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 کیفیت زندگی و توسعه پایدار گردشگری نرابطه بی

 در روستای ورکانه همدان
 

 8، علیرضا محمدعلیزاده6*علی وفایینظام

 کارشناسی ارشد توسعه روستایی، کارشناس اعتباری بانک کشاورزی همدان -1

 کارشناس حسابداری ، بانکدار بانک کشاورزی همدان -2

Vafadari4030@gmail.com 

 

 چکیده

توسعه توانسته است اثرات اقتصادی مثبتی را به ارمغان توسعه گردشگری در بسیاری از کشورهای درحال

ها تواند برای سایر بخشمیآورد. این بخش نه تنها قادر به ایجاد اثرات مثبت اقتصادی مستقیم است بلکه 

محیط روستایی از مهمترین دارایی های هر عمل کرده و موجب شکوفایی آنها شود.نیز به عنوان محرکی 

منطقه به شمار می آید و دلیلی برای آغاز بسیاری از سفرهای تفریحی و سفرهای یکروزه در سراسر جهان 

که شکل گیری گونه های جدید گردشگری و تغییر در اشکال عرضه و تقاضای گردشکری بر  .می باشد

ن افزوده است. این افزایش تقاضا در دهه های اخیر با آسیب های محیطی و فرهنگی اجتماعی اهمیت آ

ناشی از بهره اقتصادی و تأثیرات ناشی از حضور گردشگران در محیط آسیب پذیر روستایی منجر به افزایش 

یت موضوع روز افزون توجه به مسائل پایداری توسعه در گردشگری روستایی گشته است.با توجه به اهم

توسعه پایدار گردشگری روستایی در این پژوهش بر آنیم که ببینیم آیا می توان با استفاده از کیفیت زندگی 

موجود در بین ساکنان روستا، دستیابی به توسعه پایدار گردشگری را تسهیل کرد و هزینه های الزم برای 

انه به عنوان یکی از مقاصدی که در سال ورک دستیابی به این هدف را کاهش داد.در همین راستا روستای

های اخیر با استقبال گسترده گردشگران رو به رو شده است اما متأسفانه به دلیل نبود برنامه ای منسجم 

برای توسعه پایدار گردشگری شاهد بروز آثار منفی اقتصادی و فرهنگی  بوده است، برای مطالعه انتخاب شد. 

نفر به عنوان نمونه در  115نفر بودند که از این تعداد،   344،  1391سال جامعه آماری بر طبق سرشماری 

 5دسترس انتخاب شدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش پرسشنامه بوده است و سواالت بر اساس طیف 

استفاده شد.  SPSSتایی لیکرت سنجیده شدند. برای ارزیابی مدل پژوهش از  نرم افزارهای آماری لیزرل و 

جزیه و تحلیل داده ها  با استفاده از آمار استنباطی صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین ت

در مجموع از تجزیه و تحلیل  .کیفیت زندگی و توسعه پایدار وجود دارد -همبستگی بین شاخص درامد

 .ار گردشگری تأثیر داردهای پژوهش می توان نتیجه گرفت کیفیت زندگی بر دستیابی به توسعه پایدیافته

 
 کیفیت زندگی، توسعه پایدار گردشگری، روستای ورکانه: واژگان کلیدی

 

 مقدمه

(، به رغم بی ثباتیهای اقتصادی، آمار گردشگران بین UNWTO) "سازمان جهانی گردشگری سازمان ملل"بنابر اعالم 

با توجه به این رشد چشمگیر و اهمیت کرده است.  از مرز یک میلیارد نفر عبور 2412المللی برای نخستین بار در سال 

 اقتصادی ، گردشگری ابزاری کارآمد برای دستیابی به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در مناطق مقصد به شمار می رود. 
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در عصر حاضر ،گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از سریع ترین صنایع رو به رشد جهان، 

رای ایجاد درآمد ملی ،از اصلی ترین ارکان اقتصادی جهان و نیز از مفاهیم ، اشکال و ارکان توسعه پایدار قلمداد می ابزاری ب

به بعد در نوشتارهای  1984( این در حالی است که با آنکه مفاهیم توسعه پایدار از سال 2، 2445، 1شود.)راتناسوونگچی

با شناسایی تاثیر  1914ظران واقع شده ،اما توجه به گردشگری پایدار از دهه توسعه جهان به طور گسترده مورد توجه صاحبن

بالقوه گردشگری انبوه و توجه به تاثیر فعالیتهای گردشگری بر اقتصاد ،محیط زیست و فرهنگ مقاصد گردشگری 

سبز ادامه یافت و  با شکل گیری و پیدایش مفهوم گردشگری 1914(.  این روند در سال 2414، 2)میزبان(،آغاز شد)چویی

بیشتر بر حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی و سایر منابع گردشگری بر استفاده دائم نسل فعلی و نسل های آینده معطوف 

 گردید.

