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 چکیده

گردشگري خلاق از ديدگاه روستاييان، به اين مفهوم است که ساکنان محلي، به محيط فرهنگي، طبيعي  و کالبدي روستا متعصب و مفتخر 
. در در نهايت ميزباني مناسبي داشته باشندهاي توسعه گردشگري را بپذيرند تا باشند، اثرات گردشگري را مثبت ارزيابي نمايند، مشارکت در برنامه

 در ميزباني روستايياننقش عوامل رفتاري و محيطي بر  حاضر، بررسي پژوهش از . هدفباشنديمتحقق اين نوع از گردشگري، عوامل مختلفي مؤثر 

      فکيک روستاهاي هدف، از روشاستان اصفهان با رويکرد تحليل معادلات ساختاري بوده است. همچنين براي ت روستاهاي هدف گردشگري
 هاپرسشنامهنفر انتخاب و  015گيري در دسترس، و به روش نمونهي هدف گردشگري بودند روستاهاساکنان بندي استفاده شد. جامعه آماري، خوشه

خلاق داشتند و تاثير عامل رفتاري بر  گرديد. نتايج نشان داد هر دو عامل، تاثير مثبت و معناداري بر تحقق گردشگري عيتوزدر بين نمونه آماري 
هاي خوبي براي تحقق ميزباني خلاق خواهند بود. کنندهبينيميزباني بيشتر بوده است. بدين مفهوم که ادراک، نگرش و مشارکت روستاييان پيش

گزارش گرديد و روستاهاي مصر، گرمه و  بندي بيانگر اين بود که بالاترين ميانگين پذيرش ميزباني، در شرق استان اصفهانهمچنين نتايج خوشه
 بياضه بهترين شرايط را داشتند.

 ، روستاي هدف گردشگري، استان اصفهان.ميزباني روستاييانگردشگري خلاق، : واژگان کلیدی

 

 مقدمه

خلاقانه ساکنان  هايتعاريف اوليه مرتبط با گردشگري خلاق بر اساس تجارب يادگيري در نواحي با پيشينه و سنت فرهنگي و جاذبه
گذاران و اي نگريسته شده است که در آن ساکنان، گردشگران، سياستشکل گرفته بود. تعاريف جديدتر، به گردشگري از منظر مجموعه

(. در مورد گردشگري خلاق از ديدگاه گردشگران، تعريف مشترک Sangchumnong, 2018: 8-19کنند )جوامع علمي نيز نقش ايفا مي
نمايد، به اين نتيجه برسد حال که لحظات خوشايندي از فضاي خلاقانه گردشگري تجربه ميت است که بازديدکننده در عينبه اين صور

 ,.Chen & Chou 2019:121-129; Zhang & Xie, 2019:2538-2549; Ali et al)که قصد بازديد مجدد از مقصد را داشته باشد 

2016:85-100; Hung et al., 2016:763-770). اين  در اين راستا تعاريف متنوعي مطرح گرديده است. در تعريفي، گردشگري خلاق-

گونه بيان شد که اگر در معماري مکان، خصوصياتي خلاقانه مانند هويت، جذابيت و منحصر به فرد بودن وجود داشته باشد، موجب ادارک 
خاطر و دلبستگي به آن شود فرد، احساس تعلقمي. اين مساله باعث نمايدگردد و رضايت خاطر وي را فراهم ميخوشايند بازديدکننده مي
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(. در تعريفي ديگر، تجربه گردشگري Chen & Chou 2019: 121-129جا سفر کند )فضا را داشته باشد و تصميم بگيرد مجدد به آن
باشد که منجر به ثبت خاطرات و سفر گيري ميخلاق داراي ابعادي چون گذر از روزمرگي، تجربيات منحصر به فرد، تعامل با ساکنان و ياد

(. همچنين اين تعريف نيز وجود دارد که در گردشگري Ali et al., 2016: 85-100; Hung et al., 2016: 763-770گردد )مي مجدد
ربه مشارکت انداز، تجهايي چون منظر و چشمگردد که در اثر ويژگيخلاق، حس مطلوبيت ظاهري منجر به حس مطلوبيت باطني مي

(. در مورد گردشگري خلاق از ديدگاه Zhang & Xie, 2019: 2538-2549شود )خلاقانه، ميراث بومي و کيفيت خدمات حاصل مي
صورت بيان نمود که ساکنان محلي، به فضاي خلاقانه روستا متعصب و مفتخر توان بدينروستاييان، ديدگاه مشترک انديشمندان را مي

 Zhou et al, 2015:28-45; Li etهاي توسعه گردشگري را بپذيرند و در نهايت ميزبان مناسبي باشند )انه در برنامهباشند، مشارکت فعال

al, 2020:765-775; Gannon et al:1-23, 2020; Erul et al, 2020:1158-1173  هدف چنين ديدگاهي اين بوده است که به .)
توانند از فضاي خلاق محلي، گونه فرض نگردد که فقط گردشگران ميشود و اينساکنان محلي به عنوان هدف گردشگري نگريسته ن

ارزيابي قابل تامل کسب نمايند. بلکه ساکنان به عنوان گروهي در نظر گرفته شوند که درک خود را از اصالت فضاي خلاقانه محل 
تري براي گردشگران باشند. به نهايت ميزبانان مناسبها به محيط تبيين شود و در شان دارند و اين باعث خواهد شد، نگرش آنسکونت

