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 ینگر ندهیآ کردیچادگان  با رو یحیتفر -یفرهنگ دهکده یگردشگر تیفعال لیو تحل یبررس
 حبیب اله معتمدی 1

 *2 یمحمد کیحسن ب
 چکیده

و  یطیمح ستیمشکالت ز ابد،یمشخص توسعه  یو استراتژ یزیبدون برنامه ر یامروزه تجربه نشان داده است هر کجا گردشگر

 یمبنا یعلم ینگر ندهیشود. از آنجا که آ یم دشیاز فوا شیآورد و در دراز مدت مشکالت آن ب یبه وجود م یمتعدد یاجتماع

 یدر دهکده گردشگر ینگر ندهیآ یبر مبنا یپژوهش توسعه صنعت گردشگر نیدر ا ،باشد یجهان معاصر م یپژوه ندهیآ یکوشش ها

است  و از نظر  یپژوهش از نظر هدف کاربرد نیدهکده در شهرستان چادگان ساخته شد. ا نیرود مورد توجه قرار گرفت. ا ندهیزا

عوامل  تیریمد  smart plsباشد که با نرم افزار  یم plsپژوهش  نیباشد. مدل ارائه شده در ا یم یشیمایپ-یفیتوص قیروش تحق

قرار  یمورد بررس یدلف کیپژوهش با استفاده از تکن یفیقرار گرفت. آمار توص یرود مورد بررس ندهیدهکده زا یتوسعه گردشگر

نشان  جی. نتادداده ها استفاده ش لیو تحل هیتجز یبرا یحداقل مربعات جزئ کردیبا رو یمعادالت ساختار یگرفت و از روش مدل ساز

از  ریکرونباخ هر متغ یآلفا ری، مقاد رهایمتغ ییایپا یباشد. به منظور بررس یم 60/0 نیب رهایتمام متغ ییروا بیدهد که ضر یم

مرکب   ییایپا زانیدهد که م یهر فاکتور نشان م یواگرا برا ییروا لیو تحل هیتجز ن،یبرخوردار بودند. هم چن یقابل قبول زانیم

 رساختیعامل امکانات و عامل ز انیم نیقرار دارد. در ا یداده ها در سطح مطلوب ییایپا جهیهستند که در نت 0.70فاکتورها باالتر از 

 اتیفرض انیاز آن بود که از م یحاک اتیآزمون فرض تایباشند. نها یمرکب م ییایپا ریمقاد نیو کم تر نیتر شیب یدارا بیها به ترت

با توجه  یمنطقه چادگان به طور کل یگردشگر یها رساختیبر ز یگردشگر یاجتماع یها تیظرف ریتاثبر  یمبن 5 هیپژوهش، فرض

 ریرد شد و سا هیفرض نیموضوع ا نیپژوهش با توجه به ا نیباشد و  در ا یمعنادار نم T-VALUEو  P-VALUE ریبه مقاد

 شده اند. دییتا اتیفرض

 .یگرشگر یروستاها ،یروش دلف ،یصنعت گردشگر ،ینگر ندهی: آ کلیدواژگان:
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 مقدمه 

گردشگری، نظامی مرکب از گردشگران و خدمات مرتبط با آن هاست به نحوی که در تحرک و جا به جایی آنها 

تسیل انجام شود. این صنعت به دلیل داشتن اثر تکاثری باال و دخیل بودن صنایع مختلف از جمله اقامت، حمل و 

شود )ابراهیمی ت درآمدن چرخ اقتصاد کشورها مینقل، انرژی، تهیه مواد غذایی و آشامیدنی و... باعث به حرک

های تولیدی بسیار کمتر از آنجا که آلودگی ایجاد شده در صنعت جهانگردی در مقایسه با بخش (.1393کوهبنه،

های بیشتری را های توسعه بر مبنای گردشگری، تالشاست، به همین دلیل کشورهای بسیاری با تهیه استراتژی

 (. 1،2014دهند )یانگگردشگری انجام می در جهت توسعه صنعت

کند که براساس آمارهای موجود، صنعت گردشگری امروزه به توجه به مقوله گردشگری زمانی مهمتر جلوه می

آید و راهبردی برای افزایش درآمد و کشور در حال توسعه به حساب می 49عنوان دومین منبع درآمد بیش از 

 ،گردشگری که جا آن از (. 1387ی آید)محمدی ده چشمه و زنگی آبادی، فقرزدایی این کشورها بحساب م

 نه اخیر های سال در دارد؛ همراه به مناطق تحوالت در اقتصادی و فرهنگی پیامدهای که است کاربر فعالیتی

 که وریکش هر .است قرارگرفته توجه مورد نیز محلی و ای منطقه ملی، سطح در بلکه ی فرامل سطوح در تنها

جاذبه  ندیتوان م تعیین و سرزمین آمایش لحاظ از است الزم بردارد، گام خود گردشگری توسعۀ راه در بخواهد

 صورت به گردشگری زیرساخت های ایجاد برای را ن هایی مکا مختلف، مناطق در گردشگری گوناگون های

جتمع مبه صورت دهکده یا  کند. گردشگری سازماندهی و انتخاب گردشگری توسعۀ هدف با و مجتمع یا دهکده

 . ستا محیطی زیست و سیاسی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ابعاد با گسترده فعالیتی مانند دهکده چادگان

پذیر  انامک صحیح مدیریت و اصولی ریزی برنامه بدون آن توسعه که است ای اندازه به این فعالیت گستردگی

