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تاریخ پذیرش1394/6/31 :

چکیده
گردشگری روستایی گزینه مناسبی برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی روستاها ،با ایجاد فرصت های شغلیی
و همچنین به عنوان یکی از زمینههای توسعه روستایی ،می تواند نقش مهمی در پیشرفت و ترقی نواحی روستایی
ایفا کند .تحقیق حاضر ،از نوع کاربردی و روش انجام پژوهش ،توصیفی-تحیییغی مغیباشغد .بغرای گغردیوری
داده ها از روش پیمایشی استفاده شده و ابزار گردیوری دادهها پرسشنامه حاوی  30متلیر بغوده کغه روایغی ین
توسط کارشناسان مربوطه تأیید و پایایی ین با استفاده از روش یلفای کرونباخ ( )0/813محاسبه شده است .جامعه
یماری تحقیق  100نفر از افراد روستای اُشتبین میباشند و برای انتخاب نمونههای یماری از روش نمونغهگیغری
سیستماتیک استفاده شده است .نتایج حاصل از تحییل عامیی نشان می دهغد کغه حرغور گردشغگران در روسغتا
موجب افزایش ساخت و ساز ،فروش بهتر تولیدات روستایی ،افغزایش قیمغت کغا و خغدمات و سغطم عمغومی
بهداشت گردیده است.
واژههای کییدی :گردشگری روستایی ،وضعیت اقتصادی ،اُشتبین

مقدمه و بررسی منابع

پدیدد شد رگرید ی در باددیاری او هادددریای دویددا و دددد دارد هدآ بددآ واسد آ

روسددتایددا منددا ابددیی بددرای

سپریهرد اوقات فراغت و ب ر مندی او مناظر طبیعی میباشند ،لذا در این میا گردشدگری روسدتایی بدآ انددا
اامیی

ت ومایش فرینگ ،تاریخ و محدی ویادت طبیعدی روسدتایی ولدش هییددی را در تدسدعآ روسدتایی ای دا

می وماید .اییرغم اقداماتی هآ در راستای تدسعآ روستایی اوجام گرفتآ اسدت ،مادهلآ فلدر هماهدا پابر اسدت هدآ
خدد ینی او مداوع ابیی بر سر را تدسعآ هادر میباشد .سیبیدای فلدر روسدتایی ،تن دا بدآ روسدتا و روسدتا یا
محدود ومیشدد بینآ ادارض

بآ اشنال مختیف بآ حدو یای مختیف اقتصادی ،ا تماای ،فرینگدی و سیاسدی

در س ح هادر گاترد میشدد ( .)Raghfar and Ebrahimi, 2006معیت ش ری در سدال  %31/1 ،1385و در
 .1داوش مدختآ هارشناسی ارشد اقتصاد هااوروی داواگا واد واحد هرج " ،ودیاند ماؤل"Salekm25@yahoo.com
 .2استادیار اقتصاد هااوروی ،داواگا واد اسالمی واحد هرج
 .3داوایار ترویج و مدوش هااوروی ،داواگا واد اسالمی واحد هرج
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سال  %11/ 6 ،1390رشد داشتآ است و متدس رشد ساالوآ بدآ ترتیدب  2/74و  2/14دربدد بددد اسدت .یمنندین
رشد معیت روسدتایی در سدالیدای  1385و  %-3/9 ،1390و  %- 3/1و متدسد رشدد سدالیاوآ  %-0/4و %-0/63
بدد است هآ من ی بدد رشد معیت روستایی بآ معنی م ا رت بخای او روستا یا بآ منداط شد ری مدیباشدد.
طب داد یای مره مار در سال  1385معیت هاددر حددود  71میییدد و در بددد هدآ معیدت شد ری 68/45
داد بددودد و در سرشدماری 1390

دربد و معیت روستایی  31/54دربد او هل معیت را بآ خدد اختصدا

معیت ش ری و معیت روستایی بآ ترتیب  71/38و  28/61دربد او هل معیت را شامل شد اود (Statistical

) .Center of Iran, 2006 & 2011بآ منظدر هایش فلر روستایی هآ او اثرات
روستا یا اشار ومدد ،اوجام اقداماتی در
شرای ی هآ در

مدیتددا بدآ هدایش م دا رت

ت فلرودایی روستایی مؤثر مدیباشدد ،در چندین حدالتی فدرایم هدرد

اقتصاد روستایا او حالت سنتی و تک پایآای بیرو

مدد و بدآ سدمت شدید یدای وددین

دت

اشتغال وایی و در مدوایی حرهت هند ال امی و سددمند خداید بددد .او میدآ اقدداماتی هدآ هاددریای دویدا بدرای
متندعساوی اقتصاد وداحی روستایی در دیآیای اخیر اوجام داد اود تد آ بآ امر گردشگری روستایی بدد هآ اهثدرا
او لحاظ اقتصادی در

مدف بدد اود .در هادر مدا وید روسدتایای ویدادی یددش گردشدگری مدیباشدند هدآ بدا

مدیریت و بروامآری ی بحیح میتداوند بااث پیارفت این مناط گردود یمننین با ایجاد ومیندآیدای گردشدگری
در مناط روستایی بااث درگیرشد روسدتاییا در فعالیدتیدای گردشدگری مدیشددد و منجدر بدآ ب بددد شدرای
اقتصادی و اف ایش می ا رضایت روستاییا مدیگدردد .او دیدآی  ،1950تد دآ بدآ گردشدگری بیادتر در ومیندآی
اقتصاد روستایی برای هااوروا و دامع محیی مددرد تد دآ قدرار گرفدت .گردشدگری روسدتایی دربرگیرودد ی
دامنآای او فعالیتیا و خدمات هااوروا و روستا یا برای دذ گردشدگرا بدآ منداط خددد و هادب در مدد
است هآ او میآ

