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چکیده
گردشگری یکی از فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی انکارناپذیر دنیای کنونی جوامع بشری است .این فعالیت پاسخی به نیازه ای
درونی انسانها جهت تمدد اعصاب ،استراحت ،آشنایی با فرهنگها و بهرهمندی از زیباییهای طبیع ی و بک ر اس ت .یک ی از
زیرشاخههای صنعت گردشگری ،گردشگری روستایی میباشد که با توجه به ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی موجود در روس تاها،
میتواند نقش مهمی در تجدید حیات روستاها ،ایجاد اشتغال و درآمد بر روستاییان ،حفاظت از میراث طبیعی ،تاریخی و فرهنگی و
در نهایت توسعه یکپارچه و پایدار روستایی داشته باشد .هدف از این پژوهش تحلیل اثرات حمایت س اکنین روس تاهای ه دف
گردشگری بر توسعه گردش گری پایدار در دو روستای درسجین و گالبر در استان زنجان میباشد .نوع تحقیق کاربردی و از نظر
ماهیت توصیفی -تحلیلی است و برای گردآوری دادهها از روشهای کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه ،مشاهده) اس تفاده ش ده
است .جامعه آماری این تحقیق در دو روستای هدف گردشگری در نظر گرفته شده است ،که براساس سرشماری س ال ،1390
 2825نفر جمعیت برآورد شده است و طبق فرمول کوکران 290پرسشنامه به صورت تصادفی بین مردم روستاهای نمونه توزیع
و پخش گردیده است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمونهای( tتک نمونهای ،همبستگی) و مدل لیزرل بهره گرفته شده است.
یافتههای این تحقیق نشان داد که بین شاخصهای وابستگی اجتماعی ،هزینههای دریافت ش ده ،مش ارکت اجتم اعی و من افع
دریافت شده با حمایت ساکنان از توسعه پایدار گردشگری رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد به ط وری ک ه حمای ت س اکنان از
گردشگری پایدار در روستاهای نمونه مورد مطالعه به صورت مثبت و زمینه را برای پایداری مناطق روستاهای هدف گردشگری و
کیفیت زندگی مردم فراهم کرده است.
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مقدمه
گردشگری پدیدهای کهن است که از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته است و بتدریج در طی مراحل مختلف تاریخی به
موضوعی فنی ،اقتصادی ،اجتماعی ،اکولوژیکی خود رسیده است ) .(Afarinsh, 2010:16در این راستا گردشگری روستایی نیز
جزیی از صنعت گردشگری به حساب میآید که میتواند با برنامهریزی اصولی و مناسب ،شناسایی مزیتها و محدودیتهای
گردشگری روستایی نقش موثری در توسعه این مناطق و در نتیجه توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی برعهــده داشته
باشد) .(Rezvani, 2008: 21این مساله باعث شده است که در سالهای اخیر بار دیگر ،روستاهای گردشگری مورد توجه قرار
گرفته و نظریهپردازان ،برنامهریزان و مجریان حکومتی در صدد برآیند تا با راهکارها و استراتژیهای جدید در راستایی پایداری
گردشگری تالش بیشتری انجام دهند .بنابراین با توجه به اهمیت گردشگری ،این صنعت از یک سو ،میتواند به عنوان ابزاری
برای توسعه مناطق روستایی (با جاذبههای خاص گردشگری) باشند ) .(Lee & Chang, 2008و از سوی دیگر ،عامل مهمی در
جهت رفع مشکالت کشاورزی ،افزایش اشتغالزایی و افزایش درآمد و تغییرات اقتصادی -اجتماعی در سیستم جوامع میزبان باشد
) .(Roumiani, 2013:17; Elisabete and Raschi, 2013: 1بنابراین گسترش این صنعت برای گذران اوقات فراغـت در
مکانهایی که پتانسیل بالقــوه جذب گردشگر را دارند ،میتواند به عنــوان ابزار کارآمدی در جهت رشد و توسعهی همه جانبه
جوامع گردشگران و ساکنین روستایی در نظر گرفته شود .در همین رابطهگان( )1965اعتقاد دارد که هیچ شکلی از توسعه به اندازه
گردشگری ،در بردارنده تاثیرات دوگانه نیست ) .(Bird et al, 2009: 693تاثیرات مختلف گردشگری به عوامل گوناگونی
همچون میزان و حجم فعالیتهای گردشگری ،نوع و هدف این فعالیتها ،میزان جامعه میزبان در بخش گردشگری ،و ظرفیت
تحمل مقاصد گردشگری بستگی دارد ).(Gracan et al, 2010
شواهد فراوان در نقاط جهان حاکی از آن هستند که توسعه گردشگری از توسعه رایج اقتصاد محور ،به سمت توسعه پایدار
اجتماعات محلی سوق یافته است و گردشگری پایدار سعی دارد با تاثیرگذاری در سه بعد پایداری اجتماعی ،اقتصادی و زیست
محیطی ،ضمن جلب مشارکت جوامع محلی در توسعه اقتصاد ملی از طریق حفاظت از پتانسیلها و حمایت از منابع طبیعی و محیط
زیست به توسعه محلی بیانجامد ) .(Roukn al-Din Eftekhari et al, 2010: 5-6از طرف دیگر ،رویکرد گردشگری پایدار
به عنوان شکلی از گردشگری جایگزین ،در پی بهبود کیفیت زندگی ساکنین محلی ،ارتقاء تجربیات گردشگران و حفظ محیط
زیست مقصد میباشد .لذا توسعه گردشگری به صورت چشمگیری به حسن نیت جامعه میزبان بستگی دارد و حمایت آن در
توسعه و عملکرد موفقیت آمیز گردشگری ،امری ضروری محسوب میشود ) .(Gursoy et al, 2002: 679در این رویکرد،
موفقــیت هر پروژه گردشگری مستلزم شناخت و درك کیفیت حمایت جامعه میزبان میباشد .همان طوری که قبالً ذکر شــد
رفتار جامعه محلی با گردشگران در تمایل به مراجعه دوباره به مقصدهای مذکور تاثیر خواهد گذاشت .بدین سان درك واکنش
جامعه محلی و عواملی که بر روی این طرز تفکرتأثیر میگذارند .به منظور دستیابی به حمایت مطلوب جامعـه روستایی از توســعه
گردشگری امری ضروری به شمار میآید .بنابراین با توجه به اهمیت موضوع در سال  465 ،1389روستای هدف گردشگری در
ایران شناسایی و ثبت شده است و االن نزدیک به یک هزار روستا افزایش یافته است .همچنین  120روستای هدف گردشگری در
اولویت کارگروه عملیاتی روستاهای هدف گردشگری به تصویب رسیده است .بنابراین توسعه گردشگری پایدار بدون حمایت و
مشارکت ساکنان روستاهای هدف گردشگری دشوار است .پس حمایت و پشتیبانی ساکنین عامل مهمی در توسعه جامعه در حال
پیشرفت است .آشنایی و آگاهی از سوابق حمایت ساکنان محلی در توسعه و گستـرش گردشگری پایدار میتواند به ترویج
گردشگری پایدار کمک کند .زیرا جوامــع میتوانند این سوابق را به منظور پیشبینی سطح پشتیبانی و کمک ساکنین آن مورد
ارزیابی قرار دهند .منطقه مورد مطالعه این تحقیق دو روستای درسجین و گالبر در استان زنجان میباشد که دارای جذابیتهای
مختلفی مانند آبادیهای سرسبز با چشماندازهای زیبا و رودخانههایی که از میان باغات و کشتزارهای آن عبور میکنند .چشمههای
آب معدنی و برخی آثار مهم فرهنگی ،تاریخی و طبیعی ازجاذبههای گردشگری این دو روستایی هدف گردشگری محسوب میشود.
لذا هدف از این پژوهش ارزیابی حمایت ساکنین روستاهای هدف گردشگری بر توسعه گردشگری پایدار در محدودههای مورد
مطالعه میباشد و به دنبال پاسخگویی فرضیههای زیر میباشد:
 منافع دریافت شده از گردشگری پایدار بر حمایت از توسعه گردشگری پایدار موثراست. -هزینههای دریافت شده از گردشگری پایدار برحمایت از توسعه گردشگری پایدار موثر است.
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 وابستگی اجتماعی بر حمایت ساکنان روستاهای هدف گردشگری از توسعه گردشگری پایدار موثراست. مشارکت اجتماعی بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری پایدار موثر است.یکی از جاذبهها و زیباییهای هر روستا که میتواند مسافر و گردشگر داخلی و خارجی را به خود جذب کند ،جاذبههای طبیعی
روستاهای هدف گردشگری است .در هر روستای هدف گردشگری ویژگی شاخص طبیعی ،محیطی ،اجتماعی  -فرهنگی ،اقتصادی
و زیربنایی خاص نهفته است که فعالیتهای گردشگری از این ویژگیها تأثیر پذیرفته و ساختارهای مذکور را تحت تأثیــر قرار
میدهند .بنابراین گردشگری روستایی ،یکی از مفاهیم و اشکال توسعه پایدار روستایی است که در آن از منابع موجود در مناطق
روستایی استفاده می شود .این گونه توسعه ،کمترین تاثیر مخرب را دارد ،یا اصوال فاقد چنین آثاری است و باعث ارتقــای سطح
بهره وری در مناطق روستایی ،ایجاد اشتغال ،اصالح توزیع درآمد ،حفظ محیط روستا و فرهنگ بومی ،جلب مشارکت مردم بومی ،
محلی و  ...خواهد شد ).(Rahimi & Ranjbar Dastnani, 2012: 1
حمایت ساکنین برای توسعه گردشگری پایدار به طور گستردهای در بخش گردشگری مورد بحث قرار گرفته است .چرا که چنین