 شناسایی اوّل مرحلۀ گردشگری در این دهکده در رشد برای مناسب بستر کردن فراهم برای نمی باشد بنابراین

 (.1387بهزادفر،)است ضروری توسعۀ آن برای  برنامه ریزی بعد مرحلۀ در و جاذبه ها

آینده نگری :تالشی سیستماتیک برای بررسی درازمدت آینده علم، فناوری، اقتصاد، محیط و جامعه به منظور 

حوزه های زیربنایی تحقیقات استراتژیک است که بیش ترین منافع اقتصادی و  شناسایی پدیده های نوظهور و

 (.2015، 2اجتماعی را در برداشته باشد )گودوین

بررسی های جزیی نگرانه و بر اساس داده های آماری، متداول بودن روش های مبتنی بر  آینده نگری علمی :

ه دست آوردن قوانین پدید آورنده آینده از جمله شاخصه مشاهده و تجربه، تحلیل عوامل مادی و فیزیکی برای ب

های این نوع آینده نگری است. مبنای ایجاد یک چارچوب تکنیکی در مطالعات آینده و به اصطالح آینده پژوهی 

میزان و شکل اطالعاتی است که بر اساس داده های موجود پیرامون آینده گردآوری می شوند. این چارچوب که 

نامیده می شود؛ دارای سه محور اصلی است که بر مبنای  4آگاهی رسان  و گاهی هم 3، آینده گرادر بررسی ها
                                                 
1 Yang, C. H., Lin, H. L., & Han, C. C. 

2 Goodwin 

3 Informant 
4 Informan 
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متداولترین تکنیک های آگاهی رسان:   -1:میزان دسترسی آینده پژوه به داده ها و اطالعات طبقه بندی می شوند

داخلی آگاهی رسانی:  مشاوره،  تکنیک های  -2. گروه کارشناسان،  تحلیل و طراحی الگو،  پیمایش های دلفی

تکنیک های خارجی آگاهی رسان:  مدل سازی،   -3. سناریو نویسی،  تحلیل اهداف،  تحلیل الگو ،  گذشته نگری

شبیه سازی و بازی ها،  طوفان فکری،  درخت همبستگی،  فناوری های حساس ،  تحلیل تاثیر متقاطع،  تحلیل 

 ع یا اختراع،  تخیل علمی.رفتاری،  تحلیل محتوا،  تحلیل ابدا

 )آلودگی( دود بدون و فعالیتی طالیی عنوان به گردشگری ، 1970 دهه اواخر تا: گردشگری با نگاهی به آینده

 و هایافته 1980شد. از دهه  می اقتصادی تاکید منافع ویژه به آن منافع و مطلوب بر پیامدهای همواره و معرفی

 قرار تایید را مورد گردشگری نامطلوب فرهنگی و اجتماعی زیست محیطی، پیامدهای متعدد، تحقیقی گزارشهای

شد  مبدل این حوزه محققان دغدغه تنها به گردشگری از ناشی زیست محیطی پیامدهای مذکور دهه در . دادند

 کیدتا با و کشیده چالش به گردشگری سنتی توسعه رویکردهای ، پایدار توسعه پارادایم در راستای 1990 دهه در

پایدار  توسعه رویکرد سوی به انبوه گردشگری حرکت از ، گردشگری نامطلوب و مطلوب پیامدهای همزمان بر

 رویکردهای از جابجایی یک پایدار گردشگری، توسعه رویکرد .1(1997)جوراوسکی و همکاران،شد آغاز گردشگری

 دهد می نشان را تر( )سیستمی نگرتر کلی یک رویکرد به گردشگری، توسعه زمینه در اقتصاد نئوکالسیک سنتی

 زیست طبیعی محیط و جامعه )ضروریات( نیازهای است بلکه توجه مورد بازار نیازهای تنها نه رویکرد، در این که

 مستلزم رویکردی که عنوان به را پایدار گردشگری برخی نویسندگان،. می گیرد قرار تأکید و توجه مورد نیز

 قالب در رو این کنند از می تعریف است، انسانی هم و طبیعی منابع بلندمدت هم کیفیت و حیات برای عملکردی

-اقتصادی ابعاد از عموما محلی و منطقه ای توسعه در گردشگری نقش بررسی پایدار گردشگری، توسعه رویکرد

(. از توسعه پایدار در منابع مختلف 1374،قره نژادمی گیرد ) صورت محیطی و فرهنگی- یا اجتماعی اجتماعی

 ورده شده است.آبه اختصار این تعاریف 1تعاریف متعددی ارائه گردیده است که در جدول 
 تعاریف توسعه پایدار .1 جدول

 تعریف محقق

 محیط زیستهای فعلی و آتی بدون وارد آوردن خسارت به تجدید و تولید منابع و چیزهای مصرف شدنی برای نسل 2(2005ردکلیف)

 ها برای آیندگانارائه و بررسی اصول استفاده از منابع به منظور حفظ آن (20073لوربچ وروتمن،)

 تالش برای حصول اطمینان از رشد اقتصادی بدون وارد کردن آسیب به محیط 4(2008)اومر،

 کره و ابعاد مختلف زندگی انسانیدستیابی به مزیت رقابتی با تاکید بر حفظ محیط زیست زیست  5(2009سیگس همکاران)

 تواند در آینده تداوم یابدآنچه که می (1382سفالیی)

 (1380کاظمی،محمدی)
ها نسبت به محیط عبارت است از تالش به منظور برابری در توزیع منافع اقتصادی، عدالت اجتماعی و افزایش آگاهی