فعالیتیا می تدا بآ اسنا  ،پذیرا ی ،امناوات و وسایل سرگرمی و ت رج ،تدلید و وی فروش

بنایع دستی محصدالت هااوروی اشار هرد ( .)Eftekhari and Mahdavi, 2005تداهند تعداریف مختی دی او
گردشگری روستایی تدس باحبنظرا ارا آ گردید است ،اد ای گردشگری روستایی را یندی او مردمدیتدرین
اشنال گردشگری میداوند هآ در مناط روستایی بدرت میگیرد و در

گردشگرا در فعالیتیدای روسدتایی

شرهت هرد و او و دیک وودگی مردم روستایی را تجربآ میهنند و برخی دیگر گردشگری روستایی را ودای او
گردشگری می داوند هآ در حدمآ ش ری ات اق میافتد و فعالیتیایی او قبیل پیاد روی ،اسب سداری ،هدیندردی
و باودید او منا یای تاریخی تدس گردشگرا اوجام میگیرد.
روستای اُشتبین مربدط بآ دور ب دی واقع در ش رستا

ی ا و در هنار رودخاوآ ارس قرار دارد .این روستا بدآ

دلیل شیب تند هد دارای خاوآ یایی با معماری پیناوی است بآ طدری هآ حیداط یدک خاودآ سدلف خاودآ دیگدری
میباشد و خاوآ یای قدیمی این روستا بآ سبک معماری دور ب دیآ و قا اریآ بنا شد است و او طرفدی بدآ لحداظ
طبیعی او امناوات ویژ ای برخدردار است .در سال  1385این روستا دارای  145خاودار بدد هآ این می ا در سدال
 1390بآ  150خاودار رسید اما در سال  1394بآ ایت م دا رت بدآ  146خداودار هدایش یافتدآ اسدت .منبدع ابدیی
در مد افراد این روستا باغداری ،دامداری ،ودغاوداری ،ووبدرداری و بنایع دستی میباشد.
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فضیی ( )Fazli, 2013در پایا وامآ خدد ادامل مؤثر در تدسعآ هار فرینی گردشدگری در ودداحی روسدتایی را
مدرد پژویش قرار داد هآ مدرد م العآ ،دیاتا ش ر باد واقع در بخش مرهد ی ش رسدتا فیرووهدد مدیباشدد.
روش تحلی بآ بدرت اهتاافی ،تدبی ی و تحیییی اوجام گرفتآ شد است هآ می ا اثرگذاری  4اامل اقتصادی،
ا تماای ،و ادی و محی ی بر روی هار فرینی گردشگری مدرد بررسی قرار گرفت .وتایج بدست مد او ومدد
یمباتگی پیرسد بیاوگر و دد راب آ مثبت و معناداری بدین ادامدل چ ارگاودآ در تدسدعآ هدار فرینی گردشدگری
میباشد.
اهبدری سداماوی و یمندارا ( )Akbari Samani et al,. 2012در پژویادی بدا انددا بروامدآرید ی رایبدردی
گردشگری روستایی با است اد او ماتریس ارویابی با م العآ در بخش سداما واقدع در ش رسدتا شد رهرد و روش
تحلی تدبی ی-تحیییی و او ودع پیمایای اقدام بآ بررسی امعآ ماری شامل خاوداریای روستایی ،گردشدگرا و
ماؤال ومددود .یمننین او مدل دیدید-فرد برای ارا آ رایبرد مناسب بروامآرید ی گردشدگری اسدت اد گردیدد
هآ شامل  4مرحیآ  )1یدش )2 ،مرحیآ ورودی )3 ،مرحیآ ت بی یا ملایادآ )4 ،مرحیدآ تصدمیمگیدری مدی باشدد و
وتایج بدست مد واا میدید هآ بروامآری ی رایبردی با تج یآ و تحییدل ادامدل دروودی و بیروودی میادر اسدت.
و دد  20اامل داخیی در برابر  16اامل خار ی واا دیند م یتیا و وارسایی در بخش سداما اسدت .بررسدی و
ملایاآ در ماتریس ارویدابی داخیدی و ومدر و دایی

 IFE=2/39و مداتریس ارویدابی خدار ی و ومدر و دایی

 EFE=2/43واا داد هآ رایبردیدای بروامدآ رید ی گردشدگری بخدش سداما او وددع تددافعی اسدت و در مرحیدآ
تصمیمگیری با در وظر گرفتن باالترین امتیداو  ،7/36رایبدرد ( )WT2مناسدب بدرای تدسدعآ گردشدگری در بخدش
ساما  ،او بین رایبردیای تدافعی ،با اندا ومینآساوی و تادی مدردم بدآ مادارهت در