گسترش و توسعهای میتواند نیازهای گردشگران را برآورده کند ،فرصتهایی برای افزایش رشد اقتصادی فراهم کند ،از مکانهای
فیزیکی محافظت و کیفیت زندگی ساکنین را بهبود بخشد .و از طرف دیگر ،همزیستی توسعه گردشگری و کیفیت زیست محیطی
را بوجــود آورد ) .(Lee et al, 2013; 37مثالً در کشور تایوان ،گردشگری مبتنی بر جامعه با توسعه و حفاظت از محیط زیست
مرتبط است .عالوه بر این ،توسعه گردشگری مبتنی بر جامعه ،به ویژه در مناطق روستایی ،دهکدههای ماهیگیری ،جوامع بومی،
سیاست دولت فعلی تایوان است ) .(Taiwan Tourist Office, 2011در همین رابطه لی ( )2009و کریستالر ( )2004متعقدند
که آنها شیوه زندگی ساکنان جامعه و تغییرات ساختاری در صنعت گردشگری را نتیجه توسعه مداوم ،تغییرات و پیشرفت
گردشگری میدانند ،از جمــله این تغییرات ،میتوان به منجر به تغییر در اقتصاد محلی ) (Simpson, 2008تغییر اجتماعی
) (Simpson, 2008تغییرات فرهنگی ) .(Simpson, 2008و تغییراتی محیطی شود و آنها را تحت تاثیر خود قرار دهد
) .(Gursoy et al, 2002: 679; Lee et al, 2010در سال  2000راتز پوســزگو بیـان میکند جامعهای که از گردشگری در
تقویت اقتصادی خود استفاده میکند ،باید گردشگری پایدار را به منظور مواجه و پاسخگویی به نیازها و خواستههای ساکنان آنجا،
گسترش دهد .به طوری که دانشمندانی مانند فالو و فانگ ( )2009و گروسی و همکاران ( )2004اظهار نمودند که توسعه
گردشگری پایدار بدون حمایت و مشارکت ساکنان جامعه و اجتماع دشوار است ) .(Lee et al, 2013بنابراین ،حمایت و پشتیبانی
ساکنین عامل مهمی در توسعه جامعه در حال پیشرفت است .آشنایی و آگاهی از سوابق حمایت ساکنان محلی در توسعه و گسترش
گردشگری پایدار میتواند به ترویج گردشگری پایدار کمک کند ،زیرا جوامع میتوانند این سوابق را به منظور پیشبینی سطح
پشتیبانی و کمک ساکنین آن مورد ارزیابی قرار دهند )(Fallon KO, 2009؛ وابستگی اجتماع ) (Nippon & Lay; 2006؛
و منافع دریافت ) (Nicholas et al, In 2009و مشارکت اجتماعی ) .(Grossi, 2003حمایت ساکنان را برای توسعه
گردشگری پایدار معرفی کردهاند .سبیل ( )2010و تیلور ( )1955معتقدند که توسعه گردشگری مبتنی بر جامعه ،ابزار مهمی برای
مدیریت پایدار و ماندگاری روستاها تبدیل شده است ) .(Taylor,1995; Sebele, 2010از دیگر صاحبنظران چون دیر و
گروسی)2007( ،؛ چوی )2011( ،بیان کردند ،نظریه مبادله و معاوضه اجتماعی به منظور ارزیابی حمایت ساکنین برای توسعه
گردشگری مورد استفاده قرار گرفته است .ساکنین جامعه تصمیم میگیرند که آیا در زمینه روابط و وابستگیهای اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،و محیطی به منافع و هزینههای ایجاد شده وابسته باشند یا خیر).(Deir & Grossi, 2007; Choi, 2010
یون و توسونگ2006،؛ نایاپن 2006،بیان کردند ،مطالعات مبتنی بر نظریه مبادله و معاوضه اجتماعی نشان داده است که مزایای
دریافت شده قطعا و به طور قابل توجهی بر حمایت از توسعه گردشگری موثرند و آنها اظهار کردند که منافع و هزینههای دریافت
و مشارکتهای اجتماعی ،متغیرهای حمایت ساکنان از توسعه گردشگری را نشان میدهد ) .(Lee et al, 2013: 38بنابراین
آشنایی و درك حمایت ساکنین میزبان برای توسعه گردشگری پایدار ،عامل مهمی در موفقیت مدیریت و بازاریابی گردشگری
مبتنی بر جامعه است .پارك و فرانگ)2005( ،؛ تامسون )2005( ،معتقدند که وابستگیها ،برای ارتباط روانی بین مردم و اشیا معنی
خاصی را انعکاس می دهند و به منظور ارائه درك کلی از رفتار انسان استفاده میشوند .چنین مفاهیمی شامل وابستگیهای والدین
) .(Park & Funk, 2005دین و مذهب )(Thomson, 2005؛ حیوانات خانگی) ،(Williams & Muldoon, 2010شغل
ها )(Bird et al, 2006؛ مکانها ) (Smith, 2010برندها وماركها ) (Park, 2010و جوامع )(Nicholas et al, 2009
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میباشند ) .(Lee et al, 2013: 37با ارزیابی این وابستگیها میتوان رفتار انسان را بهتر درك کنیم .در همین رابطه میکل و
مارتین ( ،)1994اظهار میکنند که وابستگی جامعه می تواند به عنوان مشارکت و انضمام و یکپارچگی اجتماعی منحصر به فردی در
زندگی اجتماعی در نظر گرفته شود و رابطه موثر ومحرك یا پیوند احساسی بین یک فرد و یک جامعه خاص را انعکاس دهد
) .(Michelle & Martin, 1994بنابراین ،وابستگی جامعه ریشه فرد و احساس تعلق به یک جامعه را نشان میدهد (Lee et
).al, 2013: 38
وابستگی جامعه ساختار پیچیدهای برای ارزیابی نگرشهای ساکنان میزبان نسبت به جوامعشان است .در این رابطه پژوهش و
تحقیق انجا م شده توسط کلی و همکاران در سال  ،2004نشان داده است که وابستگی ساکنان به جامعه شان از طریق مفاهیم
هویت جامعه ،تبعیت و عدم استقالل اجتماع ،رابطه اجتماعی با جامعه ،پاسخهای موثر و نفسانی به احساسات راجع به یک جامعه،
است .میکل و مارتین ( )1994بیان کردند که منابع و مطالعات موجود ،دیدگاههای متفاوتی در رابطه بین وابستگی جامعه ،ساکنان
میزبان و حمایتشان از توسعه گردشگری را ارائه دادهاند ) . (Lee et al, 2013: 38به عنوان مثال ،برخی نویسندگان مانند
گروسی وهمکاران ( )2004نشان دادهاند که وابستگی جامعه قابل توجه و رابطه مستقیمی برحمایت و پشتیبانی از توسعه گردشگری
دارد ،همچنین (گروسی )2010،از منافــع و هزینههای دریافت شده به عنوان متغیرهای مستقل در بررسی نقش وابستگی جامعه در
پیشبینی دقیق حمایت از توسعه گردشگری استفاده میکنند .برخی دانشمندان گزارش دادهاند که وابستگی جامعه به طور قابل
توجه ،مستقیم و مثبتی بر هزینه ها و منافع دریافت شده موثرند و در نتیجه به طور غیر مستقیمی بر حمایت ساکنان میزبان بر
توسعه گردشگری اثرگذار است ).(Grossi et al, 2010
نیکوالس و همکاران(2008)1؛ روتیرفورد و همکاران )  (2004معتقدند که و ابستگی جامعه وسعت درگیری و مداخله ساکنان و به
اشتراك گذاشتن موضوعات مربوط به زندگی شان با جوامع خود را توصیف می کند .مطالعات متعددی حمایت ساکنان میزبان در
توسعه گردشگری را با تمرکز بر روی میزان وارده و درگیر شدن ساکنان در موضوع گردشگری مورد ارزیابی قرار دادهاند
) .(Lepp,2005آنها اعالم کردند ،مشارکت جامعه میتواند به عنوان عامل مهم و اساسی در توسعه گردشگری مبتنی بر جامعه
در نظر گرفته شود .جامال گیتز( )1995،2معتقد است مشارکت و مداخله جامعه نقش مهمی در توسعه و گسترش گردشگری پایدار
مبتنی بر جامعه دارد ،زیرا مشارکت جامعه می تواند ارزش یک اجتماع و جامعه را از طریق افزایش اثرات مثبت گردشگری و کاهش
اثرات منفی آن باال ببرد ) .(Lee et al, 2013: 38براساس این تصور ،مشارکت شهروند باید با توزیع مجدد قدرت همراه باشد،
آرنستین در سال  1969مدلی نردبانی از مشارکت شهروندان برای توصیف و شرح مراحل تکامل ذاتی این پروسه تعریف کرده است.
در همین رابطه اوکازاگی )2008( 3،اظهار کرد بر طبق این مدل ،سه سطح از تکامل تدریجی ،شامل عدم مشارکت ،درجهی اثر
گذاری ،و درجه قدرت شهروند به منظور ارزیابی سطوح مختلف مشارکت و مداخله جامعه در گردشگری اجتماعی مورد استفاده قرار
میگیرند .همچنین وگنر ( )1995بیان کردند ،مطالع ات گردشگری نشـان داده است که مشارکت جامعه محلی در مدیریت و تصمیم
گیری می تواند جامعه را در زمینه نیاز به یکی کردن گردشگری در اقتصاد محلی را متقاعد نماید ) .(Wagner,1995سبیل درسال
( ،)2010بیان میکند که مداخله جامعه در گردشگری ،موقعیتها و فرصتهای بیشتری را برای ساکنان میزبان برای بهرهمندی از
توسعه گردشگری فراهم میکند ) .(Sebele, 2010بنابراین در فرآیند برنامهریزی و توسعه گردشگری روستایی ،مشارکت و
تصمیمگیری مردم محلی امری اجتنابناپذیر است و این تصمیم گیری باید در جهت حفظ منافع اقتصادی ،اجتماعی و زیست
محیطی مردم منطقه صورت گیرد؛ چراکه در غیر این صورت ،مردم گردشگران را سرباری میپندارند که منابع آنان را مصرف
میکنند و سود آن نصیب افراد غیر بومی میشود .این طرز تفکر ممکن است اصطکاك بین جوامع میزبان و مهمان بوجود آورد .لذا
مشارکت مردم محلی در برنامهریزی و توسعه و همچنین در فعالیتهای گردشگری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