 زیست

 اساسی در محیط زیست.الگوی توسعه دراز مدت و بدون تغییر  (1381مثنوی)

                                                 
1 Jurowski, Uysal et al 
2 Redclift 

3 Loorbach and Rotmans 

4 Omer 

5 Ciegis, Ramanauskiene et al 
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 متنوع ادی،اقتص منافع اقتصادی شامل پایداری اصلی ابعاد گردشگری در ادبیات: ابعاد توسعه پایدار گردشگری

 اقتصادی فعمنا عادالنه و توزیع ای منطقه و محلی روابط بهبود شده، کنترل رشد اقتصادی محلی، اقتصاد سازی

 و الهاکا قیمت ثبات درآمد مناسب، بر گردشگری، پایداری اقتصادی بعد همچنین ،باشد می محلی اقتصاد در

با  ارسازگ و حد در باید گردشگری توسعه رشد دارد. نرخ داللت جامعه در شغلی برابری فرصتهای و خدمات

 ترکیب به داریپای محیطی کند. بعد بازیابی را خطر در معرض فرهنگی و طبیعی منابع و باشد جامعه هایظرفیت

 آسیب اساسی تغییرات تأثیر تحت که نباید ، دارد داللت آنها متقابل اثرات و گردشگری با منابع محیطی عوامل

 اجتماعی رمایهس و هویت اجتماعی به توجه بر دارد داللت فرهنگی -پایداری اجتماعی پایدار، گردشگری ببینند در

 جامعه نساکنا به که نفس و عزت اجتماعی انسجام تقویت به توجه و آن امتیازات جامعه و فرهنگ به توجه و

 هدف به بیمنظور دستیا خودشان( به امور زندگی در کنند)دخالت کنترل را خودشان تا زندگی داد خواهد اجازه

 به نیز نبازدیدکنندگا است. رضایت الزام یک گیری تصمیم فرایند در ساکنان محلی مشارکت پایدار، گردشگری

 باالیی اهمیت محلی گردشگری بلندمدت اقتصادیِ کارآیی راستای در پایدار گردشگری از کلیدی عاملی عنوان

 یستز از کیفیت باالیی سطح دارای که هستند مقاصدی در جستجوی آنها اغلب گردشگران، دیدگاه دارد از

 و تراکمم حداز  بیش و آلوده و باشد تمیز و جذاب که کنند محیطی بازدید از دارند دوست آنها اند، محیطی

 خسارتهای و هااز آسیب که است اهمیت حائز نیز گردشگری ساکنان نواحی برای این همچنین .نباشد شلوغ

  (.1385باشند)کاظمی،  امان در اجتماعی و مشکالت مسائل و زیستی محیط

 به منظور به که پایدار است و امن زندگی تأمین اساسی شرط پایدار توسعه: پایدار توسعه رویکرد یهاشاخص

 مفهوم این  .کندمی اجتماعی تالش ثباتی بی و فرهنگی گسستگی محیط، تخریب منابع، اتالف رساندن حداقل

های اساسی مطرح شد که به دنبال حل دغدغه 1کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه  طرف گزارش از ابتدا

های اجتماعی و تکنولوژیکی توان محیطی تدر خصوص عدالت، نیازهای اقتصادی جمعیت حاشیه نشین، و محدودی

بر اساس این کمیسیون ، توسعه پایدار، توسعه ای است که نیازهای  باشد.در رفع نیازهای نسل کنونی و آینده می

های آینده در برطرف کردن نیازهای شان، تأمین کند. های نسلنسل کنونی را بدون به مخاطره انداختن توانایی

پایداری د به طوری که هم در مفهوم توسعه پایدار و هم در ماهیت گردشگری وجود دارهای زیادی تناقض

های بی انتها نیاز دارد. اگرچه این فاکتورها، دربرگیرنده افق زمانی بی انتهاست، و تصمیم گیری عملی به اتخاذ افق

نند موانع سختی به شمار آیند، زیرا تواکنند، اما نمیتر و پیچیده تر می دستیابی به اهداف توسعه پایدار را سخت

پایداری  هدف تامین برای مکانیسم 5 از 2(2010یون و یاسال) ها بر پایداری کاربری اراضی است.تاکید آن

 کننده های هماهنگمکانیسم توسعه یکپارچه؛ و هماهنگ های کنترلنظام : از عبارتند برده اندکه نام گردشگری

نده؛ ارتقاء آگاهی تولید کننده؛ و برنامه ریزی استراتژیک گردشگری برای جایگزینی مصرف کن آگاهی ارتقاء صنعت؛

 اجرایی در جهت پایدار، گردشگری به نیل برای سوی ایشان، از شده تعریف مکانیسم پنج رویکردهای مرسوم.

                                                 
1 World Commission on Environment and Development)  WCED(  

2 Uoon & Yasal 
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 اجرای برای ای مباحث زمینه اما است، شده مطرح عملیاتی سطح یا در مقصد ریزی برنامه هایاستراتژی کردن

 نظر در گردشگری، با پایدار توسعه خصوص در اخیر بررسی رویکرد در . اند ارائه نشده گردشگری هایاستراتژی

 آید:می به نظر ضروری گردشگری ریزی برنامه امر برای که ساخته اند مطرح را مباحثی پایدار توسعه داشتن

 پیدا اولویت اقتصاد بازار بر گردشگری اثرات مدیریت که در چیزی را ارزشمندی گیری جهت پایدار، گردشگری

 پایدار توسعه به دستیابی.گرددمی مشاهده نیز هنوز حتی دو آن بین اگرچه تنش ، دهدمی نشان کندمی