و باعث تخريب فضا )به عبارتي تمام عبارتي، نبايد به مقصد گردشگري، به عنوان بسته تجاري نگريسته شود که به گردشگر فروخته 
 Zhouساکنان درنظر گرفته شود ) شدن کالا( گردد. بلکه در اين بسته، گفتمان فرهنگي و حقوقي نيز بايد مدنظر باشد و نگرش و ادراک

et al, 2015:28-45 .)و  بازديدمطرح شدن به عنوان مقصد  ،هاي گردشگريبه علت توسعه زيرساخت ي گردشگري ايران،روستاها
جود هنري و صنايع دستي مو ،از نظر گردشگري خلاق روستايي دارند. لذا با توجه به تنوع فرهنگي مناسبيبرخورداري از منابع، وضعيت 

توان اند، ميگذاري کلان براي نسل حاضر به ارث رسيدهدر کشور که بهترين پشتوانه براي توسعه گردشگري خلاق هستند و بدون سرمايه

در اين نوع از گردشگري، بررسي  .(Einali et al, 2019:19-39) ترين نوع گردشگري براي ايران دانستگردشگري خلاق را مطلوب
هاي ساکنان در روستاهاي گردشگري اصفهان، رفتار مسئولانه باشد. يکي از دغدغهنيز حائز اهميت مي ديدگاه ميزبان محلي

باشد تا گردشگران روستايي همزمان با گردشگري طبيعت و حفظ محيط طبيعي، بازديدکنندگان نسبت به محيط طبيعي و کشاورزي مي
(. در پژوهش حاضر، روستاهاي هدف گردشگري، علاوه بر Rahimi et al, 2020: 1-18به ديگر ابعاد گردشگري خلاق توجه نمايند )

نوار، داراي ميراث ناملموس هستند که قابيلت گردشگري را متنوع و شرايط بهتري براي ميزباني فراهم محيط طبيعي و کالبدي چشم
کند. اما چه عواملي در ميزباني روستايان نمايد. بررسي ديدگاه ساکنان محلي، تصوير ديگري از اين نوع گردشگري را تبيين ميمي

دو هدف اصلي پيگيري خواهد شد. هدف اول، بررسي اثرگذاري ، موثرند؟ و کدام مناطق روستايي شرايط بهتري دارند؟ در اين راستا
ري با توجه به بندي روستاهاي گردشگو هدف دوم، خوشه ،عوامل رفتاري و محيطي بر ميزباني ساکنان با رويکرد معادلات ساختاري

 عوامل رفتاري و محيطي.

 مبانی نظری

 مفهوم میزبانی و ادراک ساکنان در گردشگری

 .(Tuan, 1974: 58) ددهنمي نسبت آن به ساکنان که باشد هاييارزش و معاني دربردارنده بايد مکان يک از سازيمفهوم هر

 استدر مطالعات گردشگري بوده مورد توجه يکي از مباحث گردد، و تصويري که در ذهن ترسيم مي نگرش و ادارک از مکان گردشگري

(Cherifi et al, 2014:190-202; Fu et al, 2016:37-48; Sun et al, 2015:543-555 )اهميت بررسي تصوير ذهني ساکنان  که
 نگرش و اهداف درک براي دکننمي زندگي آن در از محلي که ساکنان ذهنيتصويرکند. شان را بيان ميمحلي از منطقه محل سکونت

مرتبط با  يو اهداف رفتار ادراک و ارزيابي ساکنان ن،يعلاوه بر ا است. ارزشمند منطقه در گردشگري توسعه از مانند پشتيباني رفتاري،
وهي از گر (.Stylidis et al, 2016:659-674) گذارديم ريتأث و رفتار گردشگران ميتصم يريگدر شکل ها به طور قابل ملاحظهآن

 ,Grunewald) کنند گردشگري و بهبود شرايط اقتصادي، در احياي محيط فرهنگي و کالبدي نقش داردمحققان استدلال مي

2002:1004-10021; Li, 2006:132-143 ) و تبديل اين محيط به کالاي توريستي و بازاريابي آن، نيروي قدرتمند براي حفظ و حمايت
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با اين حال، کالايي شدن، شمشيري دو لبه است. در  (.Yang & Wall, 2009:559-570) باشدمي از جوامع و بازسازي هويت
 ,Cole) گرددديدگاهي ديگر، محيط گردشگري که به عنوان يک کالا به گردشگران عرضه گردد، منجر به از بين رفتن اصالت محيط مي

شهري، فضاي مناسبي براي فرديت و هويت بومي نخواهد  سازي و استانداردسازي محيط روستا طبق محيطو همگن (2007:93-960
(. بررسي Reisinger & Steiner, 2006:65-86گذاشت و بنابراين بعيد است گردشگري انبوه، منجر به اصالت در ميان ميزبانان شود )

ن هستند، به درک اين معنا در اين مفهوم در جامعه روستايي ايران، خصوصا روستاهاي هدف گردشگري که مورد استقبال انبوه گردشگرا
 تاثير گردشگري بر اصالت محيط بومي کمک خواهد نمود. 

