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چکیده
با وجود توجه و صرف هزينه از طرف دولتها برای توسعه روستاهای هدف گردشأگری ،كمتأر بأه اهميأت نگأرش جامعأه
ميزبان نسبت به گردشگری روستايی و حمايت آنها از توسعه گردشگری توجه میشود .بر اين اساس ،پاوهن حاضر به تحليل
سازه های مؤیر بر نگرش روستائيان در خصوص گردشگری روستايی در منطقه درودزن شهرستان مرودشت پرداخته كه در سأال
 0051صورت گرفته است .اين پاوهن به شيوهی پيماين انجام شده و دادههای مورد نظر با كمأ پرسشأنامه از  091نفأر از
روستائيان منطقهی مورد مطالعه بدست آمد كه بر اساس جدول كرجسی و مورگان به روش نمونهگيری در دسترس انتخات شده
بودند .روايی صوری پرسشنامه ،توسط متخصصان توسعه روستايی دانشگاه ياسوج تثييد و پايايی ابزار سنجن نيأز بأا اسأتفاده از
آزمون آلفای كرونباخ كه مقدار آن بين  1/10تا  1/31به دست آمد ،مورد تثييد قرار گرفت .نتايج تحليل مسير نشان داد كه متغير
ارزش گردشگری روستايی نسبت به ساير متغيرهای مورد بررسی ،سهم و نقن بيشتری در پينبينی نگرش پاسخگويان نسأبت
به گردشگری روستايی داشته و پس از آن ،متغيرهأای درآمأد از منبأع گردشأگری روسأتايی ،مشأاهده در زمينأه گردشأگری و
موضوعات مربوطه قرار گرفتند .در پايان به منظور بهبود نگرش روستائيان نسبت به گردشگری روستايی ،پيشنهاد مأیشأود كأه
وسايل ارتباط جمعی به وياه صدا و سيمای محلی ،پخن برنامه های آموزشی و تبليغاتی مختلف در مورد گردشگری روسأتايی،
زمينه ها و موضوعات مرتبط را در اولويت خود قرار دهد.
واژههای كليدی :تحليل مسير ،گردشگری روستايی ،نگرش