اقتصاد  بازساخت در پایدار گردشگری مباحث.است نیازمند خاص زمینه و مقیاس با هاییبه ارزیابی گردشگری

 مقیاس در.متفاوت است توسعه حال در و توسعه یافته در اقتصادهای محتوایی نظر از و گیردمی شکل جهانی

و  تالش، صبر، زمندنیا گردشگری پایدار توسعه.است محلی منابع کنترل پایدار نیازمند گردشگری محلی، اجتماع

 (.1390است)اسماعیل زاده و همکاران، مدت دراز تعهد

 

  یروش شناس

 یحیتفر -یفرهنگ دهکدهی گردشگر تیمدل فعال یبه دنبال ارائه یک مدل مفهومی به منظور طراحاین پژوهش 

گویه طراحی شد که  21پرسشنامه ای با می باشد. بدین منظور با بررسی ادبیات ی نگر ندهیآ کردیچادگان  با رو

استفاده از معادالت ساختاری مبتنی با ( پایه گذاری شد که 1شکلمتغیر اصلی ) 7بر اساس آن ها مدل پژوهش با 

 شوند. تحلیل می (PLS)بر حداقل مربعات جزئی

شر       عی  رف    ا   ج  ا ی

 رف    ا     صاد 

 رف    ا  فر ن ی

ز رسا    ا  وسعه  ردش ر  ش ر  م ا ا   ردش ر 
+H2 اد ا  H5+ H7+ H8+

 
 مدل پژوهش .1شکل 

یک مدل ساختاری مبتنی بر واریانس برای تحلیل داده  PLS:  معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی

 داده های اندک، عدم حساسیت به نرمال بودن داده ها و پیش بینی می توانایی این مدل در کار باکه  باشد ها می

(. همچنین جامعه آماری پژوهش حاضر گردشگر ورودی به شهر چادگان می 2010)اسپوزیتو و همکاران،باشد

باشد که با توجه به نامشخص بودن تعداد آن ها و همچنین نبود یک آمار دقیق و علمی حجم جامعه پژوهش 
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نفر است که  محققان آن را به عنوان حجم نمونه مورد بررسی،  384یم مقدار فرمول کوکران برابر با حاضر ماکس

در مبادی ورودی شهر چادگان،  1396و نیمه اول سال  1395سال   نیمه دوماین پرسشنامه ها در در نظر گرفتند. 

 . گردیدتوزیع  گردشگرانن بیبا کمک تورلیدرها  و در جاذبه های اصلی و یا از طریق ارسال ایمیل 

برای برازش آزمون مدل سازی معادالت ساختاری واریانس محور یک چارچوب واحد : ارزیابی مدل اندازه گیری 

 PLSارزیابی مدل مسیر . PLSو آزمون مدل کلی  2، آزمون مدل ساختاری1وجود دارد: ارزیابی مدل اندازه گیری

یابی مدل اندازه گیری مطرح میشود که در این مرحله پایایی و روایی شامل دو مرحله میشود: در مرحله اول ارز

این مدل بر حسب نوع مدل تعیین میشود. در مرحله دو آزمون مدل ساختاری )درونی( و در آخر معیار ارزیابی 

آزمون مدل های اندازه گیری انعکاسی  (.2013)عبدی و همکاران،محاسبه خواهند شد PLSکلی مدل مسیر 

 (.2016)کمپون و همکاران،می باشد  جزیه و تحلیل پایایی، پایایی مرکب، روایی همگرا و روایی تشخیصیشامل ت

()برکلی و 1998)چین،باشد متغیرها از پایایی مطلوبی برخوردارند 0.60میزان ضریب پایایی باالی  همچنین اگر

باشد از میزان  0.7صورتی که باالی ها درپایایی داده ( 2016خوشکام و همکاران). با توجه به نظر(1995همکاران،

مپون و ک استفاده شده است که AVEبه منظور محاسبه روایی همگرا از مقادیر  مناسبی برخوردار می باشد. 

واگرا یا  روایی بیانگر وجود روایی همگرا می باشد.  0.50باالتر از  AVEعنوان داشتند که ( 2016همکاران)

هان آن مدل ازه گیری انعکاسی را در میزان افتراق مشاهده پذیرهای متغیرهای پنتشخیصی توانایی یک مدل اند

ه نشان دهنده کبا سایر مشاهده پذیرهای موجود در مدل می سنجد. روایی واگرا در واقع مکمل روایی همگرا بوده 

 زیتو و)اسپوتمایز نشانگرهای یک متغیر پنهان از سایر نشانگرهای دیگر در همان مدل ساختاری است

یک متغیر  می باشدکه طبق آن یک معیار برای سنجش روایی واگرا استفاده از آزمون مطرح شده(.2010همکاران،

ود داشته باشد، پنهان در مقایسه با سایر متغیرهای پنهان، باید پراکندگی بیشتری را در بین مشاهده پذیرهای خ

حات آماری جذر در اصطال (.1981)فورنور و رارچر،یی داردتا بتوان گفت متغیر پنهان مورد نظر روایی واگرای باال

AVE هنسلر و اشدهر متغیر پنهان باید بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر پنهان با متغیرهای پنهان دیگر ب(

ممکن می  تجزیه و تحلیل و بررسی روایی وپایایی مدل، ارزیابی مدل ساختاری(. پس از تایید 2009همکاران،

 باشد.