1. Nicholas et al
2. Jamal Getz
3. Okazaki

ارزیابی حمایت ساکنین روستاهای هدف گردشگری – ...رومیانی و همکاران

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق
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)(Source: Lee, 2013: 42

در هر تحقیق علمی مطالعه و بررسی تحقیقات و پژوهشهایی که در ارتباط با موضوعات انجام میشود الزم و ضروری است ،چرا
که بدون دستیابی به نتایج پژوهشی دیگران ،توسعه و تکامل آنها ،امکان رسیدن به پاسخ مناسب و تجزیه و تحلیل بهتر میسر را
نخواهد کرد؛ لذا در این پژوهش به تعدادی از تحقیقات انجام شده پرداخته شده است.
باتلر ( )1998در پژوهشی با تحت عنوان"تجزیه و تحلیل بخشبندی نگرشهای ساکنان نسبت به تاثیرات اجتماعی گردشگری"
با استفاده از روشهای توصیفی -تحلیلی و میدانی به تجزیه و تحلیل بخشبندی نگرشهای ساکنان نسبت به تاثیر اجتماعی
گردشــگری پرداخته است .یافتههای این پژوهش نشان داد که تفاوتهای معنادار در نگرشهای ساکنان شناسایی شده است و به
ویژگی های شخصی و موقعیتی ،تماس گردشگر ،طول اقامت ،سن و زبان که متغیرهای اصلی آنها هستند ،وجود دارد و پیشنهاد
دادند که چنین تفاوتهایی باید بوسیله آژانسهای توسعه خصوصی و عمومی گردشگری بیشتر بررسی شوند ).(Butler ,1998
وارگاس و همکاران ( ،)2011در پژوهشی با عنوان "نگرشهای ساکنان نسبت به گردشگری" با استفاده از معادالت ساختاری و
روشهای توصیفی -تحلیلی ،میدانی به نگرشهای ساکنان نسبت به توسعه گردشگری پرداختهاند .یافتههای این تحقیق نشان داد
که این پژوهش کمک زیادی به رفتار گردشگران ،تراکم گردشگران و سطح توسعه گردشگری ادراك شده توسط ساکنان را فراهم
ساخته است و از طرف دیگر ،یافتهها نشان می دهد که بین متغیرهای به کار گرفته شده در این تحقیق رابطه معناداری وجود دارد
رابین ( ،)2012در پژوهشی چشمانداز پشتیبانی ساکنان از هویت گردشگری را با استفاده از روشهای توصیفی -تحلیلی و میدانی با
هدف حمایت جامعه جزیره موریس در حیطه اقتصادی را با آزمایش کردن مدلی مبتنی بر نظریه تبادالت اجتماعی و نظریه هویت،
تجزیه و تحلیل کرد .به طوری که این مدل مبتنی بر هویت شغ لی ،هویت زیست محیطی و هویت جنسی ساکنان را ارائه میدهد؛
که نگرشهای مرتبط با تاثیرات گردشگری و حمایتهای رفتاری را تحت تاثیر قرار می دهد .نتایج این تحقیق نشان داد که هویت
یک شخص رابطه مستقیم بر حمــایت دارد اما ممــکن است همیشه بر نگرشها تاثیر گذار نباشد .یافتهها ارتباط نظریه تبادالت
اجتماعی و نظریه هویت را در تشریح حمایت جامعه از گردشگران در اقتصاد جزیره تایید را تایید میکند .اوکچ و همکاران (،)2012
در مقالهای با عنوان " گردشگری روستایی جایگزین برای توسعه پایدار ،لوآندا ،کنیا "،با هدف روشن کردن راهحلهایی برای
بازگشت سرمایه به مناطق روستایی به منظور جذب گردشگری پرداختهاند .یافتههای این پژوهش نشان داد که حدود  60درصد از
ساکنــان در بخش لوآندا در زیر خـط فقر زندگی میکننـد .بنابراین سرمایهگذاری در گردشگری مناطق روستایی میتواند به
توسعه کشاورزی و تجارت در این مناطق کمک کند و مکمل فعالیت های رفاه اقتصادی و اجتماعی ،بازسازی بخش کشاورزی و
کاهش مهاجرت افراد تحصیل کرده و بازسازی مناطق روستایی شود ) .(Roumaini,1392:17بولی و همکاران ( )2014در
پژوهش خود با عنوان" توانمندسازی و نگرشهای ساکنین نسبت به گردشگری" با استفاده از روشهای کتابخانهای و میدانی به
این نتیجه رسیدند که توانمندسازی روانشناختی و منافع اقتصادی شخصی ،تاثیر مثبت و مستقیم برروی حمایت گردشگری دارد.
علیقلیزاده فیروزجایی و همکاران ( ،)1389در پژوهشی با عنوان" ن گرش و گرایش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی
روستایی نمونه مورد مطالعـه :دهستان گلیجان ،شهرستــان تنکابن" به این نتیجه رسیدند که ماهیت نگرش و گرایش ساکنان
محدوده مورد مطالعه نسبت به گردشگری با یکدیگر تفاوت معنیداری دارند و میزان حمایت ساکنان تحت تاثیر سطح توسعه
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گردشگری می باشد .به طوری که با افزایش میزان اثرات منفی ناشی از توسعه گردشگری در مقایسه با منافع حاصله ،به تدریج از
میزان حمایتهای میزبان کاسته خواهد شد .براین اساس روستاهای ساحلی با درك قویتر ،اثرات و پیامدهای منفی گردشگری
حمایت کمــ تری را از توسعه گردشگری نسبت به روستاهای دور از ساحل داشتهاند .رحیمی و رنجبردستنانی ( ،)1391در پژوهشی
به ارزیابی و اولویتبندی جاذبههای اکوتوریسم ،روستاهای هدف گردشگری استان چهار محال و بختیـاری پرداختهاند .در این
پژوهش با استفاده از روشهای تحلیل سلسله مراتبی AHPپس از تعریف معیارها و زیر معیارها از بین  12روستای مصوب هدف
گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری  3روستا به عنوان اولویتهای نخست سرمایهگذاری مورد گزینش قرار گرفت .یافتههای
تحقیق نشان داد که روستاهای ده چشمه ،ه وره و آتشگاه به ترتیب از شرایط بهتری به منظور سرمایهگذاری برخوردار هستند و به
