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 دهیچک

 روش با کرمانشاه استان گردشگری هدف روستاهای گردیبوم توسعة مدل طراحیمنظور به رو پیش پژوهش
 کدگذاری مرحله سه قالب در maxqda12افزار نرم با کیفی یهاداده تحلیل. است گرفته صورت کیفی ـ کمّی

 نفر بیست دربردارندة و برفیگلوله روش به کیفی بخش در آماری نمونة. است شده انجام انتخابی و محوری باز،
 انمورگ جدولبا انتساب متناسب و با  یاطبقه ـ تصادفی یریگنمونه روش کمّی بخش در و است کارشناسان از

 سرپرستان از( نفر 2678 آماری جامعة) نفر 336 و گردشگران از( نفر هزار530آماری جامعة) نفر 384 دربردارندة
 تحلیل و است پیشینه و پژوهش کیفی فاز از ناشی ساختةمحقق نامةپرسش و مصاحبه. ابزار پژوهش است خانوار

 مناسبی برازش پژوهش بررسی مورد مدل که دهدمی نشان 24اساسیپو اس 2اسالیافزار پنرم باها داده
 عوامل گیریاندازه برای تحقیق مفهومی مدل در موجود ابعاد همة که شده مشخص دیگر سویی از. دارد

 کارکرد مذکور مفاهیم سنجش در و است شده استخراج پژوهش ادبیات مطالعات و کیفی بخش از درستیبه
 مقدار این که شده درصد 5/85 با برابر اصلی ساختاری معادلة برای گانهچند تعیین ضریب مقدار. دارند مطلوبی

 مشارکتی، فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، عوامل شامل پژوهش یزابرون مستقل متغیرهای دهدمی نشان
 توسعة متغیر تغییرات از درصد 5/85 حدوداند توانسته زیرساختی عوامل و گذاریسیاست مدیریتی، ،هاجاذبه

 و هایرساختز ،هاجاذبه فرهنگی، و اجتماعی عامل و اول اولویت اقتصادی عامل. کنند بینییشپ را گردیبوم
 .دارند را هفتم تا دوم هایرتبه ترتیب به گذاریسیاست و مدیریتی مشارکتی، گردی،بوم تسهیالت

 

  کرمانشاه گردشگری، کدگذاری، گردی،بوم توسعةمدل  :کلیدی هایواژه
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 مهمقد
 گرفته قرار مرداندولتمورد توجه روزافزون  جهان صنایع ترینپررونق و ترینبزرگ از یکی منزلةبه گردشگری

 کالن هایسیاست و هابرنامه تدوین و طراحی منزلةبه گردشگری هایسیاست کشورها از بسیاری در و است
 یکی(. 1396 همکاران، و مالئی فرجی) گیردمی قرارمورد توجه  توسعه روند پیگیری برای مؤثر ابزاری و کشور

 اند،کرده توجه آن به خود پایدار گردشگری توسعة برای اخیر دهة دو در کشورها از برخی که هاییالگو از
 است شده گردیبوم پدیدة یریگشکل سبب که است گردشگری حوزة در بومی ساختارهای و هویت به پرداختن

 درک و بکر طبیعی مناطق از مسئوالنه محیطییستز بازدید و سفر هر( وتوریسماک) گردیبوم(. 1396 حسینی،)
 کسب زمینة در پایدار راهبردی اکوتوریسم(. 1396 ی،)احسان است آن با مرتبط فرهنگی هاییژگیو و آن مواهب
 بلکه ،برنامه یک عنوانبه نه بومگردی بنابراین(. 1394 داودی،) است طبیعی منابع حفظ آنموازات به و درآمد

 دارند، گردیبوم توسعة توان که کشورهایی از بسیاری. گیرد قرار مدنظر باید کالن و اساسی راهبردی منزلةبه
 از بازدیدمندان عالقه جذب در الزم هاییرساختز ایجاد برای گذارییهسرما و گردیبوم توسعة هایطرح
 و گردشگری هایجاذبه در ایران کشور که هاییپتانسیل به توجه اب. اندکرده اجرا و تدوین را گردیبوم هایجاذبه
 سازمان عضو کشور 150 بین از و دارد جهان در یباارزش جایگاه صنعت این نظر از دارد، یرنظکم اقلیمی تنوع

 بین از 93 رتبة 2017 سال در همچنین(. 1395 منوچهری،) است گرفته قراراُم 68 مقام در گردشگری جهانی
. یابد دست بهتری جایگاه به تواندمی که اسـت داده اختصـاص خود به را جهان گردشگری کشور 136
 پایداری به مربوط 2017 سال در گردشگری و سفر یریپذرقابت شاخص هایمؤلفه بین در ایران رتبة ترینپایین

 بازرگانی، اتاق) ستا بوده گردشگری خدمات یرساختز و گردشگری و سفر بخشییتازآن اولوپس و محیطی
 مرکز همچنین و بوده کشاورزی برپایة عمدتاً کرمانشاه استان اقتصاد(. 1397 تهران، کشاورزی و معادن صنایع،

 هاییسالخشک یدو تشد دیمی عمدتاً کشتزارهای کشاورزی، هایپتانسیل ضعف اما. است ایران کشاورزی
 موجب کشاورزی مشکالت(. 1389 حاتمی، و محمدی بیک) است شدهمنجر  روستاییان مهاجرتبه  درپییپ

 دارد کشور در را بیکاری نخست رتبة بیکاری، نرخ درصد 6/26 با کهیطوربه شده، استان این در مفرط بیکاری
 زمینة در کشور هایاستان ترینغنی و ترینمهم از یکی استان این کهاین وجود با(. 1395 کشور، آماری سالنامة)

 گوناگون فصول در گردشگران کل تعداد که است گردشگران تعداد نظربرتر از استان پنج جزو و است گردشگری
 هدف روستاهای از گردشگران از نیمی یباً( و تقرهمان) است شده برآورد نفر 940 وهزار 3 و میلیون یک سال

 شاالن، حریر، دیزه، هسرخ هرسم، سراب پیران، خانقاه، شمشیر، هجیج، فش، علیا، چرمله)ورمقان،  گردشگری
 بین زیادی تفاوت گردیبوم توسعة هایشاخص لحاظبه اما کنند،یم بازدید( نجوبران وران، نوژی گلین، کندوله،
 و درآمد افزایش اشتغال، ایجاد مانند دیگر مسائل ومسئله  این. خوردمی چشم به استان این گوناگون مناطق
 توسعة برای الزم هایپتانسیل که روستاهایی در گردشگری رشگست و توسعه که شده موجب مهاجرت کاهش

 در باالیی پتانسیل کشور شرایط ازتبع به کرمانشاه استان براین،عالوه. گیرد قرارمورد توجه  دارند را گردیبوم
 یهاآب ها،رودخانه کشیده،فلکسربه هایکوه و ارتفاعات بکر، طبیعتازجمله  دارد، گردیبوم صنعت حوزة

 یوهواآب معماری، متنوع هایسبک قدیمی، بازارهای دیدنی، مناطق تنوع باستانی، قدمت ها،جنگل معدنی،
 از کارا و درست یزیربرنامه و مدیریت با باید بنابراین گوناگون؛ هایفرهنگ خرده انواعتر مهم همه از و متنوع

 این روستاهای از برخی اخیر، هایسال در. کرد یربردابهره استان پیشرفت و گردیبوم توسعة برای منابع این
 تدوین همچنین و توسعه در گردشگری نوع این مزایای ولی اند،گردشگری خدمات ارائة درحال استان
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 روستایی و کشاورزی توسعة گذارانیاستس و ریزانبرنامه ازسوی گردیبوم توسعة ةبرندیشپ راهبردهای
 مشکالتی با کرمانشاه استان گردشگری، هدف روستاهای باالی پتانسیلوجود . با است نگرفته قرارموردتوجه 

 صحیح درک نبود رفاهی، و زیربنایی امکانات فقدان روستا، فرهنگی هایجاذبه شدنرنگکم قبیل از روستروبه
 کافی هتوج و یتحما فقدان ،موقعبه و صحیح یرساناطالع شبکة فقدان گردی،بوم از مسئوالن و روستاییان

 و دهیاران کم انگیزة و مهارت گردی،بوم ینةدر زم علمی متعدد هایرشته پژوهش و تحقیق نگرفتن انجام دولت،
 تعصبات گردشگری، طرح هاییزیربرنامه در روستا مردم نکردنمشارکت گردی،بوم طرح اجرایی مسئوالن

 همچنین(. 1389 قبادی،) گردشگران تعداد بارةدر آماری دقیق اطالعات نبود و اقلیمی تغییرات مذهبی، و قومی
 حتی نشده، استفاده زیستیطمح از حفاظت با روستاییان مشکالت رفع برای ایوسیله منزلةبه گردیبوم از

 و هاویژگی به توجه با است، ضروری بنابراین. است نگرفته صورت خصوص این در کافی پژوهش و تحقیق
 صورت روستایی عمران و توسعه آن تبعبه و گردیبوم توسعةمنظور به الزم یزیربرنامه روستاها، هایقابلیت
 به باید است، ایران فرهنگی میراث جزو و رسیده فرهنگی میراث سازمان ثبت به روستاها این. ازآنجاکه پذیرد

 فراهم گردیبومر ازنظ را روستاها این پیشرفت موجبات توانمی اصولی یزیربرنامه با. شود بیشتری توجه هاآن
 توانیم یاسؤال است که آ ینبه ا ییگوپاسخ یپژوهش در پ ین. اکرد کمک نیز مشکالت کاهش به و ساخت
 کرد؟ طراحی کرمانشاه استان گردشگری هدف روستاهای توسعة برای را مدلی

 

 ینظر یمبان
 طبیعت از بردنلذتمنظور به هک است بکر طبیعی مناطق از مسئوالنه محیطییستز بازدید و سفر هر گردیبوم

 از حفاظت ترویج باعث کهیطوربه شود؛ انجام آن با مرتبط فرهنگی هاییژگیو و آن مواهب درک و
 برای را شرایطی و گذارد جای بر محیط بر یدکنندگانبازد جانب از ناچیزی منفی تأثیرات شود، زیستمحیط
 یبرمبنا گردشگری یگرد(. بوم1396 ی،)احسان کند فراهم لیمح مردم اجتماعی و اقتصادی یمندبهره و اشتغال