در بحث کیفیت زندگی جوامعی که در آنها کیفیت زندگیبه عنوان مولفه اساسی نقش دارد نسبت به سایر جوامع دارای 

در گردشگری پایدار می باشند. چرا که کیفیت زندگی از نوع سرمایه هایی است که در ارتباط با  پیشرفت و عملکرد بهتری

دیگران شکل می گیرد و همانطور که می دانیم گردشگری یک صنعت خدماتی است و افراد و ارتباطات آنها به عنوان بازیگران 

متقابل و در گیر کردن افراد در شبکه های انسانی موجب اصلی مطرح می شوند. بر این اساس کیفیت زندگی با ایجاد اعتماد 

بهبود روابط انسانی / پایبندی مردم به هنجارهای اجتماعی شده در نتیجه در جوامعی که از کیفیت زندگی باالتر برخوردار 

ه این خود زمینه هستند میزان بزهکاری و جرایم اجتماعی کاهش یافته در نتیجه افزایش امنیت جامعه را به همراه داشته ک

 جذب گردشگر را فراهم می کند. 

در این راستا در این پژوهش محقق در نظر دارد با استفاده از شاخص های کیفیت زندگی ، میزان دستیابی به توسعه 

 پایدار را در روستای ورکانه همدان به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری روستایی کشور بررسی کند.

از روستاهای دهستان الوندکوه شرقی در شرق شهرستان همدان است که در دامنه جنوبی زاگرس  روستای ورکانه یکی

ها و مرکزی قرار گرفته است آن چیزی که ورکانه را برای مسافران تماشایی کرده، بافت دیدنی روستا است؛ کوچه پس کوچه

ورکانه همدان یکی از شش روستای گردشگری  انگیز کرده روستایهای سنگی، روستا را تبدیل به یک منطقه شگفتخانه

 .عنوان منطقه ویژه گردشگری کشور مطرح شدهمدان است که نام آن در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و به

 

 بیان مسئله  -6

، بسیاری از جوامع مانند کشاورزی، استخراج معدن، جنگلبانی در طی چند دهه گذشته 3با کاهش صنایع سنتی روستایی

ایی نیازمند اشکال جایگزین برای تقویت پایه های اقتصادی  خود شدند . بنابراین جوامع روستایی در پی یافتن صنایعی روست

برای تقویت و متنوع ساختن اقتصاد خود بر آمدند. گردشگری روستایی به عنوان یکی از اولین صنایعی که می تواند به تنوع 

توسعه گردشگری همواره با آسیب رساندن به محیط زیست همراه بوده است و  اقتصادی جوامع محلی کمک کند شناخته شد.

 .این تخریب ها می تواند منجر به از دست دادن منابع و سبب تضاد منافع بین ذینفعان مختلف شود

ی زمانی که ساکنان جامعه در فرایند برنامه ریزی مشارکت کنند ، توسعه گردشگری به شکل مناسب توسط جامعه محل

پذیرفته می شود. مطالعات مختلف  نشان می دهند که کیفیت زندگی توسعه گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهد .از جمله 

( بیان کرده است که بیشتر اشکال کیفیت زندگی نگرش ساکنان و میزان حمایت آنان از توسعه پایدار 2412) 4یون

 گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهند.

                                                           
1Rattanasuwongchai 

2Choi 
3Traditional rural industries 
4Yoon 
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( بیان کردند که توسعه گردشگری به سطح مشخصی از کیفیت زندگی ، سیاسی و فرهنگی نیاز 2413)1ان مکبث و همکار

 دارد تا بتواند یک ابزار موفق توسعه روستایی باشد و اینکه جوامع روستایی را پایدار نگه دارد.