 

 های میزبانی و پذیرش گردشگریمدل

در اين مدل، متغير  (.0( مدلي از ميزباني روستاييان چين در حمايت از گردشگري خلاق ارائه نمودند )شکل5102ژائو و همکاران )
به عنوان متغير مستقل، متغيرهاي منافع فرهنگي گردشگري، نگرش فرهنگي، اصالت کالبدي و  منافع اقتصادي حاصل از گردشگري

منافع اقتصادي  اصالت هويتي به عنوان ميانجي و در نهايت حمايت روستاييان از گردشگري به عنوان متغير وابسته درنظر گرفته شدند.
گونه تعريف شد که ي و خانواده و اقوام چگونه است. منافع فرهنگي اينگردشگري به اين مفهوم بود که درآمد حاصل براي فرد روستاي

-پسندد و از ارتباط با گردشگران لذت برده و در اين رابطه احساس اهميت و غرور فرد روستايي چه ميزان فضاي شاد گردشگري را مي

لي اشاره دارد. اصالت کالبدي، عمدتا به فضاي نمايد.  نگرش فرهنگي به ديدگاه و پايبندي روستايي نسبت به آيين و تمدن محمي
پردازد. در اصالت هويتي، احساس معنوي فرد از هويت تاريخي و کهن و حس غرور ناشي از آن سنجش گرديد و فيزيکي و معماري مي

شد. نکته مهم مدل اين در نهايت، در متغير حمايت از گردشگري، ميزان حمايت فرد روستايي از گردشگري و تصميم او در آينده، بررسي 
بود که تمرکز روستاييان بر اصالت کالبدي بيشتر از اصالت هويتي بوده و نويسندگان بيان کردند گردشگري قومي محلي در چين سطحي 

 (.Zhou et al, 2015:28-45شده است )

 
 مدل میزبانی روستاییان از گردشگری خلاق .(1شکل)

 Zhou et al, 2015منبع: 

( در ارائه مدلي از تمايل روستاييان چيني به مشارکت در گردشگري خلاق، به تبيين چهار متغير پرداختند. متغير 5151) لي و همکاران
ادراک به عنوان متغير مستقل، متغيرهاي هويت مکاني و دلبستگي مکاني به عنوان متغيرهاي ميانجي و متغير تمايل به مشارکت در 

متغير ادراک داراي سه مولفه بود )ادراک اقتصادي، ادراک اجتماعي فرهنگي و  درنظر گرفته شدند.گردشگري تحت عنوان متغير وابسته 
کرد. ادراک ادراک محيطي(. ادارک اقتصادي به اين مفهوم بود که روستايي اثر گردشگري بر اشتغال، درآمد و توسعه روستا را احساس مي

فرهنگ اجتماعي حاصل از تعامل با گردشگران بوده و ادارک محيطي، به تاثير مثبت اجتماعي فرهنگي به معناي درک روستايي از ارتقاي 
کردند گونه بود که ساکنان احساس ميگردشگري بر محيط ظاهري و تفريحي زندگي ساکنان اشاره داشت. مفهوم هويت مکاني اين

دادند و اه خود را به نسبت ديگر مناطق ترجيح ميگونه تعريف گرديد که روستاييان زادگزادگاهشان خاص است. دلبستگي مکاني اين
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شان قائل بودند. در نهايت متغير وابسته )تمايل به مشارکت( به اين صورت تعريف شد که روستايي اي براي مکان سکونتاحترام ويژه
 (. در مجموع، نتايجLi et al, 2020:765-775نمود )هاي گردشگري را داشته و ديگران را به آن ترغيب ميگذاري در پروژهقصد سرمايه

 توسعه در مشارکت براي آنها تمايل بر و معناداري مثبت تأثير کشاورزان جديد نسل بر روستايي گردشگري از شدهدرک تأثيرات داد نشان
 (.5است )شکل داشته روستايي گردشگري

 

 مدل تمایل روستاییان به مشارکت در گردشگری خلاق  .(2شکل)

 Li et al, 2020: منبع 

در اين مدل، پنج متغير کاشان و تبريز( پرداختند. )سازي پشتيباني گردشگري در ايران ( در پژوهشي به مدل5151گانون و همکاران )
)دلبستگي به جامعه، نگرش محيطي، نگرش فرهنگي، منافع اقتصادي، احساس مشارکت( به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته 

 (.Gannon et al, 2020:1-23) گرديد ساکنان، ميانجي و متغيرپشتيباني از گردشگري به عنوان متغير مستقل معرفيشدند. متغير ادراک 

 گونه تعريف گرديد که از نظر ساکنان، ميراث فرهنگيدلبستگي به مفهوم احساس مثبت )تعلق خاطر( بود. نگرش محيطي اينمتغير 
به حفظ سبک زندگي و سنت محلي اشاره داشت. منافع اقتصادي همان درآمد ناشي از  باارزش است و بايد حفظ گردد. نگرش فرهنگي

ريزي گردشگري بود. در مدل، متغير ادراک ساکنان، بعد از گردشگري بيان شد و احساس مشارکت، به مفهوم همکاري ساکنان در برنامه
 (.1ردشگري تاثيرگذار بود )شکلهاي گتاثيرپذيري از پنج متغير مستقل، بر متغير پشتيباني از برنامه

 

 مدل پشتیبانی روستاییان از گردشگری  .(3شکل)

 Gannon et al, 2020منبع:  

