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چکیده
گردشگری یکی از فعاليتهای مهمی است که در دهههای اخير از جایگاه ویژهای در توسعه اقتصادی برخای کشاورها برخاوردار باوده
است گسترش گردشگری میتواند باع توزیع عادلانه درآمد در سطح ملی بهخصوب در روستاها شاود و تاا حادودی باا پرکاردن شاکاي
توسعه بين منا،ق مختلف کشور (بخصوب در روستاها) به توسعه پایدار در تمام نواحی کشور کمک کند این تحقياق باا هادي شناساایی
عوامل مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی در روستای زرآباد بخش الموت شرقی قزوین انجام گرفته است دیدگاه کلی حااکم باراین
پژوهش با توجه به ماهيت و نوع پژوهش دیدگاه کمی است جامعه آماری این پژوهش شامل  133نفر از فعالان حوزه گردشگری روساتایی
بوده که با استفاده از آماره کوکران و نمونه گيری تصادفی 112 ،نفر مورد پرسشگری قرار گرفتند در پژوهش حاضر ابازار اصالی گاردآوری
دادهها ،پرسشنامه بوده است که روایی صوری آن توسط اساتيد صاح نظر و پایایی آن از ،ریق ضری آلفاای کرونبااخ ماورد تایياد قارار
گرفت و مقدار آن یرای بخشهای مختلف پرسشنامه بين  3/11و  3/31بدست آمد در تحليل دادهها با استفاده از آماره کای دو باه بررسای
گویههای هر یک از عوامل مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری پرداخته شد و همجنين با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری به بررسی آزمون
فرضيات و ميزان تأثيرگذاری هر یک متغيرها بر توسعه پایدار گردشگری روستا پرداخته شد نتایج نشان داد که تماامی شااخصهای ماورد
نظر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی دارای تأثير معنادار بوده است
کلمات کلیدی :مؤلفههای مؤثر ،توسعه پایدار ،گردشگری روستایی ،روستای زرآباد

 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی ،دانشگاه پيام نور
 -2استادیار توسعه روستایی ،دانشگاه پيام
 -5استادیار توسعه روستایی ،دانشگاه پيام نور
(*-نویسنده مسئول)nasrabadi55@yahoo.com :
DOI: 10.22048/rdsj.2020.204571.1820
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روستاهای هادي قاادر اسات باه عناوان شاکلی باا اهميات از

مقدمه
در عصر معاصر در کليه سطوس ناحيهای ،منطقاهای ،ملای و

فعاليتهای انساانی اثارات قابال تاوجهی داشاته باشاد اثارات

بينالمللی تنوعبخشی به اقتصاد ،بالا باردن شااخصهای توساعه

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

انسااانی ،کاااهش مشااکلات ناش ای از صاانعتی شاادن و آلااودگی

مانع توسعه روستایی باشد اگر برنامهریزان و مجریان برنامههای

بيشازحد استاندارد شهرها ،اشتغالزایی ،تعامل فرهن ها ،حفاظ

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

محيطزیست و درنهایت توسعه پایدار ازجمله دغدغاههای اصالی

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

پيش روی جوامع بشاری اسات لاذا گردشاگری باهویژه بارای

مواجه خواهد شد معمولاً پيامدهای مهم و ملموس گردشگری در

کشورهای درحالتوسعه یک مزیات اقتصاادی اسات تاا از ایان

هر سکونتگاهی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی نمود دارد (جعفریان

،ریااق بتواننااد فراینااد توسااعه مل ای خااود را تسااریع بخشااند

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

(ابااراهيمپااور و روشااندلاربطااانی )1533 ،گردشااگری یکاای از

نگهداری ،بيعت ،فرهن

و ارزشهای سنتی به شمار میآید ،به

فعاليتهای مهمی است که در دهههای اخير از جایگااه ویاژهای

حفاظت ،بازسازی کاخ های قدیمی و پاژوهشهاای اجتمااعی و

در توسعه اقتصادی برخی کشورها برخوردار بوده است (ميرکتولی

تاریخی اهميت ویژهای میدهد و اعضای جامعه را به ،بيعات و

و مصدق )1583 ،آنچنان که اماروزه از گردشاگری باه عناوان

تاریر سرزمينهای دیگر علاقمند مایساازد (ژانا  )2312 ،1در

گذرگاه توسعه یاد میشود (اسواربروک )1338 ،1که باا مااهيتی

واقع گردشگری روساتایی باا ارائاه جاذابيت و ایجااد تمایال در

چند بعدی ،علااوه بار تاأمين نيااز گردشاگران ،باعا تغييارات

استفاده از فضا و ویژگیهای محيط روستایی برای گردشاگران و

عمدهای در سيستم جامعه ميزبان میگاردد (دویار 2و همکااران،

همچنين کارکردی جهت بهبود و ارتقاء شاخصهاای اقتصاادی،

 )2333گردشگری بسته به شرایط محيطی دارای انواع متناوعی

اجتماعی-فرهنگی و زیست محيطی منطقه ميزباان ماورد توجاه

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

بسياری واقع شده است گردشگری روستایی با ایجااد اشاتغال و

یک قرن ،گردشگری روستایی است گردشگری از ظرفيت خوبی

درآمد به پویایی اقتصاد روستایی کمک کرده و از حجم مهاجرت

به منظور کمک به توسعه منا،ق روستایی برخورداراست (بال 1و

به شهرها میکاهد در کشورهای در حال توساعه از گردشاگری

همکاااران )2313 ،گردشااگری روسااتایی ترکيباای از بسااياری

روستایی بعنوان مکمل کارکردهای اصلی فضای روستایی ،جهت

جنبههای مختلف تجربه ،باه اشاتراکگاذاری و ارائاهی آن باه

ساماندهی ،آماایش و پاراکنش مناسا امکاناات و خادمات در

زندگی روستایی است این تجربه روستایی مایتواناد باه عناوان

روستاهای هدي گردشاگری اساتفاده مایشاود (خاتونآباادی و

فعاليتهای روستایی را تشکيل میدهاد (مالادان و همکااران،3

راستقلم )1533 ،لذا گردشگری روستایی از یکسو نقش مهمی

 )2311با اینحال گردشگری در سکونتگاههای انسانی به ویژه در

صانعت

1- Swarbrook
2- Dwyer
5- Cater
1- Bel
3- Mladan et al

در متناوعساازی اقتصااد جواماع روساتایی در قالا

گردشگری ایفا میکند و از سوی دیگر وسيلهای بارای تحریاک
رشد اقتصاد ملی ،از ،ریق غلبه بر انگارههای توسعه نياافتگی و
1- Zhang
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بهبااود اسااتاندارد زناادگی مااردم محلاای بااه شاامار ماایرود