ترتیب اولویت  1تا  3را به خود اختصــاص داده و سایر روستاها در اولویتهای بعــدی قرار دارند که در این میـان روســتای
دزك اولویت آخر (اولویت  )12را به خود اختصاص داده است .لطیفی و همکاران ( )1392در پژوهشی با عنوان"موانع موثر بر توسعه
فعالیتهای گردشگری در نواحی روستایی همدان ،با تاکید بر روستاهای هدف گردشگری" با هدف بررسی موانع توسعه گردشگری
در روستاهای هدف گردشگری شهرستان همدان پرداختهاند ،به طوری که از بین روستاهای هدف گردشگری شهرستان همدان سه
روستای ورکانه ،سیمین ابرو و خاکـو به عنوان نمــونه ،انتــخاب و مورد بررسی قرار گرفتهاند .از آنجایی که روش مورد استفاده
توصیفی -تحلیلی و میدانی صورت گرفته است نتایج تحلیل عاملی موانع توسعه گردشگری در روستاهای مورد مطالعه نشان
میدهد که  4عامل زیرساختی ،فرهنگی ،برنامه ریزی و مدیریتی و همچنین اطالع رسانی و تبلیغاتی در مجموع  63/17درصد از
واریانس را تبیین میکنند .عیلقلیزاده فیروزجایی و همکاران ( ،)1393در پژوهشی با عنوان"سنجش نگرش و گرایش جامعه میزبان
به توسعه گردشگری درنواحی روستایی مناطق بیابانی و کویری (مطالعه موردی :نواحی روستایی شهرستان خور و بیابانک)" به این
نتیجه رسیدند که جامعـه محلــی از توســعه گردشــگری حمایــت زیــادی مــیکنــد و میــزان حمایــت آنهــا تــابعی
ازســطح توســعه گردشـگری ،وابسـتگی شـغلی ،وابسـتگی درآمـدی ،سـطح تحصـیالت و غیـره مـیباشـد .درعـین حـال کــه
ایــن روســتاها بــه طــور کلــی از گردشگری حمایــت زیــادی میکنند بــا توجــه بــه اینکــه تصــویر ذهنــی ســاکنین
در روســتاهای گردشــگرپــذیر در بعــد اثــرات مثبــت گردشگری قــویتــر و در بعــد اثــرات منفــی گردشگری ضعیفتر
نسـبت بـه سـاکنین در روسـتاهای کمتـر گردشگر پـذیر درك شـده اسـت بـه لحـاظ میــزان حمایــت ،روســتاهای بــا
ســطح گردشگر پــذیری بیشتر حمایــت بیشتری از روستاهای کمتــر گردشگر پذیر داشتهاند و تفاوت به لحاظ میزان حمایت
معنادار است .بوذرجمهری و مودودی ارخودی ( ،)1394در پژوهشی با عنوان" ارزیابی تطبیقی توانهای مختلف گردشگری در
روستاهای هدف استان گلستان" به این نتیجه رسیدند که بین سطح توانهای طبیعی ،تاریخی -فرهنگی روستاهای گردشگری
منطقه باسطح توانهای زیرساختی آنها هم خوانی موثری وجود ندارد .از سوی دیگر وجود ارتباط معنیدار بین توانهای زیرساختی
با حجم گردشگر ،نشان میدهد که برخورداری از توانهای طبیعی ،تاریخی -فرهنگی روستاهای هدف بدون ارتقای توان
زیرساختی آنها امکانپذیر نیست .علیقلیزاده فیروزجایی و قنبرزاده اشعری ( ،)1394در پژوهشی به سنجش حمایت ساکنین
روستایی از توسعهی گردشگری در روستاهای مناطق جنگلی و عوامل موثر بر آن" پرداختهاند .ساکنین روستاهای مناطق جنگلی
در حد باالیی از توسعه گردشگری حمایت میکنند .در این رابطه سطح حمایت ساکنین از توسعهی گردشگری با متغیرهای نظیر
سن و نوع شغل رابطه معناداری دارد .عالوه برآن ،نگرش ساکنین از اثرات و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تاثیر مستقیم (مثبت) و
معنادار و نگرش ساکنین از اثرات و پیامدهای زیستمحیطی تاثیر معکوس (منفی) و معنادار برسطح حمایت نسبت به توسعهی
گردشگری در روستاهای مناطق جنگلی داشته است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی است که برای تبیین موضوع و نتایج آن از روشهای توصیفی -تحلیلی مبتنی بر روش
کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه و مشاهده) استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق در دو روستای گالبر و درسجین که از
طرف استانداری و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی انتخاب شدهاند در نظر گرفته شده است ،لذا براساس سرشماری سال
1390هر کدام به ترتیب دارای  2388و  437نفر جمعیت و تعداد خانوار  681و  150برآورده شده است که براساس فرمول
کوکران 290پرسشنامه در محدودههای مورد مطالعه توزیع و پخش گردیده است.
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 290

( Qافراد فاقد صفت) 30 :درصد.
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( Dتفاضل احتمال صحت گفتار) 5 :درصد
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)(1 / 96) 2 (0 / 70)(0 / 30
(0 / 05) 2
n
1
)(1 / 96) 2 (0 / 70)(0 / 30
1
(
2825
(0 / 05) 2

( Tمیزان صحت گفتار)1/96 :
برای تجریه و تحلیل دادهها از آزمونهای آماری (  tتک نمونهای و همبستگی) و مدل لیزرل استفاده شده است .در این تحقیق
 43گویه در پنج شاخص( وابستگی اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،هزینه های دریافت شده ،منافع دریافت شده) و توسعه پایدار
گردشگری در نظر گرفته شده است .الفای کرونباخ شاخصهای پنج گانه ،وابستگی اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،منافع دریافت
شده ،هزینه دریافت شده ،حمایت از توسعه پایدار گردشگری ،هر کدام به ترتیب ،0/0،774/0،877/0،730/907، 0/721،به دست
آمده است که نشان از پایایی داده در جهت بررسی تحقیق مورد نظر میباشد.

