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  ساکنان در راستاي توسعه  داري دین تعدیل گريگري تصویر مقصد و میانجی
  گردشگري روستایی در شهرستان زبرخان

  

  3د نعمت الهی، مجی2، حسین بلوچی*1هادي مولودیان

  ، ایراننیشابور، نیشابور استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور1

  ، ایرانمشهد، استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداري و اقتصادي، دانشگاه خیام مشهد2

  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، شیراز، ایران3

  10/6/97 ؛ تاریخ پذیرش:  18/1/97 تاریخ دریافت: 
  چکیده
 عنوان عاملی مهم در جذب گردشگران ساکنان محلی به داري دینگردشگري ایران،  هاي مرتبط باپژوهش در

 وستاییگردشگري رتوسعه بر  مؤثربررسی عوامل درصدد  پژوهش حاضر با توجه به این نکته،شناخته شده است. 
نظر هدف کـاربردي و از لحـاظ شـیوه گـردآوري     پژوهش از این  .مقصد است و تصویر داري دینبا توجه به نقش 

 در بازه زمانی شـش  زبرخان شهرستاناست. جامعه آماري پژوهش گردشگران پیمایشی  توصیفی و از نوع هاداده
 گردشـگر انتخـاب شـده اسـت.     385دول مورگـان  است. حجم نمونه با استفاده از ج 96 ماه بهار و تابستان سال

ابـزار  از  ي پـژوهش ها آوري داده براي جمع ند.اهگیري در دسترس انتخاب شدشگران با استفاده از روش نمونهردگ
انجام گرفت. روایی پژوهش نیز با  بررسی سازگاري درونی نامه با استفاده ازپرسش پایایی. نامه استفاده شدپرسش

اده از میانگین واریانس استخراج شده و روایی واگرا روایی همگرا با استف .بررسی روایی همگرا و واگرا سنجش شد
ز رویکـرد مقایسـه   ا داري دیـن  تعدیل گريبررسی اثر براي شدند.  گیري اندازهالرکر  -ه از معیار فورنل+با استفاد

 لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان داد بدون لحاظ کـردن  افزار نرمسازي معادالت ساختاري با گروهی در مدل
را  تـأثیر ترتیب بیشـتري   بهو نحوه برخورد مردم محلی ها زیرساختها، جاذبه ؛گر تعدیلبه عنوان متغیر  داري دین

توانسـته   داري دینمتغیر ؛ تعدیل گرعنوان  به داري دین با لحاظ کردن متغیربر توسعه گردشگري روستایی دارند. 
ها با توسـعه گردشـگري روسـتایی را    نین جاذبهبا توسعه گردشگري و همچمردم محلی است رابطه نحوه برخورد 

  تعدیل کند. همچنین تصویر مقصد نقش میانجی خود را بازي کرده است.
  

  عادالت ساختاريمدل م، داري دین، گردشگري روستایی، تصویر مقصد: هاي کلیدي واژه
  

  1مقدمه
تـرین  و مهـم  ترین بزرگعنوان  امروزه از گردشگري به

بـه  ایـن صـنعت    شود.م برده مینا صنعت اقتصادي جهان
اجتمـاعی کشـورها اهمیـت     - قدري در توسـعه اقتصـادي  

اي و ریـزان محلـی، منطقـه   مدیران و برنامه کهیافته است 
 تأکیـد و بازاریابی آن فضایی ریزي ملی همواره براي برنامه

در ایـن بـین    ).1396اند (امیـر فخریـان و معینـی،    داشته
صـادي و ایجـاد تنـوع    گردشگري روستایی باعث رشـد اقت 

زایــی و افــزایش درآمــد بــراي ســاکنان فعـالیتی، اشــتغال 
و توجه پژوهشگران زیـادي را بـه خـود     شودروستایی می

                                                             
 movludian@pnu.ac.irنویسنده مسئول: *

ــرده اســت   ــب ک ــگجل ــه  چــرا؛ )129: 2012، 2(ژان از ک
عه مناطق روسـتایی  سظرفیت خوبی به منظور کمک به تو

چنـین  ایـن  ). 60: 2014، 3و همکاران (فانبرخوردار است 
هـاي   که در رابطـه بـا ظرفیـت    يا نانهیب خوشهاي دگاهدی

وجود دارند بـه دلیـل جـذاب    توسعه گردشگري روستایی 
و  (بـل  بودن نواحی روستایی در مقابل نواحی شهري است

هـا عـاملی بــراي   ایـن جــذابیت  ).562: 2015، 4نهمکـارا 
تواند در توسـعه ایـن جوامـع    جذب گردشگران است و می

                                                             
2. Zhang 
3. Fun, Chiun, Songan & Nair 
4. Bel, Lacroix, Lyser, Rambonilaza  &  Turpin. 



 1-22: صفحات/  99  زمستان/ هشتم و  سی مسلسل شماره/  دهم سال/  فضا جغرافیایی آمایش مجله                                                          2

 

البتــه  ).1439: 2011، 1(سـو د نقـش مهمـی داشـته باشـ    
هـا،  همراه با ایـن تنـوع جاذبـه    .ها متنوع استطیف جاذبه

(پـارك و  خدمات حاصل از آن نیـز متفـاوت بـوده اسـت     
هایی کـه  . میزان خدمات و زیرساخت)100: 2009، 2یون

 نکـه یاعـالوه بـر    شـود مـی  ارائهدر روستاهاي گردشگري 
ی توســعه زیــابار هــا هســتند، عامــل مهــممکمــل جاذبــه

 :1391، (رضــوانی و مــراديگردشــگري روســتایی اســت 
هـاي مـرتبط، سـه    به همین دلیل در بیشتر پژوهش ).15

هـا)  ها، طرز برخورد مردم محلی و زیرساختعامل (جاذبه
گردشـگري   یافتگیـ  توسـعه هـاي مهـم   به عنوان شـاخص 

(مطیعـی لنگـرودي و   انـد  در نظـر گرفتـه شـده    روستایی
، توسـعه گردشـگري   کنار این عوامل در. )1392همکاران، 

صورت چشمگیري به حسن نیت جامعه میزبان بستگی  به
ــرد   ــعه و عملکـ ــت از آن در توسـ ــه و حمایـ دارد و توجـ

شـود  گردشگري، امري ضروري محسوب می زیآم تیموفق
نوع رفتار مردم بـومی   .)81: 2002، 3گورسوي و همکاران(

؛ ان اسـت تعیین کننده بازگشت یا عدم بازگشت گردشـگر 
جانبــه از ضــروریات توســعه ریــزي همــهبنــابراین برنامــه
ریـزي  بـا برنامـه  توسعه گردشـگري اگـر    گردشگري است.

، یطـ یمح سـت یزمنفـی   راتیتـأث بـا   صحیح صورت نگیرد
خواهـد بـود    رو روبـه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي زیادي 

ــا حضــور    کــه جغرافیــاي طبیعــی و انســانی منطقــه را ب
پـور احمـد،   ( انـدازد به خطر مـی  تیلمسئو یبگردشگران 
بـه عنـوان   . )1395ه گلی و صفدري مـوالن،  حسینی سیا

هاي طبیعـی منـاطق گردشـگري،    مثال در رابطه با جاذبه
ها فراتر از حد مجاز و ظرفیت تحمل برداري از آناگر بهره

ها باشد توان طبیعی و به دنبال آن اقتصادي منطقـه از  آن
؛ کنـد منطقـه را مخـدوش مـی    رود و جغرافیـایی بین مـی 

بنــابراین توســعه گردشــگري جغرافیــاي کلــی منطقــه را 
جوامـع  از سـوي دیگـر در   دهـد.  دستخوش تغییر قرار می

نقش مهمـی در رفتـار آنـان     داري دینمذهب و روستایی 
کمتـر   کهکنند زندگی میدر جایی چرا که کند؛ بازي می

وبـر  بـر اسـاس گفتـه    انـد.  رنگ صنعتی را به خـود دیـده  
از  يا شـبکه مـذهب  در جوامـع روسـتایی    توان گفـت  می

آورد و مشـارکت افـراد را   مـی  به وجوداجتماعات مردم را 
                                                             
1. Su 
2. Park  &  Yoon 
3. Gursoy, Jurowski & Uysal 

: 1394ذهبـی،  ؛ 153: 2000(فوکویامـا،   کنـد بیشتر مـی 
ــژوهشدر برخــی ). 83 ــران  پ ــل ای ــاي داخ ــذهب  ،ه و م

ی عامـل مهمـی در جـذب گردشـگران     هـاي دینـ  گرایش
بـا   ).1392و همکـاران،   ان(فیروزجاییـ  شـود محسوب می

توجه به ایـن عوامـل، گردشـگران تصـویري از مقصـد در      
با رفتار روسـتاییان عجـین شـده    سازند که ذهن خود می

هـاي روسـتایی را بـا    توانـد محـیط  مـی این تصـویر   .است
بازاریابی مقاصد گردشگري پیوند دهد و به عنـوان عـاملی   

بی ري و بازاریـا مهم به منظـور مـدیریت مقاصـد گردشـگ    
؛ 2008، 4موریسـون گردشگران عمل کند (اسـتپچنکووا و  

بــا ایــن حــال در ایــران تصــویر . )227: 2009، 5دویــودي
مقصد پیوند کمرنگی با توسعه گردشگري روسـتایی دارد.  