توسط راه  4( هر فاکتور مستقل و ضریب مسیر2R)3آزمون مدل ساختاری با بررسی : رزیابی مدل ساختاریا 

، باالتر از 6ضعیف 25/0باالتر از   2R( که طبق این پژوهش 2011د)هیرو همکاران،انجام می شو 5اندازی خودکار

                                                 
1 Outter Model 

2 Inner Model 

3 Coefficient of determination 

4 significant of the paths 

5 bootstrapping 

6 Weak  
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استفاده  Value-Pمقادیر ضریب تاثیر و  به منظور آزمون فرضیات از باشد. می 2قوی 75/0و باالتراز  1متوسط 5/0

 می گردد.

 

 هایافته

 395پرسشنامه پژوهش در میان نمونه آماری توزیع شد که از بین آنها  410ها، تعداد به منظور جمع آوری داده

حذف  پرسشنامه نیز به دلیل کامل نبودن، 16عدد پرسشنامه توسط محقق جمع آوری گردید. همچنین تعداد 

های آنها در تجزیه و تحلیل استفاده پرسشنامه در این پژوهش بدست آمد که از داده 379ترتیب، تعداد  شد. بدین

.. از پاسخ شد. به منظور بررسی نمونه مورد مطالعه در ابتدا سواالتی پیرامون سن، جنسیت، مدرک تحصیلی و.

نفر مرد  232نفر زن و  147پاسخ گو  379گویان پرسیده شد که یافته های بدست آمده به شرح زیر می باشند از 

شوند. در رابطه  % از پاسخ گویان را شامل می 2/61% از پاسخ گویان و مردان  8/38بودند که در این پژوهش زنان 

بین  %35.1، سال 30تا  21بین  2/27% سال، 20از ایشان کمتر از  8/9% با سن پاسخ گویان یافته نشان داد که

. از سویی یافته سال سن دارند 50% باالتر از  4/8سال سن دارند و نهایتا  50تا  41بین  5/19% سال و 40تا  31

دارای  5/4 افراد دارای مدرک زیر دیپلم،  7/42% های پژوهش در ارتباط با مدرک تحصیلی افراد نشان داد که

از افراد  7/3% وارشناسی ارشد افراد دارای مدرک تحصیلی ک8/10 % افراد کارشناسی ،  3/38% دیپلم و فوق دیپلم،

 1/6% نشجو،از ایشان دا 8/15% داری مدرک دکتری می باشند. در رابطه با شغل پاسخگویان یافته نشان داد که

ش دولتی % کارمند بخ 9/30کارمند بخش خصوصی و نهایتا  4/21% دارای شغل آزاد و %25.9آن ها خانه دار، 

 هستند. 

ی یافته های در این قسمت به بیان و بررس: پژوهش و ارزیابی مدل ساختاری پژوهشیافته های مربوط به فرضیات 

مبتنی  مربوط به فرضیات پژوهش پرداخته می شود.به منظور بررسی فرضیات پژوهش از روش معادالت ساختاری

ی دهد که م یافته های پژوهش نشان بر حداقل مربعات جزئی استفاده گردید که یافته ها به شرح زیر می باشد.

 رواییغیرها از باشد مت 0.50باالی بار عاملی  درصورتی که میزان می باشد. 60/0ضریب روایی تمام متغیرها بین 

ه منظور بررسی ب. از سویی مناسبی برخوردارند رواییمطلوبی برخوردارند بنابراین تمامی متغیرهای این پژوهش از 

ل می باشد، قادیر آلفای کرونباخ هر متغیر که حاصل تحلیل مدپایایی متغیرهای مورد بررسی در مدل پژوهش، م

نین، تجزیه و همچنشان داد که مقادیر پایایی همه متغیرهای مورد بررسی از میزان قابل قبولی برخوردار است.  

در  هستند که 0.70تحلیل روایی واگرا برای هر فاکتور نشان می دهد که میزان پایایی مرکب  فاکتورها باالتر از 

ا به ترتیب دارای . در این میان عامل امکانات و عامل زیرساخت هنتیجه پایایی داده ها در سطح مطلوبی قرار دارد

استفاده  AVEدیر  به منظور محاسبه روایی همگرا از مقابیشترین و کمترین مقادیر پایایی مرکب می باشند. نهایتا 

تایید رها تمام فاکتو AVEود روایی همگرا می باشد. میزان بیانگر وج 50/0باالتر از  AVE در صورتی که  شد

 (. 2می گردد جدول )

                                                 
1 Moderate 

2 Substantial 
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 هر متغیر AVEمقادیر  .2جدول
 AVEمقادیر  تعداد گویه عامل ردیف

 715/0 3 شرایط طبیعی 1

 678/0 3 ظرفیت های اقتصادی 2

 724/0 3 ظرفیت های فرهنگی 3

 658/0 3 زیرساخت ها 4

 840/0 3 امکانات گردشگری 5

 795/0 3 توسعه گردشگری 6

 693/0 3 ظرفیت اجتماعی 7

در گام بعدی یافته های مربوط به بار عاملی هر گویه در اندازه گیری مدل انعکاسی پژوهش حاکی از آن بود که 

( 3)بار عاملی گویه های در نظر گرفته در پژوهش از مقادیر قابل قبولی برخوردار است که این یافته ها در جدول 