محدوده مورد مطالعه
براساس آخرین تقسیمات سیاسی و اداری کشور ،روستای گالبرسفلی جزو آبادیهای دهستان گالبر از بخش مرکزی شهرستان
ایجرود استان زنجان بشمار میآید .روستای گالبرسفلی در فاصله 12کیلومتری بخش جنوب شرقی شهر زرینآباد (مرکز شهرستان
ایجرود) و  48کیلومتری مرکز استان زنجان (شهرزنجان)مستقر میباشد .در حال حاضر مختصات دقیق جغرافیایی این روستا 48
درجه و 18دقیقه طول شرقی از نصفالنهارگرینویج و  36درجه و 20دقیقه از عرض شمالی است .ارتفاع نسبی آن از سطح آبهای
آزاد1650متر میباشد .همچنین از دیگر روستایی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است روستای درسجین با مرکزیت
روستای درسجین قرار گرفته است .این روستا از شمال با روستای ازناب ،از شرق با روستای بالیخلو ،از جنوب با روستای شیورین و
از غرب با روستای آغچه کند همسایه است .و از نظر موقعیت جغرافیایی ،روستای درسجین در  49درجه و  14دقیقه طول شرقی و
 36درجه و  01دقیقه عرض شمالی واقع شده است .ارتفاع روستای مزبور از سطح دریا  1675متر است .براساس تقیسمات اقلیمی
ایران ،این روستا در اقیلم سردسیر خشک طبقه بندی میشود.

شکل .2موقعیت روستاهای نمونه در شهرستان و استان زنجان

یافتهها و بحث
یافتههای توصیفی
از بین مشخصات290پاسخدهنده به پرسشنامه مذکور ،بیشترین پاسخگویان مربوط به گروه سنی  31تا ( 40با مقدار 51/8درصد)،
از لحاظ سطح تحصیالت 40/3 ،درصد دارای سواد ابتدایی 62/5 ،درصد پاسخ گویان مرد ،و از لحاظ بررسی شغلی  51/2درصد
دارای شغل کشاورزی در محدودهایی مورد مطالعه بودهاند.
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یافتههای تحلیلی
در بخش تحلیل استنباطی ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف فرض نرمال بودن نمونهها مورد بررسی قرار گرفته،
سپس با استفاده از آزمون معناداری ضریب همبستگی و  tتک نمونهای فرضیههای تحقیق مورد آزمون قرار گرفتهاند.
آزمون کمولموگروف اسمیرنف
فرضیههای آزمون نرمال بودن مورد مطالعه ،بصورت زیر است.

در واقع فرض صفر بیان می کند که توزیع نمونه ،اختالف معناداری با توزیع نرمال ندارد .در صورتی که مقدار احتمالی یعنی سطح
معناداری کوچکتر از مقدار  0/05باشد فرض صفر یعنی فرض نرمال بودن توزیع نمونه مورد مطالعه در سطح خطای  5درصد رد
می شود و در غیر این صورت فرض صفر تایید می شود و این به معنی آن است که توزیع نمونه مورد مطالعه ،نرمال میباشد .نتایج
آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش در جدول ( )1قابل مشاهده است.
جدول  .1نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرها در نمونهها
معیارها

تعداد

مقدار اماره آزمون
کولموگروف اسمیرنف

سطح
معناداری

نتیجه آزمون

وابستگی اجتماعی

290

0/653

0/773

توزیع نرمال است

مشارکت اجتماعی
منافع دریافتی
هزینه دریافتی
توسعه پایدار گردشگری

290
290
290
290

0/974
0/775
0/510
0/674

0/652
0/597
0/946
0/732

توزیع نرمال است
توزیع نرمال است
توزیع نرمال است
توزیع نرمال است

با توجه به مقادیر سطح معناداری بدست آمده در جدول ( )1که همگی باالتر ار  0/05است ،فرض صفر یعنی فرض نرمال بودن
توزیع نمونهها در سطح خطای  5درصد تایید میشود ،یعنی اختالف معناداری بین توزیع نمونهها با توزیع نرمال وجود دارد .بنابراین
با توجه به نرمال بودن نمونههای مورد مطالعه ،برای آزمون فرضیههای تحقیق از روشهای پارامتریک استفاده خواهد شد.
فرضیه اول :برای آزمون این فرضیه با توجه به نرمال بودن توزیع نمونهها از آزمون آماری  tتکنمونه و همبستگی استفاده شده
است .فرضهای صفر و یک را میتوان به صورت زیر تعریف کرد:
که در آن ضریب همبستگی بین دو متغیر می باشد .به عبارت دیگر:
 :H0منافع دریافت شده از گردشگری پایدار بر حمایت از توسعه گردشگری پایدار موثر نیست.
 :H1منافع دریافت شده از گردشگری پایدار بر حمایت از توسعه گردشگری پایدار موثر است.
برای پاسخ به فرضیه مطرح شده در باال ،همان طوری که جدول ( )2نشان میدهد ،تحلیل میانگین عددی حاصل از محاسبه
مولفههای ا ثرات شاخص منافع دریافت شده در توسعه گردشگری پایدار در محدوده مورد مطالعه میباشد که در بین پاسخگویان با
استفاده از دادههای پرسشنامهای بدست آمده است که مبیین باال بودن مقادیر میانگین بدست آمده در مولفههای مورد نظر تحقیق
از حد میانگین ( )3میباشد .به طوری که در سطح معناداری و تفاوت آنها از مطلوبیت عددی نیز به شکل مثبت ارزیابی و برآورد
شده است .همان طور ی که ،میزان تفاوت معناداری میانگین در همه موارد که با احتساب دامنه طیفی میانگین مولفهها (که بین 1
تا  5براساس طیف لیکرت در نوسان است) ،مقدار بدست آمده برای تمامی مولفهها باالتر از میزان مطلوبیت عددی مورد آزمون
یعنی ( )3ارزیابی شده است .البته الزم به ذکر است که مولفههای افزایش موقعیتهای گردشگری و افزایش تولیدات کاالهای
سنتی به ترتیب بیشترین فاصله تفاوت از حد مطلوب عددی مورد آزمون را دارا بوده است .بنابراین ،تفاوت معناداری در سطح آلفا
 0/05قابل مشاهده بوده و تفاوت آنها از مطلوبیت عددی مورد آزمون نیز عمدتاً به شکل مثبت ارزیابی و برآورد شده است.
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جدول .2معناداری تفاوت از حد مطلوب شاخصهای منافع دریافت شده در حمایت از توسعه گردشگری پایدار
آماره t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