حواشی آن ،کوههای بلند کمنظير ،مراتع غنای در دامناههای پار

(اکبریااانرونيزی و رضااوانی )1531 ،در مقاباال ،گردشااگری

شي و جویبارها و چشمهساارهای زلاال بهخصاوب در فصاول

میتواند آثار منفی اقتصاادی همانناد افازایش قيمات کالاهاا و

بهار و تابستان ازجمله جاذبههای ،بيعی روستای زرآباد به شامار

خدمات ،افزایش کاذو قيمات زماين ،افازایش هزیناه زنادگی،

میآیند با فرا رسايدن فصال بهاار و رویاش درختاانی از قبيال

برگشت کم سرمایه ،فصلی بودن فرصتهای شغلی ،جابجایی در

زرشک ،بادام کوهی و بنه و گياهان دارویی از قبيل گلگاوزباان،

اشتغال بومی و منسوخ شدن برخی فعالياتهاای مرساوم مانناد

بومادران ،کنگر ،ش بو ،گال ماریم ،قدوماه ،درمناه ،کااکوتی،

کشاورزی و ماهيگيری در نواحی روستایی را موج گاردد و یاا

ترنجبين ،گون و انواع گلهاای وحشای رنگاين ،چشاماندازهای

آثار منفای اجتمااعی هماننادایجاد اثار نمایشای ،کالاایی شادن

زیبایی در محدوده روساتای زرآبااد خلاق میشاود در روساتای

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

زرآباد تعدادی آثار تاریخی و مذهبی وجود دارد که ازجمله آنهاا

اعتياد ،تغيير در ارزشهای اجتماعی و ماذهبی جامعاه ميزباان و

میتااوان بااه مقبااره امااامزاده علیاصغربنموساایکاظم (ع) و دو

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

درخت چنار کهنسال اشاره کرد گفتنی اسات ،درختای در کناار

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

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

کردن ابزارهایی برای توسعه گردشگری باشند که اثارات منفای

شاخههای آن خون جاری میشود سایر آثار تااریخی و ماذهبی

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

روستا عبارتاند از :ساختمان یک حماام قادیمی ،کاه هماکناون

مشکل میتواند به یک رویکارد پيچياده در توساعه گردشاگری

خرابهای بيش از آن باقی نمانده و نيز مسجد قدیمی روستا لاازم

منجر شود تنها راه حل براساس کار علمی مربوط به جنبههاای

به بيان است کاه  123روساتای هادي گردشاگری در اولویات

اقتصادی ،اجتمااعی و فرهنگای و زیسات محيطای گردشاگری

کارگروه عملياتی روستاهای هدي گردشگری به تصوی رسايده

میشود که در نتيجه در آینده تأثيرات منفی گردشگری بار روی

است که در استان قزوین ،روستای زرآبااد اولویات اول روساتای

اکوسيستمهای محلی ،چشم اندازه و زنادگی جواماع محلای باه

هدي گردشگری قرارگرفته است و روستاهای اناد و گازرخاان

حداقل رساند فعاليتهای کليدی در این زمينه باید در درجه اول

اولویتهای بعدی هستند تعدادی از این جاذبهها به دليال عادم

براساس ارتقا و توسعه مساعد و همراه باا همکااری گردشاگری

سرمایهگذاری کافی ،کمبود خدمات و امکاناات و زیرسااختهای

صورت گيرند (هوفرکوا)2312 ،1

گردشگری و غيره مورداستفاده گردشگران قرار نمیگيرد این در

زرآباااد روسااتایی در شاامال شهرسااتان قاازوین و در منطقااه

حالی است که اگر برنامهریزی مناسا و اصاولی جهات توساعه

الموت بخش رودباار الماوت میباشاد ایان روساتا در نزدیکای

گردشگری پایدار در این روستا صورت گيارد ،تواناایی آن را دارد

دریاچه اوان واقعشده اسات روساتای زرآبااد بهواساطه داشاتن

که بهعنوان یکی از قط های گردشاگری روساتایی در کشاور،

درخت چنار خونبار معروي است در ا،اراي زرآبااد روساتاهای

مکانی مناس برای جذو گردشگران داخلای و خاارجی مطارس

اوان ،زوار دشت و ازگنين قرارگرفتهاند منااظر ،بيعای منطقاه و

باشد با نظر به این مهم ،در پژوهش حاضر تلاش میگردد تا باا

چشماندازهای سرسبز باغهای وسيع ،نمای زیبای دریاچاه اوان و

بهرهگيری دیدگاهها و نظریات کارشناسان امر ،عوامال ماؤثر بار
توسعه پایدار گردشگری روستایی در روستای زرآباد بخش الموت

1- Hoferkova

شرقی قزوین شناسایی و بررسی کند ،تا بتواند در راستای توساعه
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روستایی در کشور گامی بردارد و برای مدیران و تصاميم گياران

بيان کرد که در زمينه سابقه سفر به نواحی روستایی ،مطالعاات و

از ،رفی و برای علاقهمندان و فعالين حوزه گردشگری روساتایی

تحقيقات چندانی نشده اسات ولای باا توجاه باه آداو و رساوم

و بخصوب بوميان روستای زرآباد داناش و بصايرت باه هماراه

موجود در نواحی روستایی و ساکونت اکثریات جمعيات در ایان

بياورد تاا بار روی توساعه گردشاگری ایان روساتا فعاليتهاای

نواحی ،میتوان گفت گردشگری در نواحی روستایی کشاور نياز،

گستردهای انجام دهند در همين راستا این سوال مطرس میشاود

جایگاه خاب خود را داشته اسات باه عباارتی مایتاوان گفات

که کدام عوامل بر توسعه پایدار گردشگری روستای زرآباد ماؤثر

گردشگری روستایی در ایران از زمان شاکلگياری تمادنهاای

است؟ و ميزان تأثيرگذاری کدام عوامل بيشتر خواهد بود؟

بزرگ و ایجاد شهرها وجود داشته و گردشگران در این زمان باه

اولين نوشته راجع به گردشگری در دایره المعاري گردشگری

منظورهای خاصی به این نواحی مسافرت میکردهاند (رضاوانی،

و مسافرت ،بر ابعااد تااریخی ایان پدیاده تمرکاز داشاته اسات

 )1589عوامل متعددی در موفقيت گردشاگری روساتایی نقاش

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

دارند که از سویی ارتباط و تعامل بين آنها ،توسعه گردشگری را

حرفهای گردشگری تغييریافته اسات وگردشاگری روساتایی باه

سب میشود و از سوی دیگر نبود ارتباط با همسویی بين آنها از

عنوان فرایندی در توسعهی روستایی ،در نظر گرفته میشود کاه

این توسعه ،ممانعت خواهد کرد دیویودی )2311( 5معتقاد اسات

میتواند در قالا سياساتهاای توساعهی منطقاهای و محلای،

علاوه بار وجاود امکاناات و تأسيساات رفااهی بارای روساتاها،

امکان توزیاع عادلاناه خادمات و تساهيلات عماومی در مناا،ق

برنامااهریاازی مناس ا در زمينااه گردشااگری نيااز از متغيرهااای

روسااتایی را ایجاااد کنااد کااه بهبااود کيفياات زناادگی ،کاااهش

تأثيرگذار بر موفقيت گردشگری روستایی است در هماين راساتا

مهاجرتهای روستایی و برخورداری روستایيان از معيشت پایادار

به باور باالگلو و برنبارگ ،)2315( 1باين دسترسای باه خادمات

رابه همراه دارد بار ایان اسااس در رویکردهاای جدیاد توساعه

اجتماعی ،تعدد مراکز تصميمگيری ،نيروی متخصص گردشگری

روستایی ،بر جایگاه گردشگری روستایی تأکيد مایشاود کاه در

و آموزش مردم بومی باا موفقيات گردشاگری روساتایی رابطاه

این ميان نوع و چارچوو رویکارد توساعهی توریسام روساتایی،

معناااداری وجااود دارد همچنااين نيلسااين و اسپنس الی)2313( 3

میتواند در چگونگی نوع و ميزان مداخلاه در مناا،ق روساتایی

متغيرهای تأثيرگذار بر موفقيت گردشگری روستایی شامل ایجاد

تأثير گاذار باشاد و اثارات مثبات و تبعاات منفای را در ناواحی

امکانات تحصيلی و بهداشتی در روستا ،سطح آگاهی مردم از آثار

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

گردشگری و دسترسی به امکاناات و خادمات رفااهی روساتایی

،ااور کلای ،گردشااگری روسااتایی از یااک سااو قابلياات اقتصاااد

هستند تولون و بسرا و همکاران ،)2311( 1بر این عقياده اسات

سرمایهداری را در تصري فضاهای جدید و ادغام آنها را در چرخه

که بين موفقيت گردشگری روستایی با برنامهریزی برای معرفای

مصري نشان میدهد کاه در آن راهبارد کالاایی شادن ناواحی

و استفاده از گياهان دارویی منطقه ،حمایت از پوشاش گيااهی و

روستایی ،بخشی از اقتصاد زیباشناختی معاصر باه شامار مایرود

جانوری منطقه و معرفی و بهرهگياری مطلاوو و پایادار از آنهاا

(نيفسی)2331 ،2
با بررسی پيشينه تاریخی گردشگری روستایی ایران میتوان
1- Briedenhann & Wichens
2- Kneafsey

5- Dwivedi
1- Baloglu and Bringberg
3- Nielsen and Spenceley
1- Tolon-Becerra

شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی...