 یگر،د یانب . بهشودیم یکیاکولوژ یداریپا یناست که باعث تأم یعیطب یطاست و شامل درک مح یعتطب
 هاییلاز پتانس یریگو بهره یکنندگان بوماست که با مشارکت یدارو پا یعیطب گردشگری ینوع یگردبوم
 یاست که خود را نسبت به تمام یگردشگر گردبوم(. 1385 یرسنجری،)م شودیم ریسم یگردشگر یعیطب

و  یازهان یبا تمام یموازات جوامع محلبه یهناح هر هاییستمو اکوس ینسرزم ی،و جانور یاهیگ یهاگونه
 هاییتبه قدمت فعال یخیتار ی. گردشگرGigović et al., 2016)) بیندیها مسئول مآن یفرهنگ هاییژگیو

 ی، درواقع نوعرفتندیگوناگون به مسافرت م هایهدفجوامع که با  متفاوتطبقات  یم،در دوران قد ؛دارد یبشر
واسکودوگاما و  ،مارکوپولو، ماژالن یرنظ یو جهانگردان معروف یاناند. کاشفان، ماجراجوداشته یگردشگر یتفعال
 نوگرایی یةهگل برپا یرکه به تعب یاجامعه ند؛ازدهیدست م یگردشگر یبه سفرها ینوعکلمب به یستفکر

زمان با که هم است یهمان انقالب صنعت نوگرایی یجة. نت(MacCannel, 1976)  ( شکل گرفته استیسم)مدرن
 یرونق خاص یو تجار یپلماتیکد یانگلستان، سفرها یژهوبه ییاروپا یدر خالل قرن هفدهم در کشورها آن

جوامع و  یتکشورها منجر شد. با رشد جمع یندر ا 1عنوان تور بزرگ باز مسافرت ا یخاص نوعبه ظهور  وگرفت 
 و یزهبشر، هرروز انگ یعناصر زندگ یرو سا یونقل، فنّاورحمل ةدر شبک یرچشمگ یشرفتشهرها و پ یندةرشد فزا

 یرا برا ییروستابه مناطق  یآهن دسترسراه شبکةگسترش  ،در قرن نوزدهم .یابدمی یشافزا یزبه مسافرت ن یازن

                                                           

1. Grand Tour  
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تنها تقاضا نه یستمشد. در قرن ب گردیبومسبب گسترش  یصنعت گردشگر ةو توسع آوردفراهم  بسیاریافراد 
، شارپلی ریچارد و جولیا شارپلی،متنوع شد ) یزآن ن یتفعال ة، بلکه محدودیافت یعیرشد سر یگردبوم یبرا

روند رو گوناگوناز ابعاد  یرسال اخ سیدر  یدکه شا یهکو تر یرانا یگردشگر یتگذرا به وضع هی(. در نگا1380
 ةتوسع ینةکه در زم یدرس نتیجه ینبه ا توانیم است، گرفته پیشیموارد  یدر برخ یو حت داشته یرشدبه

 یبدل شده است؛ کشور یافتهتوسعه یبه کشور یهترک یران،در ا یژهو یهاو جاذبه هایلبا وجود پتانس ی،گردشگر
 یجهان یگزارش شورا بنابر. شدیقلمداد م یافتهنتوسعه یکشور یرانبا ا یسهدر مقا یرسال اخ چهلر د یدکه شا

 یبخش سفر و گردشگر یممشارکت مستق یزانم ینةدر زم یهترک ،2015در سال  1(WTTC) یسفر و گردشگر
 یلیاردم48به رقم  2026ال در س شودمی بینییشو پ یافت دالر دست یلیاردم32به رقم  یناخالص داخل یددر تول

در سال  شودیم بینییشو پ یددالر رس یلیاردم7به رقم  2015 یرانشاخص در ا ینا کهیدرصورت ؛دالر برسد
نوپاست که از  یصنعت یگردکه بوم شودیم یادآوری(. البته 1393، یانهچ یدریدالر برسد )ح یلیاردم14به  2026

کشور  ییو اجرا یزیرکشور ما وارد شده و هنوز در سطوح برنامه یشگاهو دان یعلم یاتدر ادب 1380 ةآغاز ده
 است جدید یامقوله یزدر استان کرمانشاه ن یگرد(. بوم1393 یات،و ب یبه آن نشده است )رضوان یتوجه چندان

 . طلبدمی را پژوهشگران و ریزانبرنامه و گذارانسیاست مردم، فعال مشارکت آن گسترش و توسعه که
 

 پژوهش ۀنیشیپ
 غلبه روستاها در گردشگری توسعة اصلی علت و است پایدار روستایی توسعة برای ابزاری و سیاست گردشگری

 است روستایی جامعة در اجتماعی تحوالت ایجاد و شغلی جدید هایفرصت ارائة درآمد، سطح بودنپایین بر
Lanea, 1994) .)از نظر دور  آنچه اما است، شده شناخته همگان برای محلی اقتصاد در گردیبوم توسعة تأثیر

 و مشارکت ،شدهانجام هایپژوهش براساس. است صنعت این توسعة در مردم نقش است،طرح قابل ومانده 
 و آنتون نظر از(. Daniel, 2013) شودمی قلمداد گردیبوم توسعة عوامل ترینمهم از یکی مردم حمایت

 آنان بعدی رفتار در و کند ایجاد بسیاری نارضایتی است ممکن گردشگران دناخوشاین وضعیت(، (2017 همکاران
 همچون انسانی منابع و فرهنگی یها( جاذبه1389) همکاران و قدیری. بگذارد تأثیر مقصد به نسبت
 پوشاک محلی، سنن وورسوم آداب محلی، هایبازی و رقص موسیقی، روستاییان، معیشت نوع ی،شناسمردم

 ،(2015) همکاران و بالنکاس دیدگاه از. است مؤثر گردیبوم توسعة در باستانی و تاریخی ناماک محلی،
 هزار هر یازا به مقصد در پلیس سوی ازشده ثبت جرائم تعداد شامل گردیبوم توسعة هایشاخص ترینمهم
 اشتغال درصد و منطقه جمعیت به گردشگران نسبت عمومی، امنیت و نظم برقراری برای دولت هزینة نفر،

 عنوان با ی( در پژوهش1397) همکاران و. سپهوند است مشاغل دیگر به نسبت گردشگری بخش در یجادشدها
 گروه سه دیدگاه «(بیشه ایستگاه روستای: موردی مطالعة) روستایی اکوتوریسم توسعة راهبردی یزیربرنامه»

 از بهینه استفادة ویژه، مقررات و قوانین تدوین ن،آنا پژوهش بنابر. کردند بررسی را گردشگران و مسئوالن مردم،
 فرهنگی جغرافیای گوناگونی نمایشمنظور به جهانگردی هاینمایشگاه ایجاد و تخریب از جلوگیری و هاجاذبه
 توسعة به روستایی محلی هایجشن وورسوم آداب موسیقی، غذاها، انواع محلی، پوشش هنر، دستی،یعصنا مانند
 راهبردی تحلیل» عنوان با خود نامةیانپا در( 1397) خسروی. شودمی منجر بیشه ایستگاه تایروس گردیبوم

 در عوامل این که رسید نتیجه این به «SWOT مدل از استفاده با گالیکش شهرستان در اکوتوریسم توسعة

                                                           

1. The World Travel and Tourism Council 
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 بهداشتی و یحیتفر اقامتی، خدماتی، امکانات به یبخش: تنوعاست مؤثر موردنظر منطقة گردیبوم توسعة
 ساکنان برای جدید هایفعالیت ایجاد راستای در گردشگر افزایش آن پی در و گردشگران رضایت جلبمنظور به

 ویژه مقررات و قوانین تدوین و ایمنی افزایش راستای در بومی نیروهای به بحران مدیریت آموزش منطقه، این
 مزارع، و جنگلی اراضی تخریب از جلوگیری و منطقه عیطبی هایجاذبه از بهینه و مطلوب استفادةمنظور به

 توسعة و محلی مشارکت» عنوان با( 1394) همکاران و صالحی پژوهش نتایج. هوا و خاک و آب آلودگی
 حمایت که داد نشان شد، انجام استنادی و میدانی روش به که «(رودبار جنت روستای: موردی مطالعة) گردیبوم

 مناسب، بهداشتی سرویس ساخت روستا، دهیاری و شورا دفتر ساخت روستا، هایاختزیرس تأمین برای مالی
 و هادی طرح اجرای ادامة سنتی، و قدیمی بناهای سقف تعمیر به کمک پروری،دام و کشاورزی از حمایت
 أثیرت» عنوان با اینامهیانپا در ،(1396) باغانی. است مناسب گردیبوم توسعة در روستا محالت فرشسنگ

 در را آن گسترش و گردیبوم از حمایت ،«آموزشی هایبرنامه تدوین روستایی گردشگری ةبر توسع اکوتوریسم
 بندییتاولو» عنوان با یامقاله در ،(1396) همکاران و شاطریان. داندمی مؤثر روستایی گردشگری توسعة
 و ANP هایتکنیک لفیقت با کاشان برزک بخش روستاهای گردییعتطب توسعة بر مؤثر عوامل

DEMATEL»، واگذاری و یامنطقه و محلی گذارانیهسرما مشارکت جلب عوامل که رسیدند نتیجه این به 
 توسعة و منطقه بازدید تورهای برگزاری آنان، به منطقه گردییعتطب توسعة یدهسازمان و اداره مسئولیت
 گردیبوم توسعة در گردشگران با برخورد نحوة بهبود و...( و یرساناطالع و تبلیغاتی دفاتر) هاواسطه و تسهیالت

 بگاهو ایجاد ها،نمایشگاه و هاجشنواره برپایی ها،کنفرانس برگزاری آموزش،( 1395) آبادینجف امیدی. مؤثرند
 اتتبلیغ فقدان( 1395) قنادی. داندیم مؤثر گردیبوم توسعة در را بروشورها و کتابچه توزیع و یرساناطالع
 سیستم فقدان و ایمنطقه رفاهی مراکز و هااقامتگاه کم تعداد منطقه، گردیبوم هایجاذبه و گردشگری دربارة

در  را نامناسب و ناکافی تسهیالت و یزی،ربرنامه نبود ،ونقلحمل یلوسا نامناسب وضع ها،آن بر دقیق نظارت
 گردی،بوم توسعة برنامة در ساکنانمشارکت  (2018)و همکاران  سیکی. داندمی مؤثر گردیبوم نیافتنتوسعه