ريزي شده ( در مدلي که در ارتباط با پذيرش گردشگري در ترکيه ارائه دادند به بسط نظريه رفتار برنامه5151ارال و همکاران )
هاي حس خوب استقبال، حس اعتماد و احساس دوستي با گردشگر به د که سه متغير به نامگونه طراحي گردي(. مدل اين0پرداختند )شکل

    زمينه بر نگرش فرد تاثير گذار بودند. در مرحله بعد، نگرش به گردشگري در کنار دو متغير تحت عنوان کنترل رفتاريعنوان پس
شده به اين مفهوم بود که فرد داراي مدل، کنترل رفتاري درک شده و هنجار ذهني بر پذيرش گردشگري موثر واقع شدند. در ايندرک

ها و استعدادهايي براي پذيرايي از گردشگران است. متغير هنجار ذهني نيز اين گونه تعبير شد که فرد روستايي تحت تاثير چه مهارت
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 نسبت به فرد نگرش هرچه داد، نشان هايت يافتهنزديکان و دوستان خود در ارتباط با ترويج و پشتيباني از گردشگري قرار دارد. در نها
منجر به رفتار پذيرش گردشگر و  پذير باشند،بهتر و توانايي و استعداد مناسبي در ميزباني داشته باشد و اهالي روستا نيز مهمان گردشگري

 .(Erul et al, 2020:1158-1173)گردشگري خواهد شد  توسعه از حمايت

 

 شگری مدل پذیرش گرد .(4شکل)

 Erul et al, 2020: منبع 

 متغیرها، فرضیات و مدل پژوهش
  عامل رفتاری در میزبانی گردشگری

شود. سنجيده مي "ادراک روستاييان"و  "مشارکت روستاييان"، "نگرش روستاييان"در پژوهش حاضر، عامل رفتاري، با متغيرهاي 
س تعلق به فرهنگ و هويت بومي، داراي مهماندوستي و خونگرمي حبه اين مفهوم بوده است که ساکنان، ضمن ، نگرش روستاييان

نسبت به گردشگران باشند، حس خوبي از رفتار مسئولانه محيط زيستي گردشگران تجربه نمايند و رويکرد آگاهانه به محيط طبيعي روستا 
ست. اول درک حاصل از تعامل مثبت با دراک ميزبان از گردشگري داراي دو بعد ا(. اErul et al, 2020:1158-1173داشته باشند )

گردشگران و دوم ادراک منفي نسبت به اثرات گردشگري که ميزبان، گردشگران را گروهي محدودکننده و مخرب محيط فرهنگي و 
ت شان از اثرابه مفهوم ارزيابي ادراک روستاييانهمچنين (. :Chhabra, 2010:804–789 Wang, 2007 ; 93–105)پندارد طبيعي مي

ارزيابي اقتصادي از تاثير گردشگري بر اشتغال و توسعه روستا، اين مفهوم بدست خواهد آمد که گردشگري است. براي مثال، در 
ارزيابي اجتماعي، تاثير گردشگري بر بهبود روابط روستاييان چه درکي از اشتغال و افزايش درآمد خود، خانواده و اقوام شان دارند. در 

ارزيابي محيطي، تاثير گردشگري بر بهبود فضا و منظر و در آيدشود که از تعامل با گردشگران بدست ميبررسي مي اجتماعي روستاييان
مشارکت روستاييان در  دربرگيرنده اين مفاهيم است که مشارکت در گردشگري (.Li et al, 2020:765-775)  گرددروستا سنجش مي

نمايند و ميزان در راهنمايي و تعامل با گردشگران چه نقشي را ايفا مي باشد.مي بومي چگونهحفظ محيط زيست و فرهنگ و ميراث 
 ;Rasoolimanesh et al, 2017:147-158) هاي گردشگري در چه سطحي قرار داردپروژهو ترويج ريزي شان در برنامهمشارکت

Gannon et al, 2020:1-23عامل رفتاري روستاييان در ميزباني گردشگري فرضيه اولشود: (. بر اين اساس، فرضيه اول مطرح مي )
 موثر است.

 عامل محیطی در میزبانی گردشگری

مورد سنجش قرار  "محيط کالبدي زيرساختي"و  "محيط طبيعي"، "محيط فرهنگي"در پژوهش حاضر، عامل محيطي، با متغيرهاي 
فضاي خلاقانه اي گردشگري مرتبط با خلاقيت غذايي، فض گيرد.چندين مفهوم را دربر ميدر گردشگري خلاق،  محيط فرهنگيگرفت. 