ام کار و درامد ساکنان در جامعه همچنین پژوهش های قبلی  که در این زمینه انجام شده است  نشان می دهد که حسن انج 

میزبان از اولین اجزای اساسی توسعه پایدار هستند. و در طی زمان تجربیات نشان داده است که بدون درامد ، حمایت و 

 (.2449، 2مشارکت جامعه محلی نمی توان صنعت پایدار گردشگری را ایجاد کرد ) چو و جمال

رت افقی و عمودی خود را گسترش دهندو فعالیت اجتماعی  افقی در خانواده ها و فعالیت اجتماعی  محلی هم می توانند بصو

فعالیت اجتماعی  عمودی در سازمان ها ، مناطق و کشور ها به وجود می آیند. جامعه ای که از فعالیت اجتماعی  افقی قوی 

وسعه گردشگری برخوردار خواهد تتشکیل شده است از کیفیت  زندگی اجتماعی الزم برای ایجاد فرصت های جدید مانند 

و بازتر گری ذهنیتی روشن تر . همچنین جامعه ای که دارای فعالیت اجتماعی  عمودی قوی است، در برابر گردشبود

 (. 2413، )مکبثدارد

 در همین راستا محقق در نظر دارد به بررسی امکان دستیابی به توسعه پایدار از طریق تقویت کیفیت  زندگی اجتماعی

افراد جامعه محلی بپردازد . چرا که هر جا کیفیت زندگی باالتری وجود دارد می توان انتظار داشت سطح باالتری از عملکرد 

 تحقق یابد .

 

 روش تحقیق -8
توسعه پایدار های بدست آمده از روش مدل معادالت ساختاری برای بررسی رابطه دراین تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده

ای همچون در این تحقیق برای جمع آوری اطالعات عالوه بر بهره گیری ازمنابع کتابخانه شد.استفاده ندگی و  کیفیت ز

های پژوهش و ها و... وازپرسش نامه با توجه به هدفها، متون اینترنتی، گزارشات علمی  و پایان نامهها، مقاالت، مجلهکتاب

 .شده استری اطالعات مورد نیاز، استفاده ماهیت آن به عنوان مناسب ترین روش برای گردآو

با توجه به هدف پژوهش و موضوع تحقیق و با در نظر گرفتن این نکته که پژوهش در راستای بررسی رابطه بین کیفیت 

تشکیل می  همدان زندگی و توسعه پایدار گردشگری می باشد بنابراین  جامعه آماری این تحقیق را ساکنین روستای ورکانه

 دهند .

نفر جمعیت می باشد، که به منظور تعیین حجم  344روستای ورکانه دارای  3 1395و با توجه به آمار سرشماری سال 

نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است . روش نمونه گیری  به  115نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. بنابراین تعداد 

 صورت تصادفی بوده است.

ها و اطالعات این تحقیق عالوه بر بهره گیری از منابع کتابخانه ای هم چون کتب، مجالت، برای جمع آوری داده

جامعه محلی استفاده شده است. این  ها از پرسش نامه به عنوان ابزاری جهت سنجش دیدگاههای علمی و پایان نامهگزارش

پردازد و یدار گردشگری در روستای ورکانه میباشد. پرسش نامه اول به بررسی توسعه پاپرسش نامه می 2تحقیق، شامل 

های پژوهش از کند. برای طراحی پرسش نامهپرسش نامه دوم  کیفیت زندگی موجود بین جامعه محلی را اندازه گیری می

 تایی لیکرت استفاده شده است. 5طیف 

 SPSS19آزمون رگرسیون خطی ساده با نرم افزار  -

 LISREL8.8نرم افزار  با 4تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول -

  LISREL8.8با نرم افزار  5تحلیل مدل معادالت ساختاری -

                                                           
1Makbeth et al. 
2Choo and Jamal 
3http://www.amar.org.ir/ 
4 Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
5Structural Equation Modeling( SEM) 
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 فرضیه اصلی 
 بین کیفیت زندگی  و توسعه پایدار گردشگری رابطه معناداری وجود دارد.