 ریزانبرنامه و گذارانیاستس از یادوره ارزیابی گردی،بوم توسعة برای محلی حمایت یدکنندگان،بازد رضایت
 از حفاظت آنان. باشند مفید گردیبوم توسعة در توانندمی گردیبوم مهم هایپروژه با درگیر گردشگری

 را منابع عادالنة سهم و محلی مشارکت فرهنگ، و محلی هنرهای ارتقای اقتصادی، رفاه زیست،یطمح
 عنوان با پژوهشی در 2018)) همکاران و آنکایا. انددانسته گردیبوم توسعة پروژة موفقیت یهاشاخص

 دارای قمناط در که رسیدند نتیجه این به «اقتصادی و فرهنگی ـ اجتماعی ابعاد در ترکیه و جهان اکوتوریسم»
 افزایش منطقه مردم آگاهی شود، احداث خوابگاه یا هتل شود؛ یزیربرنامه گردیبوم توسعة برای باید پتانسیل

 رفاه سطح( 2017و همکاران ) 1اِیمیگابیتاو. از نظر شود داده محلی مردم به باید اقتصادی هایاولویت و یابد
 .است مؤثر گردیبوم توسعة بر زیستیطمح از حفاظت در مشارکت برای جامعه آمادگی سطح و اجتماعی

 

 پژوهش یهاهیفرض و یمفهوم مدل
نشان  یدانیم یها( در مصاحبهیگردبوم ة)توسع یمحور ةمؤثر بر مقول یعلّ یطو شرا یشینهمطالعات پ یبررس

 ها،یرساختز، اعیاجتم اقتصادی، مانند عوامل گذارند؛تأثیر یگردبوم ةبر توسع یعوامل مختلف کهدهد یم
 یگردبوم ةبر توسع که ممکن است منطقه هاییلها و پتانسو جاذبه یریتیمد ی،مشارکت عوامل، یارذگیاستس

                                                           

1. Aimagabetov 
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 مفهومیپژوهش مدل  یشینةپ یآمده در بررسدستباشند. با توجه به عوامل به داشته یرمستقیمو غ یممستق یرتأث
 ادامه در یاصل یةفرض ، هفت1در شکل  شدهئهارا یمفهوم مدلساس شده است. بر ا طراحی یگردبوم ةتوسع

 :شودمی بررسی
 

 فرض آزمون پژوهش یهاهیفرض
 H0:β=0    H1: β≠0 است مؤثر یگردبوم ةتوسع در یارذگاستی. عوامل س1

 H0:β=0    H1: β≠0 است مؤثر یگردبوم ةتوسع در یو فرهنگ یاجتماع عوامل. 2

 H0:β=0    H1: β≠0 است مؤثر یگردبوم ةتوسع در یمشارکت عوامل. 3

 H0:β=0    H1: β≠0 است مؤثر یگردبوم ةتوسع در یاقتصاد عوامل. 4

 H0:β=0    H1: β≠0 است مؤثر یگردبوم ةتوسع درمنطقه  یهالیپتانسو  هاجاذبه عوامل. 5

 H0:β=0    H1: β≠0 است مؤثر یگردبوم ةتوسع در یتیریمد عوامل. 6

 H0:β=0    H1: β≠0 .است مؤثر یگردبوم ةتوسع در یگردبوم التی، خدمات و تسهیرساختیز عوامل. 7

 

 
 maxqda12 افزارنرم با پژوهش یمفهوم مدل: 1 شکل

 

 
 یگردشگر هدف یروستاها و کرمانشاه استان ۀنقش: 2 شکل
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 قیتحق روش
 یا دیدمان منظر ازرو  یش. پژوهش پاست یبررس قابل وتیمتفا یهاجنبه از پژوهش این در کاررفتهبه روش

 تحلیلی ـ توصیفی پژوهش این است؛ کاربردی نوع از هدف، جنبة از و( کیفی ـ ی)کمّ آمیخته نوع از پارادایم
پژوهش شامل دو گروه است. گروه اول خبرگان و  ینا یآمار ةجامع .نگر استگذشتهزمانی، لحاظ به و است

هدف  یروستاها یگردبوم ةاستخراج عوامل مؤثر بر توسع یکه از نظر آنان برا اندیگردشگر ةزنظران حوصاحب
 نفعیذ یسرپرستان خانوار روستاها ةشده است. گروه دوم دربردارند یریگاستان کرمانشاه بهره یگردشگر

استان کرمانشاه در  یفرهنگ یراثکل م ةگردان و گردشگران است که بر اساس آمار اداربوم و( خانوار 2678)
 هدفمند یریگنمونه روش به کیفی بخش درهزار نفر بوده است. حجم نمونه  530در حدود 1396سال 
و  یفرهنگ یراثم یاز کارشناسان و استادان، خبرگان گردشگر نفر بیست ةدربردارند که شده تعیین برفیگلوله

 ی،شده است. در بخش کمّ یآورجمعباز  ةها است و اطالعات با روش مصاحبشهرستان یگردشگر یرانمد
 ةصورت گرفته و حجم نمون مورگانبا انتساب متناسب و با جدول  یاطبقه ـ تصادفی روش به یریگنمونه

. اندبوده دسترس در که شده تعیین نفر 384 گردشگران و گردانبوم و نفر 336 نفعیذ خانوارهای سرپرستان
 نفعیذ یهدف گردشگر یروستاها ینامه از سرپرستان خانوارهاپاسخ 236و  نامه از گردشگرانپاسخ 203فقط 

 .است بوده بررسی و یلتحل قابل یابرگشت داده شده 

 
 کرمانشاه استان یگردشگر هدف یروستاها ۀنمون حجم و یآمار ۀجامع عیتوز: 1 جدول

 نمونه حجم تعداد خانوار روستا نام نمونه حجم تعداد خانوار روستا نام

 15 116 هرسم سراب 12 98 ایچرمله عل

 6 47 زهیسرخه د 6 46 ورمقان

 24 193 ریحر 64 507 فش

 11 84 شاالن 13 106 جیهج

 20 161 کندوله 80 639 ریشمش

 3 25 نیگل 53 424 خانقاه

 16 125 نجوبران 13 107 رانیپ

 336 2678 جمع

 
 روش در. است شده آوریجمع میدانی و اسنادی عاتمطال خبرگان، با مصاحبه روش سه با پژوهش هایداده
بر اساس  ربط،یذ اندیشمندان آرای و شده بررسی پژوهش پیشینة با همراه گوناگون هاینظریه اسنادی،

 خبرگان با سپس. است گرفته قرار یبرداربهره مورد و شده گیرییجهمرحله نتبهمرحله پژوهش، هایهدف
 اساس بر. است شده پرسیده آنان از پژوهش ادبیات از برگرفته اصلی سؤال یک و دهش مصاحبهموردنظر رودررو 

 و محوری و باز کدگذاری مرحله سه انجام و Maxqda12افزار نرم کمک به کوربین و اشتراوس یکدگذار
 ی،میدان مرحلة در. است شده استخراج نامهپرسش سؤاالت آن اساس بر و شده طراحی پژوهش الگوی انتخابی،

. است شده آوریجمع یگردشگر کارشناسان یازموردن اطالعات نامهپرسش و حضوری و عمیق مصاحبة روش با
 به مربوط هایپاسخ طیف سنجش برای که است گفتنی. است شده تشکیل اصلی بخش هشت از نامهپرسش

 کم، خیلی هیچ، ینةگز هفت آن در که شده استفاده لیکرت طیف از نامهپرسش تخصصی سؤاالت در نظرخواهی
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 شامل اصلی سؤال ده بر کیفی بخش مصاحبة. است شده گرفته درنظر دانمنمی و زیاد خیلی و زیاد متوسط، کم،
 شخصی هاییژگیو و عمده عامل ده روی بر کمّی بخش سؤاالت و بود متمرکز گردیبوم توسعة بر مؤثر عوامل

 و تبلیغات اقتصادی، گذاری،یاستس مدیریتی، آموزشی، عوامل: بود متمرکز دهندگانپاسخ شناختیجمعیت یا
 و اجتماعی گردی،بوم تسهیالت و خدمات ها،زیرساخت حمایتی، منطقه، هایپتانسیل و هاجاذبه ی،رساناطالع

 و شده استفاده ساختاریافتهنیمه و باز سؤاالت بارودررو  مصاحبة از کیفی پژوهش روش در. مشارکتی و فرهنگی
با  یکمّ ةنامپرسش یی. روااست شده استفاده اطالعات یآورجمع برای پاسخبسته نامةپرسش از کمّی بخش در

آن،  ینامه و محتواپرسش یینما ییمنظور سنجش روااست. به شده یینتع ییو محتوا یظاهر ییروش روا
در آن صورت  یحاتو اصال شده یبررس ینهزم یننظران در ااز صاحب یجمع یاز سو پژوهش یهانامهپرسش

 و بررسی برای. است بوده تحقیق هاینامهپرسش ییروا ییدگرنظران تأصاحب یینها هاییگرفته است. بررس
 بهموردمطالعه(  یاز فضا خارج (گردشگران و روستاییان از نفر سی کمّی، مرحلة در پژوهش ابزار اعتبار ارتقای
 سپس. است شده تکمیل هاآن وسیلةبه( سؤال 108 یدارا) پژوهش نامةپرسش و انتخاب تصادفی کامالً روش

 آماری روش با کمّی، هایداده یبندو دسته یآوراز جمع پس .است شده پاالیش کرونباخ آلفای روش با متغیرها
 2اسالیو پ 24اساسپیاسافزار نرم با محاسبات تمامی. است شده تحلیل و تجزیه هاداده تحلیلی، و توصیفی
 گرفته است. صورت 

 

 پژوهش یفیک بخش یهاافتهی
 ةو به مشارکت جامع گذاردیم اثر یمحور ةبر مقول یعلّ یطپژوهش، شرا هاییافته ییو مدل نها یجبا توجه به نتا

 یتوانمندساز ی،گردبخش بوم گذارییهمشارکت در سرما ،روستا گیرییمو تصم یریتدر حفاظت، مد یمحل
، حفظ نفعیذ یهاگروه یبرا یها(، کسب منفعت اقتصادسازمان یرو سا ذارانگیه)مردم، سرما نفعانیذ

منجر  یگردبوم ةو توسع یال افراد بومغاشت یتو درنها یفرهنگ یراثاز م ینهبه ةو استفاد یمحل یهافرهنگ
 آموزش و گردیبوم نفعانیذ یمشارکت و همکار یلاز قب شود،یهمراه م یبا عوامل یگردبوم ة. توسعشودیم