دت تدسدعآ و تج ید ات

روستایا او وظر ویر ساختیا ،تا یالت و تج ی ات تدریاتی با حمایتیای دولتی است.
برو ندی و احمدوودد ( ،)Brojeni and Ahmadvand, 2014بدآ دوبدال واهداوی مداودع و چدالشیدای تدسدعآ
گردشگری روستایی در من لآ دوا میباشند هآ با روش پیمایای و ومدوآگیری طبلآبندی ساد و طراحی پرسادنامآ
بآ مصاحبآ ساختارمند او امعآ ماری پرداختند .برای تج یآ و تحییل داد یا او ورم اف ار ماری  SPSSو تننیدک
تحییل اامیی اهتاافی ب ر گرفتآ شد است .تحییل اامیی اوجام شد بآ استخراج یادت مداوع تدسدعآ گردشدگری
روستایی در من لآ دوا منجر گردید است هآ  66/45دربد واریاوس هل را تبیین ومدد اود .ایدن مداودع ابارتندد او
سدداوماوی ( ،)%32/34ا تمدداای ( ،)%11/65رفددایی ( ،)%4/83تادد یالتی ( ،)%4/07فرینگددی ( ،)%3/89ارتبدداط
( ،)%3/68مردمی ( )%3/10و اقتصادی ( )%2/87هآ بر این اساس برای تدسعآ گردشدگری روسدتایی در من لدآ دودا
تدبیآ میگردد :در بعد ساوماوی ،ایاتگا یا با واحدیای خصدبی گردشگری در روستایای یدش ایجداد گدردد،
تا ضمن راینمایی ،بآ ساوماودیی ،اطالعرساوی و وصب و تج ی تابیدیای راینما یمت گمارودد .در بعدد ا تمداای
وی با برگ اری هارگا یای مدوشی و اندار یای گردشگری امعآ می با را ماد پذیرش گردشگرا ومایندد
تا االو بر

در

دت تدسدعآ ویرسداختیدای گردشدگری در من لدآ دودا او سیاسدتیدای حمدایتی و تاددیلی

ب ر گیری شدد .بریمین اساس خدماترساوی ب ینآ در ومینآ امددر ویدر بندایی وظیدر را یدای ارتبداطی،
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تهسیاات وروشی و ب داشتی وی میتداود مؤثر واقع شدد.
شندری و ب رامی ( )Shokoori & Bahrami, 2014با بررسی ولش گردشگری روستایی برهایش فلر او منظر
معیات پایدار در روستایای قیعآ ود و هیین ش رستا ری ،بآ وتایجی دست یافتندد هدآ وادا مدیدیدد گردشدگری
روستایی میتداود س می در متندعساوی اقتصادی و تدسدعآ پایددار و راب دآ مادتلیم و مثبتدی بدا افد ایش در مدد و
هایش فلر داشتآ باشد هآ این امر مد ب ب بددد معیادت روسدتاییا و مثبدتتدر شدد دیددگا روسدتاییا دربدار
گردشگری روستایی میشدد .بر اساس یافتآیای پژویش ،اغیب افراد ومدوآ در قیعآ ود هآ بیاترین می ا گردشدگر
را در طی سال وابت بآ هیین دارا بدد بآ تهثیر بیشتر گردشگری در معیات پایدار و مؤل آیای

ااتلاد داشدتند.

محللین یمننین اذاا دارود هآ با گاترش گردشگری ،مردم روستایای مدرد وظر میتداوند بآ ماداغل مدرتب بدا
گردشگری روستایی دست یابند و او این طری گردشگری روستایی مدیتداودد اامدل م مدی در ب بددد معیادت و
هایش فلر روستایی تیلی شدد.
پارک و ید ( )Park and Yoon, 2009بآ دوبال بررسی ادامیی میباشدند هدآ مد دب ایجداد اوگید سد ر در
گردشگرا روستایی هادر هر

ندبی میگردد و او روشیای تحییل اامیی ،والی خدشآای و تحییل مؤل آیدای

ابیی در تحلی است اد شد است .ادامیی هآ بآ اندا اوگید م درش شدد اودد ابارتندد او :اسدتراحت ،گادترش
رواب ا تماای ،مدوش ،هاب تجربآیای دید ،ییجا و سدپری هدرد اوقدات فراغدت یمدرا بدا خداوداد هدآ
یرهدام او این مؤل آیا خدشآیایی را تانیل میدیند و در و ایت بآ چ دار دسدتآ گردشدگرا یمدرا بدا خداوداد ،
گردشگرا م عدل ،گردشگرا با اوگی و گردشگرا با یدش مدوش تلادیم مدیشددود .وتدایج بدسدت مدد او
تحییل اامیی واا داد است هآ اامل استراحت بیشترین واریاوس را در این بین دارا بدد است .یمنندین وتدایج
پایاوی حاهی او

است ،افرادی هآ یمرا با خاوداد بآ مناط روستایی س ر میهنند دارای بیشترین تعدداد بددد

و یدش ابیی وا استراحت در طبیعت و باودید او مناط تاریخی میباشد .افراد م عددل او میدآ هاداوی یادتند
هآ دارای در مد و تحصیالت باالیی میباشند هآ م اب اطالاات بدست مد هم ترین می ا را میا گردشدگرا
دارا بدد و یدش

یا او س ر اوجام فعالیتیایی او قبیل وروش ،باوی و فعالیتیای م رش میباشد .در حدالی هدآ

گردشگرا با اوگی باال افرادی با تحصیالت هم اما در مد باال میباشند و تدر یح مدیدیندد هدآ در فعالیدتیدای
روستایی و هااوروی شرهت داشتآ و او من لآ روستایی دید هنندد و در و ایدت گردشدگرا بدا یددش مددوش
افرادی یاتند هآ دارای در مد هم اما تحصیینرد و تمایل بآ شرهت در بروامآ یای مدوشی دارود.
اسالم و هارلان ( ،)Islam and Carlsen, 2012در پی یافتن فربتیایی برای هایش فلر در مناط روستایی
میباشند .او وجایی هآ  3/4مردم بنگالدش در مناط روستایی وودگی مدیهنندد و اهثریدت ودا بدا مادنل فلدر
مدا ند ،بدست ورد رایناریایی