 ,Isa et al) هاي جذاب که باعث تمايل گردشگران به بازديد و تجديد سفر گرددها و آيينسنت، صنايع دستي، هنر محلي، مراسم

45-Zhou et al, 2015:28; 82-512020: .)چه، شرايط آب و هايي مانند ساحل، دريادر گردشگري خلاق، با ويژگي محيط طبيعي
که رضايت گردشگر و کيفيت  گردد. اهميت محيط طبيعي در گردشگري به عنوان عاملي نشان داده شدههوايي، بيابان، و کوه توصيف مي
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کند. همچنين محيط طبيعي عامل مهمي در قصد بازديد مجدد گردشگران است. به عنوان مثال، آب و هواي محيط زندگي را تعيين مي
در گردشگري  محيط زيرساختي کالبدي(. :Kim et al., 2017 895–908دي بر قصد بازديد گردشگران در فصول باراني دارد )تأثير زيا

هاي ديدني، محل اقامت، خريد، ورزش و حمل و نقل است. در ارتباط با مکان اقامت، بحث هويت خلاق، داراي مفاهيمي چون مکان
نسبت به آن دلبستگي عاطفي پيدا نمايد و در نهايت، احساس آرامشي از بيننده نواز باشد، که مکان چشمشود. اينروستايي مطرح مي

(. حس مطلوبيت ظاهري از ديدن مکان و معماري، به معناي اين است که Isa et al, 2020: 51-82زيبايي معماري به وي دست دهد )
 & Zhangس مطلوبيت دروني گردشگر و احساس لذت گردد )هاي محلي و ساختار مناسبي باشد که منجر به حمکان داراي ويژگي

Xie, 2019: 2538-2549 همچنين از ديدگاهي ديگر در گردشگري خلاق، محيط کالبدي، داراي سه بعد منحصر به فرد بودن، هويت .)
فرضيه دوم( ود: شفرضيه بعدي به اين صورت مطرح مي بنابر مطالب ذکر شده،(. Chen & Chou 2019:121-129) و جذابيت است

 .موثر است ميزباني از گردشگريعامل محيطي روستا در 

 میزبانی از گردشگری )به عنوان متغیر وابسته(

رسد که ساکنان رضايت از ميزباني فعلي داشته باشند هاي ذکر شده، ميزباني از گردشگري زماني به موفقيت ميطبق مطالعات و مدل
(. بر اساس مفاهيم ذکر شده، Zhou et al, 2015: 28-45شگران را در برنامه آتي خود ببينند )و همچنين قصد ميزباني مجدد از گرد

که ترکيبي از دو عامل )رفتاري و محيطي( است و ( Rahimi et al, 2020:1-18)مدل مفهومي پژوهش به صورت ذيل ترسيم گرديد 
 (.2باشد )شکلمتغير وابسته، ميزباني از گردشگري مي

 
 Rahimi et al, 2020ل مفهومی تحقیق بر مبنای مدل ( مد5شکل)

 هاداده و روش

 قلمرو پژوهشی

 51داراي  0190کيلومتر مربع، در مرکز ايران واقع شده است. بر اساس تقسيمات کشوري سال  011059استان اصفهان با مساحت 
هاي . اين استان به دليل وجود رودها و کوه(0190سالنامه آماري استان اصفهان، )دهستان است  051بخش و  01شهر،  011شهرستان، 

 51ميليمتر است. جامعه آماري تحقيق حاضر،  001باشد و ميزان بارندگي به طور متوسط در سال زياد، از آب و هوايي متنوع برخوردار مي
ه، قورتان، خفر، اسفرجان، بياضه و روستاي هدف گردشگري استان اصفهان بوده است که نمونه تحقيق، از هشت روستا )ابيانه، مصر، گرم

تر بودند و بازديدکنندگان بيشتري از استان اصفهان و شدهنسبت ديگر روستاهاي هدف، شناخته نشلج( انتخاب گرديد. اين روستاها به
 (.1حتي کشور داشتند )شکل
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 موقعیت روستاهای هدف مورد مطالعه )استان اصفهان( .(6شکل)

 
 اعتبار متغیرهاشناسی و سنجش روش

ها، ميداني )پرسشنامه با ياب( و از نظر گردآوري دادهپيمايشي )توصيفي زمينهروش، هدف کاربردي، از نظر پژوهش حاضر از نظر 
براي اثبات فرضيات  (Amosافزار نرمسازي معادله ساختاري )با هاي تحليلي، از مدلاي( بوده است. در مورد روشطيف ليکرت پنج گزينه

ي هدف روستاهابراي تفکيک روستاهاي هدف استفاده گرديد. جامعه آماري، ساکنان ( SPSSميانگين )نرم افزار -kبندي از خوشهو 
 ,Isa et al)نفر از هشت روستاي پربازديد انتخاب شدند  015گيري در دسترس، گردشگري استان اصفهان بودند، که به روش نمونه

2020; Asmelash & Kumar, 2019).  0نتايج سنجش اعتبار در جدول ( نشان داد،  ضرايب آلفاي کرونباخCA)  بودند،  5/1بيشتر از
 1/1و  2/1به ترتيب بالاي  (CR)و قابليت اعتماد ترکيبي  (AVE)که قابليت اعتبار متغيرها را نشان داد و ميانگين واريانس استخراج شده 

 کند.ول ميگزارش شد، که روايي همگرايي متغيرها را قابل قب

نتایج سنجش اعتبار متغیرها .(1جدول)  

 عامل متغیرها AVE CR CA رفرنس

Erul et al, 2020 59/1 95/1 90/1 نگرش روستايي 

 مشارکت Rasoolimanesh et al, 2017; Gannon et al, 2020 52/1 91/1 19/1 رفتاری

Li et al, 2020 55/1 95/1 10/1 ادراک 

Asmelash & Kumar, 2019 51/1 19/1 10/1 کالبدي زيرساختي 

 فرهنگي Zhou et al, 2015; Isa et al, 2020 59/1 11/1 15/1 محیطی

Kim et al., 2017-Li et al, 2020 55/1 12/1 11/1 طبيعي 

Zhou et al, 2015 55/1 91/1 11/1 متغیر وابسته ميزباني 

 
 