 به طور کامل ارائه شده است.
 مقادیر بار عاملی هر عامل مورد بررسی .3جدول

 بارعاملی گویه عامل ردیف بارعاملی گویه عامل ردیف

  3 فرهنگی 4  3 شرایط طبیعی 1

   836/0    816/0 

   829/0    871/0 

   872/0    865/0 

  3 زیرساخت ها 5  3 اقتصادی 2

   830/0    797/0 

   867/0    850/0 

   770/0    785/0 

  3 امکانات 6  3 اجتماعی 3

   834/0    921/0 

   871/0    921/0 

   789/0    908/0 

      3 توسعه گردشگری 7

   913/0     

   843/0     

   917/0     

در قطر جدول  BOLDبه صورت  AVEمیزان جذر  (4)درجدول : روایی واگرایافته های مربوط به ارزیابی 

شده و سایر  BOLDهر فاکتور از همبستگی بین فاکتور AVE نمایش داده شده است. با توجه به اینکه جذر

پایایی  فاکتورها بیشتر می باشد، در نتیجه روایی واگرا  تایید می گردد. پس از تجزیه و تحلیل و بررسی روایی و

 می باشد.مدل، ارزیابی مدل ساختاری ممکن 
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 AVE جذر مقادیر .4جدول 
 فرهنگی شرایط طبیعی زیرساخت توسعه گردشگری امکانات اقتصادی اجتماعی 

       0.830 اجتماعی

      0.821 0.705 اقتصادی

     0.917 0.531 0.652 امکانات

    0.892 0.860 0.570 0.680 توسعه گردشگری

   0.811 0.626 0.600 0.611 0.682 زیرساخت

  0.906 0.600 0.763 0.738 0.557 0.698 شرایط طبیعی

 0.851 0.756 0.744 0.719 0.705 0.741 0.801 فرهنگی

هر فاکتور یا ضریب برازش ( 2R)1آزمون مدل ساختاری با بررسی : ارزیابی مدل ساختارییافته های مربوط 

متغیرهای  βو  T(، آماره 2Rمقدار ) (5)جدول. انجام می شود 3توسط راه اندازی خودکار 2ضریب مسیرمستقل و 

 75/0و باالتراز  4متوسط 5/0باالتر از  2R (2011هیر)طبق پژوهش   .مدل و دسته بندی آن ها را نشان می دهد

 ، مدلباشد می 739/0گردشگری متغیر اصلی پژوهش یعنی توسعه  2Rو به این دلیل که میزان  باشد می 5قوی

 قوی در نظر گرفته می شود.
 ضریب مسیر و آزمون فرضیه .5جدول 

 نتیجه T-Value P-Value تاثیر مستقیم فرضیه

←شرایط طبیعی  تایید 000/0 988/5 557/0 عوامل اقتصادی  +

← شرایط طبیعی  تایید 000/0 339/4 698/0 عوامل اجتماعی +

← شرایط طبیعی  تایید 000/0 757/4 756/0 عوامل فرهنگی +

← عوامل اقتصادی  تایید 000/0 405/2 079/0 زیرساخت ها +

← عوامل اجتماعی  رد 298/0 578/0 215/0 زیرساخت ها +

← عوامل فرهنگی  تایید 001/0 042/2 513/0 زیرساخت ها +

← زیرساخت ها  تایید 000/0 614/4 600/0 امکانات +

← امکانات  تایید 000/0 169/5 860/0 توسعه گردشگری در چادگان +

 

 .ته می شودپرداخ( به ارائه یافته های بدست آمده 5با توجه به نتایج به دست آمده از جدول): آزمون فرضیات

نشان داده  ( که خروجی نرم افزار نیز می باشد،2)شکل همچنان که در  آمده است.  (2همچنین نتایج در شکل )

های  مبنی بر تاثیر ظرفیت های اجتماعی گردشگری بر زیرساخت 5شده که از میان فرضیات پژوهش، فرضیه 

معنادار نمی باشد و  در  T-VALUEو  P-VALUEگردشگری منطقه چادگان به طور کلی با توجه به مقادیر 

 ع این فرضیه رد شد و سایر فرضیات تایید شده اند.این پژوهش با توجه به این موضو

                                                 
1 Coefficient of determination 
2 significant of the paths 
3 bootstrapping 
4 Moderate 
5 Substantial 
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 مدل ساختاری پژوهش .2شکل

در این پژوهش پس از مطالعه ادبیات تحقیق هشت فرضیه مطرح گشت که پس از جمع اوری داده ها و  با استفاده 

 از روش حداقل مربعات جزئی به بررسی و تحلیل فرضیات پژوهش پرداخته می شود.

 ت و شرایط جغرافیایی طبیعی منطقه بر ظرفیت های اقتصادی گردشگری تاثیر گذار است. : موقعی1فرضیه 

بر این بود که موقعیت و شرایط جغرافیایی طبیعی منطقه بر ظرفیت های اقتصادی گردشگری تاثیر گذار  1فرضیه 

تایید می  0.000و در سطح معنا داری  0.557که یافته ها حاکی از آن بود که این فرضیه با ضریب مسیر  .است

بر اهمیت شرایط  (2001گردد. که در یافته های پژوهش های بسیاری از جمله پژوهش )ویلسون و همکاران،

در نتیجه یافته های این طبیعی بر ایجاد و گسترش ظرفیت های اقتصادی نواحی گردشگری تاکید شده بود. 

 پژوهش با یافته های پژوهش ذکر شده همسو می باشد.