در  گذارییهو سرما یگردبوم هایینههز ین)تأم یگردبوم یمال یریتگر مانند مد( و عوامل مداخلهایینه)زم
 در نوین هاییاورفنّ یریکارگو به یگردبوم ینقوان ینتدو ی،اجتماع یت)امن گذارییاست(، سیگردبوم
 یریتو مد یگردبوم یتامن ی،گردبوم زیسای)خصوص گردیبوم مناسب مدیریت و تعلق احساس(، گردیبوم

زباله(،  یحدفع صح یریتمنافع و مد یریتمد ی،انرژ یریت)مد یریتیمد یراهبردها ینبه تدو ینخوب(؛ همچن
و  یسنت هاییینها و آجشنواره ها،یشگاهنما یجادا ی،رسانمراکز اطالع ییمانند برپا یغاتتبل یقاز طر یابیبازار

و  یفرهنگ یراثو م زیستیط)حفاظت از مح یگردمانند آموزش بوم یجیو ترو یموزشآ یسرانجام راهبردها
راهبردها ممکن است  ینا یریکارگبه یت. درنهاشودیمنجر م یگردبوم یجتعامل با گردشگران و ترو ةنحو

 یدجدبازار  یکاری،مثبت مانند کاهش ب یاقتصاد یامدهایبه همراه داشته باشد؛ پ یمثبت و منف یامدهایپ
سطح رفاه و  یشو افزا یدجد هاییرساختز یجادخدمات، ا یفیتبهبود ک دستی،یعصنا ةتوسع ی،محل یداتتول
 ییجاو جابه یاقتصاد یدرآمد بر منافع، نامتوازن یتمانند ارجح یمنف یامدهایو پ یمردم محل یزندگ یفیتک
مانند  محیطییستمثبت ز مدهاییاممکن است پ ین. همچنیبه بخش گردشگر یکار از بخش کشاورز یروین

و  یستیو تنوع ز یفرهنگ یراثبه روستاها، محافظت از منافع و م یگازرسان زیست،یطمح یبکاهش تخر
 یتوهوا و خاک داشته باشد. درنهاآب یآلودگ یشو سروصدا و افزا یکتراف یشمانند افزا یگرید یمنف یامدهایپ
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شامل مبادالت  یو فرهنگ یمثبت اجتماع یامدهایممکن است پ یردگبوم ةتوسع یراهبردها برا ینا یریکارگبه
مانند  یمنف یامدهایو پ یفرهنگ یراثو محافظت از م یآموزش یهابرنامه ةتوسع ی،اجتماع یهاو تعامل یفرهنگ

و  یداصول و عقا شدنرنگکم یوانات،از انسان به ح یماریاز فرهنگ گردشگران، انتقال ب یمردم محل یدتقل
 (.3)شکل  است سنتی هاییتبه انجام فعال یها و واداشتن مردم محلارزش

 

 
 یگردبوم ۀتوسع بر مؤثر عوامل یانتخاب یکدگذار از آمدهدستبه یالگو :3شکل

 

 پژوهش یکمّ بخش یهاافتهی
 شده ارائه 2 جدول در گردشگری هدف روستاهای خانوار سرپرستان و گردشگران شناختیجمعیت هایویژگی

 .تاس
 

 نمونه یاعضا یفراوان عیتوز: 2 جدول
 ریمتغ یفراوان یدرصد فراوان

 مرد 184 6/90

 زن 19 4/9 جنس

 جمع 203 100
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 ریمتغ یفراوان یدرصد فراوان

 مجرد 170 7/83

 متأهل 33 3/16 تأهل

 جمع 203 100

 سوادیب 2 1

 التیتحص

 پلمید ریز و پلمید 99 8/48

 پلمیدفوق 22 8/10

 سانسیل 53 1/26

 باالتر و سانسیلقفو 27 3/13

 جمع 203 100

 سال23-15 14 9/6

 سن

 سال 32-24 24 8/11

 سال 41-33 58 6/28

 سال 42-50 73 36

 شتریسال و ب 50 34 7/16

 جمع 203 100

 یدولت 104 2/51

 شغل
 آزاد 73 36

 کاریب 26 8/12

 جمع 203 100

 سال 29-23 15 4/6

 سرپرستان سن
 خانوار

 سال 36-30 37 7/15

 سال 43-37 54 9/22

 سال 50-44 71 1/30

 50 از شتریب 59 25

 جمع 236 100

 مرد 217 9/91
 سرپرستان جنس

 خانوار
 زن 19 1/8

 جمع 236 100

 یدولت 63 8/18

 سرپرستان شغل
 خانوار

 آزاد 112 4/33

 یپروردام و یکشاورز 114 8/33

 کاریب 47 14

 جمع 336 100

 التیتحص سوادیب 8 4/3
 پلمیردیز و پلمید 140 3/59 خانوار سرپرستان
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 ریمتغ یفراوان یدرصد فراوان

 پلمیدفوق 13 5/5

 سانسیل 63 7/26

 باالتر و سانسیلفوق 12 1/5

 جمع 336 100

 یبل 86 4/36
 با شغل ارتباط

 یگردشگر
 ریخ 150 6/63

 جمع 336 100

 دائم 183 5/77
 سکونت نوع

 هاخانواده سرپرست
 موقت 53 5/22

 جمع 236 100

 
. هستند زن آنان درصد 4/8 و مرد یموردبررس گردشگران از درصد 6/80 پژوهش، هاییافته اساس بر

 نتیجه توانیم روین. ازاهستند زن درصد 1/8 و مرد خانوار سرپرست دهندگانپاسخ از درصد 8/81 همچنین
 .دهندمی تشکیل مردان را گروه دو هر در یموردبررس افراد بیشتر که گرفت
 73 سن نیشتریب و سال 23 سن نیکمتر که است 7/10 اریمع انحراف و سال 2/41 گردشگران یسن نیانگیم
 سال 76 سن نیشتریب و سال 23  سن نیکمتر که است سال 44 خانوار سرپرستان یسن نیانگیم. است سال
 .است سال 45 از کمتر یسن ةرد در یفراوان نیشتریب گروه دو هر در. است
 گردشگران از یکم درصد کهآن است  از یحاک دهندگانپاسخ التیتحص زانیم ازآمده دستبه یهاافتهی

 1/26 و پلمیدفوق درصد 8/10 تر،نییپا و پلمید التیتحص یدارا گردشگران درصد 8/48 ودرصد(  1) سوادیب
 و سانسیلفوق التیتحص یدارا دشگرانگر از درصد 3/13 و سانسیل التیتحص یدارااز گردشگران  درصد

 خانوار سرپرستان درصد 4/3 نیهمچن. است باالتر و پلمیدفوق نمونه یاعضا تیاکثر التیتحص. باالترند
 التیتحص یدارا درصد 7/26 پلم،یدفوق درصد 5/5 تر،نییپا و پلمید التیتحص یدارا درصد 3/58 و سوادندیب
 و پلمید نمونه یاعضا تیاکثر التیتحص. باالترند و سانسیلفوق التیتحص یدارا درصد 1/5 و سانسیل
 .شودیم یابیارز پلمیردیز

 درصد 8/81 و مجردند آناندرصد 3/16 ومتأهل  نمونه گردشگران درصد 7/83 که دهدیم نشان هاافتهی
 درصد 36 و ادآز شغل( درصد 2/51) گردشگران از یادیز شمار. مجردند درصد 2/8 ومتأهل  خانوار سرپرستان

 ،یپروردام و یکشاورز شغلدرصد(  8/33) رخانوا سرپرستان شتریب. کارندیبدرصد  8/12 و دارند یدولت شغل
 5/77 پژوهش، یهاافتهی اساس بر. کارندیبدرصد  14و  دارند یدولت شغلدرصد 8/18 و آزاد شغل درصد 4/33

روستاها  نیا در یفصل و موقتطور به آنان از درصد 5/22 و دارند سکونت روستا در دائمطور به خانوارها درصد
 سرپرستان از درصد 4/36 شغل و ندارد یگردشگر با یارتباط خانوار سرپرستان شغل از درصد 6/36. اندمیمق

 .است مربوط یگردشگر به  خانوار
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 بر مکنون عوامل مؤثر ریبه سؤاالت متغ دهندگانپاسخ دگاهینمونه بر اساس د یاعضا یفراوان عی: توز3 جدول

 یگردبوم ۀتوسع

 یگردبوم ۀتوسع بر مؤثر یاقتصاد عوامل
 هافیط

 ادیز یلیخ ادیز متوسط کم کم یلیخ نما انهیم

 درصد

 ادیز ادیز 6/29 4/36 1/24 7/7 1/2 یگردبوم اقامتگاه ساخت در یمحل مردم یگذارهیسرما

 ادیز ادیز 5/20 7/38 5/23 3/9 8 یمحل محصوالت از یبرخ صادرات ةتوسع

 ادیز ادیز 5/20 1/42 5/20 13 9/3 یمحل داتیتول فروش یبرا مناسب یابیبازار

 ادیز ادیز 9/26 4/34 26 3/9 4/3 یدستعیصنا تیفیک بهبود

 ادیز ادیز 6/29 3/35 2/21 7/8 2/5 یزراع و یدام داتیتول فروش در یبوم مردم تیفعال

 ادیز ادیز 2/23 8/35 2/28 8/9 3 روستا در یشگرگرد از حاصل درآمد صرف

 ادیز ادیز 26 5/33 5/15 7/18 4/6 گردیبوم از حاصل درآمدهای در یمحل مردم کردنمیسه

 ادیز ادیز 6/27 6/29 6/16 8/4 11 یو طب سنت ییدارو اهانیدر بخش گ یگذارهیسرما

 ادیز متوسط 5/25 2/41 7/18 2/11 4/3 یدستعیصنا دیتول متوسط و کوچک یهاشرکت ةتوسع

 ادیز ادیز 2/34 9/33 8/14 3/12 8/4 روستا در یخارج یهایگذارهیسرما

 انییدولت به روستا ةبهرکم یو اعتبار یمال التیتسه پرداخت
 کوچک یوکارهاکسب یاندازراه یبرا

 ادیز 4/34 5/43 13 7/5 4/3
 یلیخ
 ادیز

 یفرهنگ و یاجتماع عوامل
 هافیط

 ادیز یلیخ ادیز متوسط کم کم یلیخ نما نهایم

 درصد

 ادیز متوسط 7/8 405 2/23 18 6/9 یطیمحستیز مسائل ةنیگردشگران در زم و یمحل مردم آموزش