 

 های فرعی فرضیه
 کیفیت زندگی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد.-شاخص درامد -1

 کیفیت زندگی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد.-شاخص فعالیت اجتماعی  -2

 کیفیت زندگی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد.-شاخص اعتماد  -3

 کیفیت زندگی بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد. -شاخص رضایت از تامین نیازها  -4

 

 یافته های تحقیق 

 ا استفاده از آزمون رگرسیون خطی سادهآزمون فرضیات فرعی پژوهش ب

نشان  R Square پردازیم. در این آزمون مقدارهای فرعی پژوهش میدراین بخش به کمک تحلیل رگرسیون ساده به بررسی فرضیه

همیشه باشدکه ، ضریب همبستگی میRباشد. و دهنده این است که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته تحت تاثیر متغیر مستقل می

 باشد. شودو معادله رگرسیون خطی میباشد، فرض صفر رد می 45/4کمتر از   sigاگر   ANOVAباشد. درقسمت می 1و  4بین 

 

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول 

 0H:کیفیت زندگی  بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری ندارد -شاخص درامد 

 1H:.کیفیت زندگی  بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد-امدشاخص در  
باشد، بنابراین فرضیه می 45/4کمتر از   ANOVA(sigشود، مقدار )همان طور که درجدول مشاهده می

0H  رد

باشد که بیانگر می 145/4برابر با  R Squareباشد. مقدار یشود که نشان دهنده رابطه خطی بین درامد و توسعه پایدار ممی

 باشد.درصد از تغییرات توسعه پایدار، تحت تاثیر درامد می5/14این مطلب است که 

 

 : نتایج آزمون رگرسیون بین درامد و توسعه پایدار گردشگری 1جدول

 نتیجه R square Sig R متغیر وابسته متغیر مستقل

 تأیید 118/4 444/4 145/4 ارتوسعه پاید درامد

 

 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوم 
 0H:کیفیت زندگی  بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری ندارد-شاخص  فعالیت اجتماعی  

 1H:کیفیت زندگی  بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد -شاخص فعالیت اجتماعی

باشد باشد، بنابراین فرضیه می 45/4کمتر از   ANOVA(sigشود، مقدار )همان طور که درجدول مشاهده می
0H  رد

برابر با  R Squareباشد. مقدار می همدان شود که نشان دهنده رابطه خطی بین شبکه و توسعه پایدار در روستای ورکانهمی

، تحت تاثیر همدان درصد از تغییرات توسعه پایدار در روستای ورکانه 4/53شدکه بیانگر این مطلب است که بامی 534/4

 باشد.فعالیت اجتماعی  می

 

 

 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


 6931 آذر، 82نه، پیاپی  شماره ،سال سوم 

 

31 

 

 : نتایج آزمون رگرسیون بین شبکه و توسعه پایدار8جدول 

 نتیجه R square Sig R متغیر وابسته متغیر مستقل

 تایید 111/4 444/4 534/4 توسعه پایدار فعالیت اجتماعی

 

           تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم 
        1H:کیفیت زندگی  بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد-شاخص اعتماد   

 0H:کیفیت زندگی  بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری ندارد -شاخص اعتماد  

رد  0Hباشد، بنابراین فرضیه می 45/4کمتر از  ANOVA (sigشود، مقدار )همان طور که درجدول مشاهده می

باشدکه بیانگر می 311/4برابر با R Squareباشد. مقدار شود که نشان دهنده رابطه خطی بین اعتماد و کیفیت زندگی میمی

 باشد.درصد از تغییرات توسعه پایدار، تحت تاثیر اعتماد می 1/31این مطلب است که 

 

 : نتایج آزمون رگرسیون بین اعتماد و توسعه پایدار گردشگری 9جدول

 نتیجه R square Sig R متغیر وابسته متغیر مستقل

 تأیید 113/4 444/4 311/4 توسعه پایدار اعتماد

 

        تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی چهارم 
 0H:کیفیت زندگی  بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری ندارد  -شاخص  توجه به تامین نیازها  

 1H:کیفیت زندگی  بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری دارد -شاخص  توجه به تامین نیازها   
 

باشد، بنابراین فرضیه می 45/4کمتر از   ANOVA(sigد، مقدار )شوهمان طور که درجدول مشاهده می
0H  رد

باشدکه بیانگر این می 454/4برابر با R Squareباشد مقدار شود که نشان دهنده رابطه خطی بین ارزش و توسعه پایدار میمی

 باشد.می درصد از تغییرات توسعه پایدار، تحت تاثیر ارزش 45مطلب است که 

 

