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 مقدمه

و  یملا ی،امنطقاه ای،يهسطوس ناح يهعصر معاصر در کل در

توساعه  یهابه اقتصاد، بالا باردن شااخص یبخشتنوع المللیينب

 یشاادن و آلااودگ یاز صاانعت یکاااهش مشااکلات ناشاا ی،انسااان

ها، حفاظ تعامل فرهن  یی،زااستاندارد شهرها، اشتغال ازحديشب

 یاصال هایغدغاهازجمله د یدارتوسعه پا یتو درنها زیستيطمح

 یبارا یژهوباه یاسات  لاذا گردشاگر یجوامع بشار یرو يشپ

 یاناسات تاا از ا یاقتصااد یاتمز یکتوسعه درحال یکشورها

 بخشااند یعخااود را تساار یتوسااعه ملاا یناادبتواننااد فرا یااق،ر

از  یکاای یگردشااگر ( 1533 ی،اربطااانپااور و روشااندليم)ابااراه

 اییاژهو یگااهاز جا يراخ یهااست که در دهه یمهم هایيتفعال

 يرکتولی)مکشورها برخوردار بوده است  یبرخ یدر توسعه اقتصاد

 عناوان باه گردشاگری از اماروزهآنچنان که  ( 1583و مصدق، 

 مااهيتی باا که ( 3813 ،1)اسواربروکشود می یاد توسعه گذرگاه

 تغييارات باعا  گردشاگران، نيااز تاأمين بار علااوه بعدی، چند

و همکااران،  2یار)دو گارددمی ميزبان جامعه سيستم در ایعمده

 متناوعی انواع دارای محيطی شرایط به بسته گردشگری ( 2333

 از بيشاتر قدمتی با گردشگری انواع زا یکی ( 2333 ،5)کاتر است

 یخوب يتاز ظرف ی  گردشگراست روستایی گردشگری قرن، یک

و  1)بال برخورداراست ییبه منظور کمک به توسعه منا،ق روستا

 ياریاز بساا يباایترک ییروسااتا یگردشااگر ( 2313همکاااران، 

 باه آن یهارائا و گاذاریاشاتراک باه تجربه، مختلف هایجنبه

 عناوان باه توانادمای روستایی تجربه این  است روستایی زندگی

، 3)مالادان و همکااران دهادمی تشکيل را روستایی هایفعاليت

 در ویژه به انسانی هایسکونتگاه در گردشگری اینحال با ( 2311
                                                                                           
1- Swarbrook 

2- Dwyer 

5- Cater 

1- Bel 

3- Mladan et al 

 از اهميات باا شاکلی عناوان باه اسات قاادر هادي روستاهای

 اثارات  باشاد داشاته تاوجهی قابال اثارات انساانی هایليتفعا

 و منفای هم و توسعه برای مفيد و مثبت تواندمی هم گردشگری

 هایبرنامه مجریان و ریزانبرنامه اگر  باشد روستایی توسعه مانع

 منفای و مثبات پيامدهای و اثرات این از درستی شناخت توسعه،

 شکست حتی و چالش با سعهتو فرآیند تردید بدون باشند، نداشته

 در گردشگری ملموس و مهم پيامدهای معمولاً  شد خواهد مواجه

 یان)جعفردارد  نمود اجتماعی و اقتصادی ابعاد در سکونتگاهی هر

 و حفظ در مهمی عامل روستایی گردشگری ( 1533 همکاران، و

 به آید،می شمار هب سنتی هایارزش و فرهن  ،بيعت، نگهداری

 و اجتمااعی هاایپاژوهش و قدیمی های کاخ بازسازی حفاظت،

 و ،بيعات به را جامعه اعضای و دهدمی ایویژه اهميت تاریخی

 در  (2312 ،1)ژانا ساازد مای علاقمند دیگر هایسرزمين تاریر

 در تمایال ایجااد و جاذابيت ارائاه باا روساتایی گردشگری واقع

 و گردشاگران برای روستایی محيط هایویژگی و فضا از استفاده

 اقتصاادی، هاایشاخص ارتقاء و بهبود جهت کارکردی همچنين

 توجاه ماورد ميزباان منطقه محيطی زیست و فرهنگی-اجتماعی

 و اشاتغال ایجااد با روستایی گردشگری است شده واقع بسياری

 مهاجرت حجم از و کرده کمک روستایی اقتصاد پویایی به درآمد

 گردشاگری از توساعه حال در کشورهای در کاهدمی شهرها به

 جهت روستایی، فضای اصلی کارکردهای مکمل بعنوان روستایی

 در خادمات و امکاناات مناسا  پاراکنش و آماایش ساماندهی،

 و آباادی)خاتون شاودمای اساتفاده گردشاگری هدي روستاهای

 مهمی نقش یکسو از روستایی گردشگریلذا  ( 1533 قلم،راست

 صانعت قالا  در روساتایی جواماع اقتصااد ساازیمتناوع در

 تحریاک بارای ایوسيله دیگر سوی از و کندمی ایفا گردشگری

 و نياافتگی توسعه هایانگاره بر غلبه ،ریق از ملی، اقتصاد رشد

                                                                                           
1- Zhang 
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 رودماای شاامار بااه محلاای مااردم زناادگی اسااتاندارد بهبااود

 گردشااگری مقاباال، در ( 1531 رضااوانی، و رونيزیاکبریااان)