 هاتجزیه و تحلیل داده
)محاسبه ها اد متغيرهاي مربوط به دو عامل رفتاري و محيطي از ميانگين خوبي برخوردار بودند و وزن آيتمهاي تحقيق نشان ديافته

ميانگين بالاتر  "نگرش روستاييان"هاي مرتبط با متغير قابل مشاهده است. آيتم 5گزارش گرديد. نتايج در جدول  2/1بالاتر از ( Amosبا 
، "متغير ادراک"گردشگران، ميانگين خوبي داشتند. در با زيست و تعامل هاي حفظ محيط، آيتم"متغير مشارکت"از متوسط داشتند. در 

، وضعيت روستاهاي هدف قابل قبول بود و در نهايت "زيرساختي کالبدي"ها ميانگين مناسبي کسب نمودند. در متغير تمامي آيتم
 روستاييان، رضايت از ميزباني داشتند.
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هاتغیرهای تحقیق و وزن آیتمآمار توصیفی م .(2جدول)  
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هاآیتم  متغیرها 

مل
عا

 

10/1  15/1  00/0  AT1: حس تعلق به فرهنگ و هويت بومي محلي 
نگرش 

 روستایی

ی
ار

رفت
 

10/1  55/1  11/0  AT2: حس مهماندوستي و خونگرمي روستايي به گردشگران 

19/1  20/1  10/0  AT3: ردشگري مسئولانه با رويکرد حفظ محيط زيستحس خوب از گ 

51/1  20/1  15/1  PA1:  بوميمشارکت در حفظ محيط زيست و فرهنگ و ميراث 

11/1 مشارکت   19/1  55/1  PA2:  مشارکت در راهنمايي و تعامل با گردشگران 

50/1  15/1  19/1  PA3:  هاي گردشگريپروژهو ترويج ريزي مشارکت در برنامه 

51/1  00/1  10/0  EV1: ارزيابي اقتصادي از تاثير گردشگري بر اشتغال و توسعه روستا 

11/1 ادراک  15/0  19/1  EV2: ارزيابي اجتماعي از تاثير گردشگري بر بهبود روابط اجتماعي 

19/1  10/0  55/1  EV3: ارزيابي محيطي از تاثير گردشگري بر بهبود فضا و منظر 

50/1  02/1  11/1  PE1: سترسي مناسب روستا به اماکن ديدني و استراحتيد 

محیط 

کالبدی 

 زیرساختی

 

ی
یط

ح
 م

50/1  00/1  11/1  PE2: دسترسي مناسب روستا به جاده و حمل و نقل 

15/1  00/1  12/0  PE3: امنيت قابل قبول براي ساکنان و گردشگران 

55/1  51/1  91/1  PE4: هاي فراغتي و تفريحيمطلوبيت زير ساخت 

12/1  00/0  90/1  PE5: سيماي ظاهري و چشم نواز معماري و اصالت کالبدي 

19/1  10/0  11/1  PE6: امکانات ارتباطي و بهداشتي روستا 

59/1  05/0  19/1  CE1:  فضاي گردشگري مرتبط خلاقيت غذايي 
محیط 

 فرهنگی
10/1  01/0  91/1  CE2 : يفضاي خلاقانه با صنايع دستي، موسيقي و هنر محل 

11/1  09/0  95/1  CE3: هاي جذاب ها و  آيينسنت، اصالت هويتي و مراسم 

10/1  15/1  11/0  NE1:  فضاي گردشگري طبيعي و مزرعه 

عیمحیط طبی  11/1  19/1  01/0  NE2: نظير طبيعيانداز کمفضاي گردشگري سبز با چشم 

55/1  05/0  50/1  NE3:  آب و هواي مناسب براي گردشگران 

15/1  11/1  59/0  HO1: میزبانی از  رضايت از ميزباني فعلي از گردشگران

59/1 گردشگران  51/1  02/0  HO2: قصد ميزباني مجدد آتي از گردشگران 

 

 

 نتایج مدل

. (0جدول) داشت 12/1کمتر از  براي تمامي مسيرهاي مدل، معناداري p-valueبرازش مدل قابل قبول بود. همچنين،  1طبق جدول
متغيرهاي عامل  5ابراين تمامي متغيرها بر متغير وابسته )ميزباني گردشگري( تاثير مثبت داشتند و دو فرضيه تاييد شدند. طبق شکل بن

درصد، متغير وابسته را تبيين  59رفتاري، تاثير بيشتري از متغيرهاي عامل محيطي بر ميزباني داشتند و در مجموع دو عامل توانستند 
 نمايند.