 -0دانشجوی كارشناسی ارشد توسعه روستايی ،گروه مديريت توسعه روستايی ،دانشگاه ياسوج.
 -0دانشيار ترويج كشاورزی و توسعه روستايی ،گروه مديريت توسعه روستايی ،دانشگاه ياسوج.
(* -نويسنده مسئول)mnooripoor@yu.ac.ir :
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مقدمه
گردشگری يکی از بخنهای مهم و در حال شکوفايی جهان است و بهعنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی ،سود
قابل توجهی از ارز خارجی و فرصتهای شغلی ايجاد كرده است (كاال و مايکوری )0100 ،0بنابراين ،میتواند بهعنأوان
ي راهکار مؤیر برای كسن درآمدهای ارزی مورد توجه قرار گيرد .از طرفأی توجأه بأه گردشأگری يکأی از راههأای
دستيابی به توسعه پايدار است (لی .)0100 ،0در اين ميان ،گردشگری روستايی در دهه اخير بهعنأوان يکأی از منأاطق
گردشگری از روند رو به رشدی برخوردار بوده است (اسنای اسکا و همکاران0101 ،0؛ كيم و جمال .)0109 ،1صاحن-
نظران اين رويکرد را ابزاری برای احيای حيات مناطق روستايی معرفأی نمأودهانأد (جعفأر و راسأوليمانن)0109 ،9؛ و
اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهادهاند (شلوگل .)0117 ،1گردشگری روستايی میتواند منبع مهمی برای بحث
اشتغال در مناطق روستايی باشد ،بهخصوص اين امر در ميان گروههای كوه كه از نظر اقتصادی نيز در سطح بااليی
قرار ندارند ،قابل توجه است؛ هرا كه اشتغال در اين صنعت برای روستاها ،اغلن احتياج به مهارت زيادی ندارد و ساكنان
محلی بهآسانی و با مهارتهای معمولی و ساده ،مانند پخت غآاهای محلأی ،خأدمتکاری ،خأردهفروشأی ،كأارگری در
رستورانها و جز اينها میتوانند در اين زمينه فعاليت كنند (قنبری .)0037 ،اهميت گردشگری روسأتايی را همچنأين
میتوان در زمينة اشتغال در بخن خدماترسانی و حمل و نقل و جابهجايی گردشگران بهخوبی مدّ نظر قرار داد (هاون
– تانگ و جونز .)0100 ،7افزون بر آن ،توجه به جايگاه صنعت گردشگری در توسعهی روستايی از آن روی اهميت دارد
كه میتوان با بهرهگيری مناسن از منابع طبيعی و انسانی ،افزون بر امکان رشد اقتصادی ،به توسعهی بخن كشاورزی
و توليد صنايع دستی محلی پرداخت و گامی مؤیر در مسير بهبود شرايط زيستمحيطی و پاسداشأت ميأرا فرهنگأی
بومی و آدات و رسوم محلی در روستاها برداشت (كورچ .)0551 ،3باال بردن كيفيت زنأدگی روسأتائيان از ديگأر نتأايج
توجه به گردشگری روستايی است كه میتواند از طريق تثمين درآمدهای مالياتی در ساختار مديريت روستايی بهكار رود
(قنبری .)0037 ،با در نظر گرفتن اهميت اين شاخه از صنعت گردشگری ،اين مسئله وجود دارد كأه هأرا در برخأی از
مناطق روستايی به وياه در منطقه گردشگری روستايی درودزن كه يکأی از منأاطق هأدف گردشأگری در شهرسأتان
مرودشت میباشد و با دارا بودن اقليم معتدل ،سد ،جزيزه ،پوشن جنگلی ،باغات وسيع ،هشمهساران فراوان ،آبشارهای
زيبا و مناظر و هشماندازهای دلنواز ،هر ساله گردشگران مختلفی را بهوياه در فصول بهار و تابسأتان بأهخأود جأآت
میكند ،توجه و سرمايهگآاری در مقوله گردشگری روستايی از سوی مردم منطقه ،مورد استقبال هندانی قرار نگرفته و
تمايل و رغبت هندانی برای فعاليت در اين بخن بين آنها ديده نمیشود؟ لآا ،شناخت و بررسی سازههأای مأؤیر بأر
نگرش روستائيان نسبت به گردشگری روستايی و پآيرش گردشگری روستايی حائز اهميت بوده و ضرورت انجام ايأن
1- Kala and Maikhuri
2- Lee
3- Snieška et al
4- Kim and Jamal
5- Jaafar and Rasoolimanesh
6- Schloegel
7- Haven Tang and Jones
8- Crouch
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بررسی ،حس میگردد؛ بنابراين مطالعه حاضر با هدف كلی تحليل سازههای مؤیر بأر نگأرش روسأتائيان در خصأوص
گردشگری روستايی در بخن درودزن شهرستان مرودشت با استفاده از فن تحليل مسير طراحی و اجرا گرديده است.
تصميم به پآيرش گردشگری روستايی متثیر از عوامل مختلفی است كه يکی از مهمترين آنها ،نگرش روستائيان
نسبت به گردشگری روستايی میباشد ،زيرا فعاليت و تصميمگيری افراد نسبت به هر پديدهای تحت تثیير نگرش آنها
میباشد (فيشبين و آجزن .)0579 ،0نگرش يکی از مهمترين مفاهيم روانشناسی اجتماعی نوين است كه به تمايالت،
احساسات ،شناختها ،گراينهای ذهنی و رفتاری فرد اشاره دارد .بررسی نگرش افراد در زمينههای مختلف به مديران
و مجريان كم میكند كه از شيوه تفکر مردم درباره موضوعات مشخص مطلع شده و آگاهی يابند و آنگاه برای تغيير،
اصالح و يا تقويت آن نگرش برنامهريزی كنند و يا اقداماتی انجام دهند (موسوی و همکاران .)0050 ،بحأث در مأورد
نگرش ،هگونگی شکلگيری ،تغيير و سنجن آن و همچنين ،رابطه نگرش با رفتار ،از مباحث بسأيار مهأم و رايأج در
حوزه روانشناسی اجتماعی بوده و هست .اهميت موضوا نگرش به قدری است كه بعضی از صأاحننظأران ،موضأوا
روانشناسی اجتماعی را اصوالً مطالعهی نگأرشهأا دانسأتهانأد .بخشأی از ايأن اهميأت ناشأی از آن اسأت كأه ايأن
صاحن نظران ،مطالعه نگرش را برای درک رفتار اجتماعی ،حياتی میدانند .بخن ديگری از اين اهميت مبتنی بر ايأن
فرض است كه نگرشها تعيينكنندهی رفتارها هستند و اين فرض ،بهطور ضمنی داللت بر اين امر دارد كه بأا تغييأر
دادن نگرشهای افراد میتوان رفتارهای آنان را تغيير داد (تركان و كجباف.)0037 ،
در هند دهه اخير ،تقريباً بيشترين پاوهنهای صورت گرفته در مورد الگوهای رفتاری ،نظريههای عمل منطقی و
رفتار برنامهريزی شده بوده است .نظريه عمل منطقی در سال  0579توسط فيشبين و آجزن مطرح شد و مبتنی بر اين
فرض است كه افراد به طور منطقی عمل میكنند .آنها همه اطالعات در دسترس درباره رفتار هأدف را جمأعآوری و
به طور منظم ارزيابی میكنند .همچنين ایر و نتيجه اعمال را در نظر میگيرند .سپس بر اساس استدالل خود تصأميم
میگيرند كه به انجام عملی بپردازند يا خير .در واقع اين نظريه بيان میكند كه قصد و تمايل ي فرد برای انجام ي
رفتار تحت تثیير دو عامل نگرش و هنجار ذهنی فرد قرار دارد (پيکارينن و همکاران .)0111 ،0بر اسأاس ايأن نظريأه،
زمانی كه افراد دارای نگرش مثبتی نسبت به گردشگری روستايی باشند ،قصد و تمايل آنأان بأرای پأآيرش گردشأگر
قویتر خواهد بود.
آجزن ( )0539با وارد كردن سازه كنترل رفتاری درک شده به عنوان عامل تعيأين كننأده قصأد رفتأاری و رفتأار،
نظريه عمل منطقی را بسط داده و آن را نظريه رفتار برنامهريزی شده ناميده است (مادن و همکأاران .)0550 ، 0طبأق
اين مدل ،قصد انجام ي رفتار توسط سه عامل شامل نگرش نسبت به رفتار ،هنجارهای ذهنی و كنترل رفتاری درک
شده ،پينبينی میشود .نگرش نسبت به رفتار ،ارزشيابی مثبت يا منفی در مورد انجام ي رفتأار مأیباشأد كأه از دو
زيرسازه باورهای رفتاری و ارزيابی نتايج رفتار كه باعث حصول نگرش نسبت به رفتار مأیشأود ،تشأکيل شأده اسأت.
1- Fishbein and Ajzen
2- Pikkarainen et al
3- Madden et al
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هنجارهای ذهنی ،به فشار اجتماعی درک شده توسط فرد برای انجام يا عدم انجام رفتار هدف اشاره دارد .افراد غالباً بر
مبنای ادراکشان از آنچه كه ديگران فکر میكنند ،عمل میكنند و قصد آنها جهت پآيرش رفتار بأه صأورت بأالقوه،
متثیر از افرادی است كه ارتباطات نزديکی با آنها دارند .در اين نظريأه هنجأار ذهنأی فأرد ،حاصأل ضأرت باورهأای
هنجاری در انگيزه پيروی برای انجام رفتار هدف با وجود اين انتظارات میباشد (براتی و همکاران.)0100 ،0
در زمينه گردشگری روستايی مطالعات گستردهای صورت گرفته است كه در زير به برخی از آنها اشاره میشود.
عليقلی زاده فيروزجايی و همکاران ( )0050در تحقيقی با عنوان ،سنجن نگرش و گراين جامعه ميزبان به توسعه
گردشگری در نواحی روستايی مناطق بيابانی و شهرستان خور و بيابان به اين نتيجأه رسأيدند كأه جامعأه محلأی از
توسعه گردشگری حمايت زيادی میكند و ميزان حمايت آنها تابعی از سأطح توسأعه گردشأگری ،وابسأتگی شأغلی،
وابستگی درآمدی ،سطح تحصيالت و غيره میباشد .در عين حال كه اين روستاها از گردشأگری حمايأت زيأادی مأی
كنند .با توجه به اينکه تصوير ذهنی ساكنين روستاهای گردشگرپآير در بعد ایرات مثبت گردشگری ،قویتأر و در بعأد
ایرات منفی گردشگری ضعيفتر (نسبت به ساكنين در روستاهای كمتر گردشگر پآير) درک شده است .به لحاظ ميزان
حمايت ،روستاهای با سطح گردشگر پآيری بيشتر ،حمايت بيشتری از روستاهای كمتر گردشگر پآير داشتهاند و تفاوت
به لحاظ ميزان حمايت ،معنادار است.
نوری و نوریپور ( )0050سازههای مؤیر بر پآيرش تعاون و كار گروهی در شهرستان بأوير احمأد (ارائأه الگأويی
توسعه يافته از نظريههای عمل منطقی و رفتار برنامهريزی شده) را مورد بررسی قرار دادند .يافتههای پاوهن حاكی از
آن بود كه رابطه علّی مثبت و معنیداری بين سازه هأای نگأرش نسأبت بأه تعأاون ،هنجأار ذهنأی ،كنتأرل رفتأاری
محسوس ،سودمندی درک شده و مشاهده با قصد پآيرش تعاون وجود دارد.
شاهولی و نوریپور ( )0031به بررسی سازههای مؤیر بر نگرش دانشجويان كشاورزی پرداخته و عنوان كردهاند كه
تجربه ،مشاهدات ،شناخت (آگاهی و دانن) و ارزشهای دانشجويان در مورد ي موضأوا نظيأر كشأاورزی ،نگأرش
آنها را نسبت به كشاورزی تحت تثیير قرار میدهند.
عبداهللزاده و شريفزاده )0101( 0در مطالعهای ،درک ساكنان روستايی را نسبت به توسعه گردشأگری (مطالعأهای
از ايران) مورد بررسی قرار دادند .اين پاوهن در پی شناسايی و تبيين درک ساكنان روستايی نسبت به ایأرات توسأعه
گردشگری بود .دادههای مورد نياز از  010خانوار در ي جامعه كوه روستايی جمعآوری گرديد .يافتههأا نشأان داد
كه در منطقه مورد مطالعه ،بيشتر ساكنان پشتيبانی بسيار قوی برای توسعه صنعت گردشگری داشتند ،هر هند برخی از
نگرانیهای اجتماعی و زيستمحيطی را نيز بيان داشتند .آموزش و پرورش ،جنسأيت ،سأن ،درآمأد ،اشأتغال و درجأه
بااليی از دلبستگی به جامعه از عوامل مؤیر بر نگرش ساكنان بود.