 و کالاهاا قيمات افازایش همانناد اقتصاادی منفی آثار تواندمی

 زنادگی، هزیناه افازایش زماين، قيمات کاذو افزایش خدمات،

 در جابجایی شغلی، هایفرصت بودن فصلی سرمایه، کم برگشت

 مانناد مرساوم هاایفعاليات برخی نشد منسوخ و بومی اشتغال

  یااو  گاردد موج  را روستایی نواحی در ماهيگيری و کشاورزی

 شادن کالاایی نمایشای، اثار هماننادایجاد اجتمااعی منفای آثار

 روا  وجنایات، جارم وابساتگی، مهااجرت، و جابجاایی فرهن ،

 و ميزباان جامعاه ماذهبی و اجتماعی هایارزش در تغيير اعتياد،

(  1533و همکاران،  جعفریان) باشد داشته پی در را بانز در تغيير

 پيادا دنباال به باید صلاس ذی مقامات گردید بيان آنچه توجه با 

 منفای اثارات که باشند گردشگری توسعه برای ابزارهایی کردن

 این برای حل راه یک  باشد داشته مثبت اثرات بر تاکيد و کاهش

 گردشاگری توساعه در پيچياده رویکارد یک به تواندمی مشکل

 هاایجنبه به مربوط علمی کار براساس حل راه تنها  شود منجر

 گردشاگری محيطای زیسات و فرهنگای و اجتمااعی اقتصادی،

 روی بار گردشگری منفی اتتأثير آینده در نتيجه در که شودمی

 باه محلای جواماع زنادگی و اندازه چشم محلی، هایاکوسيستم

 اول درجه در باید زمينه این در کليدی هایفعاليت  رساند داقلح

 گردشاگری همکااری باا همراه و مساعد توسعه و ارتقا براساس

   ( 2312 ،1هوفرکوا)گيرند  صورت

و در منطقااه  یندر شاامال شهرسااتان قاازو ییروسااتا زرآباااد

 یکایوساتا در نزدر یان  اباشادیالموت بخش رودباار الماوت م

واساطه داشاتن زرآبااد به یشده اسات  روساتااوان واقع یاچهدر

 یبار معروي است  در ا،اراي زرآبااد روساتاهادرخت چنار خون

منطقاه و  يعایاند  منااظر ،بقرارگرفته يناوان، زوار دشت و ازگن

اوان و  یاچاهدر یبایز ینما يع،وس یهاسرسبز باغ یاندازهاچشم

                                                                                           
1- Hoferkova 

پار  یهادر دامناه یمراتع غنا ير،نظبلند کم یاهآن، کوه یحواش

خصاوب در فصاول زلاال به یساارهاو چشمه یبارهاو جو ي ش

زرآباد به شامار  یروستا يعی،ب یهابهار و تابستان ازجمله جاذبه

 يالاز قب یدرختاان یاشفصال بهاار و رو يدن  با فرا رساآیندیم

گاوزباان، گل يلاز قب ییدارو ياهانو بنه و گ یزرشک، بادام کوه

 ی،قدوماه، درمناه، کااکوت یم،بومادران، کنگر، ش  بو، گال مار

 یاندازهاچشام ين،رنگا یوحشا یهااگون و انواع گل ين،ترنجب

 ی  در روساتاشاودیزرآبااد خلاق م یدر محدوده روساتا یباییز

هاا وجود دارد که ازجمله آن یو مذهب یخیآثار تار یتعداد رآبادز

)ع( و دو  کاظمموساایاصغربنیعلبااه مقبااره امااامزاده  تااوانیم

در کناار  یاسات، درختا یسال اشاره کرد  گفتندرخت چنار کهن

مقبره امامزاده وجود دارد که به باور مردم روستا در روز عاشورا از 

 یو ماذهب یخیآثار تاار یرشود  سایم یآن خون جار یهاشاخه

 اکناونکاه هم یمی،حماام قاد یکاند از: ساختمان روستا عبارت

روستا  لاازم  یمیمسجد قد يزنمانده و ن یاز آن باق يشب یاخرابه

 یاتدر اولو یهادي گردشاگر یروساتا 123است کاه  يانبه ب

 يدهرسا ی به تصو یهدي گردشگر یروستاها ياتیکارگروه عمل

 یاول روساتا یاتزرآبااد اولو یروستا ین،قزو استاناست که در 

  و گازرخاان اناد یقرارگرفته است و روستاها یهدي گردشگر

عادم  يالها به دلجاذبه یناز ا تعدادیهستند   یبعد هاییتاولو

 هاییرسااختکمبود خدمات و امکاناات و ز ی،کاف گذارییهسرما

در  ین  اگيردیمنمورداستفاده گردشگران قرار  يرهو غ یگردشگر

جهات توساعه  یمناسا  و اصاول یزیراست که اگر برنامه یحال

آن را دارد  ییتواناا يارد،روستا صورت گ یندر ا یدارپا یگردشگر

در کشاور،  ییروساتا یگردشاگر یهااز قط  یکیعنوان به که

مطارس  یو خاارج یجذو گردشگران داخلا یمناس  برا یمکان

تا باا  گرددیمهم، در پژوهش حاضر تلاش م ینباشد  با نظر به ا

کارشناسان امر، عوامال ماؤثر بار  یاتو نظر هایدگاهد يریگبهره

بخش الموت  زرآباد یدر روستا ییروستا یگردشگر یدارتوسعه پا

توساعه  یکند، تا بتواند در راستا یو بررس ییشناسا ینقزو یشرق
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 يارانگ يمو تصام یرانمد یبردارد و برا یدر کشور گام ییروستا

 ییروساتا یحوزه گردشگر ينمندان و فعالعلاقه یو برا یاز ،رف

باه هماراه  يرتزرآباد داناش و بصا یروستا يانو بخصوب بوم

 هاایيتروساتا فعال یانا یگردشاگر توساعه یتاا بار رو ياوردب

 شاودیمطرس م سوال اینراستا  ينانجام دهند  در هم یاگسترده

 ماؤثر زرآباد روستای گردشگری یدارتوسعه پا برکه کدام عوامل 

 بود؟ خواهد شتربي عوامل کدام گذاریتأثير ميزانو  است؟

 گردشگری المعاري دایره در گردشگری به راجع نوشته اولين

اسات  داشاته تمرکاز پدیاده ایان تااریخی ابعااد بر مسافرت، و

با گذشت زماان، معاانی رایاج و  ( 2331 ،1ویچن، و برایدنهان)

 باه ییروساتا یاسات وگردشاگر ييریافتهای گردشگری تغحرفه

شود کاه یدر نظر گرفته م یی،روستا یدر توسعه یندیعنوان فرا

 ی،و محلا یامنطقاه یتوساعه یهااياساتتواند در قالا  سیم

در مناا،ق  یعماوم يلاتعادلاناه خادمات و تساه یاعامکان توز

کاااهش  ی،زناادگ يفيااتکنااد کااه بهبااود ک یجااادرا ا ییروسااتا

 یادارپا شتياز مع یيانروستا یو برخوردار ییروستا یهامهاجرت

توساعه  یادجد یکردهاایاسااس در رو یانرابه همراه دارد  بار ا

شاود کاه در یما يدتأک ییروستا یگردشگر یگاهبر جا یی،روستا

 یی،روساتا یسامتور یتوساعه یکاردنوع و چارچوو رو يانم ینا

 ییمداخلاه در مناا،ق روساتا يزاننوع و م یتواند در چگونگیم

 یرا در ناواح یتبعاات منفاو اثارات مثبات و  شادگاذار با تأثير

باه  ( 1531)پورجعفر و همکاران، به همراه داشته باشد  یی،روستا

اقتصاااد  يااتسااو قابل یااکاز  ییروسااتا یگردشااگر ی،،ااور کلاا

و ادغام آنها را در چرخه  یدجد یرا در تصري فضاها دارییهسرما

 یشادن ناواح ییدهد کاه در آن راهبارد کالاایمصري نشان م

رود یمعاصر باه شامار ما یباشناختیاز اقتصاد ز یبخش یی،روستا

   ( 2331 ،2نيفسی)

 توانمی ایران روستایی گردشگری تاریخی پيشينه بررسی با

                                                                                           
1- Briedenhann & Wichens 

2- Kneafsey 

مطالعاات و  یی،روستا یسفر به نواح قهساب ينهکرد که در زم بيان

توجاه باه آداو و رساوم باا  ینشده اسات  ولا یچندان يقاتتحق

 یاندر ا ياتجمع یاتو ساکونت اکثر ییروستا یموجود در نواح

 ياز،کشاور ن ییروستا یدر نواح یتوان گفت گردشگریم ی،نواح

تاوان گفات یما یخاب خود را داشته اسات  باه عباارت یگاهجا

 یهااتمادن ياریگاز زمان شاکل یراندر ا ییروستا یگردشگر

زمان باه  ینو گردشگران در ا شهرها وجود داشته یجادبزرگ و ا

 ی،)رضاواناند کردهیمسافرت م ینواح ینبه ا یخاص یمنظورها

نقاش  ییروساتا یگردشاگر يتدر موفق یعوامل متعدد ( 1589

را  یها، توسعه گردشگرآن ينب لارتباط و تعام ییدارند که از سو

آنها از  ينب ییا همسونبود ارتباط ب یگرد یشود و از سویسب  م

معتقاد اسات  (2311) 5یویودید توسعه، ممانعت خواهد کرد  ینا

روساتاها،  یبارا یرفااه يسااتعلاوه بار وجاود امکاناات و تأس

 يرهااایاز متغ ياازن یگردشااگر ينااهمناساا  در زم یاازیربرنامااه

اساتا ر ينهما دراست   ییروستا یگردشگر يتگذار بر موفقتأثير

باه خادمات  یدسترسا ينبا (،2315) 1باالگلو و برنبارگباور به 

 یمتخصص گردشگر يروین يری،گيمتعدد مراکز تصم ی،اجتماع

رابطاه  ییروساتا یگردشاگر ياتباا موفق یو آموزش مردم بوم

 (2313) 3یلو اسپنساا يلسااينن همچنااينوجااود دارد   یمعنااادار

 یجادشامل ا ییروستا یگردشگر يتگذار بر موفقتأثير يرهایمتغ

مردم از آثار  یروستا، سطح آگاه در یداشتهو ب يلیامکانات تحص

 ییروساتا یبه امکاناات و خادمات رفااه یو دسترس یگردشگر

 اسات يادهعق ینبر ا (،1231) 1تولون و بسرا و همکارانهستند  

 یمعرفا یبرا یزیربا برنامه ییروستا دشگریگر يتموفق ينکه ب

و  يااهیاز پوشاش گ یتمنطقه، حما ییدارو ياهانو استفاده از گ

از آنهاا  یادارمطلاوو و پا ياریگو بهره یمنطقه و معرف یجانور

                                                                                           
5- Dwivedi 

1- Baloglu and Bringberg 

3- Nielsen and Spenceley 

1- Tolon-Becerra  
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 کرد بيان نيز (،2313) 1گاراوجود دارد   یو معنادار يمرابطه مستق