363

رابطه مستقيم و معناداری وجود دارد گارا ،)2313( 1نيز بيان کرد

را بر اساس سه معيار اثرگاذار تحریاک ،حافظاه و رضاایتمندی

که عوامل موفقيت گردشگری در مناا،ق روساتایی عبارتناد از:

برای گردشگران پرتغالی مورد سنجش قرار دادند نتاایج تجرباه

پ،انداز و سرمایهگاذاری ،آماوزش ماردم باومی ،دسترسای باه

گردشااگران روسااتایی نشااان م ایدهااد کااه ابعاااد تحص ايلات و

خدمات اجتماعی و فضای انگيازه بارای سارمایهگاذاری بخاش

زیباییشناسی به ،ور مثبت منجر به تحریک گردشاگران بارای

دولتی ویتاسوریا )2311( 2در مطالعهای نشان داد کاه مایتاوان

دیدن منا،ق روستایی میشود ،در حاالی کاه انازوای سياسای و

،بيعيتگردی مبتنی بر مشارکت شاهروندان را باه عناوان یاک

زیبایی شناسی ،بر احتمال یادآوری اثرگذار است در داخل کشاور

مدل حفاظت از روستاهای گردشگری استفاده نمود و از آن برای

نيز باباخانزاده و لطفی ( )1531بيان کردند که از دیدگاه ساکنين

توسعه گردشگری روستایی در آینده استفاده کارد در مطالعاهای

گردشگری آثار اقتصادی مثبتی چون ایجاد فرصتهاای شاغلی،

دیگر ساس )2319( 5گردشاگری روساتایی را باه عناوان نقطاه

افزایش در آمد را داشته و در عاين حاال باعا افازایش شادید

شکست توسعه روستایی در منا،ق اقليت مجارستانی در اسلواکی

قيمت زمين و سوداگری آن و کاهش توليادات کشااورزی شاده

و اوکراین میداند و بيان مایکناد کاه باين راههاای دسترسای

است از لحاظ اجتماعی آثار مثبت بسايار زیاادی چاون کااهش

مناس  ،دسترسی به خدمات آموزشی ،بهداشتی و اداری ،کيفيات

مهاجرت ،شهرت روستا ،بالا رفتن ساطح آگااهی ماردم و بهباود

مسکن روستایی و زیرساختهای کالبدی و موفقيت گردشاگری

مسکن را به همراه داشته و نهایتاا از لحااظ زیسات محيطای و

همکاااران1

کالبدی آثار منفای چاون آلاودگی مناابع آو ،تخریا باغاات و

( ،)2318نيز نشان دادند که پتانسيل رشد چشامگير گردشاگری

جنگل ،تغيير کاربری اراضی ،تغيير الگوی مساکن را باه هماراه

روستایی در دانمارک ،ناروژ و ساوئد وجاود دارد ،باا ایان حاال،

داشته است مطالعهی ساميان و بلالی ( )1532نشان میدهد کاه

شکايهای نوآوری توسعه گردشگری روستایی را مختل میکند

شاخصهای اقتصادی و اجتماعی و زیست محيطای مهامتارین

همچنين نتایج مطالعه نشان میدهاد کاه گردشاگری روساتایی

مؤلفههای تأثيرپاذیر از گردشاگری روساتایی باوده اسات پویاا

اساسا در دوگانگی بين اصالت و نوسازی قرار دارد ایان مطالعاه

( ،)1533نيز در بخش سيوان استان ایلام به نتایجی مشابه دست

نشان میدهد که اختلاي بين انتظارات خدمات مشتریان بالقوه و

یافت قدیریمعصوم و همکاران ( )1531در مطالعاهای دیگار در

الگوهای هزینههای آنها میتواند بخشی از این پدیده را توضيح

روستایی نواحی بيابانی در مجموعاه روساتایی ده بالاا دهساتان

دهد بنابراین عوامل موفقيت گردشگری روستایی تابعی از سطح

شيرکوه واقع در استان یازد ،نشاان دادهاناد کاه مهمتارین اثار

آگاهی مردم از آثار گردشگری ،دسترسی به خادمات و امکاناات

اکوتوریسم بار روساتاها ،گساترش خاناههاای دوم باوده اسات

رفاهی و توجه دولت به برنامهریزی گردشگری و زیرساختهاای

همچنين ،نتایج تحليل عاملی نشان داد که بعد اکوتوریسم در بعد

کالباادی پيرامااون گردشااگری روسااتایی میداننااد در نهایاات

اقتصادی موج ایجاد درآمد و اشتغالزایی بارای ماردم محلای

کاستنهلز و همکاران ،)2318( 3ابعاد تجربه گردشگری روساتایی

شده و در دو بعد اجتماعی-فرهنگی و زیست محيطی آسي های

روسااتایی رابطااه معن ایداری وجااود دارد جالاااگر و

متعددی را به دنبال داشته اسات علااوه بار ایان محماودزاده و
1- Garau
2- Vitasurya
5- Sass
1- Hjalager
3- Kastenholz

بذرافشان ( )1533بيان کردند که از نظر ساکنان ،گردشاگری در
تبيين وضعيت اجتماعی زنان ،تغيير تعاملات اجتمااعی سااکنان و
افزایش آسي های اجتماعی در روستای زیاارت گلساتان نقاش
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داشته است براساس نتایج مطالعات رضوانی و همکاران (،)1531

متغيرها و گویههای پژوهش آورده شده است

عامل محيط اجتماعی-فرهنگی بيشترین تأثير (اعم از مستقيم و

مدل مفهومی پژوهش ،بر اساس مطالعات یاد شاده مطاابق

غير مستقيم) را بر برناد مقصاد گردشاگری اوراماناات داشاته و

شکل  1میباشد در این مدل با جمعبندی مطالعات انجاام شاده

عامل محيط نهادی ،کالبدی ،اقتصادی و محيطی نيز باه ترتيا

میتوان پنج عامل پتانسايل روساتا ،مشاارکت مردمای ،توساعه

در جایگاه دوم تا پنجم قرار دارند مطالعات کدیور ( ،)1531نشان

اشتغالزایی ،حمایتهای دولتی و عوامل فرهنگی و اجتمااعی را

داد که در روستای سونقان در اساتان خراساان رضاوی جاذابيت

بعنوان دلایل اصلی توسعه پایدار گردشگری روساتایی شناساایی

منطقه و وضاعيت سااختاری منطقاه تأثيرگاذار باوده اسات در

کرد

نهایت عنابساتانی و همکااران ( ،)1531باا بررسای نقاش برناد
گردشااگری روسااتایی باار پایااداری اجتماااعی سااکونتگاههای

مواد و روش

روستایی شهرستان بينالود بيان کردند که در زمينۀ توزیع فضایی

پژوهش حاضر از لحاظ جهتگيریهای پاژوهش کااربردی،

متغياار گردشااگری روسااتایی و فضااایی پایااداری شاااخصهای

ازلحاظ هدي ،توصيفی ،و ازلحاظ ماهيت ،علی اسات همچناين

اقتصادی ،روستای جاغرق و ابرده عليا بيشترین رقم و روساتای

در تحقيااق حاضاار جامعااه آماااری مااوردنظر ،جمعياات روسااتای

گراخک کمترین رقم را دارد همچنين ،ایجاد برند گردشاگری و

روستای زرآباد از منطقاه الماوت شارقی باوده اسات کاه ،باق

پایداری اجتمااعی در هشات روساتا دارای همبساتگی مساتقيم

آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  833 ،1533نفر

میباشد علاوه بر این بيان نمودند که «تجهيازات گردشاگری»