 ادیز متوسط 6/9 6/37 5/25 2/18 1/9 شدهامکانات و خدمات ارائه ،یزبانیمگردشگران از  تیرضا

 ادیز متوسط 1/9 7/25 7/18 3/25 2/21 یمحل تدایتول از یفصل شگاهینما ییبرپا

 ادیز متوسط 3/10 9/31 5/23 4/22 8/11 گردشگران نیشیپخوشایند و ناخوشاند سفر  ةتجرب

 ادیز متوسط 1/14 7/22 3/22 2/18 7/13 روستاها یورود در کتابچه و بروشور عیتوز

 و درختان قطع وتش آ ییبرپا تیممنوع ةنیابلو در زمت نصب
 بهداشت تیرعا

 ادیز متوسط 4/16 4/31 4/16 3/20 5/15

 ادیز متوسط 3/12 6/29 4/16 2/18 5/23 گردشگران یبرا ییروستا یزندگةامکان تجربه کردنفراهم

 ادیز متوسط 6/19 2/34 9/18 4/16 9/10 روستا یهاجاذبه ةدربار یونیزیتلو یهاو پخش برنامه دیتول

 ادیز متوسط 5/25 2/41 7/18 2/11 4/3 یدستعیصنا دیتولکوچک و متوسط  یهاشرکت ةتوسع

 ادیز ادیز 2/34 9/33 8/14 3/12 8/4 روستا در یخارج یهایگذارهیسرما

 یاندازراه یبهره براکم یو اعتبار یمال التیتسه پرداخت
 کوچک یوکارهاکسب

 ادیز 4/34 5/43 13 7/5 4/3
 یلیخ
 ادیز

 منطقه یهالیها و پتانسجاذبه
 هافیط

 ادیز یلیخ ادیز متوسط کم کم یلیخ نما انهیم

 درصد

 ادیز متوسط 3/15 1/27 9/26 21 8/9 منطقه ییدارو اهانیو فروش گ یمعرف

 ادیز متوسط 15 3/30 6/4 5/20 6/9 یمحل یهامراسمات و جشن یبرگزار ،یقیموس یاجرا

 ادیز متوسط 3/12 5/30 2/31 5/81 5/7 هادر چادرها و رستوران یسنت یغذاها ةعرض

 ادیز متوسط 6/4 9/34 28 8/16 8/4 در روستا یعیطب یمصالح ساختمان یریکارگبه

 ادیز متوسط 18 9/34 5/23 5/15 2/8 یو فرهنگ یعیطب باییز یهااندازها و جاذبهچشم

 ادیز متوسط 9/13 9/36 2/21 6/19 4/8 به روستا یمنته یرهایمس یباسازیز

 منطقه یهالیها و پتانسجاذبه
 هافیط

 ادیز یلیخ ادیز متوسط کم کم یلیخ نما انهیم

 درصد

 ادیز متوسط 3/15 1/27 9/26 21 8/9 منطقه ییدارو اهانیو فروش گ یمعرف

 ادیز متوسط 15 3/30 6/4 5/20 6/9 یمحل یهاو جشن هامراسم یبرگزار ،یقیموس یاجرا
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 ادیز متوسط 3/12 5/30 2/31 5/18 5/7 هاها و رستوراندر چادر یسنت یغذاها ةعرض

 ادیز متوسط 6/4 9/34 28 8/16 8/4 در روستا یعیطب یمصالح ساختمان یریکارگبه

 ادیز متوسط 18 9/34 5/23 5/15 2/8 یو فرهنگ یعیطب باییز یهااندازها و جاذبهچشم

 یگردبوم خدمات و التیتسه ها،رساختیز
 هافیط

 ادیز یلیخ ادیز متوسط کم کم یلیخ مان انهیم

 درصد

 ادیز متوسط 9/16 9/34 6/27 5/15 2/5 هتل احداث

 ادیز متوسط 4/19 7/31 5/25 6/16 8/6 کودکان یباز لیوسا و سبز یفضا ،یبهداشت سیسرو ساخت

 متوسط متوسط 1/14 23 8/32 7/20 3/9 روستاها ةجاد یسازبه و آسفالت

 ادیز ادیز 3/25 1/37 4/13 1/9 15 ...و آب وها منقل چادرها، ییبرپا یبرا گاهیو جا گنیپارک ساخت

 ادیز ادیز 2/29 31 6/21 1/14 1/4 یگردبوم یهااقامتگاه شیافزا

 یگذاراستیس
 هافیط

 ادیز یلیخ ادیز متوسط کم کم یلیخ نما انهیم

 درصد

 ادیز متوسط 8/4 5/23 28 8/22 9/10 ستیزطیاز مح حفاظت یبرا ژهیو مقررات و نیقوان نیتدو

 ادیز 5/17 5/25 6/22 18 4/16 یمحل مردم به یاقتصاد یهاتیاولو دادن
 یلیخ
 ادیز

 ادیز ادیز 2/8 5/25 5/33 3/17 5/15 روستاها در یبانطیمح گاهیاستقرار پا

 ادیز ادیز 19.1 30.3 22.1 13.9 14.6 یدستعیو صنا یمحل یهادولت از کارگاه یمال تیحما

 یمشارکت عوامل
 هافیط

 ادیز یلیخ ادیز متوسط کم کم یلیخ نما انهیم

 درصد

 ادیز ادیز 5/23 9/36 3/22 7/8 7/8 یاقامت خدمات ةارائ در انییروستا مشارکت

 ادیز متوسط 6/9 2/23 9/28 9/21 4/16 مراتع یکاربر در یبوم مردم کردنمیسه

و  یزیربرنامه ت،یریدر مد یمحل مردم مشارکت
 روستا یهایریگمیتصم

 ادیز متوسط 5 7/23 8/30 8/27 8/12

 ادیز متوسط 2/13 8/29 9/21 18 1/17 ستیزطیدر حفاظت از مح یمحل مردم مشارکت

 یتیریمد
 هافیط

 ادیز یلیخ ادیز متوسط کم کم یلیخ نما انهیم

 درصد

 ةدربار یگردشگران و مردم محل گذاران،استیاز س ینظرسنج
 روستا یزیربرنامه

 ادیز متوسط 5/17 3/35 9/26 7/15 6/4

 ادیز متوسط 5/20 38 5/23 2/11 8/6 روستا یهازباله حیدفع صح تیریمد

 ادیز متوسط 1/19 4/34 2/23 9/16 4/6 روستا یریگمیو تصم یزیردر برنامه یمردم بوم یبه نظرها توجه

 یگردبوم یهاشاخص
 هافیط

 ادیز یلیخ ادیز متوسط کم کم یلیخ نما انهیم

 درصد

 ادیز ادیز 2/23 36 5/23 1/12 2/5 ستیزطیدر حفاظت از مح یمحل ةجامعمشارکت 

 ادیز متوسط 1/2 5/35 1/58 1/4 2 روستا یریگمیو تصم تیریدر مد یمحل ةجامعمشارکت 

 ادیز ادیز 6/24 9/46 5/20 6/6 4 یفع اقتصاداکسب من

 متوسط متوسط 7/2 9/41 31 7/14 7/9 هاسازمان ریو سا گذارانهیمردم، سرما یتوانمندساز

 متوسط متوسط 8/1 9/41 39 1/7 2/10 یدر بخش گردشگر یگذارهیدر سرما یمحل ةجامعمشارکت 

 ادیز ادیز 4/24 2/29 2/28 13 2/5 یمحل یهاحفظ فرهنگ

 ادیز ادیز 3/22 8/35 7/23 2/13 5 یال افراد بومغاشت

 متوسط متوسط 1/15 22 8/30 1/22 10 یفرهنگ راثیم از نهیبه ةاستفاد

 
 یادطبقات متوسط و ز یمطرح شد مجموع فراوان تریشپ که یسؤاالت یدر تمام که، ازآنجا3توجه به جدول  با
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وم هدف مطلوب است. مذکور در سنجش مفه یرهایمتغ یةکل یدقت نسب ،اندبوده یشترب یادز یلیو خ
 یاندازراه یبهره براکم یو اعتبار یمال یالتپرداخت تسه یراختصاص دارد به متغ یابیسطح ارز ینترمطلوب
 یروستا برا یهاجاذبه ةدربار یزیونیتلو یهاو پخش برنامه یدتول ی،کوچک از عوامل اقتصاد یوکارهاکسب

و  یو فرهنگ یعیطب یبایز یهااندازها و جاذبهچشم ی،رسانطالعو ا یغاتعوامل مربوط به تبل یرگردشگران از متغ
 چادرها، برپایی برای یگاهو جا پارکینگ ساخت ،هابه روستا از عوامل مربوط به جاذبه یمنته یرهایمس یباسازیز

از  دستییعو صنا یمحل یهادولت از کارگاه یمال یتحما ها،یرساخت... از عوامل مربوط به زوها و آب منقل
از  ینظرسنج ی،از عوامل مشارکت یخدمات اقامت ةدر ارائ ییانمشارکت روستا گذاری،یاستعوامل س

از  یو کسب منفعت اقتصاد یریتیروستا از عوامل مد یزیربرنامه ةدربار یگردشگران و مردم محل گذاران،یاستس
 .گردیبوم توسعة یهاشاخص

 

 پژوهش یهاهیفرض آزمون و مدل برازش
 ین. به اشودیم یبررس یفیدر بخش ک یمحور ةبر مقول علّی شرایط تأثیر از حاصل مدل برازش پژوهش، نای در

 یفردمتغیر پنهان منحصربه ةکنندمنعکس یرپذهر مجموعه متغیرهای مشاهده یریگاندازه ایهعلت که در مدل
افزار منظور، در سطح کاربردی نرمآن مدل برقرار باشد. برای این  بودنیبعداست که باید شرط همگنی و تک

مربوط به  یهاوجود دارد. در این مرحله، وزن شاخص یریگبرای بررسی پایایی هر مدل اندازه ییهاشاخص
ها پایایی معرف یا منفرد )پایایی هریک از . یکی از این شاخصشودیم یریگمتغیرهای پنهان بیرونی اندازه

کار (. دو شاخص دیگری که برای بررسی روایی به1396ن و اسفیدانی، ( است )محسنییرپذمتغیرهای مشاهده
بررسی  یهستند. برا (AVE)شده و شاخص میانگین واریانس استخراج (CR)شاخص پایایی مرکب  روندیم