دت ایجداد فربدت یدای شدغیی و در مددوایی او مادا ل م مدی بدآ شدمار

می رود .در واقع یدش ابیی این پژویش یدافتن پیدوددی میدا تدسدعآ گردشدگری و هدایش فلدر مدیباشدد .ایدن
پژویش با است اد او روش ومدوآگیری گیدلآ برفی ،اقدام بآ مع وری اطالاات او طری مصاحبآ هامدل او افدراد
گا در ساوما یای مردمی و و ادیای دولتی بآ بررسی مداوع مد دد در تدسعآ گردشگری روستایی پرداختندهدآ
ابارتند او :ویرساخت یای وامناسب ،ادم حمایت او طرش ساوما یای دولتی و مردمی ،و ددد واسد آیدا ،و ددذ
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افراد ثروتمند محیی و ادم شرهت روستاییا در فعالیتیای گردشگری بآ دلیل فلدا

گایی و تداودایی الوم .در

و ایت محللین بآ این وتیجآ دست یافتند هآ تدسعآ گردشگری روستایی میتداود اامل م می

ت تلدیت دامع

روستایی و پاسخگدیی بآ ویاویای شغیی و در مدی وا باشد .گردشگری ویر سایآ حمایتیای دولتدی و مردمدی
میتداود سبب ایجاد هاب و هاریای هدچک و هایش فلر روستایی گردد.
بال وتیس و یمنارا ( )Balzentis et al,. 2012در م العآای با اندا تدسعآ گردشگری روستایی در لیتداوی با
است اد او روش تحییل تج یآ شاخص ،وضعیت گردشگری روستایی را در ش رکیای این هاددر مددرد بررسدی
قرار داد اود .روش تحییل تج یآ شاخص( )ADIاو میآ روشیایی است هآ پژویاگرا را قادر ساختآ تا ادامدل
تهثیرگذار را بر روی این پدید یا تعیدین هنندد .شداخص میداوگین لگداریتمی دیدیژیدا هدآ وددای او شداخص ADI

دیدیژیا می باشد بآ بررسی گردشگراوی هآ بآ منظدر ت ریح و گردش در م ارع خاوگی ش رکیای هادر لیتدداوی
در طدل سال یای  2003-2010اوقاتاا را سپری هرد اود ،میپرداود .برای تحییل م العآ حاضدر ،اددامیی مددرد
بررسی قرار گرفتند هآ ابارتند او )1 :تعداد م ارع خاوگی ویژ گردشگری روستایی)2 ،پراهندگی م ارع خداوگی
در ش رکیای مختیف )3 ،وضعیت م ارع خاوگی و م ابلت

با گردشگرا ورودی .وتایج حداهی او

اسدت

هآ ش ر ویینیدس تن ا من لآای است هآ او هایش تلاضای گردشگری روستایی روج میبرد و مناط دیگدر وید تدا
حدودی با هایش ورود گردشگرا مدا آ بدد اود و دلیدل امدد

بحدرا یدای اقتصدادی واشدی او رهددد سدال

 2008بدد است.
راودِلدیک و یمنارا ( ) Randelvic et al,. 2012در پژویادی بدا انددا سدداپالویا بدآ انددا من لدآای بدرای
تدسدعآ گردشددگری روسدتایی واقددع در محدددود شد ر واددینا باوجدا در هادددر برباددتا  ،بدا ب ددر گیددری او روش
استلرایی-استنتا ی ،ملایاآای و تدبی ی ،داد یا و اطالاات مد دد را بررسی هردود و وتایج بدست مد حاهی
او

است هآ من لآ هدیاتاوی سدا بایار مناسب گردشگری روستایی میباشد ویرا اهثر روستایای هادر چ در

سنتی و طبیعی خدد را بآ دلیل پدید ش رساوی او دست داد اود .درحالیهآ این واحیآ منابع م مدی او قبیدل

و

یدای ماااد و منا یای ذا با فرینگ غنی دارد اما در هندار ایدن ادامدل مثبدت ،تد دآ بدآ امناودات و ایجداد
شرای مناسب گردشگری حا ایمیت می باشد و ب رگتدرین مداوعی هدآ بدر سدر را تدسدعآ گردشدگری روسدتایی
و دد دارد پیر بدد ساهنین این من لآ و ادم درک م یت گردشگری روستایی او طرش

یاست ویدرا معیدت

دا تر بآ دوبال تحصیل و هاب مد قعیتیای دید بآ ش ریای ب رگتر م ا رت ومدد اود .را هاریایی هآ بدرای
دست یافتن بآ تدسعآ گردشگری و دد دارود ابارتند او :اف ایش گایی و مددوش سداهنین ،تربیدت هارشناسدا
حرفآای ،یمناری با ساوما یای گردشگری در س ح محیی و میی.
مواد و روشها

پژویش حاضر او ودع تحیییی -تدبی ی و مبتنی بر م العات میداوی است و امعدآ مداری شدامل هییدآ سرپرسدت
خاوداریای روستای اُشتبین میباشد هآ بنا بر مار بدست مد او خاوآ ب داشت روستا برابدر  146خداودار مدیباشدد.
حجم ومدوآ با است اد او دول مدرگا برابر  100ومدودآ تعیدین شدد و ومدودآگیدری بدر اسداس روش ومدودآگیدری
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تصادفی سیاتماتیک اوجام شد .روایی پرسانامآیا تدس هارشناسا مربدطآ تهیید شد و پایدایی