1- Barati et al
2- Abdollahzadeh and Sharifzadeh
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مورسان و همکاران )0101( 0در مطالعهای ،نگرش ساكنان محلی را نسأبت بأه توسأعه گردشأگری پايأدار مأورد
بررسی قرار دادند .هدف پاوهن تجزيه و تحليل درک ساكنان روستايی از تثیير توسعه گردشأگری و بررسأی عوامأل
مؤیر بر توسعه گردشگری پايدار در منطقه نورد  -وست رومانی 0بود .در اين پاوهن برداشت ساكنان نسبت به توسعه
گردشگری با استفاده از  00آيتم ،در حالیكه حمايت ساكنان برای توسعه گردشگری با استفاده از  3آيتم مورد بررسأی
قرار گرفت .يافتههای پاوهن نشان داد كه ساكنان گردشگری را به عنوان ي عامل توسأعه در نظأر دارنأد .محأيط
زيست طبيعی ،اقتصاد ،محيط فرهنگی– اجتماعی و همچنين زير سأاختهأا ،سأن ،جنسأيت و آمأوزش و پأرورش از
عوامل مایر بر توسعه پايدار گردشگری میباشد.
بولی و همکاران )0101( 0در پاوهشی با عنوان توانمند سازی و نگرشهای ساكنين نسبت به گردشگری به ايأن
نتيجه رسيدند كه توانمندسازی روانشناختی و منافع اقتصادی شخصی تثیير مثبت و مستقيم برروی حمايت گردشگری
دارد.
لو و همکاران )0100( 1در پاوهشی نگرش جوامع محلی را نسبت به توسعه گردشگری روستايی در مأالزی مأورد
مطالعه قرار دادند .هدف پاوهن ارزيابی ادراک جوامع گردشگری روستايی نسبت به توسعه صنعت گردشگری از پأنج
ديدگاه ،زيستمحيطی ،رضايت جوامع محلی ،شيوه مديريت محأيط زيسأت ،تأثیير منأابع زيسأت محيطأی و نگأرش
ساكنان مقاصد روستايی بود .در اين پاوهن  030نفر از ساكنان روستاهای گردشگری مأالزی بأه طأور داوطلبانأه در
مطالعه شركت كردند .نتايج نشان داد كه رضايت جوامع محلی و تثیير منابع در مناطق روستايی مقصد ،از نگرانكننده-
ترين عوامل برای جوامع محلی با توجه به آرزوهای آيندهشان برای توسعه گردشگری روستايی میباشد.
نتايج مطالعهی گلزردی و همکاران ،)0100( 9در رابطه با بررسی نگرش ساكنان محلأی نسأبت بأه گردشأگری
روستايی در نياسر ،ايران حاكی از آن بود كه اگرهه گردشگری اين منطقه توسعه نيافته ،اما دارای پتانسيلهای بسأيار
زيادی برای توسعهی بيشتر میباشد .در نهايت ههار عامل ایأرات اقتصأادی ،اجتمأاعی ،فرهنگأی و زيسأتمحيطأی،
 71/00درصد از واريانس برداشت ساكنان را تبيين كردند .ساير نتايج نشأان داد كأه پاسأخگويان نگأرش مثبتأی بأه
گردشگری دارند و تجزيه و تحليل رگرسيون نشان داد كه  71درصد تنوا در برداشت ساكنان توسط ههار عامل تبيين
شد.
با توجه به مبانی نظری و ميدانی ،محققان مختلف در بررسی موضوا نگرش متغيرهای گوناگونی را مورد بررسأی
قرار دادهان د و بر اين اساس هارهوت مفهومی پاوهن طراحی شده كه در شکل ي نشان داده شده است .الزم بأه -
ذكر است كه هارهوت مفهومی پاوهن مبتنی بر نظريه رفتار برنامهريزی شده فيشبين و آجزن 1بوده و همانطور كأه
1- Muresan et al
2- Nord-Vest in Romania.
3- Boley et al
4- Lo et al
5- Golzardi et al
6- Fishbein and Ajzen
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در شکل  0نشان داده شده است نگرش متثیر از عوامل مختلفی است.