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

بيشترین تأثيرات را بر پایداری به همراه داشاته اسات باه ،اور

شامل  133نفر است با روش نمونه گيری تصاادفی سااده و بار

کلی ،بررسی پيشينه پژوهشهای پژوهشگران داخلای و خاارجی

اساس رابطه کوکران ،تعدداد نمونه مناس بارای ایان پاژوهش

نشان میدهند عوامل موفقيت گردشگری روساتایی عبارتناد از:

 112نفر بدست آمد این تحقيق با روش پيمایشی با پرسش نامه

ایجاد امکانات تحصيلی ،سطح آگاهی مردم از آثاار گردشاگری،

انجام شده است برای جمعآوری ا،لاعات از روش کتابخانهای و

دسترسی به امکانات و خدمات رفاهی ،دسترسی به ماواد غاذایی

ميدانی (پرسشنامهای) استفاده شده است پرسشنامه ،راحیشاده

مناس  ،شيوه زندگی و الگوی مصري مردم ،آموزش مردم بومی،

شامل یک مقدمه و یک بخش کلی است بخش کلی شامل 18

نيروی متخصص گردشگری ،دسترسای باه خادمات اجتمااعی،

گویه است در همين راستا سوالات بر اساس ،يف ليکارت پانج

توجه دولت به برنامهریزی گردشگری ،توجه باه صانایع دساتی

گزینهای خيلی زیاد ( )3تاا خيلای کام ( )1بارای سانجش نظار

بااومی ،بااازار هفتگاای و روزانااه روسااتا ،اعطااای یارانااه بااه

پاسردهندگان استفاده شده است به منظور بررسی پاسخنامههاا

سرمایهگذاران ،امکانات زیربنایی ،پا ،اناداز و سارمایهگاذاری،

و بررسی یافتههای آماری ،ابتدا ميزان پایایی پرسشنامهها که بار

حفاظت از پوش ،گياهی و جانوری منطقه و معرفی و بهره گيری

اساس آلفایکرونباخ با استفاده از نارمافازار  ،SPSS22محاسابه

مطلوو پایدار از آن ها و راههای دستری مناس و غيره

میشود مقدار آن یرای بخش های مختلف پرسشنامه بين 3/11

برای سنجش مفهوم اصلی پاژوهش ،یعنای تعياين عوامال

و  3/31بدست آ مد در این پاژوهش باه منظاور تعياين روایای

مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی روساتای زرآبااد ،ایان

پرسشاانامه از روش روایاای محتااوا اسااتفاده شااده اساات یعناای

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

پرسشنامه در اختيار متخصصان و صاح نظران قرار داده شده و

شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی...
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پ ،از تایيد آنها از روایی پرسشنامه ا،مينان حاصل شده اسات

کولموگروي اسميرنوي جهت نرمال یا غيرنرمال بودن ،ضارای

بنابراین ،ابزار گردآوری دادههاای ایان پاژوهش (پرسشانامه) از

همبستگی جهت ارتباط بين متغيرها ،و مدل معادلاات سااختاری

روایاای محتااوایی لااازم برخااوردار اساات پاا ،از ماارور ادبيااات

جهت بررسی مدل) و با بهرهگيری از نارم افزارهاای  Spss22و

موضااوعی بااا اسااتفاده از دادههااای جمعآوریشااده بااه تحلياال

 Smart PLS2استفاده شد پایایی توسط دو معيار آلفایکرونباخ

توصيفی و اساتنبا،ی دادههاای پاژوهش پرداختاه میشاود در

و پایایی ترکيبی ( )CRسنجيده شاد نتاایج مرباوط باه پایاایی

همين راستا با استفاده از آماره کای دو به بررسی گویهها در هر

پرسشنامه پژوهش توسط دو معيار یادشده در جدول  9نشان داده

یک از متغيرهای مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری پرداخته خواهد

شده است حاداقل مقادار قابالقبول آلفاای کرونبااخ و ضاری

شد برای تجزیه و تحليل دادههای جمعآوری شده با اساتفاده از

پایایی ترکيبی  3/9است

پرسشنامه تحقيق از روش آمار توصيفی و آمار استنبا،ی (آزمون
جدول  .1متغیرها و گویههای به کارگرفته شده در پژوهش
عوامل مؤثر بر توسعه پایدار
گردشگری روستایی
-1پتانسيل روستا
(کدیور1531 ،؛ تولون وبسرا و
همکاران)2311 ،
 -2مشارکت مردمی
(جالاگرد و همکاران1531 ،؛
ویتاسوریا)2311 ،
 -5توسعه اشتغالزایی
(قدیری معصوم و همکاران،
1531؛ باباخانزاده و لطفی)1531 ،

 -1حمایتهای دولتی
(گارا)2313 ،

 -3فرهنگی و اجتماعی
(رضوانی و همکاران1531 ،؛
عنابستانی و همکاران1531 ،؛
محمودزاده و بذرافشان1533 ،؛
بالگو وبرنبرگ)2315 ،

متغیرهای تأثیرگذار بر هر عامل
 -1ا،لاع از وجود جاذبه خاب -2 ،تمایل مسافرت گردشگران به این منطقه -5 ،تمایل به اقامت -1 ،امنيت موجود در منطقه -3 ،سهولت
تهيه لوازم -1 ،ميزان رضایت از مردم بومی -9،برخورداری از سروی ،بهداشتی مناس
 -8استقبال از محصولات کشاورزی -3،روا بودن اجاره دادن اتاق ویلا به گردشگران -13،سهولت دسترسی به روستاهای بخش-11،
برخورداری از امکانات اقامتی -12،برخورداری از امکانات تفریحی و ورزشی
 -1ارتقای مشارکت مردم در تصميمگيریها -2،مشارکت روستایيان در خصوب راهنمایی گردشگران -5،مشارکت مناس روستایيان در
خصوب حملونقل گردشگران -1،فعاليت روستایيان در خصوب احدا مراکز خدماتی -3،مشارکت روستایيان در خصوب ارائه خدمات
اقامتی به گردشگران -1،مشارکت روستایيان در خصوب فعاليتهای مرتبط با گردشگری
 -1افزایش فرصتهای شغلی و کاهش بيکاری -2،فروش اراضی به گردشگران -5،حضور گردشگر و افزایش قيمت زمين و املاک در
روستا -1،فعاليت روستایيان در خصوب فروش توليدات زراعی و باغی به گردشگران -3،فعاليت روستایيان در خصوب فروش توليدات
محلی و صنایعدستی -1،ميزان سرمایهگذاری بخش خصوصی و همچنين روستایيان در بخش گردشگری -9،معافيت مالياتی برای
سرمایهگذاری بخش خصوصی -8،ایجاد مشوقهای مالی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در گردشگری روستایی -3،ایجاد انگيزش به
کارآفرینان گردشگری -13،حمایت از تشکلهای تعاونیهای مردمی در زمينه گردشگری روستایی -11 ،تبليغات مناس روستا برای جذو
گردشگر
 -1بهبود و ارتقای زیرساختهای روستا برای توسعه گردشگری -2،ایجاد فرصتهای شغلی به علت حضور گردشگر -5،نظارت و حمایت
مدیریت محلی روستا در راستای ارتقای گردشگری -1،وجود برنامه یکپارچه و جامع برای توسعه گردشگری در روستا -3،بهبود و ارتقای
امکانات رفاهی روستا برای توسعه گردشگری -1،تربيت و پشتيبانی از نيروی متخصص و آموزشدیده در زمينه برنامهریزی و مدیریت
گردشگری روستایی -9،ضرورت تأمين و توسعه خدمات امنيتی جهت تداوم حضور گردشگر در روستا -8،جل همکاری دهياری روستاها و
شورای اسلامی روستا در جذو و هدایت گردشگر بهعنوان یک ارگان نيمهدولتی -3،کاهش بروکراسی اداری بهمنظور تسریع در پروژههای
گردشگری روستایی
 -1نهادینهسازی مهماننوازی و فرهن گردشگر پذیری -2 ،حضور گردشگر و پویایی فرهنگی در روستا -5 ،حضور گردشگر و تأثير بر
آداوورسوم روستایيان -1،وجود برنامههای لازم برای بسترسازی فرهنگی در راستای توسعه گردشگری روستایی -3،تلاش روستایيان برای
انتخاو روستایشان بهعنوان منطقه گردشگری -1،آموزش روستایيان در خصوب مدیریت محيطهای گردشگری -9،آموزش گردشگران
جهت آشنایی با خصوصيات فرهنگی-اعتقادی در روستا -8،ایجاد نگرش مثبت نسبت به توسعه گردشگری در روستا -3،حضور گردشگر و
آلودگی و تخری محيط روستا -13،احساس مسئوليت نسبت به حفظ ميرا فرهنگی و ،بيعی
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