عبارتناد از:  ییدر مناا،ق روساتا یگردشگر يتکه عوامل موفق

باه  یدسترسا ی،آماوزش ماردم باوم ی،گاذاریهانداز و سرماپ،

بخاش  یگاذاریهسارما یبارا يازهانگ یو فضا یخدمات اجتماع

تاوان ینشان داد کاه ما یادر مطالعه (2311) 2ویتاسوریا  یدولت

 یاکبر مشارکت شاهروندان را باه عناوان  یتنمب یگرديعيت،ب

 یاستفاده نمود و از آن برا یگردشگر یمدل حفاظت از روستاها

 یااستفاده کارد  در مطالعاه یندهدر آ ییروستا یتوسعه گردشگر

باه عناوان نقطاه  را ییروساتا یگردشاگر (2319) 5ساس یگرد

 یدر اسلواک یمجارستان يتدر منا،ق اقل ییتوسعه روستا شکست

 یدسترسا یهااراه ينبا کاهکناد یما يانو ب داندیم ینو اوکرا

 يفياتک ی،و ادار یبهداشت ی،به خدمات آموزش یدسترس  ،مناس

 یگردشاگر يتو موفق یکالبد یهایرساختو ز ییمسکن روستا

 1کااارانهم و جالاااگروجااود دارد   یداریرابطااه معناا ییروسااتا

 یگردشاگر يررشد چشامگ يلکه پتانس دادندنشان  يز(، ن2318)

حاال،  یاندر دانمارک، ناروژ و ساوئد وجاود دارد، باا ا ییروستا

کند  یمختل م را روستایی گردشگری توسعه ینوآور یهاشکاي

 ییروساتا یدهاد کاه گردشاگریمطالعه نشان م نتایج همچنين

مطالعاه  یانقرار دارد  ا یاصالت و نوساز ينب یاساسا در دوگانگ

بالقوه و  یانانتظارات خدمات مشتر يندهد که اختلاي بینشان م

 يحرا توض یدهپد یناز ا یتواند بخشیها مآن یهاینههز یالگوها

از سطح  یتابع ییروستا یگردشگر يتعوامل موفق بنابراین  دهد

به خادمات و امکاناات  یدسترس ی،مردم از آثار گردشگر یآگاه

 یهاایرساختو ز یگردشگر یزیرو توجه دولت به برنامه یرفاه

 یاات  در نهادانناادمی ییروسااتا یگردشااگر يرامااونپ یکالبااد

 ییروساتا یابعاد تجربه گردشگر ،(2318) 3همکاران و کاستنهلز

                                                                                           
1- Garau 

2- Vitasurya 

5- Sass 

1- Hjalager  

3- Kastenholz  

 یتمندیحافظاه و رضاا یاک،تحر اثرگاذار معيار سه اساس بر را

 تجرباه یجتاان  دادند قرار سنجش مورد غالیپرت گردشگران برای

و  يلاتدهااد کااه ابعاااد تحصااینشااان ماا روسااتایی گردشااگران

 بارای گردشاگران تحریک به منجربه ،ور مثبت  یشناسیباییز

و  سياسای انازوایکاه  ی، در حاالشودمی روستایی منا،ق دیدن

داخل کشاور  در  است اثرگذار یادآوریبر احتمال  ی،شناس یباییز

 ينساکن یدگاهکردند که از د يانب (1531) یزاده و لطفباباخان يزن

 ی،شاغل یهاافرصت یجادچون ا یمثبت یآثار اقتصاد یگردشگر

 یدشاد یشحاال باعا  افازا يندر آمد را داشته و در عا یشافزا

شاده  یکشااورز ياداتآن و کاهش تول یو سوداگر ينزم يمتق

چاون کااهش  یاادیز يارآثار مثبت بسا یاجتماعاست  از لحاظ 

ماردم و بهباود  یمهاجرت، شهرت روستا، بالا رفتن ساطح آگااه

و  يطایمح یساتاز لحااظ ز یتاامسکن را به همراه داشته و نها

باغاات و  یا مناابع آو، تخر یچاون آلاودگ یآثار منفا کالبدی

مساکن را باه هماراه  یتغيير الگو ی،اراض یکاربر ييرجنگل، تغ

کاه  دهدی( نشان م1532) یو بلال يانسام یه است  مطالعهداشت

 ینتارمهام يطایمح یستو ز یو اجتماع یاقتصاد یهاشاخص

 پویااباوده اسات  ییروساتا یاز گردشاگر پاذیرتأثير یهامؤلفه

 دست همشاب نتایجی به یلاماستان ا يواندر بخش س يزن (،1533)

 در دیگار یادر مطالعاه (1531معصوم و همکاران )قدیری  یافت

ده بالاا دهساتان  ییدر مجموعاه روساتا يابانیب ینواح ییروستا

اثار  یناناد کاه مهمتارنشاان داده یازد،کوه واقع در استان يرش

دوم باوده اسات   یهاابار روساتاها، گساترش خاناه یسماکوتور

در بعد  یسمنشان داد که بعد اکوتور یعامل يلتحل نتایج ين،همچن

 یماردم محلا یبارا ییزادرآمد و اشتغال یجادموج  ا یاقتصاد

 یهاي آس يطیمح یستو ز یفرهنگ-یشده و در دو بعد اجتماع

و  محماودزاده یانبار ا علااوهرا به دنبال داشته اسات   یمتعدد

در  یاز نظر ساکنان، گردشاگر که کردند يانب (1533بذرافشان )

سااکنان و  یتعاملات اجتمااع ييرزنان، تغ یاجتماع يتوضع يينتب

نقاش  گلساتان یاارتز یدر روستا یاجتماع یها يآس یشافزا
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 (،1531و همکاران ) رضوانی مطالعات یجداشته است  براساس نتا

و  يم)اعم از مستق تأثير ترینيشب یفرهنگ-یاجتماع يطعامل مح

اوراماناات داشاته و  ی( را بر برناد مقصاد گردشاگريممستق يرغ

 يا باه ترت يزن محيطی و یاقتصاد ی،کالبد ی،نهاد يطعامل مح

 نشان (،1531) کدیوردوم تا پنجم قرار دارند  مطالعات  یگاهجا در

 يتجاذاب یراساان رضاودر اساتان خ سونقان یروستا در که داد

اسات  در   باوده گاذارتأثيرمنطقاه  یسااختار يتمنطقه و وضاع

نقاش برناد  یبررسا ابا (،1531و همکااران ) عنابساتانی یتنها

 یهاگاهسااکونت یاجتماااع یااداریباار پا ییروسااتا یگردشااگر

 ییفضا یعتوز ينۀدر زم که کردند بيان ينالودشهرستان ب ییروستا

 یهاشاااخص یااداریپا ییو فضااا ییروسااتا یگردشااگر ياارمتغ

 یرقم و روساتا يشترینب ياجاغرق و ابرده عل یروستا  ی،اقتصاد

و  یبرند گردشاگر یجادا ين،دارد  همچن رارقم  ینگراخک کمتر

 يممساتق یبساتگهم یدر هشات روساتا دارا یاجتمااع یداریپا

 «یگردشاگر اتيازتجه»نمودند که  يانب ینبر ا علاوه  باشدیم

داشاته اسات  باه ،اور  مراهبه ه یداریرا بر پا اتتأثير يشترینب

 یو خاارج یپژوهشگران داخلا یهاپژوهش يشينهپ یبررس ی،کل

عبارتناد از:  ییروساتا یگردشگر يتدهند عوامل موفقینشان م

 ی،مردم از آثاار گردشاگر یسطح آگاه يلی،امکانات تحص یجادا

 ییبه ماواد غاذا سترسید ی،فاهبه امکانات و خدمات ر یدسترس

 ی،مصري مردم، آموزش مردم بوم یو الگو یمناس ، شيوه زندگ

 ی،باه خادمات اجتمااع یدسترسا ی،متخصص گردشگر يروین

 یدسات یعتوجه باه صانا ی،گردشگر یزیرتوجه دولت به برنامه

بااه  یارانااه یو روزانااه روسااتا، اعطااا یبااازار هفتگاا ی،بااوم

 ی،گاذاریهپا، اناداز و سارما بنایی،یرگذاران، امکانات زیهسرما

 يریو بهره گ یمنطقه و معرف یو جانور ياهیحفاظت از پوش، گ

  يرهو غ  مناس یدستر یهااز آن ها و راه یدارمطلوو پا

 عوامال تعياين یعنای پاژوهش، اصلی مفهوم سنجش برای

 ایان زرآبااد، روساتای روستایی گردشگری پایدار توسعه بر مؤثر

، 1 جدول در  شد تقسيم جزئی گویه 18 و بعد 3 اساس بر مفهوم

  است شده آورده پژوهش هایگویه و متغيرها

شاده مطاابق  یادپژوهش، بر اساس مطالعات  یمفهوم مدل

مطالعات انجاام شاده  یبندجمع بامدل  ین  در اباشدیم 1شکل 

 توساعه ی،مردما مشاارکت ،روساتا يلپنج عامل پتانسا توانیم

 را یو اجتمااع یفرهنگ عوامل و یدولت ایهحمایت یی،زااشتغال

 شناساایی روساتایی گردشگری پایدار توسعه اصلی دلایل بعنوان

  کرد

 