هـاي  بررسی خارج از ایران نیز دبیات گردشگري روستاییا
د در توسـعه منـاطق   ي نقـش تصـویر مقصـ   کمی دربـاره 

درصـد   30 در ایـران  ).1998، 6هـال صورت گرفته است (
جمعیت کشور در روستاها سـاکن هسـتند کـه جمعیتـی     

گیرد. درآمـد سـرانه بـه    میلیون نفر را در بر می 25حدود 
دالر) در مقایســه بــا  1200( تــر روســتاییان نســب پــایین

ــهري  ــش ش ــد    3600( بخ ــواملی مانن ــار ع دالر)، در کن
ضـعف در  ، وابستگی به شیوه کشاورزي آبی و یسال خشک

مکانیزه بودن کشـاورزي باعـث مهـاجرت روسـتاییان بـه      
با ایـن  . )1395، نعمت الهی و همکاران( شهرها شده است

ري روسـتایی  گشـ ل شواهد نشان داده است توسعه گردحا
 و مشـکالت را بهبـود بخشـد.    مسـائل نتوانسته است ایـن  

از گردشــگري  حتــی در بعضــی منــاطق شــناخت کمــی 
در بعضی دیگر با وجـود   دارد.جود و مزایاي آن و روستایی

ــه  ــی از زمین ــه کم ــگري شــناخت آن تجرب ســازي گردش
ــود دارد. ــتایی وج ــ روس ــه من ــت از جمل اطق داراي ظرفی

اسـتان خراسـان   زبرخان در توسعه گردشگري، شهرستان 
هـاي  بـه دلیـل داشـتن ظرفیـت     است. این منطقهرضوي 

فته مقصـد  ، هر ههاي طبیعیمحیطی و اکولوژیکی، جاذبه
ــت.   ــگران اس ــال  بســیاري از گردش ــن ح ــا ای ــعیت ب وض

ها و نحوه برخورد مـردم  هاي گردشگري، جاذبه زیرساخت
کمتـر  در راه رسیدن به توسعه گردشگري روستایی  محلی
ایـن عوامـل منـابع مـورد     . بررسی قرار گرفته اسـت  مورد

                                                             
4. Stepchenkova & Morrison 
5. Dwivedi 
6. Hall 
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استفاده گردشگران هستند و بـر اسـاس رویکـرد فضـایی     
 - دشـگري پدیـده فضـایی   چـرا کـه گر   شـوند. بررسی می

فیزیکی است و به منظـور سـنجش وضـعیت گردشـگري     
مســتقیماٌ فضــاي بایســتی بــه عــواملی رجــوع کــرد کــه 

). 1396کند (حیدري ساربان، جغرافیایی را ساماندهی می
در کنـار  هـا  ها، جاذبهبه همین منظور دو عامل زیرساخت

 عـالوه بـر آن   مردم محلی بررسـی خواهنـد شـد.    برخورد
در راه  داري دیـن نقش  ،مطالعات صورت گرفتهدر ن تاکنو

کمرنگ جلـوه داده  رسیدن به توسعه گردشگري روستایی 
ادبیـات  با توجه بـه  در پژوهش حاضر بنابراین ؛ شده است

نظري مرتبط با مزایاي توسعه گردشگري و نقـش تصـویر   
شده است همـه   سعیمقصد در جذب بیشتر گردشگران، 

محلـی بررسـی    سـاکنان  داري ندیـ این عوامل را در کنار 
توانـد نقـش   کـه آیـا تصـویر مقصـد مـی     بدین گونه کند. 

هاي جذب گردشـگر (نحـوه برخـورد    میانجی بین محرك
ها) و توسعه گردشـگري  ها و جاذبهمردم محلی، زیرساخت

سـاکنان عـاملی    داري دیـن روستایی داشته باشـد؟ و آیـا   
گردشگري توسعه در راه رسیدن به  تعدیل گرو  رگذاریتأث

  آید؟ روستایی به حساب می
بــر اســاس بیانیــه ســازمان جهــانی : نظــري ادبیــات

توســعه گردشــگري در منــاطق  ،)1993( 1گردشــگري
روستایی و شهري داراي دو جنبـه حفاظـت از محـیط    

رو از ایـن و میراث فرهنگی جوامع است. زیست و منابع 
گردشگري باید با سیاست مشخص و مـدونی بـه اجـرا    

بتواند حرکت امید بخشی را در توسـعه همـه    درآید تا
عـالوه بـر آن   جانبه فضاهاي جغرافیایی تضمین کنـد.  

 در جانبـه  همـه  پیشـرفتی  گردشگري روستایی توسعه
 است اسیــسی فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی، هايزمینه

روستایی،  ی از مصرفبه عنوان شکلی مهم تواندمیکه 
مفهوم تصویر  دهد تااجازه می ریزان گردشگريبرنامهبه 

تصویر ). 155 :2006 ،2تر درك کنند (بلبه روستایی را
گیري گردشـگر همـراه    مقصد با فرآیند پیچیده تصمیم

جـا  ملمـوس، در این است. بر خـالف دیگـر محصـوالت    

                                                             
1. World Tourism organization 
2. Bell 

ه توانند تا زمانی که مقصـد سـفر نکـرد   گردشگران نمی
 3باشند از تصمیم خود مطمئن شوند (ایباي و همکاران،

ــارتنر55 :1999 ــه   ).16 :1898، 4؛ گ تصــویر مقصــد ب
کنـد  در بر انگیختن گردشگر عمـل مـی  عنوان محرکی 

ــویی ( ــفیدانی و عم ــوچی، اس ــاکی بل ). 60 :1394، اوج
ــههمچ ــش،   نــین ب ــراد از دان عنــوان نمــایش ذهنــی اف

ــی یــک مقصــد خــاص تعریــف   احساســات و درك کل
 شود. نویسندگان زیادي اثر تصویر مقصد در انتخاب می
اند (ملکـی و همکـاران،   صد را مورد مطالعه قرار دادهمق

تصویر مقصد فرآیند مدیریتی در صـنعت   .)13 :1394
شـود کـه در دو سـطح اساسـی     گردشگري شناخته می

نقش دارد: نقش تصویر مقصد بر نگرش مردم و سیستم 
ها و ابزاري براي سنجش رفتار ذینفعانی که ارزیابی آن

د گردشگري هستند (نعمت ر مشارکت در مقصخواستا
هـاي پیشـین   پـژوهش ). 159 :1395الهی و همکاران، 

انـداز هـویتی    تصویر مقصد مناطق روستایی را از چشم
تواند به دو بخش که می اندمقصد مورد مطالعه قرار داده

بازنمایی اجتماعی و فرهنگی  -1موضوعی تقسیم شود: 
) و نـام و نشـان (برنـد    )250 :2006، 5مقصد (فراسـت 
، 7اسکینر؛ گریوز و 723 :2002، 6(کایی مقاصد روستایی

بررسی آن با توجه به رفتار  -2 ،)506 :2010، 7اسکینر
بازار گردشگري روستایی (چن و  يبند بخش گردشگر و

؛ )135 :2008، 9گونزالز؛ لوریرو و 265 :1999، 8کرسترر
نابراین تصویر مقصد روستایی بازتاب هویتی اجتماعات ب

دهد ها نشان میالوه بر آن پژوهشعروستایی هستند. 
و ارزش عنـوان هویـت    در مقاصد روستایی مـذهب بـه  

 ياوریـ (کنـد  روستاها عمل میادراك شده گردشگران 
ــوهر ــاران،  گـ ــی از   ).17 :1396و همکـ ــذهب یکـ مـ

ترین نهادهاي اجتماعی است و و گسترده نیرگذارتریتأث
ي افراد ها و رفتارهاها ارزشبر نگرش يتوجه ا قابل تأثیر
سطح فردي و اجتماعی دارد (علویجـه و همکـاران،   در 

1396: 119 .(  

                                                             
3. Eby, Molnar & Cai, 
4. Gartner 
5. Frost 
6. Cai 
7. Greaves & Skinner 
8. Chen & Kerstetter 
9. Loureiro & González 
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  : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

  
عنوان محرك مهمی در سفر افـراد   همواره به داري دین

کـه   ییآنجـا و از  )2006، 1وال و ماتیسـون (بوده است 
 -یفرهنگـ  ماهیـت نـوازي  صنعت گردشگري و مهمـان 

و  نیز با قومیت داري دینعامل بایستی دارد، جغرافیایی 
ــاي  ــو  جغرافی ــی ش ــده و بررس ــد زده ش ــردم پیون د م

 داري دینعالوه بر آن  .)2010، 2و همکاران سون(استفن
به عقاید افراد، نقشـی مهمـی در رفتـار     یده جهت که

(اد و  داردها و انتخاب مقصد گردشگري آنها خرید آن
ــوهري ــ). 2015، 3گ ــلمانان و  ب ــار مس ــه آم ــاهی ب ا نگ