آزمون

فاصله اطمینان  95درصد

تفاوت از
حد مطلوب

پایین تر

باالتر

289

0/000

1/233

0/88

1/58

0/000

1/100

0/78

1/42

1/300

1/08

1/52

1/067

0/76

1/38

1/28

1/86

0/72

1/28
1/43
1/34

شاخصها

میانگین

وجود جاذبههای گردشگری

4/23

7/223

افزایش موقعیتهای خرید گردشگران

4/10

7/131

289

افزایش درآمدهای جانبی

4/30

11/948

289

0/000

تنوع تولید و رونق اقتصاد

4/07

7/059

289

0/000

افزایش موقعیتهای گردشگری

4/57

11/089

289

0/000

1/567

بهبود راهها و امکانات عمومی

4/00

7/374

289

0/000

1/000

ایجاد انگیزه آشنایی با فرهنگ بومی و محلی

4/20

10/770

289

0/000

1/200

0/97

توسعه فعالیتهای فرهنگی و سنتهای محلی

4/07

7/899

289

0/000

1/067

0/79

افزایش تبادالت فرهنگی

4/13

10/865

289

0/000

1/133

0/92

1/35

انگیزه صیانت از فرهنگ و سنتهای گذشته

4/10

7/503

289

0/000

1/100

0/80

1/40

افزایش تولیدات کاالهای سنتی

4/37

13/462

289

0/000

1/367

1/16

1/57

حفاظت از محیط زیست

3/93

4/877

289

0/000

0/933

0/54

1/32

تعامل بین بازدیدکنندگان و ساکنان

3/93

6/513

289

0/000

0/933

0/64

1/23

توسعه فن آوریIT

3/70

3/252

289

0/000

0/700

0/26

1/14

فرضیه دوم :همچنین برای پاسخ به این فرضیه از آزمون آماری  tتک نمونه و همبستگی استفاده شده است .فرضهای صفر و
یک را میتوان به صورت زیر تعریف کرد:
که در آن ضریب همبستگی بین دو متغیر می باشد .به عبارت دیگر:
 :H0هزینههای دریافت شده از گردشگری پایدار برحمایت از توسعه گردشگری پایدار موثر نیست.
 :H1هزینههای دریافت شده از گردشگری پایدار برحمایت از توسعه گردشگری پایدار موثر است.
همان طوری که جدول ( )3نشان می دهد ،تحلیل میانگین عددی حاصل از محاسبه مولفههای اثرات شاخص هزینههای دریافت
شده از گردشگری پایدار در محدوده مورد مطالعه میباشد که در بین پاسخگویان با استفاده از دادههای پرسشنامهای بدست آمده
است که مبین باال بودن مقادیر میانگین بدست آمده در مولفههای مورد نظر تحقیق از حد میانگین ( )3میباشد .به طوری که در
سطح معناداری و تفاوت آن ها از مطلوبیت عددی نیز به شکل مثبت ارزیابی و برآورد شده است ،لذا مولفههای افزایش هزینههای
دریافتی از گردشگری و افزایش سرمایه و ایجاد کارآفرینـی به ترتیب بیشترین فاصله تفاوت از حد مطلوب عددی مورد آزمون را
دارا بوده است .بنابراین ،تفاوت معناداری در سطح آلفا  0/05قابل مشاهده بوده و تفاوت آنها از مطلوبیت عددی مورد آزمون نیز
عمدتا به شکل مثبت ارزیابی و برآورد شده است.
جدول .3آزمون معناداری تفاوت از حد مطلوب بین هزینههای دریافت شده از گردشگری برحمایت از توسعه گردشگری پایدار
آماره

فاصله اطمینان  95درصد

آزمون t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

تفاوت از حد
مطلوب

پایین تر

باالتر

290

0/000

1/367

1/16

1/57

290

0/000

0/933

0/54

1/32

شاخصها

میانگین

بازگشت سرمایهگذاریهای معکوس

4/37

13/462

افزایش درآمد از خدمات و تولیدات

3/93

4/877

افزایش هزینههای دریافتی از گردشگری

4/50

12/042

290

0/000

1/500

1/25

1/75

افزایش پسانداز و متنوع بودن درآمد

4/07

6/186

290

0/000

1/067

0/71

1/142

افزایش سرمایه و ایجاد کارآفرینی

4/73

3/343

290

0/000

0/733

0/28

1/18
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فرضیه سوم :برای پاسخ به این فرضیه از آزمون آماری  tتک نمونه و همبستگی استفاده شده است .فرضهای صفر و یک را
میتوان به صورت زیر تعریف کرد:
که در آن ضریب همبستگی بین دو متغیر میباشد ،به عبارت دیگر:
 :H0وابستگی اجتماعی بر حمایت ساکنان روستاهای هدف گردشگری از توسعه گردشگری پایدار موثر نیست.
 :H1وابستگی اجتماعی بر حمایت ساکنان روستاهای هدف گردشگری از توسعه گردشگری پایدار موثراست.
برای پاسخ به این فرضیه جدول ( )4نشان می دهد که تحلیل میانگین عددی حاصــل از محاسبه مولفههای اثرات شاخص
وابستگی اجتماعی از گردشگری پایدار در محدوده مورد مطالعه میباشد که در بین پاسخگویان با استفاده از دادههای پرسشنامهای
بدست آمده است که مبیین باال بودن مقادیر میانگین بدست آمده در مولفههای مورد نظر تحقیق از حد میانگین ( )3میباشد .به
طوری که در سطح معناداری و تفاوت آن ها از مطلوبیت عددی نیز به شکل مثبت ارزیابی و برآورد شده است ،همان طوری که
جدول ( )4نشان می دهد از دیدگاه پاسخگویان اثرات وابستگی اجتماعی ناشی از حضور گردشگران و توسعه گردشگری پایدار تا
حدودی زیادی با وابستگی اجتماعی (توسعه امکانات و زیرساخت های روستایی ،گرایش افراد برای زندگی در روستا و لذت بخش
بودن فضای روستا ،افزایش ا مید زندگی در روستا ،پیوند فضای روستاها با هویت شخصی افراد ،تداعی معنای واقعی زندگی در
روستاها ،وابستگی افراد به سنت های بومی و قومی ،و افزایش گرایش افراد به ساده زیستی و مشارکت در تعاون مردمی روستا و
تعلقات و وابستگیهای خانوادگی و قومی) باعث مشارکت افراد در اداره روستاها و به تبع آن افزایش گردشگری و توسعه پایدار آن
در روستاهای نمونه مورد مطالعه شده است .تحلیل یافتههای جدول ( )4از دیدگاه پاسخگویان نشاندهنده معناداری وابستگی
اجتماعی افراد به روستاها و گرایش آنان به زندگی روستایی در سطح  0/05است و عمدتاً براساس طیف لیکرت دارای سطح باالتر
از حد متوسط است .البته الزم به ذکر است که مولفههای زندگی لذتبخش روستا و آسایش و آرامش روحی وابستگی به سنتهای
بومی و قومی هر کدام به ترتیب با میانگین ( )4/77( ،)4/77و ( )4/77بیشترین فاصله تفاوت از حد مطلوب عددی مورد آزمون را
دارا بوده است بنابراین ،تفاوت معناداری در سطح آلفا  0/05قابل مشاهده بوده و تفاوت آنها از مطلوبیت عددی مورد آزمون نیز
عمدتا به شکل مثبت ارزیابی و برآورد شده است.
جدول .4معناداری تفاوت از حد مطلوب شاخصهای وابستگی اجتماع در حمایت از توسعه گردشگری پایدار
فاصله اطمینان  95درصد