 روش و مواد

 کااربردی، پاژوهش هایگيریجهت لحاظحاضر از  پژوهش

 همچناين  اسات علی يت،ازلحاظ ماه و يفی،توص هدي، ازلحاظ

 روسااتای جمعياات ،در تحقيااق حاضاار جامعااه آماااری مااوردنظر

  ،باق کاه اسات باوده شارقی الماوت منطقاه از زرآباد روستای

 نفر 833 ،1533 سال مسکن و نفوس عمومی سرشماری آخرین

 آن ساال 23 از بيشتر افراد جمعيت تعداد، این از که دارد جمعيت

سااده و بار  یتصاادف يرینفر است  با روش نمونه گ 133 شامل

پاژوهش  یانا یاساس رابطه کوکران، تعدداد نمونه مناس  بارا

با پرسش نامه  يمایشیبا روش پ يقتحق اینبدست آمد   نفر 112

و  یاا،لاعات از روش کتابخانه یآورجمع برایانجام شده است  

 شادهی( استفاده شده است  پرسشنامه ،راحایپرسشنامه) يدانیم

 18 شامل یکل بخشاست   یبخش کل یکمقدمه و  یکشامل 

پانج  يکارتل ،يفلات بر اساس راستا سوا ينهم دراست   گویه

 نظار سانجش بارای( 1) کام خيلای( تاا 3) یادز خيلی ایینهگز

 هااپاسخنامه یمنظور بررس به   است شده استفاده دهندگانپاسر

 بار که هاپرسشنامه پایایی ميزان ابتدا آماری، هاییافته بررسی و

 محاسابه ،SPSS22 افازارنارم از استفاده با کرونباخآلفای اساس

 11/3 نيب پرسشنامه مختلف یها بخش یرای آن مقدار  شودمی

 یایروا ياينپاژوهش باه منظاور تع ینا درمد   آ بدست 31/3 و

 یعناایمحتااوا اسااتفاده شااده اساات  یاایپرسشاانامه از روش روا

متخصصان و صاح  نظران قرار داده شده و  يارپرسشنامه در اخت
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  اسات شده صلحا ينانپرسشنامه ا،م ییآنها از روا یيدپ، از تا

 از)پرسشانامه(  پاژوهش ایان هاایداده گردآوری ابزار بنابراین،

 يااات  پاا، از ماارور ادباساات برخااوردار لااازم محتااوایی روایاای

 ياالبااه تحل شاادهیآورجمع هااایاز داده اسااتفادهبااا  یموضااوع

 در  شاودیپاژوهش پرداختاه م یهااداده یو اساتنبا، يفیتوص

 هر در هاگویه یدو  به بررس یاک آمارهبا استفاده از  راستا همين

 خواهدپرداخته  گردشگری پایدار توسعه بر مؤثر متغيرهای از یک

 از اساتفاده با شده آوریجمع هایداده تحليل و تجزیه برای  شد

)آزمون  استنبا،ی آمار و توصيفی آمار روش از تحقيق پرسشنامه

 ضارای  بودن، غيرنرمال یا نرمال جهت اسميرنوي کولموگروي

 سااختاری معادلاات مدل و متغيرها، بين ارتباط جهت همبستگی

و  Spss22 یاز نارم افزارهاا گيریبهره با و( مدل بررسی جهت

Smart PLS2   کرونباخآلفای معيار دو توسط پایاییاستفاده شد 

 یااییمرباوط باه پا یجشاد  نتاا يده( سنجCR) ترکيبی پایایی و

 نشان داده 9در جدول  هیادشد يارپرسشنامه پژوهش توسط دو مع

 ی کرونبااخ و ضار یقبول آلفااشده است  حاداقل مقادار قابال

   است  9/3 يبیترک یاییپا

 

 به کارگرفته شده در پژوهش یهاهیو گو رهای. متغ1 جدول

 داریمؤثر بر توسعه پا عوامل

   ییروستا یگردشگر
 عامل هر بر گذارتأثیر متغیرهای

 روستا ليپتانس-1
 و وبسرا تولون؛ 1531 یور،)کد

 (2311 همکاران،

 سهولت -3 منطقه، در موجود تيامن -1 اقامت، به لیتما -5 منطقه، نیا به گردشگران مسافرت لیتما -2 خاب، جاذبه وجود از ا،لاع -1
 مناس  یبهداشت ،یسرو از یبرخوردار -9،یبوم مردم از تیرضا زانيم -1 لوازم، هيته

 -11بخش، یروستاها به یدسترس سهولت -13گردشگران، به لایو اتاق دادن اجاره بودن روا  -3،یورزکشا محصولات از استقبال -8
 یورزش و یحیتفر امکانات از یبرخوردار -12،یاقامت امکانات از یبرخوردار

 یمردم مشارکت -2
؛ 1531 همکاران، و)جالاگرد 

 (2311 ویتاسوریا،

در  انیيمشارکت مناس  روستا -5گردشگران، ییدر خصوب راهنما انیيمشارکت روستا -2ها،یريگميمشارکت مردم در تصم یارتقا -1
در خصوب ارائه خدمات  انیيمشارکت روستا -3،یدر خصوب احدا  مراکز خدمات انیيروستا تيفعال -1ونقل گردشگران،خصوب حمل

 یرمرتبط با گردشگ یهاتيدر خصوب فعال انیيمشارکت روستا -1به گردشگران، یاقامت

 ییزااشتغال توسعه -5
 همکاران، و معصوم یری)قد
 (1531 لطفی، و باباخانزاده؛ 1531

و املاک در  نيزم متيق شیحضور گردشگر و افزا -5به گردشگران، یفروش اراض -2،یکاريب کاهش و یشغل یهافرصت شیافزا -1
 داتيدر خصوب فروش تول انیيروستا تيفعال -3شگران،به گرد یو باغ یزراع داتيدر خصوب فروش تول انیيروستا تيفعال -1روستا،
 یبرا یاتيمال تيمعاف -9،یدر بخش گردشگر انیيروستا نيو همچن یبخش خصوص یگذارهیسرما زانيم -1،یدستعیو صنا یمحل
به  زشيانگ جادیا -3،ییروستا یدر گردشگر یبخش خصوص یگذارهیسرما یبرا یمال یهامشوق جادیا -8،یبخش خصوص یگذارهیسرما
جذو  یمناس  روستا برا غاتيتبل -11 ،ییروستا یگردشگر نهيدر زم یمردم یهایتعاون یهااز تشکل تیحما -13،یگردشگر نانیکارآفر

 گردشگر

 یدولت یهاتیحما -1
 (2313)گارا، 

 تینظارت و حما -5گردشگر، به علت حضور یشغل یهافرصت جادیا -2،یتوسعه گردشگر یروستا برا یهارساختیز یبهبود و ارتقا -1
 یبهبود و ارتقا -3در روستا، یتوسعه گردشگر یو جامع برا کپارچهیوجود برنامه  -1،یگردشگر یارتقا یروستا در راستا یمحل تیریمد

 تیریو مد یزیربرنامه نهيدر زم دهیدمتخصص و آموزش یروياز ن یبانيو پشت تيترب -1،یتوسعه گردشگر یروستا برا یامکانات رفاه
روستاها و  یاريده یجل  همکار -8جهت تداوم حضور گردشگر در روستا، یتيو توسعه خدمات امن تأمينضرورت  -9،ییروستا یگردشگر
 یهادر پروژه عیمنظور تسربه یادار یکاهش بروکراس -3،یدولتمهيارگان ن کیعنوان گردشگر به تیروستا در جذو و هدا یاسلام یشورا