توان دریافـت کـه منطقـه آسـیا     هاي اسالمی میکشور
هاي فراوانی به منظور توسعه گردشـگري  داراي قابلیت
درصد مسلمانان جهان در منطقه  61(باشد اسالمی می

ها در خاورمیانه و درصد آن 20آسیا اقیانوسیه و حدود 
کشور  10ان کنند. از میمنطقه شمال آفریقا زندگی می

اول جهان که بیشترین تعداد مسـلمان در آن زنـدگی   
کشور در منطقه آسیا واقع شده است ولی با  5کنند می

درصد درآمد جهانی گردشگري به  10این حال کمتر از 
ــاص دارد   ــالمی اختص ــورهاي اس ــاوري گکش ــر و (ی ه

مطالعات نشان داده است در کنار  ).2 :1396همکاران، 
 انتخاب مقصد در کشورهاي مسلمان، عوامل جغرافیایی

تواند نقش مهمی می داري دینعوامل اجتماعی همچون 
و در این راستا  ها داشته باشد.گیري ذهنی آندر جهت

تـوان بـه   تنها نمـی  ،در راه توسعه گردشگري روستایی
بررسـی و  رافیایی مقصد سـفر تکیـه کـرد و    عوامل جغ

                                                             
1. Wall & Mathieson 
2. Stephenson, Russell & Edgar 
3. Eid & El-Gohary 

اجتمـاعی   ترکیب عوامـل بازاریـابی (تصـویر مقصـد) و    
در ادامـه بـه   ). 2013، 4) ضـروري اسـت (اد  داري دین(

  شود.هاي انجام شده پرداخته میبررسی برخی پژوهش
  

  پیشینه پژوهش
هاي مذهبی نقـش مهمـی در کشـورهایی    گرایش 

مایالت اسالمی مانند ایران دارند، جایی که تفکرات و ت
ــب اســت. ــازار گردشــگري اســالمی اقتضــائات و   غال ب
نادیـده گرفـت   آن را توان ی دارد که نمیفرهنگ خاص

ــماعیل ( ــاتور و اس ــا    .)2014، 5ب ــز ب ــران نی ــور ای کش
هـاي  توانـد از فرصـت  گیري از ایـن پتانسـیل مـی    بهره

موجود استفاده نمـوده و در جهـت جـذب گردشـگران     
هـاي پیشـین کـه دربـاره توسـعه      پـژوهش  اقدام کند.

ــر    گردشــگري روســتایی انجــام شــده اســت بیشــتر ب
انـد.  داشـته  تأکیدهاي ساختاري توسعه روستایی  عامل

، تعامالت میزبان هازیرساختها، عواملی همچون جاذبه
هـا، بـراي توسـعه گردشـگري     که توجه به آن و مهمان

در پژوهش حاضر در کنار ایـن   روستایی ضروري است.
ــوم تصــویر مقصــد و    ــده اســت مفه ــعی ش ــل س عوام

در ادبیـات   هـاي اخیـر و  اسالمی که در سال داري دین
پژوهشی بازاریـابی و گردشـگري توجـه زیـادي بـه آن      

بررسی شوند. با توجـه بـه نتـایجی     زمان هم شده است
توسعه روسـتایی  توان خواهد آمد بهتر می به دستکه 

مفاهیمی همچون تصویر مقصـد و  ریزي کرد و را برنامه
 1را با جوامع روستایی پیونـد زد. در جـدول    داري دین

                                                             
4. Eid 
5. Battour & Smsail 

H6 

H6 
H6  

 گردشگري توسعۀ

برخورد مردم  نحوة 
 محلی

 هاي منطقهجاذبه

 هاي منطقهزیرساخت

 تصویر مقصد

 ساکنان يدار نید

 
H1  

H2 

H3 

H5 
H4  

H5 
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  آورده شده است.هاي انجام شده با موضوع پژوهش پژوهش اي ازخالصه
  

  هاي انجام شدهاي از پژوهشخالصه: 1جدول 
  نتایج پژوهش  عنوان مقاله  پژوهشگران

یاوري گهر، 
ابراهیمی و بهبودي 

  1396، لو یسیع

 رضایت بر زیارتی مقصد شده ادراك ارزش تأثیر
 نقش گرفتن نظر با در مسلمان خارجی گردشگر

  اسالمی داري دین

مثبت داشته و به توسعه گردشگري  تأثیربر رضایت گردشگران  داري دین
تجهیز کردن مقاصد گردشگري با شواهد فیزیکی  کند.روستایی کمک می

ها) در جذب گردشگران ها، هتلاسالمی (همچون قرآن در نمازخانه
  .مثبتی دارد تأثیرکشورهاي مسلمان 

  1394ذهبی، 

و سرمایه  داري دینطه میان راب تأثیربررسی 
اجتماعی بر میزان نشاط اجتماعی در میان 
گردشگران مذهبی ایرانی (مورد مطالعه شهر 

  مشهد)

عالوه بر کمک به نشاط جوامع بومی، رابطه مستقیمی با  داري دینمتغیر 
باشند، میزان سرمایه  دارتر نیدسرمایه اجتماعی دارد. هر چه ساکنان محلی 

  مثبت دارد. تأثیرر است و در رفتارهاي اجتماعی مردم محلی اجتماعی باالت

و  این یمیرح
  1393همکاران، 

صادرات نامریی کاالها و خدمات گردشگري  تأثیر
 یذهنتصویر  تعدیل گريبر اشاعه فرهنگ (نقش 

  مقصد گردشگري)

این پژوهشگران به بررسی نقش تصویر ذهنی بر اشاعه فرهنگ ایرانی 
در اشاعه  یدست عیصناسوغات و  نسبت بهب نقش بیشتري اند. مذهپرداخته

فرهنگ ایران نقش داشته است و تصویر ذهنی این اشاعه فرهنگ بومی را 
  تعدیل کرده است.

شفیعا و همکاران، 
1395  

تبیین مفهوم معنویت در گردشگري با استفاده از 
  تحلیل محتوا، مطالعات مدیریت گردشگري

نویت در گردشگري با استفاده از روش گرند این پژوهشگران به بررسی مع
تر از اند و به این نتیجه رسیدند که مفهوم معنویت گستردهتئوري پرداخته

تواند از تقابل با مذهب است و اعتقاد دارند حتی اگر فردي بی دین باشد می
  افراد دیگر (تقابل گردشگر و میزبان) روح و قلب خود را ارتقا دهد.

و مطیعی لنگرودي 
  1392همکاران، 

توسعه گردشگري در نواحی روستایی  یسنج امکان
بخش تخت سلیمان گردشگران (از دیدگاه 

  شهرستان تکاب)
  

در این پژوهش بدون اشاره به نقش تصویر مقصد و مذهب به این نتیجه 
ي هاي گردشگري در بخش تخت سلیمان، نحوه رسیدند که بین تنوع جاذبه
وجود  يا مالحظه قابلباط با گردشگران رابطه برخورد مردم محلی در ارت

  دارد.

حسنوند و حسنوند، 
1390  

گردشگري روستایی و آثار آن بر  یسنج امکان
بررسی موردي منطقه کهمان در ( ییروستاتوسعه 

  شهرستان سلسله)

کهمان  منطقهدر  یطیمح ستیزضمن بررسی آثار اقتصادي، اجتماعی و 
ها را باعث گسترش توسعه گردشگري استان لرستان، افزایش زیرساخت

  دانند.روستایی می

اسالمی در رابطه بین ارزش درك  داري دیننقش   2015اد و گوهري، 
  شده و رضایت گردشگران

نفر گردشگر مسلمان با استفاده از  537پژوهشگران در این مطالعه با نمونه 
ي مذهبی هامدل معادالت ساختاري، به این نتیجه رسیدند که درك گرایش

ساکنان محلی نقش مهمی در رضایت گردشگران و رفتارهاي سودمند آنان 
  دارد.

  شود.ها به صورت زیر آورده میبا توجه به هدف و ادبیات پژوهش فرضیه 
H1 :دارد. مثبت و قابل توجه تأثیرو توسعه گردشگري  تصویر مقصدبر  برخورد مردم محلی نحوه  
H2 :تصویر مقصد دارد.بر  مثبت و با اهمیت تأثیرهاي نمونه اهاي گردشگري روستهجاذب 
H3 :دارد.و توسعه گردشگري بر تصویر مقصد  مثبت و قابل توجه تأثیر هازیرساخت 
H4 : توسعه گردشگري روستایی دارد. برتصویر مقصد 
H5نطقه با توسعه گردشگري روستایی دارد.هاي مهاي منطقه و زیرساخت: تصویر مقصد نقش میانجی بین نحوه برخورد مردم محلی، جاذبه 
H6 :کندتعدیل می توسعه گردشگري روستایی ها را باهاي منطقه و زیرساخت، جاذبهنحوه برخورد مردم محلی ساکنان شدت رابطه بین داري دین.  

  آورده شده است. 1به منظور درك بهتر روابط، مدل مفهومی در شکل 
  

  محدوده و قلمرو پژوهش
واقـع   استان خراسان رضـوي در  برخانز شهرستان
در جنـوب شـرقی بخـش     ایـن شهرسـتان  شده اسـت.  