متغيرهای زمينهای :سن ،جنسيت ،وضعيت تثهل ،محل

سودمندی درک

سکونت ،ميزان تحصيالت ،وضعيت اشتغال ،درآمد

شده
مشاهده در زمينه

هنجار ذهنی

گردشگری

آگاهی در زمينه
گردشگری

نگرش نسبت به
گردشگری روستايی

تجربه فعاليت در
زمينه گردشگری
كنترل رفتاری
محسوس

ارزش گردشگری
روستايی

شکل  .1هارهوت مفهومی پاوهن (نوری و نوری پور)0050 ،

مواد و روشها
پاوهن حاضر از لحاظ ميزان و درجه كنترل ،غير آزمايشی و توصيفی -همبستگی ،از نظر نحوه گردآوری دادهها،
ميدانی و در نهايت به لحاظ قابليت تعميم يافتهها ،از نوا پيماين محسوت مأیشأود .ابأزار اصألی گأردآوری دادههأا،
پرسشنامه بوده است كه در اين پرسشنامه متغيرهای تحقيأق از جملأه ،مشأاهده در زمينأه گردشأگری و موضأوعات
مربوطه با استفاده از (پنج گويه) ،نگرش نسبت به گردشگری روستايی ( 03گويه) ،هنجار ذهنی (باور هنجأاری هفأت
گويه و انگيزه اطاعت هفت گويه) ،كنترل محسوس رفتاری (باورهای كنترلی هشت گويه و قدرت باور كنترلی هشأت
گويه) ،ارزش گردشگری روستايی (نه گويه) ،آگاهی از صأنعت گردشأگری (هشأت گويأه) ،تجربأه فعاليأت در زمينأه
گردشگری روستايی (نه گويه) و سودمندی درک شده (شن گويه) كه همگی در قالن طيف ليکأرت بأودهانأد ،مأورد
سنجن قرار گرفتهاند .الزم به ذكر است كه از مجموا حاصلضرت باورهای هنجاری نمونهی مورد مطالعأه در انگيأزه
اطاعت آنان از افراد و شخصيتهای معتبر و تثیيرگآار (از جمله اعضای خانواده ،دوسأتان و همکأاران) ،هنجأار ذهنأی
پاسخگويان بدست آمد .در همين راستا ،سازهی كنترل رفتاری محسوس از مجموا حاصلضرت باورهای كنترلأی فأرد
(ادراک فرد از مهارتها ،توانايیها ،منابع ،محدوديتها) در ميزان اهميت و قدرت هر كدام از اين عوامل بدسأت آمأد.