شاخصها

میانگین

آماره آزمون
t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

تفاوت از
حد مطلوب

پایین تر

باالتر

امکانات و زیر ساختها

4/13

6/624

289

0/000

1/133

0/78

1/48

گرایش زندگی در روستا

4/20

8/163

289

0/000

1/200

0/90

1/50

زندگی لذتبخش روستا

4/77

19/199

289

0/000

1/767

1/58

1/95

آسایش و آرامش روحی

4/77

10/974

289

0/000

1/767

1/58

1/95

امید زندگی در روستا

4/50

12/042

289

0/000

1/500

1/25

1/75

هویتیابی

4/70

19/977

289

0/000

1/700

1/53

1/87

تداعی معنای واقعی زندگی

4/63

18/252

289

0/000

1/633

1/45

1/82

وابستگی به سنتهای بومی وقومی

4/77

19/199

289

0/000

1/767

1/58

1/95

ساده زیستی و تعاون

4/57

11/788

289

0/000

1/567

1/29

1/84

تعلقات خانوادگی و قومی

4/50

12/042

289

0/000

1/500

1/25

1/75

فرضیه چهارم :برای پاسخ به این فرضیه از آزمون آماری tتک نمونه و همبستگی استفاده شده است .فرضهای صفر و یک را
میتوان به صورت زیر تعریف کرد:
که در آن ضریب همبستگی بین دو متغیر می باشد ،به عبارت دیگر:
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 :H0مشارکت اجتماعی بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری پایدار موثر نیست.
 :H1مشارکت اجتماعی بر حمایت ساکنان از توسعه گردشگری پایدار موثر است.
بنابراین در راستای پاسخ به فرضیه باال جدول ( )5نشان میدهد که از دیدگاه پاسخگویان افزایش حضور گردشگران و توسعه
گردشگری در روستاها که باعث رشد و توسعه گردشگری پایدار روستایی میشود؛ تا حدود زیادی با مداخله جامعه همراه بوده است
که زمینه را برای (ایجاد انگیزه و عالقه در فعالیت های مرتبط با توسعه گردشــگری پایدار روستایی ،انجام تحقیقات و پژوهش
راهبردی در زمینه توسعه پایدار گردشگری ،تحقیق و توسعه مدیریت محلی روستا و ایجاد عالقه در بین افراد به دخالت و مشارکت
در فعالیتهای روستا ،ایجاد انگیزه بین افراد برای شرکت در تصمیمات پیشرفت و توسعه گردشگری و معیشت جوانان روستا،
احترام و تکریم گردشگران و میهمانان و مشارکت مردم در مراسم مذهبی و اعیاد ملی) فراهم کرده است .بنابراین ارتباط معناداری
بین تمامی متغیرهای بکار گرفته شده در تحقیق وجود دارد .تحلیل یافتههای جدول ( )5نشاندهنده معناداری تغییرات صورت
گرفته از دیدگاه پاسخگویان در سطح  0/05است و عمدتاً براساس طیف لیکرت دارای سطح باالتر از حد متوسط است .به طوری
که متغیر احترام و تکریم گردشگران و مشارکت در مراسم مذهبی و اعیاد ملی با میانگین 4/43و  4/17بیشترین میانگین را در
حمایت از توسعه گردشگری به خود اختصاص داده است.
جدول  .5معناداری تفاوت از حد مطلوب شاخصهای مشارکتهای اجتماعی در حمایت از توسعه گردشگری پایدار
آزمون t

درجه
آزادی

سطح
معناداری

تفاوت از
حد مطلوب

آماره

شاخصها

میانگین

توسعهگردشگری

4/07

6/186

تحقیقات و پژوهش راهبردی

3/93

5/037

289

تحقیق و توسعه مدیریت محلی

3/73

3/343

289

0/000

مشارکت در پیشرفت و توسعه گردشگری

3/93

4/597

289

0/000

احترام و تکریم گردشگران

4/43

10/785

289

0/000

1/433

مشارکت در مراسم مذهبی و اعیاد ملی

4/17

8/074

289

0/000

1/167

فاصله اطمینان  95درصد
پایین تر

باالتر

289

0/000

1/067

0/71

1/42

0/000

0/933

0/55

1/31

0/733

0/28

1/18

0/933

0/52

1/35

1/16

1/71

0/87

1/46

در نهایت برای بررسی بهتر و نشان دادن مسئله مورد بررسی از همبستگی پیرسون به صورت کلی استفاده شده است تا نسبت به
رابطه معناداری بین شاخص بیشتر نمایان شود .بنابراین تحلیل پارامتریکی همبستگی میان ابعاد پنجگانه وابستگی اجتماعی،
مشارکت اجتماعی ،هزینههای دریافتی ،منافع دریافتی و حمایت ساکنان در توسعه گردشگری پایدار در روستاها نشاندهنده وجود
رابطه مستقیم میان این ابعاد میباشد .به طوری که ،با افزایش تأثیر هر یک از ابعاد مدنظر تحقیق ،سایر ابعاد و تأثیرات آنها نیز
روند افزایشی را نشان می دهد .به عبارت دیگر ،بیشترین میزان همبستگی بین شاخصهای منافع دریافتی و مشارکت اجتماع
میباشد و همین شاخص نیز تأثیر مثبتی بر روی بقیه شاخص های تحقیق دارد .بنابراین میزان معناداری این تأثیرات در سطح 95
درصد قابل تبیین است (جدول .)6
جدول .6ماتریس همبستگی بین شاخصهای حمایت گردشگری و توسعه گردشگری پایدار
شاخصها
حمایتی

ضریب همبستگی

توسعه
گردشگری
1/000

وابستگی
اجتماعی
0/542

مشارکت
اجتماعی
0/681

هزینههای
دریافتی
0/675

منافع
دریافتی
0/784

سطح معناداری

0

0/000

0/000

0/000

0/000

آماره

همچنین با توجه به خروجی لیزرل مقدار  x2/dfمحاسبه شده برابر با  0/38میباشد وجود  x2/dfنشان دهنده برازش مناسب
مدل است .زیرا هر چه مقدار  x2/dfکمتر باشد ،مدل ارائه شده مدل مناسبتری میباشد با توجه ب ه نتایج زیر که از خروجی نرم
افزار لیزرل به دست آمدهاند.
 RMSEA= 0.035و  p- valu= 0.072و x2/df= 0.38
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مقدار ( )p- valueبیشتر از مقدار سطح معنیداری استاندارد ( )a= 0.05میباشد .لذا مدل ارائه شده مدل مناسبی میباشد.
همچنین با توجه به مقدار RMSEAبه دست آمده که ( )0/038میباشد و کمتر از ( )0/05میباشد ،لذا مدل از برازندگی مطلوب و
قابل اطمینان برخوردار است .در جدول ( )7مهمترین شاخصهای برازش مدل عبارتند :از ()AGFI( ،)RMSEA( ،)CFI
 )GFI(،و ...که حالتهای بهینه برای این آزمونها را نشان میدهند.
جدول . 7بررسی شاخص های مناسب بودن مدل
ردیف

نام آزمون

مقدار استاندارد شاخص

مقدار شاخص در مدل مورد نظر

نتیجه گیری

1

χ2

کمتر از 2

0/38

برازش مدل مناسب است

2

p-value

بیشتر از 0/05

0/072

برازش مدل مناسب است

3

GFI

بیشتر از 0/9

0/97

برازش مدل مناسب است

4

AGFI

بیشتر از 0/9

0/75

برازش مدل مناسب نیست

5

RMSEA

کوچکتر از 0/08

0/038

برازش مدل مناسب است

6

CFI

بیشتر از 0/9

0/99

برازش مدل مناسب است

شکل  .3تحلیل لیزرل شاخصهای مورد استفاده در تحقیق

مدل لیزرل نشان میدهد که بین شاخص های بکارگرفته شده در تحقیق و حمایت ساکنان از توسعه گردشگری پایدار رابطه
معنادار و مثبتی وجود دارد .آزمونهای به کارگرفته در جدول ( ) 7نشان میدهد که برازش مدل برای تمامی شاخصها به جز
آزمون  AGFIمناسب بوده است ،به طوری که برخی از شاخصهای اجتماعی متغیر امید زندگی در روستا با میزان 0/19؛ و متغییر
امکانات و زیر ساختها با میزان  0/49کمترین میزان را در این شاخص به خود اختصاص دادهاند و در شاخص منافع دریافت شده
متغیر بهبود راهها و امکانات عمومی با میزان  0/44و در شاخص هزینههای دریافتی بازگشت سرمایهگذاریهای معکوس و افزایش
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درآمد از خدمات و تولیدات هر کدام با میزان  0/43و  0/25و در شاخص توسعه گردشگری ،متغیر تحقیقات و پژوهش راهبردی،
تحقیق و توسعه مدیریت محلی و مشارکت در پیشرفت و توسعه گردشگری هر کدام به ترتیب با میزان  0/47 ،0/29و  49را به
خود اختصاص دادهاند.