هـا و  مرکزي نیشابور قرار گرفته اسـت و داراي زیبـایی  
از نقاط مختلف ایـران را دارد.  ظرفیت پذیرش گردشگر 

شهرسـتان  نزدیکـی بـه   زبرخان با توجه بـه   شهرستان
نیشابور و گردشگري پـذیر بـودن شهرسـتان نیشـابور،     

در ایـن شهرسـتان بهـره     يجـوار  همتواند از مزیت می
  ببرد.
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  )1396هاي کشور، درگاه ملی آمار، (منبع: نقشه دهستانمحدوده مورد مطالعه  :2شکل 
  

  پژوهشروش 
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توصـیفی و از منظـر   
ــژوهش   مخاطبــان، کــاربردي اســت. جامعــه آمــاري پ

بـازه زمـانی بهـار و    زبرخـان در   شهرسـتان گردشگران 
است. حجم نمونـه بـا اسـتفاده از     1396تابستان سال 

گردشگر بوده است. گردشگران بـا   385جدول مورگان 
گیري در دسترس انتخاب شدند  استفاده از روش نمونه

 ســؤاالتنامـه توســط آنـان تکمیــل گردیـد.    و پرسـش 
اسـت کـه    پرسـش  33شـامل   نامـه پرسـش اختصاصی 

هـاي سـنجش متغیرهـا     اخصمرتبط بـا معیارهـا و شـ   
 نامـه اسـتاندارد  پژوهش و با اسـتفاده از چنـد پرسـش   

نامـه  هاي پرسـش گویه 2در جدول  طراحی شده است.
  ها آورده شده است.به همراه منبع آن

 
  نامههاي پرسشگویه :2 جدول

غیر
هاگویه مت بع 
 من

لی
مح

دم 
 مر

ورد
رخ

وه ب
ي منطقه زبرخان تا چه میزان رضایت دارید؟روستاها از رفتار و برخورد متقابل ساکنان نح  

اده
ر ز

نجا
ی (

 اله
مت

، نع
13

95
(

 

 از رفتار و برخورد مسئولین محلی و متولیان گردشگري تا چه میزان رضایت دارید؟
 تا چه میزان گفتگو و تعامل با مردم محلی باعث افزایش آگاهی عمومی شما شده است؟

اند؟لی حقوق اولیه شما را در روستاها رعایت کردهبه نظر شما تا چه میزان مردم مح  
دانید؟تا چه میزان روستاهاي منطقه زبرخان را براي تفریح و استراحت مناسب می  
 دانید؟تا چه میزان روستاهاي منطقه زبرخان را براي تعطیالت آخر هفته مناسب می

ذبه
جا

 
طقه

 من
اي

ه
 

است؟ رگذاریتأثهاي تاریخی قه زبرخان داراي جاذبهبه نظر شما تا چه میزان روستاهاي منط  

اده
ر ز

نجا
ی (

 اله
مت

، نع
13

95
(

 

هاي تاریخی و فرهنگی روستاهاي منطقه زبرخان در جذب گردشگر مهم است؟تا چه میزان جاذبه  
و تولیدات روستایی جذاب است؟ یدست عیصنامنطقه زبرخان داراي  يروستاهاتا چه میزان   

براي گردشگران است؟ رگذاریتأثهاي ورزشی ن روستاهاي منطقه زبرخان داراي جاذبهتا چه میزا  
است؟ مؤثرتا چه میزان مناظر روستایی و شکل بافت روستاها در جذب گردشگران   

است؟ مؤثربه نظر شما رفتارها و آداب و رسوم مردم محلی چقدر در جذب گردشگران   

طقه
 من

خت
رسا

 زی

ها رضایت دارید؟ها و غذاخوريپذیرایی و کیفیت غذا در رستوران تا چه میزان از  

ي (
راد

و م
ی 

ضوان
ر

13
91

(
 

شود؟می نیتأمامنیت مورد نیاز گردشگران تا چه میزان   
هاي پزشکی مورد نیاز گردشگران تا چه میزان رضایت دارید؟از خدمات بهداشتی و درمانی و فوریت  

تا چه میزان کافی و قانع کننده است؟ شگرانگردو راهنمایی  یرسان اطالع  
تا چه میزان از امکانات اقامتی راضی هستید؟ هااي و یا ویال و هتلدر صورت استفاده از منازل شخصی اجاره  
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 از نرخ کرایه حمل و نقل و دسترسی آسان و سریع به وسایل حمل و نقل تا چه میزان رضایت دارید؟

صد
 مق

ویر
تص

 

هاي گردشگري داشته است؟زان این شهر جذابیتتا چه می  
ن 

رتی
و ما

ی 
 برل

ش
ژوه

پ
)

20
04

(
 

هاي فرهنگی است؟تا چه میزان روستاهاي منطقه زبرخان داراي بناهاي و مجموعه  
 تا چه میزان امکانات خرید و فروشگاهی در روستاها وجود دارد؟

 تا چه میزان روستاها داراي آب و هواي مطبوع است؟
است؟ به فردهاي طبیعی و منحصر تا چه میزان روستاهاي منطقه زبرخان داراي جذابیت  

ین
د

 
ري

دا
 

نان
ساک

دهید؟تا چه میزان در زندگی شخصی خود به مذهب اهمیت می   
 تا چه میزان اسالم به شما در زندگی بهتر کمک کرده است؟

ي (
وهر

و گ
اد 

20
15

(
 

کند؟به شما کمک میتا چه میزان معتقد هستید خداوند   
آورید؟تا چه میزان نمازهاي روزانه خود را به جا می  
خوانید؟تا چه میزان نمازهاي روزانه خود را به موقع می  

ري
شگ

گرد
عه 

وس
زایی در روستاها شده است؟به نظر شما گردشگري تا چه میزان باعث اشتغال ت  

ند 
سنو

و ح
ند 

سنو
ح )

13
90

اده
ارز

 نج
) و

و  
ران

مکا
ه

 )
13

96
(

 

چه میزان امکانات تفریحی و سرگرم کننده در روستاهاي زبرخان ایجاد کرده است؟ تا گردشگري  
 گردشگري تا چه میزان کیفیت زندگی مردم را بهبود بخشیده است؟

بوده است؟ مؤثرگردشگري تا چه میزان در ارتقا سطح استانداردهاي زندگی   
یش درآمد روستاییان شده است؟گردشگري تا چه میزان باعث افزا  

  
  نامه و روایی و پایایی ساختار پرسش :3جدول 

 انحراف معیار میانگین آلفاي کرونباخ KMO پایایی مرکب AVE  متغیر

برخورد  نحوه  
 مردم محلی

623/0 کلی  908/0  865/0  878/0  9/2  739/0  
624/0 گروه اول  908/0  843/0  879/0  23/3  612/0  
526/0 گروه دوم  868/0  845/0  862/0  7/2  738/0  

هاي منطقهجاذبه  
612/0 کلی  904/0  856/0  873/0  33/3  791/0  

627/0 گروه اول  909/0  81/0  881/0  62/3  703/0  
524/0 گروه دوم  868/0  852/0  821/0  15/3  785/0  

هاي زیرساخت
 منطقه

716/0 کلی  938/0  865/0  921/0  84/2  802/0  
726/0 گروه اول  94/0  832/0  925/0  144/3  699/0  
641/0 گروه دوم  914/0  87/0  892/0  67/2  808/0  

 تصویر مقصد
 

682/0 کلی  914/0  852/0  883/0  23/3  804/0  
686/0 گروه اول  915/0  831/0  885/0  488/3  768/0  
644/0 گروه دوم  90/0  845/0  862/0  09/3  789/0  

ساکنان داري دین  
683/0 کلی  915/0  864/0  884/0  63/2  854/0  

423/0 گروه اول  877/0  567/0  784/0  538/3  451/0  
363/0 گروه دوم  824/0  742/0  769/0  096/2  51/0  

 توسعه گردشگري
734/0 کلی  932/0  825/0  909/0  877/2  831/0  

745/0 گروه اول  936/0  81/0  914/0  069/3  812/0  
703/0 گروه دوم  922/0  82/0  894/0  756/2  821/0  

  
به منظـور تعیـین پایـایی ابـزار مـورد اسـتفاده، از       
ــتگار و    ــتفاده شــد (رس ــی اس ــازگاري درون بررســی س

ــاران،  ــازگاري  707 :1394همک ــل س ــه و تحلی ). تجزی
ــه شــاخص      ــنهادي مقایســه س ــی از روش پیش درون
سازگاري پایـایی مرکـب، آلفـاي کرونبـاخ و میـانگین      

) با 1396واریانس استخراج شده (نجارزاده و همکاران، 
-1988:94 1یک مقدار بحرانـی (بـاگوزي و همکـاران،   

هـاي   ) ضـرایب شـاخص  3کند. جدول ( ) پیروي می74
دهد. تمامی ضرایب پایایی  سازگاري درونی را نشان می

                                                             
1. Bagozzi & YI 
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ــی   ــیش از حــد بحران ــالی،  7/0مرکــب ب ) و 1978(نون
را شـامل   5/0تمامی ضرایب آلفـاي کرونبـاخ بـیش از    

ن بیـان نمـود کـه پایـایی     تـوا  انـد. در نتیجـه مـی    شده
گیــري در حــد قابــل قبــولی اســت.  هــاي انــدازه مــدل

متغیرها در جدول دو گـزارش   KMOچنین مقادیر  هم
گیـري بـراي متغیرهـاي     شده است بیانگر کفایت نمونه

  پژوهش است.