تحلیل سازههای مؤثر بر نگرش روستائیان در خصوص گردشگری روستایی...
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دقت شاخصها و گويهها در پرسشنامه (روايی 0صوری) توسط اساتيد گروه مديريت توسعهی روستايی دانشگاه ياسوج
و كارشناسان مورد تثييد قرار گرفت و به منظور آزمون پايايی 0ابزار پاوهن ،مطالعهی پين آزمون 0يا راهنما 1خارج از
نمونهی مورد مطالعه انجام گرفت .پس از انجام مطالعهی راهنما ،پايايی سؤاالت پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفأای
كرونباخ برآورد شد و بر اساس نتايج آن ،ضرين آلفای كرونباخ برای متغيرهای مورد مطالعه از  1/101تا  1/313برآورد
شد .جامعه ی آماری در ايأن پأاوهن ،شأامل سرپرسأتان خانوارهأای روسأتای درودزن و دشأت در بخأن درودزن
شهرستان مرودشت میباشد ( )N=337كه با استفاده از جدول نمونهگيری تصادفی كرجسی و مورگان (پأاتن)0111 ،9
حدود  091نفر به عنوان نمونهی مورد مطالعه انتخات شدند.
تکني تحليل مسير ،تعميمی از رگرسيون معمولی بوده كه قادر به بيان آیار مستقيم ،آیار غير مستقيم و ایر كل هر
ي از متغيرهای مستقل برای متغيرهای وابسته است يا به بيان منطقی ،میتواند روابط و همبستگی مشاهده شده ميان
آنها را تفسير كند .هدف تحليل مسير ،به دست آوردن برآوردهای كمی برای روابط علّی درميان مجموعهای از متغيرها
است (محامدپور و همکاران.)0035 ،
شهرستان مرودشت تقريباً در مركز استان فارس واقع شده است .مركأز شهرسأتان مرودشأت در  90درجأه و 13
دقيقه طول جغرافيايی و  05درجه و  90دقيقه عرض جغرافيايی و ارتفاا  0959متری از سطح دريا واقأع شأده اسأت.
منطقه درودزن نيز در اين شهرستان واقع شده است كه دارای مساحتی بالغ بر  0109كيلومتر مربع ،جمعيتی در حأدود
 07375نفر و  5511خانوار میباشد .در بخن درودزن دو روستای گردشگری (درودزن و دشت ) وجود دارد كه در اين
پاوهن مورد توجه قرار گرفتهاند .بنابر اعالم روابط عمومی سازمان ميرا فرهنگأی و گردشأگری اسأتان فأارس در
تاريخ  0/0/0037روستای دشت بهعنوان روستای هدف در توسعه گردشگری استان فارس انتخات شد .همچنين ،در
سفر هيئت دولت به استان فارس ،روستای درودزن بهعنوان منطقه نمونه گردشگری سد درودزن تصوين شده و طرح
امکانسنجی آن نيز در سال  0051به پايان رسيد.
نتایج و بحث
ویژگیهای فردی پاسخگویان

يافتههای حاصل از تحليأل توصأيفی وياگأیهأای فأردی پاسأخگويان حأاكی از آن اسأت كأه ميأانگين سأنی
پاسخگويان  09/77سال با انحراف معيار  00/01بوده است .از نظر ميزان تحصأيالت ،بيشأترين فراوانأی مربأوط بأه
افرادی است كه دارای سطح تحصيلی ديپلم و فوق ديپلم هستند .در مجموا ،ميانگين سطح تحصيالت پاسأخگويان،
 01/99سال تحصيلی با انحراف معيار  1/01بوده است .همچنين ميانگين تعداد اعضای خانوار 0/51 ،با انحراف معيأار
1- Validity
2- Reliability
3- Pre–test
4- Pilot study
5- Patten
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 0/13بوده است .ميانگين درآمد خانواده كه به صورت ماهانه بدست آمده است 0001111 ،تومان مأیباشأد .ميأانگين
تعداد افراد شاغل در خانواده پاسخگويان 0/00 ،با انحراف معيار  1/13میباشد و ميأانگين ميأزان درآمأد كأه از منبأع
گردشگری بدست آمده است 119111 ،تومان است .فزون بر اين ،تمام پاسخگويان ،مرد بوده ( 091نفر) و شغل اصلی
آنها به ترتين ،شغل كشاورزی و آزاد بوده و همچنين ،اكثر پاسخگويان دارای شغل فرعی آزاد بودهاند.
توصیف سازههای مورد مطالعه

يافتههای حاصل از تحليل توصيفی نگرش پاسخگويان نسبت به گردشگری روستايی بيانگر اين است كه ميانگين
نگرش نسبت گردشگری روستايی پاسخگويان 0/35 ،با انحراف معيار  1/50بوده است كه در وضعيت بأاالی متوسأط
ارزيابی گرديد (جدول ي ) .ميانگين سودمندی درک شأده پاسأخگويان در رابطأه بأا گردشأگری روسأتايی  0/91بأا
انحراف معيار  0/01بوده كه در سطح باالی متوسط قرار دارد .همچنين ميانگين آگاهی روستائيان در زمينه گردشگری
روستايی و تجربه فعاليت در زمينه گردشگری روستايی ،به ترتين  0/53و  0/50بوده است كه در سأطح پأايينی قأرار
دارد .از سوی ديگر ،ميانگين سازههای هنجار ذهنی (حاصلضرت باورهأای هنجأاری در انگيأزهی اطاعأت) و كنتأرل
رفتاری محسوس نسبت به گردشگری روستايی (حاصلضرت باورهای كنترلی در ميزان اهميت و قدرت عوامل كنتأرل
كننده) به ترتين  5/10و  00/00میباشد كه در وضعيت كمتأر از مقأدار متوسأط ارزيأابی شأدند .همچنأين ميأانگين
ارزشمندی گردشگری روستايی  0/09با انحراف معيأار  1/37در سأطح متوسأط قأرار دارد .افأزون بأر ايأن ،مشأاهده
پاسخگويان در زمينه گردشگری روستايی با ميانگين و انحراف معيار  0/00و  1/31در سطح پايين قرار دارد.
جدول  .1توصيف سازههای مورد بررسی
سازه
نگرش نسبت به گردشگری روستايی
سودمندی درک شده در رابطه با گردشگری روستايی
آگاهی روستائيان نسبت به گردشگری روستايی
تجربه فعاليت در زمينه گردشگری روستايی
هنجار ذهنی
كنترل رفتاری محسوس نسبت به گردشگری روستايی
ارزشمندی گردشگری روستايی
مشاهده در زمينه گردشگری روستايی