لذا با توجه به مقادیر جدول مرباوط مقاادیر نشااندهنده آن

 11تا  33سال و مابقی دارای سن بالاتر از  33سال بودهاناد باه

است که پرسشنامه استفادهشده از پایایی قابال قباولی برخاوردار

عبارت بهتر بيشتر پاسخگویان به پرسشنامه دارای سن  51تا 13

است در همين راستا پایاایی ترکيبای متغيرهاای پاژوهش نياز

سال بودهاند همچنين بيشاتر پاساخگویان باه پرسشانامه مارد

حاکی از تأیيد پایایی دارد ؛ چرا که مقدار پایاایی ترکيبای بالاای

بودهاند ( 91/98درصد) علاوه بر این فراوانای ساطح تحصايلات

 3,9برای هار ساازه ،نشاان از پایاداری درونای مناسا بارای

کارشناسی ارشد یا دانشاجوی کارشناسای ارشاد دارای بالااترین

مدلهای اندازهگيری است و مقدار کمتر از  3,1عدم وجود پایایی

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

را نشان میدهد (داوری و رضازاده )1532 ،برای ارزیابی روایای

سال بوده است که دارای بالاترین فراوانی است سایر نتاایج نياز

پرسشنامه از دو معيار روایی همگرا ( )AVEو روایی واگرا (جاذر

به همين ترتي در جدول قابل ملاحظه است

 )AVEاستفادهشده است

در جدول  ،5سوالات مربوط به گردشگری در روستای ماورد
نظر از جنبههای مختلف توصيف شده است در همين راساتا بار

نتایج و بحث

اساس نتایج جدول  ،5توزیع افاراد پاساخگو بار اسااس ارتبااط

بر اساس هدي مطالعه حاضر یعنی تعياين عوامال ماؤثر بار

شغلشان با گردشگری نشان میدهد که از  112نفر پاسخگو91 ،

توسعه پایدار گردشگری روستای زرآباد استان قازوین ،نتاایج در

نفر شغلشان مرتبط با گردشگری و  58نفر شغلشان ناامرتبط باا

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

گردشگری است  18نفر یک مرتبه 51 ،نفر بين  1تا  3مرتباه و
 15نفر بيش از  3مرتبه به گردشگری منطقه رفتاه بودهاناد بار

اطلاعات توصيفی نمونه موردمطالعه

در راستای بررسی نتایج پژوهش در جادول  ،2ویژگایهاای
جمعيت شناختی پاسردهندگان مورد اشااره قارار گرفتاه اسات
همانگونه که مشااهده میشاود از  112نفار پاساخگو 51 ،نفار
(52/11درصد) دارای سن  21تاا  53ساال 13 ،نفار (حادود 11
درصد) دارای سن  51تا  13سال 25 ،نفر (قری  21درصد) بين

اساس نحوه شناخت گردشگران از جاذبههای گردشگری منطقاه
از  112نفر پاسخگو 51 ،نفر از ،ریق رسانههای گروهی 12 ،نفر
از ،ریق بروشور 13 ،نفر از ،ریق دوساتان و آشانایان و  1نفار
به،ور گذری و اتفاقی با روستای زرآبااد آشانا شادند در نهایات
نحااوه اقاماات در ماادت گردشااگری نشااان میدهااد کااه اکثاار
گردشگران ( 11نفر) در خانه دوستان اقامت داشتهاند

شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی...
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بهمنظور مشااهده توزیاع افاراد پاساخگو بار اسااس دلایال

نتایج جدول  ،1در ميان چشمانداز و مناظر زیبا ،بناهای تاریخی و

گردشگر جهات انتخااو روساتا بارای گردشاگری ،از شااخص

آووهوای مناس به ترتي دارای بيشترین اهميات میباشاند و

مرکزی ميانگين و ضری پراکندگی استفاده شد کاه بار اسااس

دليل بازیهای محلی دارای کمترین اهميت است

جدول  .2آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان

سن

جنسيت
تحصيلات

شغل

سابقه کاری

شرح
از  21تا  53سال
از  51تا  13سال
بين  11تا  33سال
بالاتر از  33سال
مرد
زن
دکترا یا دانشجوی دکترا
کارشناسی ارشد یا دانشجوی کارشناسی ارشد
کارشناسی
کارمند
خویشفرما (شغل آزاد)
دانشجو
بازنشسته
بيکار/در جستجوی کار
زیر  3سال
 3تا  13سال
 13تا  13سال
 13تا  23سال
بالاتر از  23سال

جمع

فراوانی
51
13
25
1
81
21
13
31
15
21
51
11
2
12
53
12
18
12
3
112

درصد فراوانی
52/11
15/93
23/35
5/39
91/98
25/21
15/53
18/21
58/53
18/93
52/11
51/13
1/98
13/91
51/23
59/33
11/39
13/91
1/11
133

درصد فراوانی تجمعی
52/11
93/83
31/12
133

51/23
18/93
81/82
33/35
133
133

جدول  .9آمار توصیفی متغیرهای گردشگری در روستای زرآباد

ارتباط شغل با گردشگری
تعداد دفعات گردشگری به منطقه

نحوه شناخت گردشگران از جاذبههای منطقه

نحوه اقامت در مدت گردشگری
جمع

شرح
مرتبط
نامرتبط
 1مرتبه
بين  1تا  3مرتبه
بيش از  3مرتبه
رسانههای گروهی
بروشور
دوستان و آشنایان
گذری و اتفاقی
اتاق اجارهای
خانه دوستان
چادر شخصی
خانه شخصی

فراوانی
91
58
18
51
15
51
12
13
1
51
11
11
21
112

درصد فراوانی
11/39
55/32
11/39
29/19
31/23
52/11
13/91
35/39
5/39
52/11
51/13
12/33
18/93
133
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جدول .4توزیع فراوانی دلایل انتخاب روستا برای گردشگری توسط افراد موردمطالعه
دلیل
چشمانداز و مناظر زیبا
بناهای تاریخی
آووهوای مناس
کوهستانهای پوشيده از جنگل
صنایعدستی
غذاهای محلی
بازیهای محلی

حداقل
1
5
5
2
2
1
1

حداکثر
3
3
3
3
3
1
5

انحراف معیار
3/32
3/82
3/93
3/81
3/89
1/32
1/12

میانگین
1/13
1/53
5/83
2/33
2/91
2/25
2/12

ضریب پراکندگی
3/11
3/183
3/239
3/293
3/519
3/139
3/328

رتبه
1
2
5
1
3
1
9

جدول  .5آزمون معناداری اختلاف عوامل مختلف در هر بعد
متغیر
پتانسيل روستایی
مشارکت مردمی
توسعه اشتغالزایی
حمایتهای دولتی
فرهنگی اجتماعی