  
  )منبع: پژوهشگران(هاي تحقیق ضرایب استاندارد و اعداد معناداري و درصد ساخت پرسش :4جدول 

  مدل گروه دوم  مدل گروه اول  مدل اصلی  گویه  یرمتغ
  عدد  ضریب  عدد  ضریب  عدد  ضریب

نحوه برخورد مردم 
  محلی

PE1 68/0  6/14  7/0  2/15  5/0  9/5  
PE2  67/0  47/14  66/0  2/14  59/0  25/7  
PE3  77/0  35/17  76/0  05/17  68/0  58/8  
PE4  7/0  17/15  68/0  83/14  7/0  96/8  
PE5 78/0  08/18  79/0  15/18  72/0  39/9  
PE6  83/0  37/19  84/0  9/19  76/0  98/9  

  هاي منطقه جاذبه

AT1  67/0  35/14  62/0  14/13  72/0  36/9  
AT2  77/0  29/17  74/0  37/16  77/0  16/10  
AT3  79/0  96/17  83/0  34/19  66/0  32/8  
AT4  75/0  82/16  81/0  71/18  61/0  54/7  
AT5  73/0  12/16  78/0  67/17  6/0  41/7  
AT6  68/0  5/14  7/0  41/15  55/0  64/6  

  هاي منطقه زیرساخت

ST1 71/0  87/15  75/0  07/17  55/0  96/6  
ST2 75/0  31/17  74/0  98/16  69/0  38/9  
ST3 78/0  27/18  77/0  84/17  79/0  17/11  
ST4 81/0  08/19  85/0  79/20  7/0  43/9  
ST5 9/0  57/22  89/0  32/22  89/0  58/13  
ST6 9/0  9/22  89/0  46/22  9/0  88/13  

  تصویر مقصد

IM1 79/0  01/18  79/0  14/18  74/0  95/9  
IM2 84/0  96/19  83/0  58/19  85/0  23/12  
IM3 81/0  8/18  85/0  25/20  73/0  8/9  
IM4 76/0  12/17  76/0  3/17  74/0  88/9  
IM5 67/0  5/14  65/0  01/14  67/0  73/8  

  ساکنان داري دین

RE1 73/0  01/16  39/0  76/6  27/0  63/2  
RE2 82/0  03/19  64/0  59/11  41/0  02/4  
RE3 74/0  55/16  51/0  15/9  32/0  1/3  
RE4 83/0  26/19  71/0  83/12  61/0  54/5  
RE5 77/0  4/17  53/0  4/9  64/0  77/5  

  توسعه گردشگري

DE1 69/0  3/15  67/0  74/14  7/0  48/9  
DE2 72/0  3/16  72/0  25/16  7/0  44/9  
DE3 77/0  79/17  78/0  26/18  73/0  96/9  
DE4 91/0  32/23  93/0  9/23  9/0  66/13  
DE5 93/0  19/24  95/0  97/24  91/0  98/13  

  
سـنجش روایـی ابـزار سـنجش از طریـق روایـی       

مقادیر محاسبه شـده   و واگرا صورت گرفت. همگرا
) به نمایش 3براي متغیرهاي پژوهش در جدول (

انگین واریانس استخراج شده اند. مقادیر می درآمده
گرایـی متغیرهـاي اصـلی     نشان دهنده اعتبار هـم 

). روایی واگرا 13پژوهش است (ملکی و همکاران، 
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(افتراقی) یک مفهـوم تکمیـل کننـده اسـت و در     
دو معیار براي آن مطرح  PLSسازي مسیري  مدل

 و آزمـون بـار عرضـی.    الرکـر  - است: معیار فورنل
کند که یـک متغیـر    ان میالرکر بی - معیار فورنل

هـاي سـایر متغیرهـاي     باید در مقایسه بـا معـرف  
هـاي   مکنون، پراکندگی بیشتري را در بین معرف

هر متغیر  AVEخودش داشته باشد. از نظر آماري 
مکنون باید بیشتر از باالترین توان دوم همبستگی 
آن متغیر با سایر متغیرهاي مکنون باشد. با توجه 

) روایـی واگـراي متغیرهـاي    3به نتـایج جـدول (  
یــک معــرف  هرگـاه پـژوهش مــورد تأییـد اســت.   

همبستگی بـاالتري بـا سـایر متغیرهـاي مکنـون      
باشـد،   داشـته نسبت به متغیر مکنون متنـاظرش  

بایــد در تناســب مــدل تجدیــد نظــر کــرد (آذر و 
ــاران،  ــاکی از . )162- 166: 1392همک ــایج ح  نت

امه) نپایایی و روایی مناسب ابزار سنجش (پرسش
هــاي پــژوهش از  اسـت، در بخــش بعــدي فرضــیه 

  شود. طریق مدل معادالت ساختاري بررسی می
متغیرهـاي تحقیـق    يدییـ تأاملی نتایج تحلیـل عـ  

 گیري مناسـب و  اندازه هاي مدلهمه که  دهد مینشان 
 از معناداري خوبی برخـوردار هسـتند   هاي پرسش همه

) 3). مقادیر واریانس استخراج شـده جـدول (  4(جدول 
هستند و نیـز پایـایی    5/0که همگی در سطح باالتر از 
دهنـده   هستند)، نشـان  7/0مرکب (که همگی باالتر از 

گیري کلیـه متغیرهـاي اصـلی     این است که مدل اندازه
پـژوهش از بـرازش مطلـوبی برخـوردار اسـت و اعتبـار       

ها بـه متغیرهـاي اصـلی پـژوهش در      گرایی شاخص هم
ي آزمون فرضیات از مـدل  باالیی است. برا نسبتاًسطح 

 افزار لیـزرل (تحلیـل مسـیر)    معادالت ساختاري در نرم
  استفاده شد.

  
  هاي پژوهشیافته

دهد میان  ) نشان می5که نتایج جدول ( طور همان
تمامی متغیرهـاي تحقیـق ارتبـاط دو بـه دو مثبـت و      
ــاداري وجــود دارد. مقــادیر میــانگین واریــانس      معن

گرایی متغیرهـاي   بار همدهنده اعت استخراج شده نشان
چنین روایی واگـراي متغیرهـا    اصلی پژوهش است. هم

میانگین واریـانس  از نظر آماري جذر است.  تأییدمورد 
استخراج شده هر متغیر مکنون باید بیشتر از بـاالترین  
 همبستگی آن متغیر با سایر متغیرهـاي مکنـون باشـد   

  ).145 :1394(رفیعی و همکاران، 

  

  )منبع: پژوهشگران(ط میان متغیرهاي تحقیق همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباضریب  :5جدول 
  6  5  4  3  2  1    متغیر

  ي برخورد نحوه
  مردم محلی

            789/0  همبستگی
            معناداري

          782/0  355/0  همبستگی  هاي منطقهجاذبه
          000/0  معناداري

        846/0  487/0  463/0  همبستگی  هاي منطقهزیرساخت
        000/0  000/0  معناداري

      825/0  314/0  351/0 393/0  همبستگی  تصویر مقصد
      000/0  000/0 00/0  معناداري

    826/0  344/0  5/0  501/0  433/0  همبستگی  ساکنان داري دین
    000/0  000/0  000/0  000/0  معناداري

  856/0  547/0  267/0  533/0  413/0  405/0  همبستگی  توسعه گردشگري
  000/0  000/0  000/0  000/0  000/0  معناداري

  درصد 0,01ح خطا در سط معنادار: **
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  استاندارددر حالت ضرایب اصلی بررسی مدل  :3شکل 
  

ــژوهش ( ــیات پ ــدلبررســی فرض ــادالت م  مع
یک نوع از روابط بین متغیرهـاي مکنـون   : )ساختاري

در مدل معادالت ساختاري از نوع اثـر مسـتقیم اسـت.    
هـاي   اثر مستقیم در واقع یکی از اجزاي سـازنده مـدل  

داري را میان دو  معادالت ساختاري است و رابطه جهت
 تـأثیر دهد. این نـوع اثـر بیـان کننـده      متغیر نشان می

خطی علی فرض شده یک متغیر بر متغیر دیگر اسـت.  
ان یـک  یـ ماي را  مدل، هر اثـر مسـتقیم رابطـه   در یک 

کنـد؛   ن میقل مشخص و بیامتغیر وابسته و متغیر مست

البته یک منغیـر وابسـته در یـک اثـر مسـتقیم دیگـر       
تواند متغیر مستقل باشـد و بـرعکس (دهدشـتی و     می

مــدل ســاختاري روابــط میــان    ). 1396همکــاران، 
کنـد. در مـدل    هاي برونزا و درونزا را بررسی می مکنون

، )1PEمــردم محلــی ( نحــوه برخــورد هــايزیــر متغیر
هـاي منطقـه    ) و زیرسـاخت 2ATقـی ( هـاي منط  جاذبه

)3ST(  تصـویر   مستقل هستند. متغیـر زا و  برونمکنون
گــر و متغیــر  زا و میــانجی ) مکنــون درون4IM(مقصــد 

ــون درونDE5توســعه گردشــگري ( زا و وابســته  ) مکن
  است.