 : موقعیت و شرایط جغرافیایی طبیعی منطقه بر ظرفیت های اجتماعی گردشگری تاثیر گذار است.2فرضیه 

موقعیت و شرایط جغرافیایی طبیعی منطقه بر ظرفیت های اجتماعی گردشگری تاثیر گذار است. این  2فرضیه 

تایید می گردد. که در یافته های پژوهش های بسیاری از  0.000و در سطح معناداری  698/0رضیه با ضریب ف

بر اهمیت شرایط طبیعی بر ظرفیت های اجتماعی نواحی گردشگری  (2001جمله پژوهش)ویلسون و همکاران،

 مسو می باشد.تاکید شده بود. در نتیجه یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش ذکر شده ه
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 : موقعیت و شرایط جغرافیایی طبیعی منطقه بر ظرفیت های فرهنگی گردشگری تاثیر گذار است.3فرضیه 

بر این بود موقعیت و شرایط جغرافیایی طبیعی منطقه بر ظرفیت های فرهنگی گردشگری تاثیر گذار  3فرضیه 

تایید می گردد. که در یافته های پژوهش های  0.000و در سطح معنا داری  756/0است. این فرضیه با ضریب 

بر اهمیت شرایط طبیعی بر ظرفیت های فرهنگی نواحی  (2001بسیاری از جمله پژوهش)ویلسون و همکاران،

 گردشگری تاکید شده بود. در نتیجه یافته های این پژوهش با یافته های پژوهش ذکر شده همسو می باشد.

 شگری بر زیرساخت های گردشگری منطقه تاثیرگذار است.:  ظرفیت های اقتصادی گرد4فرضیه 

بر این بود که ظرفیت های اقتصادی گردشگری بر زیرساخت های گردشگری منطقه تاثیرگذار است. این  4فرضیه 

تایید می گردد. این فرضیه با یافته های )نصیری  0.000و در سطح معنا داری  0.079فرضیه با ضریب مسیر 

تایج این پژوهش ها نیز نشان داده که هرچه بتوان میزان ظرفیت ها و منابع اقتصادی را بیشتر ( ن2016وهمکاران،

 برآورده کرد به همان میزان زیرساخت های مورد نیاز یک مقصد گردشگری افزایش می یابد 

 :  ظرفیت های اجتماعی گردشگری بر زیرساخت های گردشگری منطقه تاثیرگذار است.5فرضیه 

این بود که ظرفیت های اجتماعی گردشگری بر زیرساخت های گردشگری منطقه تاثیرگذار است. که  بر 5فرضیه 

رد می گردد. این یافته ها با یافته  0.005در سطح معنا داری  0.215این فرضیه با ضریب مسیر 

 ( همسو است.2016های)خوشکام،

 طقه تاثیرگذار است.: ظرفیت های فرهنگی گردشگری بر زیرساخت های گردشگری من6فرضیه

بر این بود که ظرفیت های فرهنگی گردشگری بر زیرساخت های گردشگری منطقه تاثیرگذار است.که  6فرضیه 

تایید می گردد. این یافته ها با یافته  0.001در سطح معنا داری  513/0این فرضیه با ضریب مسیر 

فیت های فرهنگی گردشگری بر زیرساخت ( همسو است. این پژوهش ها نیز بر اهمیت ظر2016های)خوشکام،

 های گردشگری تاکید کردند. 

 : زیرساخت های گردشگری بر امکانات گردشگری منطقه تاثیر مستقیم دارند.7فرضیه 

بر این بود که زیرساخت های گردشگری بر امکانات گردشگری منطقه تاثیر مستقیم دارند. که این فرضیه  7فرضیه 

( 2016تایید می گردد. این یافته ها با یافته های )اوزتورک، 0.000در سطح معنا داری  و  600/0با ضریب  مسیر 

بالقوه و بالفعل هر منطقه،  یهاو توان زیرساخت هااست بدون  یهیبدهمسو است که در این پژوهش عنوان شد که 

 . وجود نخواهد داشت. ینیبشیو پ یزیرامکان برنامه

 قه موجب توسعه گردشگری شهر چاگان می شوند.: امکانات گردشگری منط8فرضیه

بر این بود که امکانات گردشگری منطقه موجب توسعه گردشگری شهر چاگان می شوند. که این فرضیه  8فرضیه 

( 2016تایید می گردد. این یافته ها با یافته های)اوزتورک، 0.000در سطح معنا داری  0.860با ضریب مسیر 

هش نیز عنوان شده که هرچه میزان امکانات به منظور انجام فعالیت های گردشگری همسو است. که در این پژو

 بیشتر باشد در نتیجه به همان میزان احتمال توسعه فعالیت های گردشگری وجود خواهد داشت. 
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 گیریبحث و نتیجه

 درآمدها، از عظیمی منبع و شودمی شناخته جهانی اقتصاد در پیشرو هایبخش از یکی عنوان به گردشگری امروزه

آورده اند و  یاقتصاد رو یکه به متنوع ساز ییکشورها ان،یم نیدر اکند، می ارائه را مالیات و صادرات اشتغالزایی،

 یخلق را ه ها و روش ها ایآن  یشناخت راه ها یبرهانند در جستجو یه ایخواهند خود را از اقتصاد تک پا یم

از  یمکان تیکه به لحاظ موقع ییکشورها ژهیاست که اغلب کشورها به و یروش ها گردشگر نیاز ا یکی. دندیجد

توسعه  ندیآبتوانند فر قیطر نیخود گنجانده اند تا از ا یمل یتوسعه  یبرخوردارند، آن را در برنامه ها تیمز نیا

 ایجادکننده بسترهای و عناصر به توجهی جهانی، توسعه همانند گردشگری اما توسعه خود را سرعت بخشند. یمل ی

 دلیل همین به. است داشته همراه به را مخربی آثار اجتماعی رفاه افزایش و سودآوری هدف با و نداشته صنعت این