 خلاصه برازش مدل .(3جدول )

Baseline Comparisons 
RMSEA GFI CMIN/DF 

CFI TLI NFI 

951/1 902/1 910/1 100/1 950/1 111/5 
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 نتایج مدل   .(4جدول)

 عامل فرضيه مسيرها Estimate p-value نتيجه

  ميزباني نگرش روستاييان  10/1 11/1 تاييد 

 ميزباني مشارکت روستاييان  11/1 10/1  تاييد رفتاري اول

 ميزباني ادراک روستاييان  11/1 15/1 تاييد 

 ميزباني محيط طبيعي  15/1 51/1 تاييد 

 ميزباني محيط کالبدي  11/1 50/1 تاييد  محيطي دوم

 ميزباني محيط فرهنگي  10/1 55/1 تاييد 

             

 
 تاری محیطی در میزبانی نتایج مدل رف .(7شکل)

 میانگین-kبندی خوشهنتایج 

براي عوامل معنادار  sigبندي شدند. تحليل واريانس نشان داد مقدار روستاهاي هدف، با توجه به عوامل  رفتاري و محيطي، خوشه
مصر، "احيه دشتي )اقليم گرم( ب قابل مشاهده است. روستاهاي ن1و نمودار اسکاتر در شکل  1بندي در جدول(. نتايج خوشه2بود )جدول

)ميانگين  5در خوشه  "اسفرجان، خفر و نشلج، ابيانه")ميانگين بالاتر( و روستاهاي ناحيه کوهستاني  0در خوشه  "گرمه، بياضه و قورتان
گردشگري بر اساس  الف(. بنابراين دو اقليم جغرافيايي اصفهان، نمايانگر خوبي از وضعيت روستاهاي هدف1تر( قرارگرفتند )شکل پايين

( نماينگر اين است 5Rشود. عدد )باشند. نمودار اسکاتر نشان داد عامل محيطي باعث بهبود عامل رفتاري ميمحيط منطقه و ساکنان مي
بدين مفهوم که . درصد عامل رفتاري توسط عامل محيطي تبيين شده و همبستگي خوبي بين عوامل محيطي و رفتاري وجود دارد 59که 

 است.بوده طبيعي، کالبدي و فرهنگي روستا بر رفتار ميزباني روستاييان، بسيار موثر محيط 

 نتایج تحلیل واریانس .(5جدول)

 
Cluster Error 

F Sig 
Mean Square df Mean Square df 

 111/1 595/10 0 559/5 5 919/11 عامل رفتاري

 111/1 210/21 1 190/5 5 125/50 عامل محيطي

 

 بندی روستاهای هدف گردشگرینتایج خوشه .(6جدول )

 خوشه
 مراکز خوشه

 روستا
 عامل محيطي عامل رفتاري
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 اسفرجان، خفر، نشلج، ابيانه 91/11 59/19 5
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 بندی و نمودار اسکاتر روستاهای هدف مورد مطالعهخوشه .(8شکل)

 

 بحث و بررسی

 ه اول( عامل رفتاری بر میزبانی از گردشگری خلاق تاثیر مثبت و معنادار داشته است.* فرضی

بر ميزباني گردشگري، اين فرضيه مبني بر ( β=15/1)و ادراک ( β=10/1)، مشارکت (β=11/1)با تاييد تاثير متغيرهاي نگرش 
تاثير عامل رفتاري بيشتر از عامل محيطي گزارش گرديد. بدين  گردد. در ميزباني روستاييان،اثرگذاري عامل رفتاري بر ميزباني تاييد مي

شده در روستاهاي هدف اصفهان انجام که در ديگر مطالعهتر بوده است. در حاليشان موثرمفهوم که نگرش و ارزيابي ساکنان بر ميزباني
 ,Rahimi et al)شگر تاثير بيشتري داشته با جامعه آماري گردشگران، اين نتيجه بدست آمده بود که عامل محيطي بر افراد گرد

دهد. همچنين، نتايج تاثير مشارکت بر گردشگري نواحي که تفاوت تاثيرپذيري دو گروه ميزبان و مهمان را نشان مي (2020:1-18
توسعه منطقه  شان در گردشگري، برروستايي مالزي همسو با مطالعه حاضر است و در آن پژوهش نيز، روستاييان معتقد بودند مشارکت

( و يا در تحقيقي همسو، ميزان مشارکت ساکنان محلي اتيوپي در فرايند Rasoolimanesh et al, 2017:147-158موثر خواهد بود )
که نگرش روستاييان مثبت بوده ديگر اين(. Asmelash & Kumar, 2019:13-35) گيري، به رضايت گردشگران منجر شده بودتصميم

حس تعلق به فرهنگ و هويت بومي، داراي مهماندوستي و خونگرمي نسبت به گردشگران بودند. همچنين  ساکنان، ضمناست و 
 Erul) .ها مشاهده گرديد که همسو با نتايج به دست آمده در ترکيه استاحساس مثبتي از رفتار مسئولانه محيط زيستي گردشگران در آن

et al, 2020:1158-1173)روستاييان از اثرات اقتصادي، اجتماعي گردشگري مناسب گزارش گرديد  ک و ارزيابيکه ادرا. و در نهايت اين
 .(Li et al, 2020:765-775)باشد که در تاييد نتايج بدست آمده در مورد ارزيابي روستاييان چيني از گردشگري مي

 

 ست.* فرضیه دوم( عامل محیطی بر میزبانی گردشگری خلاق تاثیر مثبت و معنادار داشته ا

بر ميزباني، اين فرضيه مبني  (β=55/1)و محيط فرهنگي (β=50/1)، محيط کالبدي(β=51/1)با تاييد تاثير متغيرهاي محيط طبيعي 
گردد. تاثير محيط کالبدي و زيرساختي بر گردشگري در مطالعات مختلفي به بر اثرگذاري عامل محيطي بر ميزباني روستاييان تاييد مي