 ییروستا یگردشگر

 یاجتماع و یفرهنگ -3
؛ 1531و همکاران،  ی)رضوان
؛ 1531و همکاران،  یعنابستان

؛ 1533محمودزاده و بذرافشان، 
 (2315بالگو وبرنبرگ، 
 

بر  تأثيرحضور گردشگر و  -5در روستا،  یفرهنگ ییایحضور گردشگر و پو -2 ،یریپذو فرهن  گردشگر  ینوازمهمان یسازنهینهاد -1
 یبرا انیيتلاش روستا -3،ییروستا یتوسعه گردشگر یدر راستا یفرهنگ یبسترساز یلازم برا یهاوجود برنامه -1ان،یيورسوم روستاآداو

آموزش گردشگران  -9،یگردشگر یهاطيمح تیریدر خصوب مد انیيآموزش روستا -1،یعنوان منطقه گردشگربه شانیانتخاو روستا
حضور گردشگر و  -3در روستا، ینگرش مثبت نسبت به توسعه گردشگر جادیا -8ستا،در رو یاعتقاد-یفرهنگ اتيبا خصوص ییجهت آشنا

  یعيو ،ب یفرهنگ را ينسبت به حفظ م تياحساس مسئول -13روستا، طيمح  یو تخر یآلودگ
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 پژوهش یمفهوم مدل. 1 شکل

 

دهنده آن نشاان یرجدول مرباوط مقااد یرلذا با توجه به مقاد

برخاوردار  یقابال قباول یاییشده از پااست که پرسشنامه استفاده

 يازپاژوهش ن يرهاایمتغ يبایترک یااییراستا پا يناست  در هم

 یبالاا يبایترک یااییدارد ؛ چرا که مقدار پا یاییپا یيداز تأ یحاک

 یمناسا  بارا یدرونا یاداریهار ساازه، نشاان از پا یبرا 3,9

 ییپایا وجود عدم 3,1 از کمتر مقدار و است گيریاندازه هایمدل

 یایروا یابیارز ی(  برا1532رضازاده،  و ی)داور دهدمی نشان را

واگرا )جاذر  روایی و( AVEهمگرا ) ییروا يارپرسشنامه از دو مع

AVEشده است ( استفاده 

 

 و بحث جینتا 

 بار ماؤثر عوامال تعياين یعنی حاضر مطالعه هدي اساس بر

 در یجنتاا قازوین، استان زرآباد روستای گردشگری پایدار توسعه

  است شده آورده تحليلی، ا،لاعات و توصيفی آمار بخش دو

 

 موردمطالعه نمونه یفيتوص اطلاعات

 یهاایژگای، و2پژوهش در جادول  جینتا یبررس یراستا در

دهندگان مورد اشااره قارار گرفتاه اسات  پاسر یشناخت تيجمع

نفار  51نفار پاساخگو،  112شاود از که مشااهده می گونههمان

 11نفار )حادود  13 ،ساال 53تاا  21( دارای سن درصد11/52)

درصد( بين  21نفر )قری   25سال،  13تا  51درصد( دارای سن 

اناد  باه سال بوده 33سال و مابقی دارای سن بالاتر از  33تا  11

 13تا  51عبارت بهتر بيشتر پاسخگویان به پرسشنامه دارای سن 

 ماردشانامه بيشاتر پاساخگویان باه پرس نياند  همچنسال بوده

ساطح تحصايلات  یفراوانا نیدرصد(  علاوه بر ا 98/91اند )بوده

 نیبالااتر یدارا ارشاد یکارشناسا یدانشاجو ایکارشناسی ارشد 

 13 تاا 3( درصاد 3/59) نفار 12 کار سابقه و بوده یفراوان سطح

 زيان جینتاا ریسا  است یفراوان نیبالاتر یدارا که است بوده سال

  است ملاحظه قابل جدول در  يترت نيهم به

ماورد  یدر روستا یمربوط به گردشگر سوالات، 5جدول  در

 بارراساتا  نيشده است  در هم فيمختلف توص یهانظر از جنبه

 ارتبااط، توزیع افاراد پاساخگو بار اسااس 5جدول  یجاساس نتا

 91نفر پاسخگو،  112دهد که از نشان می یشغلشان با گردشگر

 باا ناامرتبط شغلشان نفر 58 و یگردشگر با مرتبط شغلشان نفر

مرتباه و  3تا  1 نينفر ب 51مرتبه،  کینفر  18  است یگردشگر

اناد  بار منطقه رفتاه بوده یمرتبه به گردشگر 3از  شينفر ب 15

منطقاه  یگردشگر یهاشناخت گردشگران از جاذبه نحوهاساس 

نفر  12 ،یگروه یهارسانه قی،ر ازنفر  51نفر پاسخگو،  112از 

نفار  1و  انیدوساتان و آشانا قینفر از ،ر 13بروشور،  قیراز ،

 تیازرآبااد آشانا شادند  در نها یبا روستا یو اتفاق ی،ور گذربه

 اکثااردهااد کااه نشااان می یگردشااگر ماادت در اقامااتنحااوه 

  اندداشته اقامت دوستان خانه در( نفر 11) گردشگران
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 لیادلا اسااس بار پاساخگو افاراد عیاتوز مشااهده منظوربه

 شااخص از ،یگردشاگر یبارا روساتا انتخااو جهات ردشگرگ

 اسااس بار کاه شد استفاده یپراکندگ ضری  و ميانگين مرکزی

و  یخیتار یبناها با،یانداز و مناظر زچشم ميان در، 1 جدول نتایج

باشاند و مناس  به ترتي  دارای بيشترین اهميات می یوهواآو

   دارای کمترین اهميت است  یمحل یهایباز ليدل

 

 دهندگانپاسخ یشناخت تیجمع یهاریمتغ یفیتوص آمار. 2 جدول

 یتجمع یفراوان درصد یفراوان درصد یفراوان شرح 

 سن

 11/52 11/52 51 سال 53تا  21از 
 83/93 93/15 13 سال 13تا  51از 
 12/31 35/23 25 سال 33تا  11بين 

 133 39/5 1 سال 33بالاتر از 

 تيجنس
  98/91 81 مرد
  21/25 21 زن

 لاتيتحص

  53/15 13 دکترا یدانشجو ای دکترا
  21/18 31 ارشد یکارشناس یدانشجو ای ارشد یکارشناس

  53/58 15 یکارشناس

 شغل

  93/18 21 کارمند
  11/52 51 (آزاد)شغل  فرماشیخو

  13/51 11 دانشجو
  98/1 2 بازنشسته

  91/13 12 کار یجستجو/در کاريب

 یکار سابقه

 23/51 23/51 53 سال 3 ریز
 93/18 33/59 12 سال 13 تا 3
 82/81 39/11 18 سال 13تا  13
 35/33 91/13 12 سال 23تا  13

 133 11/1 3 سال 23بالاتر از 

 133 133 112  جمع

 

 زرآباد روستای در گردشگری یهاریمتغ یفیتوص آمار. 9 جدول

 یفراوان درصد یفراوان شرح 

 گردشگری با شغل ارتباط
 39/11 91 مرتبط

 32/55 58 نامرتبط

 منطقه به گردشگری دفعات تعداد

 39/11 18 مرتبه 1

 19/29 51 مرتبه 3 تا 1 بين

 23/31 15 مرتبه 3 از بيش

 منطقه هایجاذبه از گردشگران شناخت نحوه

 11/52 51 گروهی هایرسانه

 91/13 12 بروشور

 39/35 13 ایانآشن و دوستان

 39/5 1 اتفاقی و گذری

 گردشگری مدت در اقامت نحوه

 11/52 51 ایاجاره اتاق

 13/51 11 دوستان خانه
 33/12 11 شخصی چادر

 93/18 21 شخصی خانه

 133 112  جمع
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 توسط افراد موردمطالعه  یگردشگر یانتخاب روستا برا لیدلا یفراوان عی. توز4جدول

 رتبه یپراکندگ ضریب انحراف معیار میانگین داکثرح حداقل لیدل

 1 11/3 32/3 13/1 3 1 بایز مناظر و اندازچشم
 2 183/3 82/3 53/1 3 5 یخیتار یبناها
 5 239/3 93/3 83/5 3 5 مناس  یوهواآو
 1 293/3 81/3 33/2 3 2 جنگل از دهيپوش یهاکوهستان

 3 519/3 89/3 91/2 3 2 یدستعیصنا
 1 139/3 32/1 25/2 1 1 یمحل یغذاها
 9 328/3 12/1 12/2 5 1 یمحل یهایباز

 