آماره کای دو
531/81
522/11
511/18
231/18
521/52

درجه آزادی
11
3
13
8
3

سطح احتمال
3/333
3/333
3/333
3/333
3/333

جدول  .6میزان رتبه هر یك از گویه های متغیرهای مختلف تحقیق
پتانسیل روستایی

توسعه اشتغالزایی

مشارکت مردمی

حمایتهای دولتی

فرهنگی اجتماعی

گویه

میانگین رتبه

گویه

میانگین رتبه

گویه

میانگین رتبه

گویه

میانگین رتبه

گویه

میانگین رتبه

گویه 1

1/18

گویه 1

1/12

گویه 1

1/89

گویه 1

1/89

گویه 1

1/31

گویه 2

1/91

گویه 2

1/15

گویه 2

1/12

گویه 2

5/51

گویه 2

1/31

گویه 5

1/11

گویه 5

5/89

گویه 5

1/32

گویه 5

5/51

گویه 5

5/31

گویه 1

1/32

گویه 1

1/92

گویه 1

5/13

گویه 1

1/12

گویه 1

1/31

گویه 3

5/33

گویه 3

1/81

گویه 3

5/21

گویه 3

1/11

گویه 3

5/31

گویه 1

1/29

گویه 1

5/93

گویه 1

1/51

گویه 1

1/35

گویه 1

1/11

گویه 9

5/15

گویه 9

5/35

گویه 9

5/31

گویه 9

1/15

گویه 8

2/35

گویه 8

1/12

گویه 8

5/11

گویه 8

1/82

گویه 3

5/12

گویه 3

5/35

گویه 3

1/12

گویه 3

5/31

گویه 13

5/21

گویه 13

5/81

گویه 13

1/59

گویه 11

1/31

گویه 11

5/15

گویه 12

2/85

در ادامه به بررسی ميزان تأثيرگذاری هریک از عوامل ماؤثر

نشان داد که گویههای تشکيل دهنده هر متغير در تماامی ابعااد

بر توسعه پایدار گردشگری روستایی در روستای زرآبااد پرداختاه

این پژوهش اختلاي معناادار بایکادیگر دارندجادول  3از ایان رو

شد برای این منظور آزمون کاای دو 1باهمنظور بررسای آزماون

گویههای هر یک از متغيرهای مدل تحقياق رتباهبنادی شادند،

معنادار اختلاي گویههای مختلف در هر متغير استفاده شد؛ نتاایج

نتایج در جدول  1نشان داده شده است

1-Chi-Square

بر اساس نتایج جادول  ،1ميازان رتباه (تاأثير) هار یاک از

شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی...
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گویههای متغير پتانسايل روساتا (کاه در جادول  ،1معيااره باه

حمایتهای دولتی گویه  1یعنی بهبود و ارتقاای زیرسااختهای

ترتي نام برده شده است) نشان میدهد که گویه  2یعنی تمایل

روساتا باارای توسااعه گردشااگری دارای بيشااترین تااأثير (رتبااه)

مسافرت گردشگران به این منطقه دارای بيشترین تاأثير (رتباه )

میباشد درواقع این گویه دارای رتباه 1/89اسات کاه بيشاترین

میباشد درواقع این گویه دارای رتبه  1/91اسات کاه بيشاترین

رتبه است و در ميان گویههای متغير حمایتهاای دولتای گویاه

رتبه است و در ميان گویههای متغيار پتانسايل روساتا گویاه از

نظااارت و حمایاات ماادیریت محل ای روسااتا در راسااتای ارتقااای

امکانااات تفریحاای و ورزش ای بااا رتبااه  2/85کمتاارین مياازان

گردشگری با رتبه  5/51کمترین ميزان تأثيرگذاری را دارا اسات

تأثيرگااذاری را دارا اساات در هماين راسااتا در باين گویااههااای

در نهایت برای گویاههاای فرهنگای-اجتمااعی گویاه  1یعنای

مشارکت مردمی گویه  3یعنی مشارکت روساتایيان در خصاوب

نهادینهسازی مهمااننوازی و فرهنا

گردشاگر پاذیری دارای

ارائه خدمات اقامتی به گردشگران دارای بيشاترین تاأثير (رتباه)

بيشترین تأثير (رتبه) میباشد درواقع این گویه دارای رتباه1/31

میباشد درواقع این گویه دارای رتبه  1/81اسات کاه بيشاترین

است که بيشترین رتبه است و در ميان گویههای متغير فرهنگی

رتبه است و در ميان گویههای متغيار مشاارکت مردمای ،گویاه

و اجتماعی گویه حضاور گردشاگر و آلاودگی و تخریا محايط

مشارکت روستایيان در خصوب فعاليتهای مرتبط با گردشگری

روستا با رتبه 5/31کمترین ميزان تأثيرگذاری را دارا است

با رتبه  5/93کمترین ميزان تأثيرگذاری را دارا است بارای بعاد

برای آزمون مدل و استفاده از روش معادلات سااختاری بایاد

توسعه اشتغال زایی ،گویه  1یعنی افزایش فرصاتهای شاغلی و

ابتدا متغيرهای مدل همبستگی لازم را برای سنجش اجزای مدل

کاهش بيکاری دارای بيشترین تأثير (رتبه) میباشد درواقع ایان

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

گویه دارای رتبه  1/89است که بيشترین رتبه اسات و در مياان

این که مقدار سطح معناداری کليه متغيرها کمتر از3/33اسات ،از

گویههای متغير توسعه اشتغالزایی گویه معافيات ماليااتی بارای

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

سرمایهگذاری بخش خصوصای باا رتباه  5/35کمتارین ميازان

همبستگی لازم برخوردار بوده و میتاوان مادل را ماورد ارزیاابی

تأثيرگااذاری را دارا اساات در هم اين راسااتا و در ب اين  3گویااه

قرار داد؛ نتایج در جدول 9نشان داده شده است

جدول .7نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق
متغیرها
پتانسيل روستا
مشارکت مردمی
توسعه اشتغالزایی
حمایتهای دولتی
فرهنگی و اجتماعی

پتانسیل روستا
1
**3/331
**3/213
**3/133
*3/253

مشارکت مردمی
1
**3/531
**3/393
*3/135

توسعه اشتغالزایی

1
**3/533
**3/532
** سطح معناداری 3/31
* سطح معناداری 3/33

مدل تحقيق

حمایتهای دولتی

1
**3/518

فرهنگی و اجتماعی

1

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

برای آزمون مدل مفهومی پژوهش ،تحليلهای لازم در ساه

واقع ،ابتدا باید از صحت روابط موجود در مدلهای اندازهگيری با

بخش  )1برازش مدلهای اندازهگيری )2 ،برازش مدل ساختاری

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

( )AVEبارای تماامی ساازهها بالاااتر از همبساتگی باين سااازه

مرحله پایانی برازش کلی مدل پژوهش بررسای شاد ذکار ایان

مربو،ه با سایر سازهها است ،بنابراین تمامی سازهها ازنظر روایی

نکته لازم است که مهمترین دليل برتری روش  PLSنسبت باه

واگرا ،اعتبار مناسبی دارند

سایر روشها ،نمونههاای کوچاک و دادههاای غيرنرماال اسات
برازش مدل ساختاری

(داوری و رضازاده)1532 ،

در بررسی مدل ساختاری روابط باين متغيرهاای مکناون باا
همدیگر بر اساس معيارهای ضرای معناداری  t-valuesو معيار