بدا اسدت اد او

ل ای هرووباخ ( )0/813بآ اثبات رسید است و در و ایت اطالاات بدست مد بدا اسدت اد او ودرم افد ار SPSSو
روش تحییل اامیی مدرد بررسی قرار گرفتآاود.
گردشگری روستایی در روستای اُشتبین تهثیرات ویادی داشتآ هآ او میآ

میتدا بآ متندعساوی و افد ایش

می ا فروش تدلیدات روستایی او میآ مید یدا و فدر ورد یدای بداغی (مربدا ،ر اودار ،خادنبار ،سدرهآ ،اادل،
ارقیددات و  )..و گاددترش تدلیدددات بددنایع دسددتی( گیددیم و قددالی) اشددار هددرد ،یمننددین روسددتاییا در فصدددل
گردشگری ( ب ار ،تاباتا  ،اوایل پایی ) با ا ار بخای او مند ل خددد یدا خاودآیدای هدایگیی تداریخی و ویالیدای
مد دد در روستا در مدوایی میهنند .او طرفی گردشگری روستایی تداواتآ او وظر س ح رفایی (افد ایش مالندا
خددروی شخصی ،لداوم خاوگی خار ی و س ر) بدر روی روسدتاییا اثدر بگدذارد .شدغلیدای بدآ و ددد مدد او
گردشگری هآ شامل دو دستآ میباشند :شغلیای ماتلیم (افرادی هآ بدآ طددر مادتلیم در ا دار مند ل و ویدال بدآ
گردشگرا س یم یاتند) و غیر ماتلیم (افرادی هآ در قادمت مندا یدای پدذیرایی ،فروشدگا یدا و حمدل و ولدل
شاغیند) .طب وظرسنجییای بدرت گرفتآ ،اهثر روستاییا او اف ایش سداخت و سداو و قیمدت هاالیدا و خددمات
ابراو وگراوی میهردود یمننین اذاا داشتند هآ ورود گردشگرا بآ روستای ودا باادث تغییدر وگدرش (افد ایش
حس غرور وابت بآ محل وودگی و اف ایش حس خددباوری وابت بآ اوجام هاریای مرتب با گردشدگری)

یدا

وابت بآ وودگی شخصیشا گردید است .تهثیرگذارترین متغیدریدا او دیدد روسدتاییا بدر اثدر ورود گردشدگرا
تدس روستاییا در دول ( )1اوتخا شد است.
نتایج و بحث

متغیریای شرش داد شد در دول ( )1با است اد او دو ومد  KMOو بارتیت مدرد بررسی قدرار گرفتندد وتدایج
این دو ومد در دول ( )2ومایش داد شد است .یما گدودآ هدآ او وتدایج ددول ( )2مادخص اسدت مدار
 KMOبرابر با  0 /62است هآ با تد آ بآ هدچکتدر بددد

او ملددار  0/7و بد ر تدر بددد

او ملددار 0/5

بیاوگر تناسب متدس داد یا برای تحییل اامیی است .با این و ددد وتدایج ومدد بارتیدت در سد ح یدک دربدد
معنیدار بدد و بر این اساس ،فرضیة ادم ارتباط بین متغیریدا را رد مدی ومایدد .بدا تد دآ بدآ وتدایج ایدن دو ومدد
ماخص است هآ داد یای مدرد م العآ شرای وابتا مناسبی برای است اد در روش تحییل اامیی دارود.
پس او اطمینا او مناسب بدد داد یا

ت اوجام تحییل اامیی ،او ومدددار سدنگری اسدت اد شدد اسدت تدا

بتدا تعداد ااملیایی را هآ بای د متغیریای تحت بررسدی در

بارگدذاری شددود شناسدایی ومددد .وتدایج ومدددار

سنگری در شنل ( )1واا داد شد است .یما گدوآ هآ وتایج مربدط بآ ومددار سنگری واا میدید ،با تد دآ
بآ ملادیر ویژة ب رگتر او یک ،ومیتدا فرضیآ ب ر مبنی بر و دد شش اامل را در مدل تحت بررسی رد ومدد .بآ
ابارت دیگر این وتیجآ بیاوگر

است هآ هییآ متغیریای تحت بررسی باید در شش اامل بارگذاری شدود.

با شناسایی تعداد ااملیا ،بارگذاری متغیریا در درو ااملیا بدرت میگیرد اما قبدل او بارگدذاری متغیریدا
در درو ااملیا ،باید دربد واریاوس ااملیا و یا بآ ابارت دیگر می ا تدضیح دیندگی ااملیا او مائیآ ،مددرد
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) وتایج حابل او دربد واریداوس شدش اامدل شناسداییشدد و وید دربدد تجمعدی3(  دول.بررسی قرار گیرد
.واریاوس هل ااملیا را واا میدید
 متلیرهای بررسی شده در تحییل عامیی-1 جدول
Table 1- Factor analysis variables
اف ایش س ح اشتغال
Increasing the level of employment
متندعساوی تدلیدات روستایی او میآ هااوروی
Diversification of the rural and agricultural production
در مدوایی او طری ا ار من ل و ویال بآ گردشگرا
Make money through rental homes and villas to tourists
فروش ب تر تدلیدات روستایی
The better selling of rural production
اف ایش قیمت هاال و خدمات
An increase in prices of goods and services
اف ایش س ح استاوداردیای وودگی خاوداریای روستایی