                                                             
1. People 
2. Attraction 
3. Infrastructure 
4. Destination Image 
5. Development 



  11                                                                                                                                                                              نو همکارا انیمولود يهاد

 

  
  

  اعداد معناداريدر حالت اصلی بررسی مدل  :4شکل 
  

  برازش مدل، منبع: پژوهشگران يها شاخصافزار لیزرل و  بررسی روابط نرم :6جدول 
  نتیجه  معناداري ضریب استاندارد  فرض

  تأیید  72/3  21/0  نحوه برخورد مردم محلی بر تصویر مقصد
  نشده تأیید  31/1  07/0  نحوه برخورد مردم محلی بر توسعه گردشگري

  تأیید  43/5  32/0  هاي منطقه بر تصویر مقصد جاذبه
  تأیید 8/4  30/0  منطقه بر تصویر مقصد يها رساختیز

  تأیید  64/5  36/0  منطقه بر توسعه گردشگري يها رساختیز
  تأیید  16/5  32/0  تصویر مقصد بر توسعه گردشگري

 تأیید  45/4  0672/0  تصویر مقصد در رابطه نحوه برخورد و توسعه گردشگري گري میانجی
 تأیید  055/5  1024/0  هاي منطقه و توسعه گردشگري اذبهتصویر مقصد در ج گري میانجی

 تأیید  461/4  096/0  هاي منطقه و توسعه گردشگري تصویر مقصد در رابطه زیرساخت گري میانجی

هاي برازش و  شاخص
  مقادیر استاندارد

 X2/df RMSEA1 RMR2 NFI3 NNFI4 CFI5 GFI6 AGFI7 
 8/0 83/0 97/0 96/0 95/0 052/0 077/0  34/3 مقادیر

 8/0< 8/0< 9/0< 9/0< 9/0< > 08/0 > 1/0 >5 استاندارد

                                                             
1. Root Mean Square Error of Approximation 
2. Root Mean Square Residual 
3. Normed Fit Index 
4. Non - Normed Fit Index 
5. Comparative Fit Index 
6. Goodness of Fit Index 
7. Adjusted Goodness of Fit Index 
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کلی میزان معناداري بر اساس نقاط بحرانـی  طور به
ترتیب که چنانچه  شوند. بدین تعیین می -96/1و  96/1

از  تـر  کوچـک  ای 96/1میزان ضریب معناداري بیشتر از 
باشد فرض صفر مورد پذیرش و وجود رابطه بـا   -96/1

هـاي   . به منظـور بررسـی آزمـون   شود یمت تأیید اهمی
ستفاده شده که نتایج آن گري از آزمون سوبل ا میانجی

نتایج بررسی فرضیات در در جدول زیر ارائه شده است. 
  ) ارائه شده است.6( در جدولافزار لیزرل  نرم

به منظور بررسی بـرازش مـدل مفهـومی از هشـت     
ل هر شـاخص  شاخص متداول به همراه مقدار قابل قبو

، (هـایر  پیشنهاد شده در تحقیقات گذشته استفاده شد
. در مورد تناسب )204 :1998، اندرسون، تاتهام و بلک

هـا نگریسـته شـود و     مدل بایستی به تمـامی شـاخص  

پایین بودن یک یا چند شاخص، به معناي عدم تناسب 
در رابطه که آیا دینداري  براي بررسی این مدل نیست.

دارد، از  تعدیل گريثر گذار است و نقش بین متغیرها ا
ــی در   ــرد مقایســه گروه ــدلرویک ــاز م ــادالت  يس مع

. دلیـل  لیزرل استفاده شـده اسـت   افزار نرمبا ساختاري 
استفاده از این روش بررسی اثر این متغیـر بـر تمـامی    

بـر   کننـدگان  مشـارکت روابط است. براي ایـن منظـور   
) و 3شـتر از  به دو گروه بـاال (بی  متغیر دینداري اساس

در گـروه   147) تقسیم شدند. تعـداد  3پایین (کمتر از 
نفر در گـروه دوم (زیـاد) قـرار     238اول (کم) و تعداد 

گرفتند. مباحث مربوط بـه روایـی و پایـایی در جـدول     
قـرار گرفـت. در زیـر بـه بررسـی       تأییدیک و دو مورد 

  همبستگی متغیرها در دو گروه خواهیم پرداخت.
  

  )پژوهشگران منبع:(هاي مختلف  در گروه بررسی ارتباط میان متغیرها یرسون جهتپ همبستگیب ضری: 7جدول 

 گروه دوم  گروه اول متغیر
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

برخورد  نحوه
 مردم محلی

 همبستگی
789/0  

     
725/0  

     
           معناداري

هاي جاذبه
 منطقه

333/0 همبستگی  
791/0  

    333/0  
73/0  

    
000/0 معناداري      000/0      

ها زیرساخت
 ي منطقه

496/0 همبستگی  493/0  
852/0  

   496/0  493/0  
801/0  

   
000/0 معناداري  000/0     000/0  000/0     

 تصویر مقصد
415/0 همبستگی  504/0  539/0  

828/0  
  415/0  504/0  539/0  

814/0  
  

000/0 معناداري  000/0  000/0    000/0  000/0  000/0    
 داري دین

 ساکنان
207/0/0 همبستگی  167/0  163/0  324/0  

65/0  
 207/0/0  167/0  163/0  324/0  

602/0  
 

001/0 معناداري  008/0  01/0  000/0   001/0  008/0  01/0  000/0   
توسعه 

 گردشگري
411/0 همبستگی  461/0  547/0  533/0  178/0  

863/0  
411/0  461/0  547/0  533/0  178/0  

838/0 000/0 معناداري   000/0  000/0  000/0  005/0  000/0  000/0  000/0  000/0  005/0  
  درصد 0,05ح خطا در سط معنادار:  ** 

 
هـا   هاي معـادالت سـاختاري در گـروه    در زیر مدل
ایـن   تعـدیل گـري  بـراي بررسـی اثـر    ارائه شده است. 

ورت صـ  متغیر، ابتدا مدل تحقیق براي هر دو گـروه بـه  
 اجـرا شـد. سـپس، بـا اسـتفاده از      افزار نرمجداگانه در 

توسعه ). 2000( 1فرمول تی که توسط کیل و همکاران
و میـزان اثـر    یکننـدگ  لیتعـد داده شد، معناداري اثـر  

  این متغیر مورد بررسی قرار گرفت. تعدیل گري

                                                             
1. Keil et al 
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  استاندارددر حالت ضرایب گروه اول بررسی مدل : 5شکل 
  
  

  
  

  گروه اول اعداد معناداريررسی مدل ب :6شکل 
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  استاندارددر حالت ضرایب گروه دوم بررسی مدل  :7شکل 

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  اعداد معناداريدر حالت گروه دوم بررسی مدل  :8شکل 
  
  ارائه شده است. 8 در جدول افزار لیزرل در دو گروه ت در نرمتایج بررسی فرضیان
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  )منبع: پژوهشگرانبرازش مدل ( يها شاخصرل و زار لیزاف بررسی روابط نرم :8جدول 
  گروه دوم  گروه اول  فرض

  نتیجه  معناداري ضریب  نتیجه  معناداري ضریب
  تأیید  4/3  31/0  تأیید  38/2  13/0  نحوه برخورد مردم محلی بر تصویر مقصد

  دییتأ عدم  19/1  10/0  دییتأ عدم  2/1  07/0  نحوه برخورد مردم محلی بر توسعه گردشگري
  تأیید  1/3  12/0  تأیید  96/5  34/0  هاي منطقه بر تصویر مقصد ذبهجا
  دییتأ عدم  32/1  3/0  تأیید  69/5  36/0  منطقه بر تصویر مقصد يها رساختیز
  تأیید  6/3  3/0  تأیید  5/5  38/0  منطقه بر توسعه گردشگري يها رساختیز

  تأیید  65/4  47/0  تأیید  62/4  29/0  تصویر مقصد بر توسعه گردشگري
 تأیید  85/5  145/0 تأیید  65/2  0377/0  گري تصویر مقصد در رابطه نحوه برخورد و توسعه انجیمی

 تأیید  55/2  056/0 تأیید  96/4  0986/0  هاي منطقه و توسعه گردشگري گري تصویر مقصد در جاذبه میانجی
 تأیید  394/5  142/0 تأیید  79/4  1044/0  منطقه و توسعه هاي گري تصویر مقصد در رابطه زیرساخت میانجی

و  شاخص برازش
  مقادیر استاندارد

 X2/df RMSEA RMR NFI NNFI CFI GFI AGFI 
  74/0  78/0  95/0  94/0  93/0  061/0  095/0  55/4 1گروه 
 71/0 76/0 91/0 9/0 85/0 067/0 079/0 19/1 2گروه 

 8/0< 8/0< 9/0< 9/0< 9/0< > 08/0 > 1/0 >5 استاندارد

  
ل معادالت ساختاري مدل در هر حال پس از تحلی

است.  تعدیل گرمتغیر  یبررسدو گروه، اکنون نوبت به 
 یکننـدگ  لیتعـد اثـر   داري دینکه آیا  براي بررسی این