آمد تحقق گردشگري خلاق است. به عبارتي، فضاي کالبدي ر تايوان، پژوهشگران بيان داشتند فضاي کالبدي، پيشاثبات رسيده است. د
 Chenشود )گردد و باعث دلبستگي مکاني ميهايي مانند منحصر به فرد بودن، جذابيت و هويت به ادراک خوشايند ختم ميداراي ويژگي

& Chou 2019: 121-129ديگر که در اندونزي صورت گرفت، اين يافته حاصل شد که محيط زيرساختي )محل  اي(. يا در مطالعه
(. در Isa et al, 2020:51-82) اسکان، حمل و نقل و ...( منجر به تصميم مجدد گردشگر براي بازديد از آن منطقه روستايي خواهد شد

فضاي کنند که اين تحقيق وجود دارد که به اين نکته اشاره مي هاي همسو با نتايجارتباط با تاثير محيط فرهنگي بر ميزباني نيز پژوهش
هاي جذاب، باعث تمايل گردشگران به بازديد و ها و آيينسنت، فضاي خلاقانه صنايع دستي، هنر محليگردشگري مرتبط خلاقيت غذايي، 

ساکنان محلي، به دهد که سيا نشان مي(. پژوهشي در شرق آIsa et al, 2020:51-82; Zhou et al, 2015: 28-45) شونداقامت مي
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عنوان وراث و مفسران ميراث فرهنگي سنتي هستند و در ميزباني،  نقش مهمي در ترويج محيط فرهنگي دارند تا از اين طريق، به اشاعه 
فضاي بکر و کاملا مشخص است که محيط طبيعي و و در نهايت  (.Deng, 2010گردشگري خلاق و جذب بازديدکنندگان پرداخته شود )

 ,Zhang & Xie)اي دارد و  بر حس مطلوبيت دروني  بيننده تاثيرگذار است چشم انداز زيبا، تاثير شگرفي بر روح و جسم هر بيننده

2019: 2538-2549). 

 گیری نتیجه
هايي خلاق باشند، يبه طور خلاصه، مدل پژوهش بيانگر اين است که اگر در منطقه روستايي، دو عامل رفتاري و محيطي داراي ويژگ

بر ميزباني روستاييان موثر خواهند بود. همچنين تاثير عامل رفتاري بيشتر گزارش شده است. بدين مفهوم که ادراک، نگرش و مشارکت 
هاي هاي خوبي براي تحقق ميزباني خواهند بود. البته نقش عامل محيطي نيز برجسته بوده است ويژگيکنندهبينيروستاييان پيش

طي روستا مانند فضاي فرهنگي، کالبدي و محيطي در ميزباني از گردشگران تاثير جدي داشته است. نکته ديگري که بايد به آن محي
درصد( و با افزايش و  59بر رفتار روستاييان داشته است ) مناسبيبندي، عامل محيطي، تاثير اشاره کرد اين است که طبق تحليل خوشه

روستاييان در ميزباني نيز بهبود يافته بود. بالاترين ميانگين متغيرهاي ميزباني خلاق، در روستاهاي شرق استان  ارتقاء عامل محيطي، رفتار
تواند براي اصفهان )منطقه دشتي با اقليم گرم( گزارش گرديد و روستاهاي مصر، گرمه و بياضه بهترين شرايط را داشتند. اين نتايج مي

وجه باشد. توجه به عامل رفتاري و اصالت روستايي باعث خواهد شد ميزباني روستاييان و در نتيجه محققان جغرافياي رفتاري جالب ت
اهميت تحقيق حاضر در اين نکته مشخص گرديد که در روستاهاي هدف گردشگري تعامل با جامعه گردشگران بسيار بهبود يابد. 

ني بر خدشه به اصالت و هويت روستايي مشاهده نگرديد. اين بر خلاف اصفهان که مورد استقبال انبوه گردشگران هستند، تاثير منفي مب
اي است که در چين صورت پذيرفت که نويسندگان بيان داشتند تمرکز روستاييان بر اصالت کالبدي بيشتر از اصالت هويتي است و مطالعه

نگين مناسب مشارکت روستاييان همچنين ميا(. Zhou et al, 2015:28-45گردشگري قومي محلي در چين سطحي شده است )
ريزي جامع، بيشتر هاي مرتبط با توسعه گردشگري، برنامهگيريتواند راهنمايي باشد تا در تصميمريزي گردشگر، مياصفهان در برنامه

درصد مربوط به  50درصد بود، بنابراين  59بيني مدل که پيشمدنظر قرار گيرد و صرفا بصورت بالا به پايين نباشد. با توجه به اين
شود در مطالعات آتي، پژوهشگراني که قصد تحقيق در اين باشند که در مطالعه حاضر بکار گرفته نشد و پيشنهاد ميمتغيرهايي مي

 موضوع را دارند، اين نکته را مدنظر قرار دهند و بعد جديدي به ابعاد رفتاري و محيطي اضافه نمايند. همچنين بررسي و تحليل روستاها در
 رسد.ريزي و سياستگزاري دارند، مفيد به نظر ميهاي متفاوت کشور براي گروهي از محققان که دغدغه برنامهاقليم
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