ميانگين
0/35
0/91
0/53
0/50
5/10
00/00
0/09
0/00

*

انحراف معيار
1/50
0/01
1/51
1/57
0
1/31
1/37
1/31

*دامنه ميانگين نگرش ،سودمندی درک شده ،آگاهی ،تجربه ،ارزشمندی و مشاهده از  0تا  9و دامنه هنجار ذهنی و كنترل محسوس رفتاری
از  0تا  09میباشد.

بررسی رابطهی بین سازههای مورد مطالعه

جهت بررسی رابطهی بين سازههای مورد مطالعه ،از آزمون همبستگی پيرسون استفاده شده است .بررسی ضرين
همبستگی پيرسون (جدول  )0نشان میدهد كه ارتباط نگرش با همهی سازههای مورد مطالعه ،مثبت و معنیدار مأی-
باشد .در ميان اين سازهها ،ارزش گردشگری روستايی دارای باالترين همبستگی با ميزان نگرش نسبت به گردشگری
روستايی بوده است (.)p=1/110 ،r=1/190

تحلیل سازههای مؤثر بر نگرش روستائیان در خصوص گردشگری روستایی...
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تحلیل مسیر سازههای مورد بررسی بر نگرش نسبت به گردشگری روستایی

نتايج تحليل مسير سازه های مورد بررسی بر نگرش روستائيان نسبت به گردشگری روسأتايی در شأکل  0نشأان
داده شده است.
درآمد (گردشگری)

سودمندی درک شده
**0/305
/030
-1-/0101

**0/929

هنجار ذهنی

/33

**

0

سطح تحصیالت
0/903

0/353

**7/352

-0/098
*

**0/338

نگرش نسبت به

مشاهده

0/949
0/022

7/700

گردشگری روستایی

-0/039

آگاهی
**0/314

0/013

**1/051

**0/318

-0-/053

کنترل رفتاری

تجربه فعالیت

محسوس
**

0/449

**1/110

0/935

ارزش گردشگری
روستایی

سن

شکل  .2نمودار تحليل مسير (مدل نهايی پاوهن بر پايه تحليل مسير)
**معناداری در سطح  0درصد * .معناداری در سطح  9درصد؛ منبع :يافتههای پاوهن0051 ،

با توجه به مقادير ضراين رگرسيونی (بتا) بدست آمده در پاوهن ،ایرات مستقيم ،غير مستقيم و علیّ كل هر ي
از متغيرهای مستقل پاوهن بر متغير وابسته محاسبه شد .با توجه به جدول  0مالحظه میشود كه متغيأر مشأاهده در
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زمينه گردشگری روستايی روستايی ایر مثبت ،مستقيم و معنیداری بر متغير وابسأته (نگأرش نسأبت بأه گردشأگری
روستايی) دارد .مقدار ضرين بتای مسير نشان میدهد كه به ازای هر واحد تغيير در متغير مشاهده در زمينه گردشگری
روستايی 1/01 ،واحد تغيير ،در نگرش افراد نسبت به گردشگری روستايی ايجاد میشود .بهمنظور محاسبه ایر علیّ كل
هر متغير مستقل بر متغير وابسته ،ایرات مستقيم و غيرمستقيم متغير مستقل مورد نظر با هم جمع شده و ایر علیّ كأل
بدست میآيد .بنابر اين ،ایر علّی كل متغير مشاهده بر نگرش نسأبت بأه گردشأگری روسأتايی 1/01 ،محاسأبه شأد
(جدول .)0
جدول  .2ماتريس همبستگی سازههای موردبررسی
سازهها

نگرش

مشاهده

نگرش
مشاهده در زمينه گردشگری
هنجار ذهنی
كنترل رفتاری محسوس
ارزش
آگاهی
تجربه فعاليت
سودمندی درک شده