 5آماري یک طرفـه در سـطح خطـاي     tدارد از فرمول 
  :شود یمدرصد، زیر استفاده 

  

 

_1 _ 2

2 2
_1 _ 2

( 1) ( 1) 1 1
( 2) 2

sample sample

sample Sample

path path
t

m nSE SE
m n m n m n



         

:1فرمول    

m : نفر؛ 149تعداد نمونه در گروه اول برابر با  
n : نفر؛ 248تعداد نمونه در گروه دوم برابر با  

SE :خطاي استاندارد؛  
Path :ضریب مسیر؛  

t : برابرt آماري یک طرفه با درجه آزادي m+n-2؛  
  ):169ص  ،1391آذر و همکاران، ( شود یم) از فرمول زیر استفاده d( یکنندگ لیتعدجهت بررسی اثر 

d = Pathsample_1 – Pathsample_2  2فرمول:  
  

 پژوهشگران) (منبع: آن مقدار و گري تعدیل اثر يمعنادار :9 جدول
1گروه   2گروه   2گروه یک در مقایسه    

P(1) SE(1) P(2) SE (2) P T وضعیت 
13/0 نحوه برخورد بر توسعه  048/0  31/0  0339/0  18/0 -  79/8  تأیید 

ر توسعه گردشگريها بزیرساخت  07/0  0515/0  10/0  0471/0  03/0-  36/1- دییتأ عدم   
0986/0 جاذبه بر توسعه از طریق تصویر مقصد  0198/0  056/0  022/0  0426/0  828/2  تأیید 
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  گیرينتیجهبحث و 
عنوان یک محرك اصلی براي توسـعه   گردشگري به

اقتصادي، اجتماعی و کاهش فقـر بـه ویـژه در مقاصـد     
عنوان یکی از  چنین به یی شناخته شده است، همروستا

نوع جدید گردشگري که از میانه قرن نوزدهم در اروپـا  
ــا اهــداف آغــاز شــده اســت شــناخته مــی شــود کــه ب

عنـوان   و طبیعـی گـردي روسـتایی بـه     یشـناخت  انسان
هاي گردشگري روستایی انجام پذیرفته و متکـی  جاذبه

ري، ، معمـا اندازهاي زیبا، محـیط زیسـت بکـر    بر چشم
براي بررسی ایـن کـه    .فرهنگ و دیگر منابع بوده است

داري در رابطه بین متغیرها اثرگذار است  آیا متغیر دین
و نقش تعدیل گري دارد از رویکرد مقایسه گروهـی در  

افزار لیزرل استفاده  ي معادالت ساختاري با نرمساز مدل
شده است. دلیل استفاده از این روش، بررسی اثـر ایـن   
ــن منظــور    ــراي ای ــط اســت. ب ــر تمــامی رواب ــر ب متغی

داري بـه دو   متغیـر دیـن   بـر اسـاس   کنندگان مشارکت
) تقسـیم  3) و پـایین (کمتـر از   3گروه باال (بیشـتر از  

 238نفر در گروه اول (کم) و تعـداد   147شدند. تعداد 
نفر در گروه دوم (زیاد) قرار گرفتند. مباحث مربوط بـه  

هـاي  فرضـیه ییـد قـرار گرفـت.    روایی و پایایی مورد تأ
پژوهش شش مورد بر مبناي مدل پژوهشی بودنـد کـه   

. ابتـدا مـدل   شـود  یمدر ادامه به بررسی آنان پرداخته 
داري به عنوان متغیر  گرفتن دین در نظرپژوهش بدون 

گر بررسی شدند (فرضیات اول تا پنجم) مربـوط  تعدیل
  .به این بخش است

بـه   ابتـدا ت، فرض اول پژوهش شامل دو بخش اسـ 
ي برخورد مـردم محلـی بـر تصـویر     نحوه تأثیربررسی 

همبسـتگی ایـن دو متغیـر برابـر      مقصد پرداخته است.
ایـن میـزان مـورد     000/0و با مقدار معناداري  393/0
نحوه برخـورد مـردم    تأثیراست. همچنین میزان  تأیید

و بـا  بـرآورد شـده    21/0محلی بر تصویر مقصـد برابـر   
شـده اسـت و از    71/3که برابر  T آمارهتوجه به مقدار 
نتیجـه   تـوان  یمـ باشـد،   بیشتر می 96/1مقدار بحرانی 

 05/0گرفت که ایـن ضـریب مسـیر در سـطح خطـاي      
نحـوه برخـورد    بدان معنا است کـه  ینااست.  دار یمعن

مثبـت و   تأثیرمردم محلی بر تصویر مقصد گردشگران 
ــن رو پیشــنهاد  ــاداري دارد. از ای ــا شــود مــیمعن ــا  ت ب

محلـی، سـبب بهبـود     مناسب براي مردم يساز فرهنگ
برخورد آنان بـا گردشـگران شـده و در نهایـت تصـویر      
مقصد گردشگران را بهبود بخشیم. دخیل کردن مـردم  
محل در عایدات گردشگري و از طرفی ایجـاد منفعـت   

ــر   ــی نظی ــردم محل ــراي م ــداز راهب ــه يان ــا بازارچ  يه
صـوالت سـنتی   فـروش مح  يها بازارچهو  یدست عیصنا

و  هـا  وهیـ مخانگی (نظیـر نـان، شـیر، دوغ و آش) و یـا     
محصوالت فرآوري شده باغی (نظیر آلوچـه و لواشـک،   
بادام و گردو ...) به ایجاد تعامل سازنده بین مردم ایـن  

در  مؤثرمنطقه و گردشگران خواهد شد که خود گامی 
  ایجاد تصویر مقصد مناسب است.

ي برخـورد  نحوه تأثیربررسی در ادامه فرض اول به 
 مـردم محلــی بــر توسـعه گردشــگري پرداختــه اســت.  

ــر   ــر براب ــن دو متغی ــدار  405/0همبســتگی ای ــا مق و ب
ــاداري  ــورد   000/0معن ــزان م ــن می ــدای ــت.  تأیی اس

نحـوه برخـورد مـردم محلـی بـر       تأثیرهمچنین میزان 
و با توجه بـه  برآورد شده  07/0برابر  توسعه گردشگري

کـه در بـازه   شـده اسـت    31/1رابر که ب T مقدار آماره
نتیجـه   تـوان  یمـ قرار دارد. لـذا   -96/1و  96/1 یبحران

 05/0گرفت که ایـن ضـریب مسـیر در سـطح خطـاي      
نحـوه برخـورد    بدان معنا است که یناست. نی دار یمعن

توسعه گردشگري معنادار نیست. شـاید  مردم محلی بر 
عدم پذیرش این فرض در ایـن اسـت کـه گردشـگران     

ز اتمام سفر و در بازه بلندمدت خـاطرات خـود را   پس ا
تـازگی طلبـی و    ایـن امـر بـه دلیـل    و  برنـد  یمـ از یاد 
گردشگران اسـت، از ایـن رو الزم اسـت تـا      یطلب تنوع

براي یادآوري خـاطرات گردشـگران انجـام     يزیر برنامه
مگـر بـا تبلیغـات     شـود  مـی گیرد و ایـن امـر محقـق ن   

نقـاط دیـدنی و    مناسب، تبلیـغ شهرسـتان، روسـتاها،   
و همچنـین   مایصداوسمناطق ییالقی و قشالقی آن در 

بـراي   توانـد  یمـ استفاده از ابزارهاي تبلیغات دیجیتال 
  این امر کمک دهنده باشد.

هـاي گردشـگري   جاذبـه  تأثیرفرض دوم به بررسی 
و توسعه گردشگري پرداختـه  بر تصویر مقصد  اهاروست

گري و تصـویر  گردش يها جاذبهاست. میزان رابطه بین 
که با توجـه بـه عـدد معنـاداري      351/0مقصد برابر با 

اسـت. همچنـین میـزان     تأییـد این مقدار مورد  000/0
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 32/0گردشگري بر تصویر مقصد برابر  يها جاذبه تأثیر
ایـن فـرض    43/5است که با توجه به عـدد معنـاداري   

گردشـگري روسـتاها بـر     يها جاذبهاست و  تأییدمورد 
مثبت و معناداري دارد. از این  تأثیرقصد ایجاد تصویر م

ــا بررســی و آمــایش کامــل   شــود مــیرو توصــیه  ــا ب ت
شهرســتان نیشــابور، روســتاها و منــاطق داراي جاذبــه 

شـوند. بـر    يبنـد  دسـته گردشگري مناسب شناسایی و 
این اسـاس منـاطق زیـارتی نظیـر شـهرهاي قـدمگاه،       

راه بـه همـ   آبـاد  اسـحاق و  آباد جهان، آباد یحاجباغشن، 
بـراي   آبـاد  عبداهللاو  آباد اسحاقشهر  یخوان هیتعزمراسم 

ــاطق   ــارتی، من ــگري زی ــر مقاصــد گردش ــی نظی ییالق
ــرو    ــهر خ ــارهاي آن، ش ــاي درود و آبش ــهرهاي زیب ش

