، 658/0با بار عاملي  ( "ارتفاع از سطح دريا"گردشگري نجوم مطرح هستند. 

با بار عاملي  ( "سرمايش و گرمايش محيطي مناسب")، 757/0(با بار عاملي  "جغرافيايي
با با  ( "غبار آلودگي و ريزگردها")، 638/0با بار عاملي  ( "رطوبت و بخار آب")، 727/0

) از متغيرهايي 437/0با بار عاملي  ( "آلودگي صوتي و شرايط تمركز")، 661/0بار عاملي 
هاي اقليمي و جغرافيايي در مقصدهاي گردشگري نجوم به  هستند كه تحت عنوان زمينه

عنوان متغيرهاي خاص در رتبه دوم قرار دارند. عامل سوم خاص در توسعه گردشگري 
شرايط ابرناكي "تحت عنوان زمينه هاي ويژه رصدي با متغييرهاي  00/2نجوم با مقدار ويژه 

با بار  ( "و فاصله از منبع نوريآلودگي نوري ")، 689/0(با بار عاملي  "و پايداري هوا
)، و مقدار درصد 604/0با بار عاملي  ( "گستردگي ميدان ديد(افق باز) ")، 702/0عاملي

 % از بسترهاي عمده براي توسعه گردشگري نجوم در ايران مي باشد.40/10واريانس 
از سوي ديگر به منظور ارزيابي كل عوامل توسعه گردشگري نجوم، ابعاد اين عوامل 
در مدل زير ارائه شده و سهم درصدي هر يك از عوامل از واريانس ويژه نيز در مجموعه 

آيد  ) چنين بر مي6عمومي و خاص مشخص شده است. از مقادير فوق (در جدول شماره 
% مربوط به عوامل 99/44ربوط به عوامل عمومي و % م01/55كه از مجموع كل عوامل ، 

شود كه نيازهاي توسعه گردشگري نجوم به   خاص بوده است. از اين مدل چنين استنباط مي
 عوامل عمومي كمي بيشتر از عوامل خاص توسعه گردشگري نجوم  بوده است. 
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:  مدل نظري عوامل عمومي و خاص توسعه گردشگري نجوم  همراه با سهم درصدي ۲شكل 
 هر يك از عوامل

 
 بحث و نتيجه گيري

هاي متعدد گردشگري، شرايط ويژه  در كشوري همچون ايران كه از حيث جاذبه
مناطق جغرافياييِ متنوع و جذاب در زمره ممالك شگفت انگيز دنيا به شمار مي آيد، 

توان يافت كه جزء مناطق مستعد گردشگري  اي مي مختلف زيادي را با شرايط ويژه
اند. عدم توجه به اين مناطق، كمبود زيرساختها، عدم وجود امنيت الزم به دليل  نجوم

 كويري بودن عمده اين مناطق شرايط توسعه را سخت تر نموده است.
، ستارگان و اجرام موجود آن گردشگري نجوم كه با هدف و انگيزه رصد آسمان

هاي  ي، جشنوارههاي ويژه با عنوان استارپارت گيرد در سراسر جهان در برنامه شكل مي
گيرد و از اين فرصت ها و مزاياي رقابتي در جهت توسعه  شكل مي  نجومي، رصدي و غيره

گيرند. گردشگران نجومي با عالقه فراوان در صدد كشف  گردشگري خود بهره مي
رسانند و رفته رفته در راستاي سفر به  ها بوده و در اين راستا اقداماتي را به انجام مي اختهناشن

. امروزه توجه به گردشگري نجوم با انگيزه آموزش، ترويج و شوند مشتاق ميفضا نيز 

عوامل 

توسعه 

گردشگري 

 نجوم

 عوامل عمومي توسعه

 گردشگري نجوم 

 

01/55 99/44 
 عوامل خاص توسعه

 گردشگري نجوم 

 

 زيرساختهاي
 اي رصدحرفه

هاي اقليمي و زمينه
 جغرافيايي

 زمينه ها ويژه رصدي

 

 هاي زيرساخت
 رفاهي گردشگري

 هاي فيزيكيختزيرسا
 گردشگري 

 هاي توسعهزيرساخت

 هاي زيرساخت
 امنيتي و حفاظتي
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تواند به توسعه علمي نيز كمك شاياني نمايد، همچنين با استفاده از  پيشرفت علوم مي
سازي در راستاي توسعه  هاي فراوان در شرايط جغرافيايي و زمينه سيلظرفيتها و پتان

ها در اشتغالزايي، توسعه مناطق نسبتا محروم كويري، علم افزايي و  گردشگري، از اين جاذبه
 .كرداستفاده ضاي جذاب اين نوع از گردشگري نيز جوانان در ف دادن به  انگيزه

 ) 117، 1391(رشيدي؛
هاي ديگر گردشگري به زيرساختها و  همچون ساير گونه توسعه گردشگري نجوم

شرايط خاص خود نياز دارد و البته گذشته از برخي فعاليتهاي اندك مانند ساختن افالك 
نما و فضاهاي مجازي آموزش نجوم نياز به آسمان مطلوب به عنوان محيط آزمايشگاهي 

سان خارج است و آن هم عمومي دارد كه تا حدود زيادي تغييرات در آنها از دست ان
هاي ويژه رصدي همچون آسمان تاريك، بدون آلودگي  شرايط ويژه جغرافيايي و زمينه

درصد مساحت كل  27نوري و ابرناكي است، در حال حاضر كشور ايران با برخورداري از 
كشور از طبقه يك آلودگي نوري و آسمان تاريك، شرايط مناسبي براي توسعه 

) و اين مهم با ايجاد زيرساختهاي مناسب 1391رد (رشيدي، گردشگري نجوم را دا
 خصوصا در دشت هاي كويري امكان پذير خواهد بود.

توسعه مقصدهاي گردشگري نجوم نيازمند عواملي است كه در دو بخش عوامل 
گردند. لذا عوامل عمومي شامل:  زير  عمومي گردشگري و خاص نجوم دسته بندي مي

ي، زير ساختهاي فيزيكي گردشگري، زيرساختهاي توسعه، هاي رفاهي گردشگر ساخت
زمينه هاي امنيتي و حفاظتي و عوامل خاص توسعه گردشگري نجوم شامل: زيرساختهاي 

بشاند كه در  اي رصد، زمينه هاي اقليمي و جغرافيايي، زمينه هاي ويژه رصدي مي حرفه
 اند. هجداول فوق به صورت متغييرها و مولفه هاي ديگر بخش بندي شد

در صورتي كه اين عوامل در پهنه جغرافيايي محيا باشد و يا برخي نيز ايجاد گردند 
 توان به توسعه مقصدهاي گردشگري نيز اميدوار بود..  مي
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