برازش مدلهای اندازهگيری

به منظور برازش مدلهای اندازهگيری از سه معيار پایایی هر

 R Squaresمورد سنجش قرار گرفت
اولين و اساسیتارین معياار بارای بارازش مادل سااختاری،

یک از گویه،ها ،پایایی ترکيبی هر یک از سازهها و رواییهمگارا

ضرای معناداری  Zیا همان مقادیر  t-valuesاست؛ در صاورتی

و واگرای سازههای پژوهش استفاده شد
مطابق جدول  8تمامی سازهها از جنبه معيار پایایی مناس و

که مقادیر  tاز  1/31بيشتر باشاد ،بياانگر صاحت رابطاه باين

از لحاظ معيار پایایی ترکيبی از اعتبار خوبی برخاوردار بودناد در

سازهها است مقادیر تی برای ارزیابی بخش سااختاری مادل در

خصوب معيار روایی باید بيان داشت که مقادیر تمامی ساازههاا

جدول  3نشان داده شده است از انجایی که تمام اعداد بالااتر از

بالاتر از 3/33اسات کاه نشااندهنده روایای همگارای مناسا

 1/31است ،بيانگر مناس بودن مادل سااختاری بارای آزماون

پرسشنامه است همچنين جذر مياانگين واریاان ،استخرا شاده

فرضيههای پژوهش است

جدول  .1پایایی و روایی همگرای مدل اصلی پژوهش
متغیر
حمایتهای دولتی
فرهنگی اجتماعی
مشارکت مردمی
توسعه اشتغالزایی
پتانسيل روستایی

آلفای کرونباخ
3/31
3/35
3/33
3/81
3/11

پایایی ترکیبی
3/33
3/31
3/31
3/81
3/91

روایی همگرا ()AVE
3/93
3/91
3/91
3/81
3/31

روایی واگرا
3/83
3/18
3/11
3/93
3/98

3/89
3/81
3/93
3/11

3/81
3/81
3/11

3/32
3/11

3/93

جدول .3نتایج مربوط به مقدار آماره تی متغیرهای مکنون برای برازش مدل ساختاری
متغیرها
پتانسيل روستا
مشارکت مردمی
توسعه اشتغالزایی
حمایتهای دولتی
فرهنگی و اجتماعی

مقدار آماره تی
19/8
21/1
52/13
25/2
22/8

مقدار P-Values

3/333
3/333
3/333
3/333
3/333

دومين معيار ضروری برای برازش مادل سااختاری ،بررسای

داوری و رضازاده ( )1532بر اساس مطالعات چاين ،1ساه مقادار

ضرای تعيين ( )R2مربوط به متغيرهای درونازای مادل اسات

 3/55 ،3/13و  3/19را به عنوان معياری برای ضعيف ،متوسط و

این معيار بيانگر تأثير یک متغير برونزا بر یک متغير درونزا است

)1-Chin (1998
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قوی بودن  R2معرفی نمودند که هر چه مقدار آن بيشاتر باشاد

از شاخص نيکویی برازش ( )GOFانجام پذیرفت (جدول  )13که

نشان از برازش بهتر مدل ساختاری است با توجه به اینکه مقدار

برای محاسبه آن از دو شاخص مياانگين  CommunalityوR2

 R2برای توسعه پایدارگردشگری  3/82بدست آمد ،مناس بودن

اساتفاده میشااود نيکاویی باارازش باارای مادل معااادل 3/11

برازش مدل ساختاری تائيد میشود (جدول )13

بهدستآمده است که از سه مقدار 3/23 ،3/31و  3/51به عناوان
مقادیر ضعيف ،متوسط و قوی برای  GOFبالاتر است لاذا مادل

برازش مدل کلی (معيار نيکويی برازش)GOF/

پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است

در راستای بررسی نتایج ،ارزیابی برازش کلی مدل با استفاده
جدول .11مقادیر  R2 ،Communalityو  GOFبرای برازش کلی مدل پژوهش
توسعه پایدار گردشگری
3/11
3/82

آماره
Communality
R2
)

3/11

( GOF

آزمون فرضيهها

پرداخته شد که بيان میکند تغييرات متغيرهای وابساته تاا چاه

برای آزمون فرضايههاای پاژوهش ،از مادلیاابی معادلاات

مياازان توسااط متغيرهااای مسااتقل مطرسشااده در ماادل تبيااين

ساختاری استفادهشده اسات باه ایان منظاور ،نرمافازار Smart

میشوند برای بررسی فرضيههای پژوهش ،باا توجاه باه مثبات

 PLSبه کاار گرفتاه شاد باا بررسای رواباط مياان متغيرهاا و

بودن کليه فرضيهها میتوان از مقایساه مقادار  tمحاسابه شاده

فرضيههای پژوهش بر اساس معيار آماره  tپرداخته شد که نتایج

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

آن در جدول  11نشان دادهشده است همچنين برای تعيين تأثير

محاسبهشاده بزرگتاار از مقاادار بحرانای ( )1/31باشااد ،فرضاايه

متغيرهای برونزا بر متغيرهای درونزا به بررسی ضارای مساير

بيانشده تأیيد میشود

جدول  .11نتیجه آزمون فرضیات
فرضیه
فرضيه  :1حمایتهای دولتی تأثير مثبتی بر توسعه گردشگری پایدار روستایی دارد
فرضيه  :2مشارکت مردمی تأثير مثبتی بر توسعه گردشگری پایدار روستایی دارد
فرضيه  :5عوامل فرهنگی اجتماعی تأثير مثبتی بر توسعه گردشگری پایدار روستایی دارد
فرضيه  :1پتانسيل روستایی تأثير مثبتی بر توسعه گردشگری پایدار روستایی دارد
فرضيه  :3توسعه اشتغالزایی تأثير مثبتی بر توسعه گردشگری پایدار روستایی دارد

ضرایب مسیر
3/23
3/138
3/181
3/132
3/519

مقدار t

3/91
1/11
1/13
5/13
9/23

نتیجه آزمون
تأیيد
تأیيد
تأیيد
تأیيد
تأیيد

نتایج جادول  ،11نشاان میدهاد کاه مقادار آمااره  tبارای

دولتی تأثير مثبتی بر توسعه گردشگری پایادار روساتایی دارد در

حمایتهای دولتی بيشتر از  1/31است لذا میتوان نتيجه گرفت

واقع با افزایش حمایتهاای دولتای ،توساعه پایادار گردشاگری

که فرض صفر رد میشود ،یعنی میتوان گفت کاه حمایتهاای

روستای زرآباد بهبود خواهد یافت در همين راستا با بررسی آماره
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 tبرای چهار متغير مشارکت مردمی ،عوامل فرهنگای اجتمااعی،