ـ آبشـارها و باغـات    ) بـا (پایتخت آلوي ایـران  ، ریـ نظ یب
رودخانـه و   بـه خـاطر  و اردوغـش   شهرهاي دیزباد بـاال 

ردشـگري تفریحـی و بـوم    بـراي مقاصـد گ   ها آنباغات 
گردي مشخص شوند و با ایجاد مراکز راهنماي زائـر در  
مرکز شهرستان (شهر قـدمگاه) و شـهرهاي آن (خـرو،    

ــحاق ــات در اختیــار     آبــاد اس ــن) ایــن اطالع و باغش
گردشگران قرار گرفته و با هدایت درسـت گردشـگران   
سهولت در انتخاب مقصد گردشگري براي آنان صـورت  

  بگیرد.
ها بر زیرساخت تأثیرم پژوهش به بررسی فرض سو

ایـن   پرداخته اسـت. تصویر مقصد و توسعه گردشگري 
مانند فرضیه اول داراي دو بخـش اسـت، میـزان     فرض

گردشگري و تصـویر مقصـد    يها رساختیزارتباط بین 
 000/0که با توجه به مقـدار معنـاداري    314/0برابر با 

 يهـا  رساختیز تأثیراست. مقدار  تأییداین فرض مورد 
اسـت کـه ایـن     3/0گردشگري بر تصویر مقصد برابر با 

این فرضیه مـورد   8/4میزان با توجه به عدد معناداري 
 يهـا  رساختیزهمچنین میزان ارتباط بین  است. تأیید

کـه بـا    533/0گردشگري و توسعه گردشگري برابر بـا  
 تأییـد این فرض مورد  000/0توجه به مقدار معناداري 

گردشگري بر توسـعه   يها رساختیز تأثیر است. میزان
اسـت و بـا توجـه بـه عـدد       36/0گردشـگري برابـر بـا    

است. بر ایـن   تأییداین امر فرض مورد  64/5معناداري 
که با توجه به روند گذشته  گردد یماساس توصیه اکید 

، نظیــر پرتــرددو مشــخص شــدن منــاطق گردشــگري 

تسهیالت شهرهاي قدمگاه، درود و خرو نبود امکانات و 
در ایـن شـهرها    مهمانسـراها رفاهی و مراکز اقـامتی و  

مشهود است، با توجه به نوپا بودن شهرسـتان زبرخـان   
ــار  ــات و   1399(به ــود امکان ــتان از کمب ــن شهرس ) ای

لـذا   بـرد  یمبهداشتی و بیمارستانی رنج  يها رساختیز
نیاز است تا با همـت مسـئولین و مشـارکت عمـومی و     

تـأمین   ها رساختیزوصی این بخش خص يگذار هیسرما
بخـش   يگـذار  هیسـرما شود. ایجاد بستر مناسب بـراي  

این بخش بسـیار   يگذار هیسرماخصوصی و سهولت در 
حـائز اهمیــت اســت و بــار مــالی دولتــی را بــه بخــش  
خصوصی انتقال خواهد داد. از طرفی با مشارکت بخش 

و  یـی زا اشـتغال خصوصی رونق در این منطقـه از نظـر   
جدید نیـز خـود سـبب بهبـود نگـرش       يها شغلایجاد 

  مردم محلی خواهد شد.
تصویر مقصد  تأثیرفرض چهارم پژوهش به بررسی 

بر توسعه گردشگري روستایی پرداختـه اسـت. میـزان    
اسـت کـه بـا     825/0همبستگی بین دو متغیر برابر بـا  

 تأییـد این رابطه مـورد   000/0توجه به عدد معناداري 
قصد بر توسـعه گردشـگري   تصویر م تأثیراست. میزان 

و عـدد معنـاداري ایـن برابـر بـا       32/0روستایی برابر با 
این فرض است. توجه به  تأییداست که حاکی از  16/5

تصویر مقصد سبب بهبود فرآیند گردشگري و رشد آن 
تا تالش شود کـه   شود یمخواهد شد. از این رو توصیه 

ویر تصویر مقصد گردشگران بهبود یابد و این بهبود تص
 ها رساختیزمقصد با ایجاد شرایط مناسب و امکانات و 

ــوش و    ــفر خ ــک س ــه ی ــین تجرب ــاطرهو همچن  يا خ
اسـت لـذا تـالش شـود تـا       ریپـذ  امکان یداشتن دوست

ــراي گردشــگران تهیــه شــود و   ــن عوامــل ب تمــامی ای
  مشکالت و موانع پیش روي گردشگران از بین برود.

صـد  تصویر مق فرض پنجم به بررسی نقش میانجی
هـاي  در رابطه بین نحوه برخورد مـردم محلـی، جاذبـه   

هاي منطقه بـا توسـعه گردشـگري    منطقه و زیرساخت
نتایج این فرضـیه نشـان از آن   روستایی پرداخته است. 

در رابطـه   دارد کـه تصـویر مقصـد نقـش میـانجی گـر      
متغیرها با توسعه گردشگري دارد. بـا توجـه بـه نتـایج     

ــه  ــژوهش، جاذب ــا  پ ــی، ت ــاي طبیع ــی ه ریخی فرهنگ
) را بـر تصـویر   32/0( تأثیرشهرستان زبرخان بیشترین 
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هاي مقصد این منطقه دارد. بعد از آن متغیر زیرساخت
) 21/0ي برخورد مـردم محلـی (  ) و نحوه30/0منطقه (

را بـر تصـویر مقصـد منطقـه دارد. ایـن       تأثیربیشترین 
هاي پژوهش مطیعی لنگـرودي  قسمت از نتایج با یافته

تواند ) همسو است. تصویر مقصد می1392ان، و همکار
مثبت بگیـرد و آن را   تأثیراز نحوه برخورد مردم محلی 

به توسعه گردشگري روستایی منتقـل کنـد. همچنـین    
هـاي  تواند نقش میـانجی بـین جاذبـه   تصویر مقصد می

مقصد و توسعه گردشگري روستایی بازي کند. در واقع 
را در رابطـه بـین    یهموار کننـدگ تواند نقش بهبود می

ها و توسعه گردشگري داشته باشـد. بـدین معنـا    جاذبه
ها را دریافـت کنـد و   که اثرات مستقیم مثبت از جاذبه

آن را به توسعه گردشگري روسـتایی برسـاند. سـومین    
هاي منطقـه و  گري مربوط به زیرساختآزمون میانجی

اسـت. نتـایج مـدل     هتوسعه گردشگري روسـتایی بـود  
تواند ختاري نشان داد که تصویر مقصد میمعادالت سا

و توسعه گردشـگري   ها رساختیزنقش میانجی را بین 
روستایی در منطقـه زبرخـان بـازي کنـد. بـه عبـارتی       

منطقـه اثـر مثبتـی بـر تصـویر مقصـد        يها رساختیز
داشته است و ایـن اثـر مثبـت بـه توسـعه گردشـگري       

کند و تصویر مقصد نقش کمکـی را  روستایی کمک می
  ر این رابطه ایفا کرده است.د
  

  پیشنهادها
  اي ــهح زیرساختـسط با توجه نتایج پژوهش،

هاي زیبا و جالب، نیازمند گردشگران عالوه بر سرزمین
عـالوه بـر    باشـد. مواجه با اجتماعات پویا و شادمان می

خدمات اقـامتی   ارائههاي بهداشتی، سرویس نیتأمآن 
مناسـب بـه    یرسـان  عاطـال مناسب و با اسـتاندارد بـاال،   

توانــد گردشــگران بــه ویــژه در روزهــاي شــلوغی مــی 
نتایج حاصـل از آزمـون    وضعیت بخش را بهبود بخشد.

را بـین   گی پیرسون، روابط مثبت و قابل توجـه همبست
هاي گردشگري و ، زیرساختزبرخانهاي منطقه جاذبه
ي برخورد مـردم محلـی ایـن منطقـه بـا توسـعه       نحوه

توسعه گردشـگري   دهد.نشان میگردشگري روستایی 
ي امکانات رفاهی و در این منطقه بایستی با بهبود همه

به ویـژه امکانـات بهداشـتی صـورت گیـرد. بـا توسـعه        
گردشگري روسـتایی بـه صـورت یکپارچـه و شـناخت      

ي توان منطقـه هاي پیش رو مینقاط قوت و محدودیت
هـاي  را در مسیري مناسب و با کمترین آسیب زبرخان

توسـعه گردشـگري    و انسانی قرار داد. در واقـع یعی طب
روستایی در این منطقه تفریحی و منطقه نمونـه  پایدار 

ــه     ــاختارهاي اولی ــرفتن س ــر گ ــا در نظ ــگري ب گردش
هـا و همچنـین بهبـود    گردشگري و فـراهم نمـودن آن  

هـاي پـژوهش   از جملـه محـدودیت   هـا وجـود دارد.   آن
هـاي   ه یافتـه توان به این مورد اشاره کـرد کـ  حاضر می

قابـل تعمـیم    زبرخـان حاصل از این مطالعه به منطقـه  
به دیگر منـاطق  توان نتایج آن را هستند، بنابراین، نمی

  روستایی تعمیم داد.
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