 : نتایج آزمون رگرسیون بین توجه به تامین نیازها  و توسعه پایدار گردشگری 4جدول

 نتیجه R square Sig R متغیر وابسته متغیر مستقل

رضایت از تامین 

 نیازها
 تایید 131/4 444/4 454/4 توسعه پایدار

 

 رتبه بندی روابط میان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش  

از قوی  Rتوان رابطه بین آنها را با استفاده از ضریب همبستگی اده از خروجی جدول رگرسیون در آزمون فرضیات میبا استف

های کیفیت زندگی و ها دربین شاخصترین تا کمترین شدت رتبه بندی نمود. باتوجه به جدول باالترین میزان همبستگی

 باشد. ن نیازهاو میتوسعه پایدارگردشگری مربوط به درامدرضایت از تامی
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 های تحقیق: اولویت بندی شاخص1جدول

 بارعاملی هاشاخص هامولفه

 کیفیت زندگی

 89/4 درامد -1

 11/4 توجه به تامین نیازها  -2

 55/4 اعتماد -3

 44/4 فعالیت اجتماعی-4

 توسعه پایدار

 88/4 بعد فرهنگی -1

 48/4 بعد زیست محیطی -2

 45/4 عیبعد اجتما -3

 41/4 بعد اقتصادی -4

 

 معادالت ساختاری پژوهش بر اساس روشاصلی  هپاسخ به فرضی

 فرضیه اصلی اول
 0H:کیفیت زندگی و توسعه پایدار گردشگری رابطه معناداری وجود ندارد ینب   

 1H:ردکیفیت زندگی و توسعه پایدار گردشگری رابطه معناداری وجود دا بین    

 

قرار  58/2تا مثبت  58/2خارج بازه منفی باشد که می 81/3بین شاخص های  کیفیت زندگی و توسعه پایدار ، Tمقدار آماره 

، بنابراین فرضیهگرفته است
0H توسعه بر متغیر  %99سطح اطمینان دهد که کیفیت زندگی در شود ونشان میرد می

 شود.می ورکانه همدان و کیفیت زندگی باعث افزایش توسعه پایدار در روستای تأثیر معناداری دارد پایدار گردشگری

 های نکویی برازش مدل پژوهش و نتایج آنشاخص: 7جدول 

 نتیجه گیری مقدار بدست آمده مقدار بهینه شاخص برازش

NFI  مناسب 91/4 9/4باالتر از 

NNFI  مناسب 95/4 9/4باالتر از 

CFI مناسب 98/4 9/4باالتر از 

RMSEA  مناسب 482/4 1/4کمتر از 

GFI  مناسب 4/-95 9/4باالتراز 

AGFI  مناسب 89/4 8/4باالتر از 

PMR مناسب 419/4 هرچه کوچکتر و نزدیک به صفر 

IFI  مناسب 98/4 9/4باالتر از 

 

 مناسب 135/2 3کوچکتر از 
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 نتایج تحقیق

 های آماریها و آزموننتایج فرضیهبررسی 
های کتابخانه ای و آماری صورت پذیرفته ، نتایج تحقیق در سه بخش کلی بیان در این بخش با توجه به بررسی

شود.دربخش اول نتایج مرتبط با  کیفیت زندگی ، دربخش دوم توسعه پایدار و بخش سوم نتایج مرتبط با رابطه کیفیت می

 شود.ار را شامل میزندگی و توسعه پاید

 

 همدان بخش اول: نتایج مرتبط با کیفیت زندگی در روستای ورکانه
های این متغیر تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفت و نتایج نشان داد که به جز سه گویه به منظور مناسب بودن شاخص

 tو آماره  3/4ری بار عاملی بیشتر از ها داها و شاخصمربوط به شاخص رضایت از تامین نیازها  که حذف شدند،  همه گویه

اند. بررسی ها حذف نشده و معرف متغیر کیفیت زندگی بودهها و شاخصباشند، بنابراین هیچ یک از گویهمی 2/ 58باالتر از 

بیشترین سهم و  فعالیت اجتماعی با  8/4سهم و رتبه هر شاخص این متغیر نشان داد که  درامد با بارعاملی 

 کمترین سهم را دارد.4/4بارعاملی

های این متغیر، این امر نشان دهنده اهمیت  نقش  درامد در میزان کیفیت زندگی می باشد. هم چنین از بین شاخص

 درامد دارای بیشترین همبستگی با توسعه پایدار می باشد .