0
*1/03
*1/01
**1/09
**1/19
*1/01
*1/00
**1/01

0
1/15
1/00
1/17
*1/01
**1/07
1/11

هنجار

كنترل رفتاری

ذهنی

محسوس

0
**1/10
**1/07
**1/03
**1/10
**1/00

0
**1/03
**1/05
**1/00
**1/05

ارزش

آگاهی

تجربه

سودمندی
درک شده

0
**1/05
**1/00
**1/01

0
**1/11
**1/01

0
**1/03

0

**همبستگی در سطح  0درصد معنیدار میباشد ()p ≥ 1/10؛ * همبستگی در سطح  9درصد معنیدار میباشد ()p ≥ 1/19

همچنين ،مالحظه میشود كه متغير ارزش گردشگری روستايی ایر مثبت ،مستقيم و معنیداری بر متغيأر وابسأته
(نگرش نسبت به گردشگری روستايی) دارد .مقدار ضرين بتای مسير نشان میدهد كه به ازای هر واحد تغيير در متغير
ارزش گردشگری روستايی 1/11 ،واحد تغيير ،در نگرش افراد نسبت به گردشگری روستايی ايجاد میشود.
افزون بر اين ،متغير مستقل درآمد از منبع گردشگری ،ایأر مسأتقيم ،مثبأت و معنأیداری بأر نگأرش نسأبت بأه
گردشگری روستايی دارد .بنابراين ،با افزاين درآمد افراد از منبع گردشگری ،نگأرش مطلأوت نسأبت بأه گردشأگری
روستايی افزاين میيابد.
جدول  .3مجموا ایرات مستقيم و غيرمستقيم كل متغيرهای مستقل بر روی متغير وابسته (نگرش نسبت به گردشگری روستايی)
متغير مستقل
ارزش گردشگری روستايی
مشاهده
درآمد از منبع گردشگری

اثرات

اثرات علیّ

ضريب

اثرات

مستقيم
**1/11
*1/01
**1/01

كل
1/11
1/01
1/01

همبستگی
1/19
1/03
1/01

غيرعلیّ كل
1/10
1/11
-1/11

**معناداری در سطح  0درصد * .معناداری در سطح  9درصد؛ منبع :يافتههای پاوهن0051 ،
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نتیجهگیری و پیشنهادها
با گسترش روزافزون مهاجرت های روستايی ،كاهن درآمد خانوارهای روستايی و افول كشاورزی روستايی ،نيأازی
روزافزون به فعاليتی جايگزين و در عين حال مکمل برای كشاورزی ،در نواحی روستايی احساس میشأود .گردشأگری
بهعنوان يکی از صنايع ،جايگاه خاصی در اقتصاد كشورها پيدا كرده است .اين صنعت نيز همچون ديگر صنايع در كنار
ایرات مثبت میتواند ایرات منفی همچون تخرين محيطزيست ،افزاين كاذت قيمتها ،افزاين هزينأههأای زنأدگی،
جابهجايی در اشتغال افراد بومی و از بين رفتن برخی فعاليتهای مرسوم مانند كشاورزی را به جامعأه ميزبأان تحميأل
نمايد و باعث ايجاد نگرش منفی نسبت به گردشگری در ميان ساكنان شود .بنابراين ،بايد توسعه و ادارة گردشگری به
شيوهای يکپارهه و منظم و بر مبنای برنامهريزی مؤیر صورت گيرد و به نگرش و ديدگاه ساكنان مناطق گردشگری به
عنوان جامعه ميزبان گردشگران در خصوص گردشگری روستايی توجه شود تا از اين طريق ،بأدون ايجأاد مشأکالت
جدی اجتماعی و زيستمحيطی برای ناحيه مدّ نظر ،منفعتهای هشمگير اقتصادی را در پی داشته باشد.
پاوهن حاضر ،به بررسی سازههای مؤیر بر نگرش روستائيان در خصوص گردشگری روستايی در منطقه درودزن
شهرستان مرودشت پرداخته است .نتايج نشان داد كه بين نگرش نسبت به گردشگری روسأتايی و متغيرهأای ميأزان
درآمد از منبع گردشگری روستايی ،آگاهی ،سودمندی درک شده ،مشاهد ،ارزش ،هنجارهأای ذهنأی ،كنتأرل رفتأاری
محسوس و تجربه فعاليت در زمينهی گردشگری روستايی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .اين يافتههای پاوهن
با يافتههای نوری و نوری پور ( )0050مطابقت دارد.
نتايج حاصل از ضراين رگرسيونی استاندارد شده (بتا) ،نشان داد كه متغير ارزش گردشگری روسأتايی نسأبت بأه
ساير متغيرهای مورد بررسی ،سهم و نقن بيشتری در پينبينی نگرش پاسخگويان نسبت بأه گردشأگری روسأتايی
داشته و پس از آن ،متغيرهای درآمد از منبع گردشگری روستايی ،مشاهده در زمينه گردشگری و موضأوعات مربوطأه
قرار میگيرند .مقادير مثبت بتا نشان داد كه با افزاين ميزان متغيرهأای ارزش گردشأگری روسأتايی ،درآمأد از منبأع
گردشگری روستايی و مشاهده در زمينه گردشگری روستايی و موضوعات مربوطه ميزان نگرش پاسخگويان نسبت به
گردشگری روستايی افزاين خواهد يافت؛ به عبارت ديگر ،به ازای ي واحد تغيير در انحراف معيار ،ارزش گردشگری
روستايی ،درآمد از منبع گردشگری روستايی و مشاهده در زمينه گردشگری و موضوعات مربوطه به ترتين بأه ميأزان
 1/01 ،/11و  1/01در انحراف معيار متغير وابسته (نگرش نسبت به گردشگری روستايی) تغيير ايجاد مأیگأردد .ايأن
يافتههای پاوهن با يافتههای حاصل از تحقيق عليقلی زاده فيروزجايی و همکاران ( ،)0050عبأداهللزاده و شأريفزاده
( )0101و بولی و همکاران ( )0101مطابقت دارد ،هرا كه آنها دريافتند منافع اقتصأادی و درآمأد از عوامأل مأؤیر بأر
نگرش روستائيان نسبت به گردشگری روستايی میباشد و همچنين با يافتههای شاهولی و نوریپور ( )0031كه بيأان
داشتند تجربه ،مشاهدات ،شناخت (آگاهی و دانن) و ارزش از جمله متغيرهايی است كه نگأرش بأه يأ موضأوا را
تحت تثیير قرار میهد همخوانی دارد .بنابراين ،با عنايت به يافتههای بدست آمده ،پيشنهادهای زير را مأیتأوان ارائأه
نمود:
 -با توجه به اينکه متغير مشاهده در زمينه گردشگری روستايی و موضوعات مربوطه نقن مؤیری در بهبود نگرش
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روستائيان نسبت به گردشگری روستايی دارد ،پيشنهاد میگردد كه وسايل ارتباط جمعی بهوياه صدا و سيما آمأوزش-
های مفيدی در زمينه گردشگری روستايی و موضوعات مربوطه ارائه دهد كه منجأر بأه بهبأود نگأرش روسأتائيان در
زمينه گردشگری روستايی و موضوعات مربوطه شود.
 با توجه به رابطه مثبت و معنیدار بين نگرش بأا سأودمندی درک شأده پاسأخگويان از گردشأگری روسأتايی،مسئوالن و برنامهريزان میتوانند با ايجاد بسترهای الزم جهت شکلگيری فعاليتهای مربوط به گردشگری روسأتايی
مانند اختصاص دادن اعتبارات مالی به افرادی كه تمايل به فعاليت در زمينهی گردشگری روستايی دارند يا اختصأاص
دادن اعتبارات مالی برای ايجاد كارگاههای صنايع دستی و زمينهيابی و هدايت عملی برنامههای توسعه به سمت ايأن
بخن ،در جهت بهبود نگرش روستائيان و همچنين ،توسعهی گردشگری روستايی گام بردارند.
 با توجه به رابطه مثبت و معنیدار بين متغير آگاهی و نگرش نسبت به گردشگری روستايی ،پيشنهاد میشود كهدستاندركاران گردشگری منطقه مورد مطالعه ،با ارائه خدمات آموزشی از طريق نشستها و جلسههای مختلف با مردم
و همچنين نماين فيلمهای مستند در زمينه گردشأگری روسأتايی ،نقأن مأؤیری در افأزاين آگأاهی روسأتائيان در
خصوص گردشگری روستايی داشته باشد كه منجر به بهبود نگرش آنان نيز در اين زمينه خواهد شد.
منابع
تركان ،ه .و كجباف ،م .0037 .نگرش هيست .فصلنامه توسعه علوم رفتاری.15 -91 :)0( 0 ،
شاه ولی ،م .و نوریپور ،م .0031 .سازههای مؤیر بر نگرش دانشأجويان كشأاورزی كشأور (راهکارهأای هأدايت
داوطلبان به رشتههای كشاورزی) .فصلنامه علوم ترويج و آموزش كشاورزی ايران70 :)0( 0 ،أ .99
عليقلی زاده فيروزجايی ،ن ،.رمضان زاده لسبوئی ،م .و اسمعيلی ،م .0050 .سنجن نگرش و گراين جامعه ميزبان
به توسعه گردشگری در نواحی روستايی مناطق بيابانی و كويری (مطالعه موردی :نأواحی روسأتايی شهرسأتان خأور و
بيابان ) .فصلنامه مطالعات جغرافيايی مناطق خش .07 -90 :)03( 9 ،
قنبری ،ی .0037 .گردشگری روستايی ،رويکردی جديد در مديريت روستايی كشور .مجله پي
010