 بعد هر در مختلف عوامل اختلاف یمعنادار آزمون. 5 جدول

 احتمال سطح یآزاد درجه دو یکا آماره ریمتغ

 333/3 11 81/531 ییروستا ليپتانس
 333/3 3 11/522 یمردم مشارکت
 333/3 13 18/511 ییزااشتغال توسعه
 333/3 8 18/231 یدولت یهاتیحما
 333/3 3 52/521 یاجتماع یفرهنگ

 

 قیمختلف تحق یرهایمتغ یها هیگواز  كیرتبه هر  زانی. م6 جدول

 یاجتماع یفرهنگ یدولت یهاتیحما ییزااشتغال توسعه یمردم مشارکت ییروستا لیپتانس

 رتبه نیانگیم هیگو رتبه نیانگیم هیگو هرتب نیانگیم هیگو رتبه نیانگیم هیگو رتبه نیانگیم هیگو

 31/1 1 هیگو 89/1 1 هیگو 89/1 1 هیگو 12/1 1 هیگو 18/1 1 هیگو

 31/1 2 هیگو 51/5 2 هیگو 12/1 2 هیگو 15/1 2 هیگو 91/1 2 هیگو

 31/5 5 هیگو 51/5 5 هیگو 32/1 5 هیگو 89/5 5 هیگو 11/1 5 هیگو

 31/1 1 هیگو 12/1 1 هیگو 13/5 1 هیگو 92/1 1 هیگو 32/1 1 هیگو

 31/5 3 هیگو 11/1 3 هیگو 21/5 3 هیگو 81/1 3 هیگو 33/5 3 هیگو

 11/1 1 هیگو 35/1 1 هیگو 51/1 1 هیگو 93/5 1 هیگو 29/1 1 هیگو

 15/1 9 هیگو 31/5 9 هیگو 35/5 9 هیگو   15/5 9 هیگو

 82/1 8 هیگو 11/5 8 هیگو 12/1 8 هیگو   35/2 8 هیگو

 31/5 3 هیگو 12/1 3 هیگو 35/5 3 هیگو   12/5 3 هیگو

 59/1 13 هیگو   81/5 13 هیگو   21/5 13 هیگو

     15/5 11 هیگو   31/1 11 هیگو

         85/2 12 هیگو

 

از عوامل ماؤثر  یکهر گذاریتأثير يزانم یادامه به بررس در

ه زرآبااد پرداختا یدر روستا ییروستا یگردشگر یداربر توسعه پا

آزماون  یمنظور بررساباه 1دو کاایمنظور آزمون  ینا یشد  برا

 نتاایج شد؛ استفاده يرمختلف در هر متغ هایگویه اختلاي معنادار

                                                                                           
1-Chi-Square 

 ابعااد تماامی در متغير هر دهنده تشکيل هایگویه که داد نشان

 رو ایان از 3 دارندجادول بایکادیگر معناادار اختلاي پژوهش این

 شادند، بنادیرتباه ياقمدل تحق يرهایاز متغ یکهر  هایگویه

    است شده داده نشان 1 جدول در نتایج

از  یاک( هار تاأثيررتباه ) يازانم ،1جادول  یجاساس نتا بر
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باه  يااره، مع1روساتا )کاه در جادول  يلپتانسا يرمتغ  هایگویه

 یلتما یعنی 2 گویهکه  دهدینام برده شده است( نشان م ي ترت

)رتباه (  تاأثير يشترینب یرامنطقه دا ینمسافرت گردشگران به ا

 يشاتریناسات کاه ب 91/1رتبه  یدارا گویه ین  درواقع اباشدیم

از  گویاهروساتا  يلپتانسا يارمتغ هایگویه يانرتبه است  و در م

 ياازانم ینکمتاار 85/2بااا رتبااه  یو ورزشاا یحاایامکانااات تفر

 هااایگویااه ينراسااتا در باا ينرا دارا اساات  در هماا گااذاریتأثير

در خصاوب  یيانمشارکت روساتا یعنی 3 ویهگ یمشارکت مردم

)رتباه(  تاأثير يشاترینب یبه گردشگران دارا یارائه خدمات اقامت

 يشاتریناسات کاه ب 81/1رتبه  یدارا گویه ین  درواقع اباشدیم

 گویاه ی،مشاارکت مردما يارمتغ هایگویه يانرتبه است  و در م

 یگرمرتبط با گردش هایيتدر خصوب فعال یيانمشارکت روستا

بعاد  یرا دارا است  بارا گذاریتأثير يزانم ینکمتر 93/5با رتبه 

و  یشاغل یهافرصات یشافزا یعنی 1 گویه یی،توسعه اشتغال زا

 یان  درواقع اباشدی)رتبه( م تأثير يشترینب یدارا يکاریکاهش ب

 ياانرتبه اسات  و در م يشتریناست که ب 89/1 رتبه یدارا گویه

 یبارا يااتیمال ياتمعاف گویه ییزاشتغالتوسعه ا يرمتغ هایگویه

 يازانم ینکمتار 35/5باا رتباه  یبخش خصوصا گذارییهسرما

 گویااه 3 ينراسااتا و در باا ينرا دارا اساات  در هماا گااذاریتأثير

 هاییرسااختز یبهبود و ارتقاا یعنی 1 گویه یدولت هاییتحما

)رتبااه(  تااأثير يشااترینب یدارا یتوسااعه گردشااگر یروساتا باارا

 يشاتریناسات کاه ب 89/1رتباه یدارا گویه ین  درواقع اباشدیم

 گویاه یدولتا هااییتحما يرمتغ هایگویه يانرتبه است  و در م

 یارتقااا یروسااتا در راسااتا یمحلاا یریتمااد یااتنظااارت و حما

را دارا اسات   گذاریتأثير يزانم ینکمتر 51/5 با رتبه یگردشگر

 یعنای 1 گویاه یاجتمااع-یفرهنگا هاایگویاه یبرا یتدر نها

 یدارا یریو فرهنا  گردشاگر پاذ ینوازمهماان سازیینهنهاد

 31/1رتباه یدارا گویه ین  درواقع اباشدی)رتبه( م تأثير يشترینب

 یفرهنگ يرمتغ هایگویه يانرتبه است  و در م يشتریناست که ب

 يطمحا یا و تخر یحضاور گردشاگر و آلاودگ گویه یو اجتماع

 را دارا است  گذاریتأثير زانيم ینکمتر 31/5روستا با رتبه

 بایاد سااختاری معادلات روش از استفاده و مدل آزمون برای

 مدل اجزای سنجش برای را لازم همبستگی مدل متغيرهای ابتدا

 به توجه با  کرد استفاده همبستگی آزمون از باید لذا  باشند داشته

 از اسات،33/3از کمتر متغيرها کليه معناداری سطح مقدار که این

 از مادل و داشاته معناادار ارتباط یکدیگر با عوامل تمامی رو این

 ارزیاابی ماورد را مادل تاوانمی و بوده برخوردار لازم همبستگی

  است شده داده نشان 9جدول در نتایج داد؛ قرار

 

 تحقیق متغیرهای همبستگی آزمون تحلیل و تجزیه به مربوط نتایج. 7جدول

 اجتماعی و فرهنگی دولتی هایحمایت زاییاشتغال توسعه مردمی مشارکت روستا پتانسیل متغیرها

     1 روستا پتانسيل
    1 331/3** مردمی مشارکت
   1 531/3** 213/3** زاییاشتغال توسعه
  1 533/3** 393/3** 133/3** دولتی هایحمایت
 1 518/3** 532/3** 135/3* 253/3* اجتماعی و فرهنگی

 31/3 معناداری سطح** 
 33/3 معناداری سطح* 

 

 تحقيق مدل

 ساه در لازم هایتحليل پژوهش، مفهومی مدل آزمون برای

 ساختاری مدل برازش( 2 گيری،اندازه هایمدل برازش( 1 بخش

 در  شاد انجاام( سااختاری و گيریاندازه) مدل کلی برازش( 5 و

 با گيریاندازه هایمدل در موجود روابط صحت از باید ابتدا واقع،

 سپ، و کرد حاصل ا،مينان روایی و پایایی معيارهای از استفاده
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 در نهایتاا و پرداختاه ساختاری بخش در موجود روابط بررسی به

 ایان ذکار  شاد بررسای پژوهش مدل کلی برازش پایانی مرحله

 باه نسبت PLS روش برتری دليل ترینمهم که است لازم نکته

 اسات غيرنرماال هاایداده و کوچاک هااینمونه ها،روش سایر

 (   1532 رضازاده، و داوری)