 پنهان متغیر برشده( هر شاخص )متغیر مشاهده یشده باید به میزان بار عاملپایایی منفرد هر متغیر مشاهده
 شاخص باشد، 7/0 حداقل استاندارد عاملی بار میزان کهیدرصورت .( ,.2017Hair et al) کرد توجه طهمربو

  ). ,1999Hulland(اند دهکر بیان 5/0 را الزم عاملی بار حداقل نیز دیگر برخی. دارد را الزم پایایی مربوط
ای مربوط به هر متغیر که برای اکثر هبرازش و بارهای عاملی گویه یهاقبول شاخصتوجه به مقادیر قابل با

 از دیآیدست مبه اسالیپ اسمارتافزار نرم با که مدل برازش سنجش یبرااست، اگرچه  5/0ها بیشتر از پرسش
 بود داده ارائه برازش ییکوین که را شاخص نیا( 2015) همکاران و هنسولر اما شود،یاستفاده م GOFشاخص 
 یبرا که یشاخص نیمعتبرتر نیبنیادر. دانستند ناکارا مدل برازش یابیارز یراب( 2004همکاران ) و تننهوس

 اعتقادنظران صاحب که است( SRMR) «ماندهیباق مجذور نیانگیم ةشیر» شودیم استفاده مدل برازش یابیارز
 خوب ازشبر از یحاک که شده 023/0 پژوهش نیا در SRMR ةاستانداردشد مقدار. باشد 08/0 ریز دیبا دارند
کافی  ةاندازها بهپژوهش در سطح مطلوبی قرار دارد و مؤلفه یریگگفت مدل اندازه توانیم نی. بنابرااست مدل

افزار و دیگر نیازی به اصالح مجدد مدل با نرم کنندیواریانس متغیرهای مدل مفهومی پژوهش را تشریح م
 .(4)جدول  ستین
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 دهندگانپاسخ یهاشده برای دادهحهای برازش مدل اصال: شاخص4 جدول

 هاگویه عوامل
 بارهای

 عاملی

 آلفای

 کرونباخ

 پایایی

 مرکب
CR 

 میانگین
واریانس 
 استخراج

 AVEشده 

مل
عوا

 
صاد

اقت
ی

 

 4/75 یگردبوم اقامتگاه ساخت در یمحل مردم یگذارهیسرما

1/90 8/91 7/50 

 75 یمحل محصوالت از یبرخ صادرات ةتوسع

 2/56 یمحل داتیتول فروش یبرا درست یابیبازار

 4/70 یدستعیصنا تیفیک بهبود

 2/78 یزراع و یدام داتیتول فروش در یبوم مردم تیفعال

 8/74 روستاها در یگردشگر از حاصل درآمد صرف

 6/61 گردیبوم از حاصل درآمدهای در یمحل مردم کردنمیسه

 8/69 یو طب سنت ییدارو اهانیش گدر بخ یگذارهیسرما

 6/76 یدستعیصنا دیکوچک و متوسط تول یهاشرکت ةتوسع

 3/68 روستا در یخارج یهایگذارهیسرما

 یاندازراه یبهره براکم یو اعتبار یمال التیتسه پرداخت
 خرد یوکارهاکسب

9/73 

ذبه
جا

 
نس

پتا
 و 

ه
لی

ها
 

 1/74 منطقه ییودار اهانیو فروش گ یمعرف

81.7 86.6 52 

 9/71 یمحل یهامراسمات و جشن یبرگزار ،یقیموس یاجرا

 69 هادر چادرها و رستوران یسنت یغذاها ةعرض

 7/74 در روستا یعیطب یمصالح ساختمان یریکارگبه

 4/74 یو فرهنگ یعیطب باییز یهااندازها و جاذبهچشم

 2/68 به روستا یمنته یرهایمس یباسازیز

مل
عوا

 
تیریمد

ی
 

 ةدربار یگردشگران و مردم محل گذاران،استیساز ینظرسنج
 روستا یزیربرنامه

7/86 

63.3 79.6 57.6 
 4/83 روستا یهازباله حیدفع صح تیریمد

 1/53 روستا یریگمیو تصم یزیردر برنامه یمردم بوم یبه نظرها توجه

مل
عوا

 
کت

شار
م

ی
 

 6/73 گردشگران به یاقامت خدمات ةارائ در انییروستا ارکتمش

76.3 84.7 58.1 
 1/70 مراتع یکاربر در یبوم مردم کردنمیسه

 یهایریگمیو تصم یزیربرنامه ت،یریمددر یمحل مردم مشارکت
 روستا

1/78 

 8/82 ستیزطیدر حفاظت از مح یمحل مردم مشارکت

مل
عوا

 
اع

تم
اج

 و ی

ره
ف

نگ
ی

 

 9/68 یطیمحستیز مسائل ةنیگردشگران در زم و یمحل مردم آموزش

90.1 91.8 50.7 
 8/70 شدهامکانات و خدمات ارائه ،یزبانیمگردشگران از  تیرضا

 82 یمحل داتیتول از یفصل شگاهینما یبرگزار

 2/71 گردشگران نیشیپخوشایند و ناخوشاند سفر  ةتجرب
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 هاگویه عوامل
 بارهای

 عاملی

 آلفای

 کرونباخ

 پایایی

 مرکب
CR 

 میانگین
واریانس 
 استخراج

 AVEشده 

 2/53 روستاها یورود در کتابچه و بروشور عیتوز

 و درختان قطع وآتش  ییبرپا تیممنوع ةنیابلو در زمت نصب
 بهداشت تیرعا

6/74 

 2/74 گردشگران یبرا ییروستا یزندگ ةامکان تجرب کردنفراهم

 8/53 روستا یهاجاذبه ةدربار یونیزیتلو یهاو پخش برنامه دیتول

مل
عوا

 

یس
ت

اس
ذار

گ
ی

 

 9/75 ستیزطیحفاظت از مح یبرا ژهیو مقررات و نیقوان نیدوت

76.2 84.8 58.4 
 3/83 یمحل مردم به یاقتصاد یهاتیاولو دادن

 6/67 روستاها در یبانطیمح گاهیاستقرار پا

 1/78 یدستعیو صنا یمحل یهادولت از کارگاه یمال تیحما

مل
عوا

یز 
خت

سا
ر

ی
 

 8/79 هتل احداث

80.8 86.6 56.5 

 6/76 کودکان یباز لیوسا و سبز یفضا ،یبهداشت سیسرو ساخت

 6/70 روستاها ةجاد یسازبه و آسفالت

 8/71 .. وها و آب منقل چادرها، ییبرپا یبرا گاهیو جا نگیپارک ساخت

 8/76 یگردبوم یهااقامتگاه شیافزا

عه
وس

ت
 

وم
ب

رد
گ

 ی

 6/82 ستیزطیحفاظت از محدر  یمحل ةجامعمشارکت 

81.5 87.8 64.4 
 6/80 یفع اقتصاداکسب من

 4/79 یمحل یهاحفظ فرهنگ

 4/78 یال افراد بومغاشت

 
ضریب مسیر است. پس از بررسی  گیرد،یکه در بررسی مدل ساختاری مورد تحلیل قرار م ییهاشاخص از

به یکدیگر و سنجش میزان متغیرها نسبت دارییازلحاظ معنمدل را  توانیمطلوبیت مدل ازلحاظ برازش، م
درصد  یکواحد یعنی  یککه اگر متغیر مستقل  دهدیها بر هم تفسیر کرد. ضریب مسیر نشان متأثیرگذاری آن

(. بدیهی 1391)هومن،  کندیتغییر کند، متغیر وابسته چند درصد و در چه جهتی نسبت به متغیر مستقل تغییر م
جهت و هت تغییر متغیر وابسته به عالمت ضریب مسیر بستگی دارد. اگر عالمت آن مثبت باشد، هماست که ج

مشخص است، مقدار  4طور که در جدول همان .کندیاگر منفی باشد در خالف جهت متغیر مستقل تغییر م
ثبت دارند که است. تمامی متغیرها ضریب مسیر م شده مشخص یکدیگربه ضریب مسیر هریک از متغیرها نسبت

دارند که  داریدو متغیر زمانی با یکدیگر رابطه و تأثیر معن .است یکدیگر با متغیرها بودنجهتهم ةدهندنشان
 ة( باشد. در غیر این صورت دو متغیر هیچ رابط-96/1و+ 96/1درصد بین ) 95ها در سطح تی آن ةمقدار آمار

 مسیر ضرایب گیرد، قرار+ 56/2 تا -56/2 بازة از خارج تی آمارة مقدار نخواهند داشت و اگر یکدیگربا  دارییمعن
در سطح  یرمس یبضرا یتمام تی، آزمون از شدهیافت نتایج طبق بر است دارمعنی درصد 99 اطمینان سطح در

ه به با توج .اندکرده یفارا ا دارییخود سهم معن یهاسازه یریگاند و در اندازهشده داریدرصد معن 99 یناناطم
 تسهیالت و خدمات ها،یرساخت(، ز234/0) منطقه هاییلها و پتانسگفت که جاذبه توانیاستاندارد م یبضر
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 عوامل(، 378/0) اقتصادی عوامل(، 202/0) مشارکتی عوامل(، 174/0) گذارییاست(، عوامل س077/0) گردیبوم
آمده دستبه نتایج بنابر. دارند تأثیر گردیبوم توسعة بر( 265/0) فرهنگی و اجتماعی عوامل و( 166/0) مدیریتی

خود  یهاسازه یریگاند و در اندازهشده داریدرصد معن 99 یناندر سطح اطم یرمس یبضرا یتمام ی،آزمون ت از
 .(4اند )شکل کرده یفارا ا دارییسهم معن

 

 
 یت مقادیر و 2اسالیپ افزارنرم خروجی: 4 شکل

 
دهندگان آورده شده است. با توجه به اینکه پژوهش طبق نظر پاسخ هاییهفرض نتایج ةخالص 5جدول  در

اند. ضمناً با توجه به مورد تأیید قرار گرفته هایهفرض ةاست، هم 58/2 از بیشتر هایهفرض ةمقدار تی برای هم
 یگردبوم ةعبر توس یرهفت متغ ینگفت که جهت تأثیر ا توانیبودن ضریب مسیر برای هر هفت فرضیه ممثبت