 رشد مهم این به توجه با. است گذاشته جا به محیط و گردشگری رابطه از نامناسبی و نادرست تصویر میان این در

 از حفاظت ، پایدار توسعه اصل به توجه با اما است، ناپذیراجتناب ایمنطقه اجتماعی -اقتصادی توسعه و

ی  گردشگر تیفعال گیرد در نتیجه در این تحقیق بررسی و تحلیل قرار مدنظر همواره و فرهنگی باید طبیعیمنابع

 رویکرد آینده نگری به طور کلی .ی مورد نظر قرار گرفت نگر ندهیآ کردیچادگان  با رو یحیتفر -یفرهنگ دهکده

کنند و توسعه یابند  یچنان زندگکه ساکنان امروز اجتماع محلی، روستا، شهر و کشور مفروض آنبدان معناست

ه توسعه اوالً دهد کهای بعدی نیز به زندگی قابل قبولی ادامه دهند و بدیهی است چنین تعریفی نشان میکه نسل

 تواند باشد.ای قابل قبول نمیت و ثانیاً هر نوع توسعهای اقتصادی نیسصرفاً مقوله

و براساس  دهدیشود که جهانگردی نیز تمامی انواع گردشگری را مورد تأیید قرار نمبا چنین تعریفی مشخص می

های هر پروژه گردشگری، آثار مثبت، یا منفی اجرا و های منحصر به فرد هر منطقه و مشخصات فعالیتویژگی

خواهد بود. بنابراین با علم به این که ناگزیر به ایجاد تغییرات در محیط طبیعی خود  فاوتبرداری از طرح متبهره

هستیم که متناسب با توان فعلی و آتی محیط باشد. همچنین  هایی نیزهستیم، موظف به انتخاب متبحرانه توسعه

بر  دیتوسعه با تاک یهایریزی و مدیریت سرزمین برای توسعه پایدار ، نیاز به ارزیابی استراتژدر فرایند برنامه

 یکی ازمدل آینده نگر توسعه گردشگری  نیو تدو ی. طراحمیها هستها و پروژهزیست در طرحبر محیط یداریپا

زیستی با عنایت به رشد و توسعه محیط یجلوگیری از خطرها یترین روشهای علمی براترین و مناسبمتداول

های  هایی، با توجه به حساسیتاجرای پروژه یاجتماعی بوده و سعی در تهیه راهکارهای علمی برا -اقتصادی

ته ها و نتایج پژوهش پیشنهاد جه به یافکه با تورسان دارد های آسیبزیستی و جلوگیری از اجرای پروژهمحیط

توسعه گردشگری  توان افزایش منظور اقتصادی منطقه به یهاپتانسیل از بررسی استفاده :مطرح می گرددهایی 

، پایدار گردشگری توسعه منظور به های گردشگریزیرساخت در گذاری سرمایه به دولتی نهادهای ترغیب، منطقه

سیاست  از محلی مردم سازی آشنا، محلی جامعه توانمندسازی منظور به ذینفعان و محلی مردم به تسهیالتی ارائه

تمرکز بر جاذبه های گردشگری و استفاده از قابلیت های نوین ، نقش آنها افزایش منظور به گردشگری گزاری های

می شود که بر روی بروز رسانه های اجتماعی در ارائه یک محصول با کیفیت به گردشگران، در این زمینه پیشنهاد 
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افزایش سطوح همکاری در میان کسب و کارهای ، رسانی ها و اتکا بر برند گردشگری چادگان تمرکز بیشتری شود

چادگان چرا که کسب و کارها یکی از مهم ترین و موثرترین خدمات گردشگری یک شهر به منظور توسعه پایدار 

، و همایش هایی پیرامون توسعه گردشگری پایدار در منطقهبرگزاری نشست ها ، گردشگری به شمار می روند

 .برگزاری نشست ها و همایش هایی پیرامون آینده نگردی در منطقه
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Analysis and analysis of tourism activity Cultural-entertainment village of 

Chadegan with a futuristic approach 
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Abstract: 

Today's experience has shown that everywhere in which tourism is expanded 

accidentally, without planning and strategy, it creates many environmental and 

social problems, and in the long period of time its problems will be more than its 

benefits. Since scientific futurism is a base for the future studies of contemporary 

world, in this research the development of tourism industry based on providence in 

Zayandeh Rood Tourism Village was considered. The village was built in Chadegan. 

This research is applied in terms of its purpose and is descriptive-survey research 

method. The model presented in this research is pls, which was studied with smart 

pls software for managing tourism development factors in Zayandeh Rood Village. 

The descriptive statistics of the research were studied using Delphi technique and 

structural equation modeling with partial least squares approach was used for data 

analysis. The results show that the validity coefficient of all variables is between 0 

to 60, In order to verify the reliability of variables, the Cronbach's alpha values of 

each variable were of an acceptable level. Similarly, divergent narrative analysis for 

each factor shows that the compound composite reliability is higher than 0.70, as a 

result according data reliability is in a good level, In the meantime, the facilities and 

infrastructure factors have the highest and lowest integrity values. . Finally, the test 

of assumptions indicated that among the hypotheses of the research Hypothesis 5 on 

the effect of social tourism capacity on tourism infrastructure of Chadegan region in 

general is not significant due to the values of P-VALUE and T-VALUE. In this 

study, this hypothesis was rejected with respect to this subject and other assumptions 

were confirmed. 

Keywords: Futurism, Tourism industry, Delphi method, Tourist villages 
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