 

 گيریاندازه هایمدل برازش

 هر پایایی معيار سه از گيریاندازه هایمدل برازش منظور به

 همگاراروایی و هاسازه از یک هر ترکيبی پایایی گویه،ها، از یک

    شد استفاده پژوهش هایسازه واگرای و

 و مناس  ییایپا اريمع جنبه از هاسازه یتمام 8 جدول مطابق

 در  بودناد برخاوردار یخوب اعتبار از یبيترک ییایپا اريمع لحاظ از

 هااساازه یتمام ریمقاد که داشت انيب دیبا ییروا اريمع خصوب

 مناسا  یهمگارا یایروا دهندهنشاان کاه اسات 33/3از بالاتر

شاده استخرا  ان،یاوار نيانگياجذر م نيهمچن  است پرسشنامه

(AVE )سااازه  نيبا یها بالاااتر از همبساتگساازه یتماام یابار

 ییها ازنظر رواسازه یتمام نیها است، بنابراسازه ریمربو،ه با سا

 دارند   یواگرا، اعتبار مناسب

 

 ساختاری مدل برازش

مکناون باا  يرهاایمتغ ينروابط با یمدل ساختار یبررس در

 يارو مع t-values یمعنادار ی ضرا يارهایبر اساس مع یگرهمد

R Squares   مورد سنجش قرار گرفت 

 ی،بارازش مادل سااختار یبارا ياارمع تاریناساسی و اولين

 یاست؛ در صاورت t-values یرهمان مقاد یا Z یمعنادار ی ضرا

 باين رابطاه صاحت بياانگر باشاد، تريشب 31/1از  t یرکه مقاد

 در مادل سااختاری بخش ارزیابی برای تی مقادیر  است هاسازه

که تمام اعداد بالااتر از  یینشان داده شده است  از انجا 3جدول 

آزماون  یبارا یمناس  بودن مادل سااختار يانگراست، ب 31/1

  است پژوهش هایيهفرض

 

 پژوهش یاصل مدل یهمگرا ییروا و ییایپا. 1 جدول

 واگرا ییروا (AVE) همگرا ییروا یبیترک ییایپا کرونباخ یآلفا ریمتغ

     83/3 93/3 33/3 31/3 یدولت یهاتیحما
    89/3 18/3 91/3 31/3 35/3 یاجتماع یفرهنگ

   81/3 81/3 11/3 91/3 31/3 33/3 یمردم مشارکت
  32/3 81/3 93/3 93/3 81/3 81/3 81/3 ییزااشتغال توسعه
 93/3 11/3 11/3 11/3 98/3 31/3 91/3 11/3 ییروستا ليپتانس

 

 ساختاری مدل برازش برای مکنون متغیرهای تی ارهآم مقدار به مربوط نتایج. 3جدول 

 P-Values مقدار تی آماره مقدار متغیرها
 333/3 8/19 روستا پتانسيل
 333/3 1/21 مردمی مشارکت
 333/3 13/52 زاییاشتغال توسعه
 333/3 2/25 دولتی هایحمایت
 333/3 8/22 اجتماعی و فرهنگی

 

 بررسای سااختاری، لماد برازش برای ضروری معيار دومين

مادل اسات   یدرونازا يرهای( مربوط به متغR2) تعيين ضرای 

درونزا است   يرمتغ یکبرونزا بر  يرمتغ یک تأثير يانگرب يارمع ینا

ساه مقادار  ،1ين( بر اساس مطالعات چا1532زاده )رضاو  داوری

متوسط و  يف،ضع یبرا ياریرا به عنوان مع 19/3و  55/3 ،13/3

                                                                                           
1-Chin (1998) 
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باشاد  يشاترنمودند که هر چه مقدار آن ب یرفمع R2بودن  یقو

مقدار  ینکهتوجه به ا بااست   ینشان از برازش بهتر مدل ساختار

R2 مد، مناس  بودن آبدست  82/3 یدارگردشگریتوسعه پا یبرا

 ( 13)جدول  شودیم يدتائ یبرازش مدل ساختار

 

 (GOF/برازش نيکويی يار)مع کلی مدل برازش

 استفاده با مدل کلی برازش ارزیابی ،نتایج بررسی راستای در

( که 13)جدول  یرفت( انجام پذGOF) برازش نيکویی شاخص از

 R2و Communality ياانگينمحاسبه آن از دو شاخص م یبرا

 11/3مادل معااادل  یباارازش باارا يکاویی  نشااودیاساتفاده م

به عناوان  51/3 و 23/3، 31/3مقدار سهآمده است که از دستبه

 مادل لاذابالاتر است  GOF یبرا یمتوسط و قو يف،ضع یرمقاد

  است برخوردار مناسبی برازش از پژوهش

 

 پژوهشمدل  یبرازش کل یبرا GOFو  Communality، R2 ری. مقاد11جدول

 یگردشگر داریپا توسعه آماره

Communality 11/3 

R2 82/3 

)GOF ( 11/3 

 

 هافرضيه آزمون

معادلاات  یاابیپاژوهش، از مادل هاایيهآزمون فرضا برای

 Smartافازار منظاور، نرم یانشده اسات  باه ااستفاده یساختار

PLS و  يرهااتغم مياان رواباط یبررسا ابه کاار گرفتاه شاد  با

 یجپرداخته شد که نتا t آماره يارپژوهش بر اساس مع هایيهفرض

 تأثير يينتع یبرا ينشده است  همچننشان داده 11آن در جدول 

 يرمسا ی ضارا یزا به بررسدرون يرهایزا بر متغبرون رهایيمتغ

وابساته تاا چاه  يرهایمتغ ييرات  تغکندیم يانپرداخته شد که ب

 يااينشااده در ماادل تبمسااتقل مطرس يرهااایتوسااط متغ ياازانم

 مثبات باه توجاه باا پژوهش، هایفرضيه بررسی ی  براشوندیم

شاده  محاسابه t مقادار مقایساه از توانمی هافرضيه کليه بودن

 t مقادار اگار   کرد استفاده 31/1بحرانی مقدار با مسير هر برای

 فرضاايه ( باشااد،31/1) بحرانای مقاادار از تااربزرگشاده محاسبه

  شودمی تأیيد شدهيانب

 

 اتیآزمون فرض جهی. نت11 جدول

 آزمون جهینت t مقدار ریمس بیضرا هیفرض

 دیيتأ 91/3 23/3 دارد  ییروستا داریپا یتوسعه گردشگربر  یمثبت تأثير یدولت یهاتیحما: 1 هيفرض
 دیيتأ 11/1 138/3 دارد  ییروستا داریپا یبر توسعه گردشگر یمثبت تأثير یمردم مشارکت: 2 هيفرض
 دیيتأ 13/1 181/3 دارد  ییروستا داریپا یبر توسعه گردشگر یمثبت تأثير یاجتماع یفرهنگ عوامل: 5 هيفرض

 دیيتأ 13/5 132/3 دارد  ییروستا داریپا یبر توسعه گردشگر یمثبت تأثير ییروستا ليپتانس: 1 هيفرض
 دیيتأ 23/9 519/3  دارد ییروستا داریپا یگردشگر توسعه بر یمثبت تأثير ییزااشتغال توسعه: 3 هيفرض

 

 یبارا tکاه مقادار آمااره  دهادینشاان م ،11جادول  نتایج

گرفت  يجهنت توانمی  لذا است 31/1از  يشترب یدولت هایحمایت

 هاایحمایتگفت کاه  توانیم یعنی شود،یکه فرض صفر رد م

دارد  در  ییروساتا یادارپا یبر توسعه گردشگر یمثبت تأثير یدولت

 یگردشاگر یادارتوساعه پا ی،دولتا هااییتحما یشواقع با افزا

آماره  یراستا با بررس ينهم در  یافتزرآباد بهبود خواهد  یروستا
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t ی،اجتمااع یفرهنگا عوامل ی،مشارکت مردم يرچهار متغ یبرا 