نتیجهگیری
گردشگری به عنوان یکی از پایههای اقتصاد ،می تواند نقش مهمی در توسعه و پیشرفت مناطق به عهده داشته باشد و به عنوان
یکی از راهبرد ها و عوامل توسعه در مناطق ،اهمیت بسزای دارد و اهمیت آن زمانی است که بتواند در توسعه پایدار به تنظیم روابط
بین سه عنصر جامعه میزبان (ساکنین محلی) ،نواحی طبیعی (مکان گردشگری) و توریستها ( گردشگران) بپردازد که این خود از
اثرات گردشگری است .در همین رابطه علیقلیزاده فیروزجایی و همکاران ( ،)1389در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که ماهیت
نگرش و گرایش ساکنان محدوده مورد مطالعه نسبت به گردشگری با یکدیگر تفاوت معنیداری دارند و میزان حمایت ساکنان
تحت تاثیر سطح توسعه گردشگری میباشد .رحیمی و رنجبردستنانی ( ،)1391در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که روستاهای
ده چشمه ،هوره و آتشگاه به ترتیب از شرایط بهتری به منظور سرمایهگذاری برخوردار هستند و به ترتیب اولویت  1تا  3را به خود
اختصاص داده و سایر روستاها در اولویتهای بعدی قرار دارند که در این میـان روستای دزك اولویت آخر (اولویت  )12را به خود
اختصاص داده است .لطیفی و همکاران ( )1392در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که موانع توسعه گردشگری در روستاهای
مورد مطالعه از  4عامل زیرساختی ،فرهنگی ،برنامهریزی و مدیریتی و همچنین اطالعرسانی و تبلیغاتی در مجموع  63/17درصد از
واریانس را تبیین میکنند .عزمی و رزالنسری ( ) 1393در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که طرح هدف گردشگری بر قیمت
زمینهای زراعی و کاالها اثر گذارده و بر کیفیت زندگی روستاییان اثر منفی میگذارد .بنابراین این تحقیق با پژوهش حاضر
همسوی خاصی دارد .لذا به منظور ارزیابی حمایت ساکنین روستاهای هدف گردشگری بر توسعه گردشگری پایدار در محدوده مورد
مطالعه پرداخته شد .نتایج یافتههای حاصل از ادبیات پژوهش و یافتههای حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد که روستاهای هدف
گردشگری میتواند از طریق بکارگیری مولفه های حمایت ساکنان از گردشگری پایدار زمینه را برای بکارگیری افزایش کیفیت
زندگی ساکنان در روستاهای نمونه فراهم و ارتقاء داد .همچنین یافتههای حاصل از آزمون و فرضیههای پژوهش ،حاکی از آنست
که در روستاهای نمونه ،در شاخص منافع دریافت شده ،متغیرهای افزایش موقعیتهای گردشگری و افزایش تولیدات کاالهای
سنتی به ترتیب هر کدام با میزان ( )4/57و ( ) 4/37بیشترین فاصله تفاوت از حد مطلوب عددی مورد آزمون را به خود اختصاص
داده است .در شاخص هزینههای دریافت شده ،متغیرهای مولفههای افزایش هزینههای دریافتی از گردشگری و بازگشت سرمایه
گذاری معکوس هر کدام با میزان ( )4/50و( ) 4/37به ترتیب بیشترین فاصله تفاوت از حد مطلوب عددی مورد آزمون را دارا بوده
است .در شاخصها وابستگی اجتماعی ،متغیرهای مولفههای زندگی لذت بخش روستا  ،آسایش و آرامش روحی و وابستگی به
سنتهای بومی وقومی هر کدام به ترتیب با میانگین ( )4/77( ، )4/77و ( )4/77بیشترین فاصله تفاوت از حد مطلوب عددی مورد
آزمون را دارا بوده است .و درنهایت در شاخصهای مشارکت اجتماعی یا مداخله جامعه ،متغیرهای متغیر احترام و تکریم گردشگران
و مشارکت در مراسم مذهبی و اعیاد ملی با میانگین ( ) 4/43و ( )4/17بیشتر میانگین را در حمایت از توسعه گردشگری را به خود
اختصاص داده است .بر این اساس و در راستای نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که حمایت ساکنان از
گردشگری پایدار در روستاهای نمونه مورد مطالعه به صورت مثبت ،رشد گردشگری را تحت تاثیر قرار داده است و زمینه را برای
حمایت روستایئان از روستاهای هدف گردشگری فراهم کرده است که با توجه به یافتههای پژوهش ،راهکارهای زیر پیشنهاد
میشود:
 زمینه را برای بسترسازی منافع دریافت شده مانند افزایش موقعیتهای خرید گردشگران ،افزایش تبادالت فرهنگی و انگیزهصیانت از فرهنگ و سنتهای گذشته در محیط روستاهای نمونه فراهم کرد.
 زمینه را برای هزینههای دریافت شده مانند سرمایهگذاریهای معکوس و پسانداز و متنوع بودن درآمد و افزایش در توسعهمناطق روستایی فراهم کرد.
 -زمینه را برای مشارکت اجتماعی مردم محلی با گردشگران در روستاهای نمونه فراهم کرد.
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 هویتیابی و تعلقات مکانی در، زمینه را برای بسترسازی وابستگیهای اجتماعی از طریق فراهم کردن زیرساختها و امکانات.روستاهای نمونه برای مردم فراهم کرد
، در نهایت توسعه گردشگری در مناطق روستایی باید به طور سیستمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ابعاد اقتصادی. سیاسی و زیست محیطی را مورد بررسی قرار داد، فرهنگی، اجتماعی، مردم شناختی،جغرافیایی
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Tourism is one of the realities of the economic, social, human society is undeniable today.
These activities respond to the needs of men's hearts for relaxation, recreation, culture and
enjoyment of the natural beauty and pristine. The A subfield of tourism, rural tourism, which is
due to natural and cultural capacities in rural areas, can play an important role in the
revitalization of rural areas, create jobs and income to the villagers, protection of natural
heritage, history and culture and in finally, integrated and sustainable rural development have.
Methodology
This study is an applied research is to clarify the issue and the results of analytical methods
based on library and field methods (questionnaires, observation) have been used. The
population of this research in two villages Glauber and Darsajin by the Governor General,
Housing and Cultural Heritage Foundation and crafts have been selected, therefore, according to
the 1390 census, each to respectively 681 and 150 in 2388 and 437 inhabitants and the number
of households has been met. Based on a sample of 290 questionnaires were distributed in the
range studied. The test data for statistical analysis (t single sample and solidarity) and LISREL
model is used. In this study, 43 items in five indicators (social affiliation, social participation,
fees received, interest received) and is considered sustainable tourism development. Cronbach's
alpha index of the fifth, social involvement, community involvement, interest received, was
charged, in support of sustainable tourism development, each respectively, 0/721,
0/907,0/730,0/877, 0/774, which indicates the reliability of the data obtained in the investigation
is.
Results and discussion
Tourism as one of the economic base, play an important role in the development of the areas to
be.regulation of relations between the three components of the host society (local residents),
natural areas (tourist spot) and tourists (tourists) pay that the effects of tourism. The aim of this
study is to analyze the effects of tourism on the development of sustainable tourism aims to
* Corresponding Author:

Email: aromyani@gmail.com
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support rural communities in two villages in the province are the Darsajin and Glauber. The
Profile 290 respondents to the questionnaire, most respondents in the age group 31 to 40 (with a
8/51 percent), in terms of education level, 3/40 percent have a primary school certificate, 5/62
percent of respondents were male, and from the reviews 2/51 job Mhdvdhayy has been studied
in different aspects of agricultural jobs. The inferential analysis using the Kolmogorov-Smirnov
on the assumption of normal samples was studied. Then, using the one-sample t test, correlation
coefficient and the research hypotheses were tested. In this study, 43 items in five indicators
(social affiliation, social participation, fees received, interest received) and is considered
sustainable tourism development.
Conclusion
The findings showed that the index of social dependence, fees received social participation and
interest received with the support of the inhabitants of sustainable tourism development and
there is a positive significant relationship. So that residents supporting sustainable tourism in the
villages of positive sample and lay the groundwork for sustainable tourism and quality of life
has provided the target villages. Accordingly and in line with the results of this study it can be
concluded that. Residents of villages that support sustainable tourism in the sample to positively
affect tourism growth has And lay the groundwork for sustainable tourism and quality of life
has provided the target villages.
Key words: tourism, village’s goal is to develop sustainable tourism, villages and Glauber
Darsajin