درصد  یکطور مثال اگر بیان کرد که به توانیمنظور تحلیل مقدار ضریب مسیر ممثبت و مستقیم است. به
( گردشگری هدف ی)گردشگران و سرپرست خانوار روستاها دهندگانپاسخ یابد، ازنظر یشافزا یعوامل اقتصاد

 .داشت خواهد افزایش گردیبوم توسعة درصد 38
 

 دهندگانپاسخ نظر طبق پژوهش یهاهینتایج فرض ۀ: خالص5 جدول
 فرضیه ۀنتیج t ۀآمار βمسیر  ضریب پژوهش یهاهیفرض

 دییتأ 50/11 234/0 یگردبوم ةتوسع                               منطقه یهالیو پتانس هاجاذبه

 دییتأ 65/3 770/0 یگردبوم ةتوسع                یگردبوم التیخدمات و تسه ها،رساختیز

 دییتأ 55/7 174/0 یگردبوم ةتوسع                                          یگذاراستیس عوامل

 دییتأ 42/9 202/0 یگردبوم ةتوسع                                                یمشارکت عوامل

 دییتأ 67/17 378/0 یگردبوم ةتوسع                                                یاقتصاد عوامل

 دییتأ 03/11 265/0 یگردبوم ةتوسع                                    یو فرهنگ یاجتماع عوامل

 دییتأ 02/8 166/0 یگردبوم ةتوسع                                                         یتیریمد

 



 99 بهار ،اول شمارة م،هن سال .توسعه و گردشگری پژوهشی ـ علمی فصلنامة

 

42 

 هادشنهایپ و یریگجهینت
استان کرمانشاه انجام شده  یهدف گردشگر یروستاها گردیبوم ةمدل توسع یمنظور طراحپژوهش به این

 محوری مقولة. است شده گرفته درنظر محوری مقولة منزلةبه گردیبوم توسعة شده، انجام بررسی در. است
 و مدیریت حفاظت، در محلی جامعة مشارکت فرعی یهامقوله دربردارندة پژوهش این در گردیبوم توسعة

 و گذارانیهسرما مردم،) نفعانیذ توانمندسازی گردی،بوم بخش گذارییهدر سرما مشارکت و روستا گیرییمتصم
 از بهینه استفادة و محلی یهافرهنگ حفظ نفع،یذ یهاگروه برای اقتصادی منفعت کسب ،ها(سازمان سایر

 شاطریان هایپژوهش در کهها مقوله این. است شده گرفته درنظر ومیب افراد اشتعال یتدرنها و فرهنگی میراث
 جهانی انجمن بیانیة در شود،یمشاهده م (2015)همکاران  و( و بالنکاس 1395) قنادی ،(1396) همکاران و

 به کهشده گرفتهدرنظر گردیبوم توسعة بر مؤثر عوامل علّی شرایط. است شده بیان نیز 2000 سال در اکوریسم
 و خدمات ها،یرساختز ی،رساناطالع و تبلیغات اقتصادی، عوامل شامل ترتیب به شوندیم منجر گردیبوم توسعة

 و مدیریتی عوامل فرهنگی، و اجتماعی عوامل گذاری،یاستس آموزشی، ،هاجاذبه و منابع گردی،بوم تسهیالت
شوندگان . مصاحبهدارد عوامل سایر میان در را فراوانی بیشترین کد 66 با اقتصادی عامل که است حمایتی

 طبیعی، یهاجاذبه از روستا برخورداری یارسانه تبلیغات در را گردیبوم توسعة بر مؤثر متغیر ینترمهم
 زیستیطمح از حفاظت در مردم مشارکت و بهداشتی و رفاهی تسهیالت خصوصی، بخش گذارییهسرما

 این به( 2015همکاران ) وبالنکاس  و( 1395) آبادینجف امیدی ،(1396) باغانی هایپژوهش در کهاند دانسته
 و گردشگری نفعانیذ همکاری و مشارکت شامل پژوهش این در ایینهزم شرایط. است شده پرداخته عوامل

 تمام کنندیم بیان که است( 2018) هیا و( 2018) لِن پژوهش نتایج مشابه یافته، این. است گردیبوم آموزش
 . شوند داده مشارکت گردشگری توسعة در باید نفعیذ یاهگروه
)گردشگران و سرپرستان  گروه دو هر در یموردبررس افراد شتریب که دهدیم نشان یکمّ بخش یهاافتهی

 یهاافتهی. است سال 45 از کمتر یسن ةرد در یفراوان نیشتریب گروه دو هرو در  هستند مردان( نفعیخانوار ذ
درصد(  1) سوادندیب گردشگران از یکم درصد که دهدیم نشان دهندگانپاسخ التیتحص زانیم ازآمده دستبه
 و آزاد شغل( درصد 2/51) گردشگران درصد نیشتریب. است پلمیردیز و پلمید نمونه یاعضا تیاکثر التیتحصو 

 . دارند یپروردام و یکشاورزدرصد( شغل  8/33) رخانوا سرپرستان درصد نیشتریب
 یفراوان مجموعها پاسخ یةکل درکه  دهدیدو گروه نشان م دگاهیاز د یگردبوم ةمؤثر بر توسع عوامل یبررس

موردنظر  مفهوم سنجش در مذکور یرهایمتغ یةکل ینسب دقت و است شتریب ادیز یلیخ و ادیز ومتوسط  طبقات
 یبرابهره کم یاعتبار و یمال التیتسه پرداخت ریمتغ به است مربوط یابیارز سطح نیترمطلوب و است مطلوب

 روستا یهاجاذبه ةدربار یونیزیتلو یهابرنامه پخش و دیتول ،یاقتصاد عوامل از کوچک یوکارهاکسب یاندازراه
 و یعیطب باییز یهاجاذبه واندازها چشم ،یرساناطالع و غاتیتبل به مربوط عوامل ریمتغ از گردشگران یبرا

 یبرا گاهیو جا نگیپارک ساخت ،هاجاذبه به مربوط عوامل از روستا به یمنته یرهایمس یباسازیز و یفرهنگ
 و یمحل یهاکارگاه از دولت یمال تیحما ها،رساختیز به مربوط عوامل از... وها و آب منقل چادرها، ییبرپا
 ینظرسنج ،یتمشارک عوامل از یاقامت خدمات ةارائ در انییروستا مشارکت ،یگذاراستیس عوامل از یدستعیصنا

 یاقتصاد منافع کسب و یتیریمد عوامل از روستا یزیربرنامه ةدربار یمحل مردم و گردشگران گذاران،استیس از
 . یگردبوم ةتوسع یهاشاخص از

 وها جاذبه ،یگذاراستیس عوامل ها،رساختیز یاصل عامل دسته هفت پژوهش یهاافتهی یاستنباط بخش در
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درمجموع  یمشارکت عوامل ،یاقتصاد عوامل ،یفرهنگ و یاجتماع عوامل ،یتیریمد ملعوا منطقه، یهالیپتانس
 ریتأث یگردبوم ةتوسع در یاقتصاد عوامل که دهدیم نشان جینتااند. دهکر نییتب را کل انسیوار درصد 5/63

 همکاران  و وفماگابتیا ،(1396) یباغان ،(1397) یخسرو یهاپژوهش در آمدهدستبه جینتا. دارد یداریمعن

 جینتا. دارد ریتأث یگردبوم ةتوسع در زین یتیری. عوامل مداست شده دییأت ((2018و همکاران  یسیو ک (2017)
نشان  جی( است. نتا(2018و همکاران  یسی( و ک1392) یاری و نژادیحاج یهاپژوهش دیمؤ آمدهدستبه
و همکاران  آنتون یهاپژوهش با جینتا نیادارد.  ریتأث یگردبوم ةدر توسع یو فرهنگ یکه عوامل اجتماع دهدیم

 در یارذگاستیعامل س نی. همچناست منطبق( 1397) یگندم لعل و( 1397) همکاران و انیشاطر ،2017)
 (2017)و همکاران  ماگابتوفیا ،(2018)و همکاران  ایآنکا یهاپژوهش دیمؤ جینتا. است مؤثر یگردبوم ةتوسع

 التیتسه و خدمات ها،رساختیپژوهش مشخص شده که عامل مربوط به ز نیاست. در ا (1396) یو باغان
 و( 1389) همکاران و یریقد یهاپژوهش بر منطبق که دارد یداریمعن ریتأث یگردبوم ةتوسع در یگردبوم

 ریتأث یگردبوم ةتوسع در زین منطقه یهالیها و پتانس. عامل مربوط به جاذبهاست( 1394) همکاران و یصالح
 منطبق( 1397) همکاران و( و سپهوند 1397) همکاران و انیشاطر یهاپژوهش بر جهینت نیا دارد؛ یداریمعن

( 1397) یخسرو یهاپژوهش بر زین جهینت نیدارد؛ ا یگردبوم ةدر توسع یداریمعن ریتأث ی. عامل مشارکتاست
 یاقتصاد عامل که است آن دیمؤ مدل در وجودم ریمس بیضرا جینتا نیمنطبق است. همچن (2013) لیو دان
منطقه، عوامل  یهالیها و پتانسعوامل مربوط به جاذبه ،یو فرهنگ یاجتماع عوامل و اول تیاولو یدارا

 یگردبوم التیتسه و خدمات ها،رساختیو عوامل مربوط به ز یتیریعوامل مد ،یگذاراستیعوامل س ،یمشارکت
بودن پژوهش مبنی بر باالتر از حد متوسط  یکمّ یهاافتهیبه  توجه . بادارند را هفتم تا دوم یهاتیاولو بیترت به
و  میمثبت، و مستق راتیتأث یةپژوهش برپا یاستنباط ةافتیو  یگردبوم ةعوامل مؤثر در توسع یهانیانگیم

و باستانی  خییهم تارم یو مرمت بناها یشود به بازسازمی شنهادیپ ،یگردبوم ةعوامل در توسع نیا داریمعن
ها و هتل لیساخت و تکم ،یمعدن یهاها و چشمهابدسر یسازو آماده زیدهی، تجهپرداخته شود. سامان

 یهابرنامه یهاتیها و مأمورانداز مشترک از هدفچشم جادیگردشگران، ا شتریب تیرضا یبرا رهایپذمهمان
مشورتی  ةتیکم ةمنزلبه ینظر در امر گردشگرصاحب از افراد متخصص و یاتهیکم لیتشک ،یگردشگر تیریمد
 ةاستفاد یبرا زهیبخش و پاکساختن مکانی آرامفراهم ،یاارتباطی جاده یهاشبکه ةتوسع ،یگردشگر ةتوسع یبرا