که آماره  شودیمشاهده م یی،زااشتغال توسعه و ییروستا پتانسيل

t بوده  31/1 یبالاتر از سطح بحران يزمورد نظر ن يرهایمتغ یبرا

 عوامال ی،مردما مشاارکت کاه گفات تاوانمی یناست  بناابرا

 ییزااشااتغال توسااعه و ییروسااتا پتانساايل ی،اجتماااع یفرهنگاا

 قازوین زرآبااد روساتای گردشاگری پایادار توساعه بار تواندمی

خواهد  یيدتأ يزدوم تا پنجم پژوهش ن يات  لذا فرضباشد گذارتأثير

بار  ياقتحق ییدر مدل نها يرهامس ی مربوط به ضر مقادیرشد  

 زایاینشان داد که عوامل توسعه اشاتغال 11جدول  یجاساس نتا

 مشاارکت  عامالدرصاد،  23 یدولت تیحما عاملدرصد،  9/51

و عامال  درصاد2/13ییروستا يلعامل پتانس ،درصد8/13مردمی

توساعه  يارمربوط باه متغ ييراتدرصد تغ1/18یاجتماع-یفرهنگ

    کندیم يينتب يمرا به ،ور مستق یگردشگر یدارپا

 

 گیرینتیجه

 یصانعت گردشاگر یهاااز شاخه یکی ییروستا یگردشگر

موجاود در  یو فرهنگا يعای،ب یهايتظرف است، که با توجه به

 یجاادروساتاها، ا يااتح یددر تجد یتواند نقش مهمیروستاها، م

 ی،فرهنگا يارا حفاظات از م یيان،روساتا یاشتغال و درآمد برا

 ییروساتا یادارو پا یکپارچهتوسعه  یتو در نها يعیو ،ب یخیتار

و مناس   یپاسخ یی،روستا یدارپا یداشته باشد  توسعه گردشگر

هاا، حفاظ و کااهش مهااجرت یایجهات فقرزدا یعنصر اساسا

 یتتقو ی،و فرهنگ يعیحفظ منابع ،ب ی،فرهن  سنت یهایژگیو

اسات و  ییدر منا،ق روستا یشغل یهافرصت یجادو ا یغرور مل

 یانا یو اجتمااع یحال مشاکلات اقتصااد یهااز راه حل یکی

مطالعاه  یانراساتا هادي ا ينهما در  شاودیمنا،ق محسوو م

 یگردشاگر یادارعوامال ماؤثر بار توساعه پا یو بررس ییناساش

 باوده ینقازو یزرآباد بخش الموت شارق یروستا یبرا ییروستا

 ی،دولتا هاایحمایتپانج عامال  تاأثير منظاور این برای  است

 و ییروساتا پتانسيل ی،اجتماع یفرهنگ عوامل ی،مردم مشارکت

نظار بار ماورد  یروستا یبر توسعه گردشگر ییزااشتغال توسعه

 ینشااان داد کااه تمااام یجشااد  نتااا یبررساا یااهگو 18اساااس 

 ییروساتا یگردشاگر یادارمورد نظر بار توساعه پا یهاشاخص

عوامال  ینراستا مهمتار ينمعنادار بوده است  در هم تأثير یدارا

 این به گردشگران مسافرت تمایل مختلف هایشاخص به مربوط

 باه اقاامتی اتخدم ارائه خصوب در روستایيان مشارکت منطقه،

 و بهبود بيکاری، کاهش و شغلی هایفرصت افزایش گردشگران،

 و گردشااگری توسااعه باارای روسااتا هایزیرساااخت ارتقااای

 باااسات   گردشاگرپذیری فرهن  و نوازیمهمان سازینهادینه

و همکااران   2بسراو  تولون ،(2311) 1یویودیدمطالعات  یبررس

 (،2318و همکااااران  ) 1جالااااگر ،(2319) 5سااااس (،2311)

 یمطالعااات داخلاا ينو همچناا (2318و همکاااران  ) 3کاسااتنهلز

 ياریو بساا (1531و همکاااران ) عنابسااتانیو  (1531) کاادیور

که  یافتدر توانیم يزبدان اشاره شد، ن يشترکه پ یگرمطالعات د

 توسااعه مردماای، مشااارکت روسااتا، يلپتانساا یااادیتااا حاادود ز

 اجتمااعی، وفرهنگای عوامال و دولتای هایحمایت زایی،اشتغال

 اهميت مختلف عوامل راستای در آنها نقش و اندبوده توجه مورد

 پذیریيتپژوهش حاضر همکاری و مسئول یجنتا یراستا در  دارد

و گردشاگران(  يناجزاء صنعت گردشگری )ساکنان، مسائول يهکل

 ياتموقع ینشهرستان قازو يرامونپ ییمنطقه روستا یلبرای تبد

 شاناخت عادم به توجه با  دارد همراه به همه برای را برد –برد 

در روساتاهای  ییهای گردشگری روستااز مفهوم و کارکرد کافی

بار  یمبتنا ییبرای جامعه روساتا یجاد آگاهیهدي گردشگری، ا

 یشغل يتشدن به موقع یلبرای تبد یی،گردشگری روستا يتقابل

و موفاق بارای  یدارهای توسعه گردشگری پاگام ينمکمل، از اول

                                                                                           
1- Dwivedi 

2- Tolon-Becerra 

5-Sass 

1- Hjalager 

3- Kastenholz 
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 ینکاهباا توجاه باه ا ین  بناابراباشادیو ساکنان م يزبانجامعه م

اسات،  ياتاهم یدارا ییروساتا یادارروستا در توسعه پا يلسپتان

منطقه، بالابردن  ینمسافرت گردشگران به ا یلتما یجادا ینبنابرا

 یجاادسطح ا،لاع از وجاود جاذباه خااب منطقاه ماورد نظار، ا

بودن منطقه  یاز بوم یتبه اقامت و رضا یلو تما یامکانات اقامت

توساعه  يجهروستا و در نت هایيلپتانس یشمنجر به افزا تواندیم

شااود   ینقاازو یزرآباااد بخااش المااوت شاارق یروسااتا یااداریپا

به  یدر خصوب ارائه خدمات اقامت یيانمشارکت روستا ينهمچن

  ی،در خصوب احدا  مراکز خدمات یيانروستا يتگردشگران، فعال

 یگردشاگران، ارتقاا ییدر خصوب راهنماا یيانمشارکت روستا

 تواندیدست م یناز ا یو عوامل هایگيريممشارکت مردم در تصم

 يشنهادپ این بر علاوهان گردد  یيمشارکت روستا یشمنجر به افزا

 ینشهرستان قازو یو دست اندرکاران دولت ينکه مسئول شودیم

حضاور  يا ترغ يکااری،و کاهش ب یشغل یهافرصت یشبا افزا

 گذارییهسارما یشبه گردشاگران، افازا یگردشگر، فروش اراض

و  یدر بخاش گردشاگر یيانروساتا ينو همچن یصبخش خصو

 گذارییهسارما بارای یو پاول یماال یهامشاوق یجادا ينهمچن

 یشدر منطقاه باه افازا ییروستا یدر گردشگر یبخش خصوص

 ين  همچناینادکماک نما یادارتوساعه پا یدر راستا ییزااشتغال

 ی،توساعه گردشاگر یروستا بارا هاییرساختز یبهبود و ارتقا

در روساتا،  یتوسعه گردشاگر یو جامع برا یکپارچهه وجود برنام

 ی،توساعه گردشاگر یروستا بارا یامکانات رفاه یبهبود و ارتقا

 یهاااادر پروژه یعمنظور تساارباااه یادار یکاااهش بروکراساا

متخصااص  يااروین يبانیو پشاات يااتترب یی،روسااتا یگردشااگر

 ییروستا یگردشگر یریتو مد یزیربرنامه ينهدر زم یدهدآموزش
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گردد  با توجاه باه نقاش پررنا  عوامال  يشنهادپ یدارتوسعه پا
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وجاود  ی،گردشاگر هاایيطمح یریتدر خصوب مد یيانروستا
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Abstract  

Tourism is one of the most important activities that have played a special role in the economic 

development of some countries in recent decades. The expansion of tourism can lead to a fair 

distribution of income at the national level, especially in the countryside. This can also somewhat 

contribute to sustainable development in all parts of the country by filling the development gap 

between different regions of the country (especially in the villages). The purpose of this study is to 

identify factors affecting sustainable development of rural tourism in the Zorabad village in the 

eastern Alamut district of Qazvin. The statistical population of this study consists of 400 rural 

tourism activists. 112 individuals were selected using Cochran statistic and random sampling. In the 

present study, the main instrument for data collection was a questionnaire whose face validity was 

confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient (0.89). 

According to the results, five factors of rural potential, public participation, employment 

development, and governmental, cultural and social support for sustainable tourism development 

were identified. 
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