Rising living standards of rural households
اف ایش ساخت و ساو روستایی
Increasing rural construction
شغلیای ماتلیم و غیرماتلیم مرتب با گردشگری
Direct and indirect jobs related to tourism
شناش در مدی روستاییا
Rural income gap
یدگیری او م ا رت روستاییا
Preventing from rural’s migration
اف ایش س ح امدمی ب داشت
Raising the level of health
تغییر در س ح تحصیالت داوا و ود داوا روستایی
Changes in the level of education of rural youth
حس غرور و خددباوری
Sense of pride and self-esteem
ب بدد وضعیت است اد او وسایل ارتباطی
Improvement of communication equipment
تبادالت فرینگی میا روستاییا و گردشگرا
Cultural exchange between rural and tourisms
امنا بروو رفتار تعصب لدد وابت بآ گردشگرا
Possibility of partiality behavior by rural people
سیبرساوی بآ مناظر
Damage to landscape
سیبپذیری محی ویات او طری وبالآیا و فاضال
Damage of environment by making rubbish
هایش گدوآیای حیات وحش
Decline in wildlife species
اف ایش طرفدارا محی ویات
Increasing environmentalists
Source: Research findings
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Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Y12
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
 یافتآیای تحلی:مهخذ
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جدول -2نتایج یزمون  KMOو بارتیت
Table2- Results of KMO and Bartlet test
ومد یا

مار

Test

Statistic

ومد KMO

0.622

ومد بارتیت

*1396.6

Bartlet test

Source: Research findings

مهخذ :یافتآیای تحلی

نمودار -1نتایج نمودار سنگریزه
Figure1- The results of scree plot

براساس وتایج مندرج در دول ( ،)3متغیریای بارگذاری شد در اامل اول  17/31دربدد ،متغیریدای بارگدذاری
شد در اامل دوم  13/86دربد ،متغیریای بارگذاری شد در اامدل سددم  13/49دربدد ،و یمنندین متغیریدای
بارگذاری شد در اامل چ ارم ،پنجم و شام بآ ترتیب  10/47 ،13/25و  8/26دربد واریداوس متغیدر اثرگدذاری
گردشگری بر خاوداریای روستایی در من لآ تحت بررسی را تدضیح میدیند.
جدول ( -)3تجزیه واریانس عاملهای شناسایی شده
Table 3- Analysis of variance factors have been identified
اامل

هل

دربد واریاوس

دربد تجمعی واریاوس

Factor
1
2
3
4
5
6

Total
3.46
2.77
2.69
2.65
2.09
1.65

Variance
17.31
13.86
13.49
13.25
10.47
8.26

The cumulative percentage
17.31
31.17
44.66
57.91
68.39
76.66
Source: Research findings

مهخذ :یافتآیای تحلی

در ادامآ بعد او تج یآ واریاوس ااملیا با بارگذاری متغیریا در درو ااملیا ،متغیریای تهثیرگدذار در اامدلیدا او
طری بررسی می ا یمباتگی

یا با ااملیا ،شناسایی و مدرد بررسی و تج یدآ و تحییدل قدرار گرفتدآ اسدت .در

72

نقش گردشگری بر فقر روستایی (مطالعه موردی :روستای اُشتبین)

اامل اول چ ار متغیر بارگذاری شد است .دول ( ،)4متغیریدای بارگدذاریشدد در اامدل اول و یمنندین بدار
اامیی مربدط بآ یر یک او متغیریا را هآ واا گر می ا یمباتگی میا متغیریای بارگذاری شدد بدا اامدل تحدت
بررسی میباشد ،واا میدید .برطب وتایج ،متغیریای بارگذاری شدد در اامدل اول شدامل چ دار متغیدر ، Y7 ، Y18
 Y13و  Y16است هآ بیاترین بار اامیی و یا بآ ابدارت دیگدر یمبادتگی را بدا اامدل اول دارودد .بدآ ابدارت دیگدر
میتدا گ ت سیبپذیری محی ویات او طری وبالآیا و فاضال  ،اف ایش ساخت و ساو روستایی ،حس غرور
و خددباوری و امنا بروو رفتار تعصب لدد وابت بآ گردشگرا متغیریایی یاتند هآ بدآ مید ا ،0/755 ،0/851
 0/752و  0/738با اامل اول یمباتآ بدد و بر این اساس دربدد بداالیی ( 17/31دربدد) او ایدت معیادت و فلدر
روستاییا را در اامل اول و لذا در م العآ حاضر تدضیح میدیند.
جدول -4متلیرهای بارگذاری شده در عامل اول
Table 4- loaded variables in factor 1

Y18
Y7

Variable
سیبپذیری محی ویات او طری وبالآیا و فاضال

Rank

Load factor

1

0.851

2

0.755

3

0.752

4

0.738

Vulnerability of the environment through industrial waste and sewage
اف ایش ساخت و ساو روستایی
Increase of rural construction
حس غرور و خددباوری

Y13
Y16

متغیریا

رتبآ

بار اامیی

Sense of pride and self-esteem
امنا بروو رفتار تعصب لدد وابت بآ گردشگرا
Possibility of partiality behavior by rural people

Source: Research findings
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در اامل دوم ،دو متغیر بارگذاری شد است .دول ( )5متغیریای بارگذاری شد در اامدل دوم و یمنندین بدار
اامیی مربدط بآ یر یک او متغیریای بارگذاری شد را واا میدید .م اب

دول  ،4متغیریدای بارگدذاری شدد

در اامل دوم شامل دو متغیر  Y15 ، Y4میباشد هآ بیاترین بار اامیی و یا بآ ابارت دیگر یمباتگی را با اامدل دوم
دارود .بآ ابدارت دیگدر مدیتددا گ دت فدروش ب تدر تدلیددات روسدتایی و تبدادالت فرینگدی میدا روسدتاییا و
گردشگرا متغیریایی یاتند هآ بآ می ا  0/819و  0/806با اامل دوم یمباتآ بدد و لذا  13/86دربدد واریداوس
متغیر وضعیت فلر و معیات روستاییا بآ دلیل حضدر گردشگرا در من لآ تحت بررسی را تدضیح میدیند.
جدول  -5متلیرهای بارگذاری شده در عامل دوم
Table 5- loaded variables in factor 2