مشارکت مردمی ،عوامل فرهنگی اجتماعی ،پتانسيل روساتایی و

پتانسيل روستایی و توسعه اشتغالزایی ،مشاهده میشود که آماره

توسعه اشتغالزایی بر توسعه گردشگری روستای ماورد نظار بار

 tبرای متغيرهای مورد نظر نيز بالاتر از سطح بحرانی  1/31بوده

اساااس  18گویااه بررس ای شااد نتااایج نشااان داد کااه تمااامی

است بناابراین میتاوان گفات کاه مشاارکت مردمای ،عوامال

شاخصهای مورد نظر بار توساعه پایادار گردشاگری روساتایی

فرهنگ ای اجتماااعی ،پتانساايل روسااتایی و توسااعه اشااتغالزایی

دارای تأثير معنادار بوده است در همين راستا مهمتارین عوامال

میتواند بار توساعه پایادار گردشاگری روساتای زرآبااد قازوین

مربوط به شاخصهای مختلف تمایل مسافرت گردشگران به این

تأثيرگذار باشد لذا فرضيات دوم تا پنجم پژوهش نيز تأیيد خواهد

منطقه ،مشارکت روستایيان در خصوب ارائه خدمات اقاامتی باه

شد مقادیر مربوط به ضری مسيرها در مدل نهایی تحقياق بار

گردشگران ،افزایش فرصتهای شغلی و کاهش بيکاری ،بهبود و

اساس نتایج جدول  11نشان داد که عوامل توسعه اشاتغالزایای

ارتقااای زیرساااختهای روسااتا باارای توسااعه گردشااگری و

 51/9درصد ،عامل حمایت دولتی  23درصاد ،عامال مشاارکت

نهادینهسازی مهماننوازی و فرهن

گردشاگرپذیری اسات باا

مردمی13/8درصد ،عامل پتانسيل روستایی13/2درصاد و عامال

بررسی مطالعات دیویودی ،)2311( 1تولون و بسرا 2و همکااران

فرهنگی-اجتماعی18/1درصد تغييرات مربوط باه متغيار توساعه

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

پایدار گردشگری را به ،ور مستقيم تبيين میکند

کاسااتنهلز 3و همکاااران ( )2318و همچن اين مطالعااات داخل ای
کاادیور ( )1531و عنابسااتانی و همکاااران ( )1531و بسااياری
مطالعات دیگر که پيشتر بدان اشاره شد ،نيز میتوان دریافت که

نتیجهگیری
گردشگری روستایی یکی از شاخههاای صانعت گردشاگری

تااا حاادود زیااادی پتانس ايل روسااتا ،مشااارکت مردماای ،توسااعه

است ،که با توجه به ظرفيتهای ،بيعای و فرهنگای موجاود در

اشتغالزایی ،حمایتهای دولتای و عوامال فرهنگایو اجتمااعی،

روستاها ،میتواند نقش مهمی در تجدید حياات روساتاها ،ایجااد

مورد توجه بودهاند و نقش آنها در راستای عوامل مختلف اهميت

اشتغال و درآمد برای روساتایيان ،حفاظات از ميارا فرهنگای،

دارد در راستای نتایج پژوهش حاضر همکاری و مسئوليتپذیری

تاریخی و ،بيعی و در نهایت توسعه یکپارچه و پایادار روساتایی

کليه اجزاء صنعت گردشگری (ساکنان ،مسائولين و گردشاگران)

داشته باشد توسعه گردشگری پایدار روستایی ،پاسخی مناس و

برای تبدیل منطقه روستایی پيرامون شهرستان قازوین موقعيات

عنصر اساسای جهات فقرزدایای و کااهش مهااجرتهاا ،حفاظ

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

سنتی ،حفظ منابع ،بيعی و فرهنگی ،تقویت

کافی از مفهوم و کارکردهای گردشگری روستایی در روساتاهای

غرور ملی و ایجاد فرصتهای شغلی در منا،ق روستایی اسات و

هدي گردشگری ،ایجاد آگاهی برای جامعه روساتایی مبتنای بار

یکی از راه حلهای حال مشاکلات اقتصاادی و اجتمااعی ایان

قابليت گردشگری روستایی ،برای تبدیل شدن به موقعيت شغلی

منا،ق محسوو میشاود در هماين راساتا هادي ایان مطالعاه

مکمل ،از اولين گامهای توسعه گردشگری پایدار و موفاق بارای

ویژگیهای فرهن

شناسایی و بررسی عوامال ماؤثر بار توساعه پایادار گردشاگری
روستایی برای روستای زرآباد بخش الموت شارقی قازوین باوده
است برای این منظاور تاأثير پانج عامال حمایتهاای دولتای،

1- Dwivedi
2- Tolon-Becerra
5-Sass
1- Hjalager
3- Kastenholz
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جامعه ميزبان و ساکنان میباشاد بناابراین باا توجاه باه اینکاه

آموزشدیده در زمينه برنامهریزی و مدیریت گردشگری روستایی

پتانسيل روستا در توسعه پایادار روساتایی دارای اهميات اسات،

و عواملی از ایان دسات توساط ارگانهاای دولات و بخصاوب

بنابراین ایجاد تمایل مسافرت گردشگران به این منطقه ،بالابردن

ارگانهای دولتی استان قزوین میتواند در راستای دساتيابی باه

سطح ا،لاع از وجاود جاذباه خااب منطقاه ماورد نظار ،ایجااد

توسعه پایدار پيشنهاد گردد با توجاه باه نقاش پررنا

عوامال

امکانات اقامتی و تمایل به اقامت و رضایت از بومی بودن منطقه

فرهنگی-اجتماعی در توساعه پایادار ،پيشانهاد میشاود کاه باا

میتواند منجر به افزایش پتانسيلهای روستا و در نتيجه توساعه

نهادینهسازی مهماننوازی و فرهنا

گردشاگر پاذیری ،ایجااد

پایااداری روسااتای زرآباااد بخااش المااوت شاارقی قاازوین شااود

نگرش مثبت نسبت باه توساعه گردشاگری در روساتا ،آماوزش

همچنين مشارکت روستایيان در خصوب ارائه خدمات اقامتی به

روستایيان در خصوب مدیریت محيطهاای گردشاگری ،وجاود

گردشگران ،فعاليت روستایيان در خصوب احدا مراکز خدماتی،

برنامههای لازم بارای بسترساازی فرهنگای در راساتای توساعه

مشارکت روستایيان در خصوب راهنماایی گردشاگران ،ارتقاای

گردشگری روستایی و احساس مسئوليت نسبت به حفاظ ميارا

مشارکت مردم در تصميمگيریها و عواملی از این دست میتواند

فرهنگی و ،بيعی و همچنين سایر عوامال فرهنگای-اجتمااعی،

منجر به افزایش مشارکت روستایيان گردد علاوه بر این پيشنهاد

نسبت به بهبود توسعه پایدار روستای زرآباد بخش الموت شارقی

میشود که مسئولين و دست اندرکاران دولتی شهرستان قازوین

قزوین توسط ارگانهای مربو،ه اقادام نمایناد در نهایات تهياۀ

با افزایش فرصتهای شغلی و کاهش بيکااری ،ترغيا حضاور

،رس جامع گردشگری شهرستان قزوین در قلمارو تحقياق بااه

گردشگر ،فروش اراضی به گردشاگران ،افازایش سارمایهگذاری

منظاور شناساایی کامل توانها ،تنگناهاا ،اساتعدادها و امکاناات

بخش خصوصی و همچنين روساتایيان در بخاش گردشاگری و

،بيعی-فرهنگی و خدماتی و همچنااين ،اولویتبنادی نيازهاا و

همچنين ایجاد مشاوقهای ماالی و پاولی بارای سارمایهگذاری

اقدام سریع و برنامهریزی شده برای رفع ساریع موانااع توسااعۀ

بخش خصوصی در گردشگری روستایی در منطقاه باه افازایش

گردشگری در منطقه ،بازنگری به نحوه سارمایهگذاری و توزیاع

اشتغالزایی در راستای توساعه پایادار کماک نمایناد همچناين

امکانات ،خادمات و تساهيلات توریساتی در ساطح منطقاهای و

بهبود و ارتقای زیرساختهای روستا بارای توساعه گردشاگری،

اولویااتدهی تخصايص مجاادد ایاان نااوع امکانااات بااه منااا،ق

وجود برنامه یکپارچه و جامع برای توسعه گردشاگری در روساتا،

روستایی با قابليت بالا و متوسط جذو گردشگر و انجام مطالعات

بهبود و ارتقای امکانات رفاهی روستا بارای توساعه گردشاگری،

و تحقيقات توجيهی فنی و اقتصادی جهت احدا زیرساختهای

کاااهش بروکراساای اداری باااهمنظور تسااریع در پروژههاااای

لازمااه ،میتوانااد در راسااتای عواماال مااؤثر باار توسااعه پایاادار
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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.
Keywords: Sustainable Development, Rural Tourism, Zarabad Village.
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