نور-090 :)0( 7 ،

محامدپور ،م ،.مطمئنفعال ،ز .و فسنقری ،م .0035 .بررسی عوامل مؤیر بر پآيرش خدمات همأراه بأا اسأتفاده از
روش تحليل مسير .نشريه مديريت فناوری اطالعات.000 -003 :)9( 0 ،
موسوی ،م ،.خسرویپور ،ت .و سرخی ،ا .0050 .عوامل مأؤیر بأر نگأرش سأبزيکاران شهرسأتان بأاوی اسأتان
خوزستان نسبت به كشاورزی ارگاني  .فصلنامه راهبردهای توسعه روستايی.019 -003 :)1( 0 ،
نوری ،م .و نوریپور ،م .0031 .سازههای مؤیر بر پآيرش تعاون و كأار گروهأی در شهرسأتان بأوير احمأد :ارائأه
الگويی توسعه يافته از نظريههای عمل منطقی و رفتار برنامهريزی شده .فصلنامه علأوم تأرويج و آمأوزش كشأاورزی
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Abstract
Although different governments place a lot of interest in developing rural
tourism targets and a lot of budgets are spend in this respect, less attention is paid
to study the attitudes of the host communities towards tourism. Thus, the aim of
this study was to analyze the factors that can affect the attitudes of rural people
towards rural tourism in the Doroodzan District of the Marvdasht County. The
research was conducted in 2015. The survey research method was used for this
purpose and data were collected using a pre-designed questionnaire. The research
sample included 250 villagers that were selected using Kerjcie and Morgan
Sampling Table and the Random Sampling Technique. The Face validity of the
questionnaire was verified by the expert faculty members and the staff of the Rural
Development Management Department of the Yasouj University, and its reliability
was also verified by calculating Cronbach's Alpha reliability coefficient (from 0.61
to 0.86) that was obtained from a pilot study. The results of the Path Analysis
showed that value of tourism is the most effective factor for predicting the
respondents' attitudes towards rural tourism. Next to that there are other variables
such as income from tourism and observation that have had the most effect on the
respondents' attitudes. Finally, it is recommended that the means of mass media
such as local radio and television broadcast services prepare programs and
campaigns about rural tourism and related topics in order to improve the attitudes
of the rural people towards rural tourism.
Keywords: path analysis, Doroodzan, rural tourism, attitude
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