Y4
Y15

متغیریا

رتبآ

بار اامیی

variable
فروش ب تر تدلیدات روستایی

Rank

Load factor

1

0.819

2

0.806

The better selling of rural production
تبادالت فرینگی میا روستاییا و گردشگرا
Cultural exchange between rural and tourisms

Source: Research findings
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در اامل سدم ،چ ار متغیر بارگذاری شد است .دول ( )6متغیریای بارگذاریشد در اامل سدم و یمننین بار
اامیی مربدط بآ یر یک او این متغیریا را واا میدید .یما گدوآ هآ وتدایج وادا مدیدیدد متغیریدای بارگدذاری
شد در اامل سدم شامل  Y1 ، Y14 ، Y20و  Y10میباشد هآ بیاترین بار اامیی را بدا اامدل سددم دارودد .بدآ ابدارت
دیگر میتدا گ ت اف ایش طرفدارا محی ویات ،ب بددد وضدعیت اسدت اد او وسدایل ارتبداطی ،افد ایش سد ح
اشتغال و اشتغالوایی و یدگیری او م ا رت روستاییا متغیریایی یاتند هآ بآ مید ا  0/61 ،0/73 ،0/76و 0/60
با اامل سدم یمباتآ بدد و بر این اساس  13/49دربدد واریداوس متغیدر فلدر و معیادت خاوداریدای من لدآ تحدت
بررسی را تدضیح میدیند.
جدول  -6متلیرهای بارگزاری شده در عامل سوم
Table6- loaded variable in factor 3

Y20
Y14
Y1
Y10

متغیریا

رتبآ

بار اامیی

variable
اف ایش طرفدارا محی ویات

Rank

Load factor

1

0.763

2

0.735

3

0.610

4

0.601

Increasing environmentalists
ب بدد وضعیت است اد او وسایل ارتباطی
Improvement of communication equipment
اف ایش س ح اشتغال
Increase of employment level
یدگیری او م ا رت روستاییا
Preventing from rural’s migration

Source: Research findings
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در اامل چ ارم ،سآ متغیر بارگذاری شد اسدت .ددول ( ) 7وتدایج مربددط بدآ بدار ادامیی و یدا بدآ ابدارت دیگدر
یمباتگی متغیریای بارگذاریشد در اامل چ ارم با اامل مذهدر را واا میدید .یما گدودآ هدآ وتدایج ددول
فدق واا میدیند متغیریای  Y6 ، Y5و  Y19دارای بار اامیی و یا بدآ ابدارت دیگدر بدآ ترتیدب دارای یمبادتگی بدآ
می ا  0/84 ،0/86و  0/65با اامل چ ارم بدد و بآ تن ایی حدود  13/25دربد واریاوس معیادت و فلدر روسدتایی
بآ دلیل گردشگری در من لة مدرد وظر را تدضیح میدید.
جدول -7متلیرهای بارگذاری شده در عامل چهارم
Table 7- loaded variables in factor 4

Y6
Y19
Y5

متغیریا

رتبآ

بار اامیی

variable
اف ایش س ح استاوداردیای وودگی خاوداریای روستایی

Rank

Load factor

1

0.859

2

0.846

3

0.656

Rising living standards of rural households
هایش گدوآیای حیات وحش
Decline in wildlife species
اف ایش قیمت هاال و خدمات
An increase in prices of goods and services

Source: Research findings
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در اامل پنجم ،چ ار متغیر بارگذاری شد است .دول ( )8متغیریای بارگذاری شد در اامل پدنجم و یمنندین
بار اامیی مربدط بآ یر یک او این متغیریا را واا میدید .یما گدوآ هآ وتایج واا میدید متغیریای بارگذاری
شد در اامل پنجم شامل  Y9 ، Y2 ، Y17و  Y12میباشد هآ بیاترین بار اامیی را با اامل پنجم دارود .بآ ابارت دیگر
میتدا گ ت سیبرسداوی بدآ منداظر ،متنددعسداوی تدلیددات روسدتایی او میدآ هاداوروی ،شدناش در مددی
روستاییا و تغییر در س ح تحصیالت داوا و ود داوا روسدتایی متغیریدایی یادتند هدآ بدآ مید ا ،0/67 ،0/68
 0/64و  0/60با اامل پنجم یمباتآ بدد و بر این اساس  10/47دربد واریاوس متغیر وضعیت معیات خاوداریدای
من لآ تحت بررسی را بآ دلیل حضدر گردشگرا تدضیح میدیند.
جدول -8متلیرهای بارگذاری شده در عامل پنجم
Table 8- loaded variables in factor 5

Y17
Y2
Y9
Y12

متغیریا

رتبآ

بار اامیی

variable
سیبرساوی بآ مناظر

Rank

Load factor

1

0.679

2

0.678

3

0.644

4

0.606

Damage to landscape
متندع ساوی تدلیدات روستایی او میآ هااوروی
Diversification of the rural and agricultural production
شناش در مدی روستاییا
Rural income gap
تغییر در س ح تحصیالت داوا و ود داوا روستایی
Changes in the level of education of rural youth