 .شودیم شنهادیپ زین کرمانشاه استان یبایز یاندازهااز آثار باستانی و چشم انتیگردشگران، ص

برای هر متغیر که بار عاملی پایین  شدهییبا حذف آن دسته از ابعاد شناسا توان،یآتی م یهادر پژوهش
 یهاداده لیافزارها برای تحلاز دیگر نرم توانندیپژوهشگران آتی م .افتیدارند، به نتایج قابل اتکاتری دست 

ت که برای نخستینپژوهش این اس نیا یهااز نوآوری یکیو بررسی برازش مدل مفهومی استفاده کنند.  یفیک
 یهاوهییکی از ش یفیک ـ یاست. روش کمّ هپرداخته شد یبا کمک کدگذار یگردبوم ةمدل توسع یبار به طراح

شده از که متغیرها و مفاهیم استخراجرفته است؛ ضمن این کاربهکمتر  یگردبوم ةجدیدی است که در حوز
حاصل از مصاحبه با  ةنامپرسش عیپژوهش توز نیدیگر ا. نوآوری اندشده مفاهیمی گستردهانجام یهامصاحبه

 کامل اجرای برای که تالشیبا وجود  .است 2اسالیشده به کمک پخبرگان و آزمون مدل مفهومی استخراج
 کمک یگردبوم ةتوسع به مربوط ادبیات شدنترگسترده به که چارچوبی ةارائ و گرفته صورت پژوهش این

. شود گرفته درنظر آتی یهاپژوهش انجام در باید که است باقی خود قوّت به همچنان محدودیت چندین کند،یم
 گرفتندهیناد حوزه، این در اننظرصاحب ةهم با مصاحبه امکان نبود و محدود دسترسی هاتیمحدود نیا ةازجمل

 .است کرمانشاه استان یگردشگر هدف یروستاها به پژوهش بودنمحدود و یخارج گردشگران
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 ابعمن

 ،2017 یگردشگر و سفر یریپذرقابت شاخص در رانیا گاهیجا(. 1397) تهران یکشاورز و معادن ع،یصنا ،یبازرگان اتاق
 .97مهرماه  25 یدسترس خیتار /http://otaghiranonline.ir تیسا در یدسترسقابل ،یاقتصاد یهایبررس معاونت

 . 24-22چاپ چهارم، تهران. انتشارات مهکامه، ص  ،داریپا یگرگردش یبرا یراه سمیاکوتور(. 1396) افسانه ،یاحسان
 سم؛یاکوتور ةعوامل مؤثر بر توسع یبررس»(. 1395) دجمالیس ،ینیاهلل حسفرج و تاینآ ن،یبحق م،یرم ،یآبادنجف یدیام

 .22-11،، ص 3 ةسال نهم، شمار ،یو آموزش کشاورز جیترو یهاپژوهش ةنامفصل. «: لواسان کوچکیمورد ةمطالع

 هیزعفران یگردشگر ةمنطق: یمورد ة)مطالع ییروستا یگردشگر ةتوسع بر سمیاکوتور ریتأث(. 1396) محمد ،یباغان
 .یگردشگر ةدانشکد سمنان، دانشگاه ارشد،یکارشناس ةنامانی. پا(سبزوار

–1385) یشرق جانیآذربا استان در مهاجرت روند ییایجغراف لیتحل»(. 1389) یمجتب ،یحاتم و حسن ،یمحمدکیب

 .42-23 ص ،10 ةشمار سوم، سال ،طیمح شیآما ییایجغراف ةنامفصل(«. 1365

 ةنامانی. پاشلویقم ةمنطق در یگردشگر گسترش نینو راهکار وحشاتیح سمیتور(. 1394) سادات زهرا ،ینیحس
 .آبادنجف واحد یاسالم آزاد دانشگاه. ارشدیکارشناس

 SWOTو -TOPSIS یبیترک مدل از استفاده با سمیاکوتور یراهبرد یزیربرنامه»(. 1392) رینم ،یاریو  یلنژاد، عیحاج
 .181-177، ص 32 ة، شمار11 ةدور، و توسعه ایجغراف ةمجل«. بلواران کوهدشت( یپارک جنگل یمورد ة)مطالع

. یشهر یزیرو برنامه ایجغراف یتردک ةنامانی. پارانیا در سمیتور صنعت یزیربرنامه یابیارز(. 1393) میرح انه،یچ یدریح
 .یو علوم اجتماع یعلوم انسان ةدانشکد ز،یتبر دانشگاه

 ةنامانیپا .SWOT مدل از استفاده با کشیگال شهرستان در سمیاکوتور ةتوسع یراهبرد لیتحل(. 1397) عادل ،یخسرو
 .روستاها ةتوسع و یآبادان ةدانشکد توسعه، و عمران یعال آموزش ةمؤسس ارشد،یکارشناس

 دانشگاه ارشد،یکارشناس ةنامانی. پامرند شهرستان امیپ ةدر سمیاکوتور ةتوسع یهاچالش بر یلیتحل(. 1394) یعل ،یداود
 .یزیرو برنامه ایجغراف ةدانشکد ز،یتبر

 دیتأک با) کشور ةتوسع کالن یهابرنامه در ییروستا یگردشگر گاهیجا لیتحل»(. 1393) ناصر ات،یب و محمدرضا ،یرضوان
 .30-11 ص ،9 ةشمار سوم، سال ،یگردشگر ةتوسع و یزیربرنامه ةنامفصل«. (یمل ةتوسع ةسالپنج یهابرنامه بر

 .184 ص(. 1395) کشور یآمار ةسالنام

 ییروستا سمیاکوتور ةتوسع یراهبرد یزیربرنامه»(. 1397) نیام ،یاحمد و الیل سپهوند، محمد، ،یجعفر رضا، سپهوند،
 .276-263 ص ،2 ةشمار ،50 ةدور ،یانسان یایجغراف یهاپژوهش. «(شهیب ستگاهیا یروستا: یمورد ةعمطال)

: تهران ،یرینص فاطمه و زادهیمنش اهللرحمت ةترجم. ییروستا یگردشگر(. 1380) چاردیر ،یشارپل و ایجول ،یشارپل
 .یمنش انتشارات

 ینیکارآفر یهافرصت بر مؤثر عوامل یعل نییتب و ییشناسا»(. 1397) زنایپر زورمند، و قهیصد ،یسلم یانیک محسن، ان،یشاطر
 .95-83ص ،57 ةشمار ،ایجغراف ةنامفصل«. (مرنجاب ریکو: یمورد ةنمون) سمیاکوتور کردیرو با یریکو مناطق در

 ةتوسع بر مؤثر عوامل یبندتیاولو»(. 1396) زهرا ،یمنتصر و ونسی ،یغالم قه،یصد ،یسلم یانیک محسن، ان،یشاطر
 قاتیتحق یةنشر. «DEMATELو ANP یهاکیتکن قیتلف با کاشان ـ برزک بخش یروستاها یگردعتیطب

  .154-131 ص ،44 ةشمار هفدهم، سال ،ییایجغراف علوم یکاربرد
 ةمطالع) گردشگران یستیزطیمح رفتار یشناختجامعه نییتب»(. 1394)زمستان  آرزو د،یاهلل و بارحمت ،معمار صادق، ،یصالح

 .127-107 صفحه ،15 ةشمار ،4 ةدور ،یگردشگر ةتوسع و یزیربرنامه ةنامفصل. «(نور یجنگل پارک: یمورد

 یگردشگر ةتوسع یمنف و مثبت اثرات یستمیس لیتحل»(. 1396) دیام ه،یعشر و محمد، پور،نعمت ن،یام ،یمالئ یفرج
 .190-151 ص ،9 ةشمار پنجم، سال ،یگردشگر یاعاجتم مطالعات ةنامفصل. «یپژوه ندهیآ کردیرو با رانیا
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 ارشد،یکارشناس ةنامانیپا. کرمانشاه استان ییروستا سمیتور یهاتیمحدود و مشکالت ةمطالع(. 1389پرستو ) ،یقباد
 .یکشاورز آموزش و جیترو گروه ،یکشاورز علوم ةدانشکد ،یراز دانشگاه

. تهران: انتشارات یریوعشا ییروستا داریپا یگردشگر(. 1389) مهمعصو ،یو پازک رضای،علیاستعالج ،یمجتب ،یریقد
 .لچاپ او ،دانشگاه تهران

 یزیربرنامه ةرشت ارشدیکارشناس ةنامانی. پاارسباران منطقه سمیاکوتور ةتوسع یراهبردها یابیارز(. 1395) مینس ،یقناد
 .ایجغراف یژوهشپ گروه ،یزیربرنامه و ایجغراف ةدانشکد ز،یتبر دانشگاه ،یگردشگر

 ةنامانی. پاستیزطیو حفاظت از مح سمیاکوتور ةنقش نظام آموزش و پرورش در توسع یبررس (.1397. )ش ،یلعل گندم
. رانیا یکشاورز اقتصاد کنفرانس نیمجموعه مقاالت ششم ،یگردشگر ةدانشکد ارشد، دانشگاه سمنان،یکارشناس

 .مشهد یفردوس دانشگاه: مشهد

 کمک به یجزئ مربعات حداقل کردیرو بر یمبتن یساختار معادالت(. 1396) میمحمدرح ،یانیاسفند و رایشهر ن،یمحسن
 .مهربان کتاب نشر ة. چاپ دوم، تهران: مؤسس(یکاربرد و یآموزش )Smart-PLS افزارنرم

 .1385 سال یسرشمار. یآمار ةسالنام(. 1395) رانیا آمار مرکز

 اطالعات هةساما و یاماهواره ریتصاو از استفاده باناهارخوران  ةمنطق یگردعتیطب وانت یابیارز(. 1395) میمر ،یمنوچهر
 .مازندران دانشگاه ،یعیطب منابع ةدانشکد ارشد،یکارشناس ةنامانیپا ،ییایجغراف

 . 10-7 ص ،71 ةشمار ،مرتع و جنگل ةنامفصل. «داریپا ةتوسع یةبرپا سمیاکوتور راهبرد»(. 1385) ردادیرمیم ،یرسنجریم
 و مطالعه نسازمان: تهران. اصالحات با زرلیل افزارنرم کاربرد با یساختار معادالت یابیمدل .(1391) یدرعلیح هومن،

 )سمت(. هادانشگاه یانسان علوم کتب نیتدو
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