Source: Research findings
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در و ایت اامل شام ،دارای سآ متغیر بارگذاری شد است .دول ( )9وتایج مربدط بآ بار اامیی و یدا بدآ ابدارت
دیگر یمباتگی متغیریای بارگذاری شد در اامل شام با اامل مذهدر را واا مدیدیدد .یمدا گدودآ هدآ وتدایج
دول فدق واا میدیند متغیریای  Y8 ، Y3و  Y11دارای بار اامیی و یا بآ ابارت دیگر بآ ترتیدب دارای یمبادتگی
بآ می ا  0/62 ،0/68و 0/61با اامل شام بدد و بآ تن ایی حدود  8/26دربد واریاوس معیات و فلر روستایی بدآ
دلیل گردشگری در من لة مدرد وظر را تدضیح میدید.
جدول  -9متلیرهای بارگذاری شده در عامل ششم
Table 9- Loaded variables in factor 6

Y3
Y8

متغیریا

رتبآ

بار اامیی

variable
در مدوایی او طری ا ار من ل و ویال بآ گردشگرا

Rank

Load factor

1

0.686

2

0.628

3

0.615

Make money through rental homes and villas to tourists
شغلیای ماتلیم و غیرماتلیم مرتب با گردشگری
Direct and indirect jobs related to tourism
حس غرور و خددباوری

Y11

Sense of pride and self-esteem

Source: Research findings
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نتیجهگیری

وتایج حابل او مدل تحییل اامیی اهتادافی وادا مدیدیدد هدآ متغیریدای بارگدذاری شدد در اامدل اول 17/31
دربد ،متغیریای بارگذاری شد در اامل دوم  13/86دربد ،متغیریدای بارگدذاری شدد در اامدل سددم 13/50
دربد و در وی متغیریای بارگذاری شد در اامل چ ارم ،پنجم و شام بدآ ترتیدب  10/47 ،13/25و  8/26دربدد
واریاوس متغیر فلر روسدتاییا در من لدآ تحدت بررسدی را تدضدیح مدیدیندد و  23/4دربدد واریداوس متغیدر فلدر
روستایی وی تدس سایر متغیریایی هآ در مدل لحاظ واد است تدضیح داد مدیشددود .وتدایج ایدن م العدآ وادا
می دید هآ حضدر گردشگرا در من لة مدرد وظر او طری گرو اول (اف ایش وبالآیا و فاضال  ،اف ایش سداخت
و ساو روستایی ،حس غرور و خددباوری و امندا بدروو رفتاریدای متعصدب وادبت بدآ گردشدگرا ) ،گدرو دوم
(فروش ب تر تدلیدات روستایی و تبادالت فرینگی میا روستاییا و گردشگرا ) ،گرو سددم (افد ایش طرفددارا
محی ویات ،ب بددد وضدعیت اسدت اد او وسدایل ارتبداطی ،افد ایش سد ح اشدتغال و اشدتغالوایدی ،یددگیری او
م ا رت روستاییا ) ،گرو چ ارم (اف ایش ارتلاء س ح استاوداردیای وودگی ،هایش گدوآیای حیداتی ،افد ایش
قیمت هداال و خددمات) ،گدرو پدنجم ( سدیب رسداوی بدآ منداظر ،تغییدر در سد ح تحصدیالت داودا و ود داودا
روسددتایی ،شددناش در مدددی روسددتاییا  ،متندددع سدداوی تدلیدددات روسددتایی او میددآ هادداوروی) و گددرو شاددم
(در مدوایی او طری ا ار من ل و ویال  ،شغل یای ماتلیم و غیرمادتلیم مدرتب بدا گردشدگری ،افد ایش سد ح
امدمی ب داشت) ،بر وضعیت معیادت و فلدر سداهنین روسدتای اشدتبین او تدابدع ش رسدتا
یافتآیای م العآ بیاوگر

ی دا اثدر مدیگدذارد.

است هآ بخش امد ای او واریاوس فلر و معیات خاوداریدای روسدتایی تدسد ادامدل

ویات محی ی ،فرینگی و ا تماای قابل تبیین است .در واقع وتایج واا میدیدد هدآ بیادترین اثرگدذاری حضددر
گردشگرا در من لة تحت بررسی بر روی وضعیت معیات و فلر روستاییا  ،بآ واس آ لددگی محدی ویادت او
طری اف ایش وبالآیا و فاضال یا و یمننین اف ایش ساخت و ساو و هایش ومینیای تحدت تمیدک ودا اسدت
هآ در و ایت منجر بآ هایش س ح در مد و احتمال اف ایش فلر بین ساهنین من لدآ مدیشددد .یمنندین رفتاریدای
یمرا با تعصب باال وابت بآ گردشگرا  ،بدآ دلیدل افد ایش لدددگییدای ویادت محی دی ،فرینگدی و ا تمداای
حضدر

یا در روستا ،او دیگر ادامل بایار م م او وظر روستاییا بآ شمار میشدد.

روستای اُشتبین بآ لحاظ مدقعیت غرافیایی و طبیعی میتداود در ومینآ گردشگری پیادرفتیدای الوم را داشدتآ
باشد و این امر بآ همک سرمایآگذاری بخش خصدبی امیی خداید شد .او طرفی روسدتاییا وادبت بدآ افد ایش
قیمت هاال و اف ایش قیمت ومین هآ منجر بآ ایجداد شدناش طبلداتی بدین افدراد روسدتا گردیدد ابدراو واخادنددی
میهنند و این امر با رسیدگی مائدلین و یمننین اا دای وامیدای مادنن او بدروو پدیدد یدای من دی ا تمداای و
م ا رت یدگیری ومایند.
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