 

 همدان بخش دوم : نتایج مرتبط با توسعه پایدار در روستای ورکانه

ها و های این متغیر تحلیل عاملی تاییدی صورت گرفت و نتایج نشان داد که همه گویهدن شاخصبه منظور مناسب بو

ها حذف ها و شاخصباشند، بنابراین هیچ یک از گویهمی 2/ 58باالتر از  tو آماره  3/4ها داری بار عاملی بیشتر از شاخص

هر شاخص این متغیر نشان داد که بعد فرهنگی با بارعاملی اند. بررسی سهم و رتبه نشده و معرف متغیر توسعه پایدار بوده

کمترین سهم را در این متغیر دارند. که این امر نشان دهنده اهمیت بعد 4/4بیشترین سهم و بعد اقتصادی با بارعاملی  8/4

 فرهنگی می باشد 

 

 بخش سوم: نتایج مرتبط با رابطه بین کیفیت زندگی و توسعه پایدار

گی و توسعه پایدار.، یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مطرح شد. در بررسی رابطه کلی بین بین کیفیت زند 

متغیرهای اصلی در فرضیه اصلی از  تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادالت ساختاری استفاده شد. نتایج فرضیات فرعی با 

های اصلی پژوهش نتایج تحلیل عاملی فرضیه تند.استفاده از رگرسیون خطی بیان شد که تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرف

باشند نشان دادکه تمامی متغیرهای مربوط به کیفیت زندگی و توسعه پایدار از مقادیرتی که همان مدل مفهومی تحقیقمی

ز این و هیچ یک ا.(موردقبولی برخوردارند وبرای آنها شاخص مناسبی محسوب میشوند3/4(وبارعاملی )بیشتر از91/1)بیشتر از 

های نکوئی برازش استفاده شد که متغیرها حذف نشدند. برای برازش مدل مفهومی تحقیق نیز از نرم افزار لیزرل و شاخص

 کردند.ها مناسب و مدل را تایید میشاخص همگی

 

 بررسی نتایج فرضیات فرعی پژوهش

 نتیجه فرضیه فرعی اول 
ر تأثیر می گذارد. زمانی که ساکنان جامعه در فرایند برنامه ریزی درامد بین مردم روستا بر دستیابی به توسعه پایدا

مشارکت کنند، توسعه گردشگری به شکل مناسب توسط جامعه محلی پذیرفته می شود و افراد برای اینکه بتوانند در بلند 

ی ، زیست مدت همچنان از گردشگری منتفع شوند با کمک یکدیگر سعی در حفظ منابع گردشگری خود)اعم از فرهنگ
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محیطی و ...( می نمایند. بر همین اساس فرضیه ای مبتنی بر اینکه درامد در بین جامعه محلی تأثیر معناداری بر توسعه 

گویه به بررسی این شاخص پرداختیم. نشان داد که درامد بر توسعه پایدار در روستای ابیانه تأثیر  1پایدار دارد تدوین شد و با 

توان نتیجه گرفت که هرچه میزان درصد از تغییرات توسعه پایدار ناشی از درامد است. و بنابراین می 5/14معناداری دارد و 

 درامد در جامعه بیشتر باشد، افزایش توسعه پایدار را خواهیم داشت.

 

 نتیجه فرضیه فرعی دوم
رون فعالیت اجتماعی  شکل می فعالیت اجتماعی  بر دستیابی به توسعه پایدار تأثیرگذار است. کیفیت زندگی معموال د

گیرد. از آنجایی که میزان اعتماد و درامد درون فعالیت اجتماعی  بیشتر است، هر چه میزان فعالیت اجتماعی  در درون 

جامعه ای بیشتر باشد سطح باالتری از کیفیت زندگی را در آن جامعه می توان انتظار داشت در این راستا  فرضیه ای مبتنی 

گویه به بررسی  4عالیت اجتماعی  تأثیر معناداری بر دستیابی به توسعه پایدار گردشگری دارند تدوین شد و با بر اینکه ف

وضعیت این شاخص پرداختیم. نتایج در نشان داد که فعالیت اجتماعی  بر کیفیت زندگی در روستای ابیانه تأثیر معناداری 

توان نتیجه گرفت هرچه فعالیت اجتماعی  از شبکه ها است.  بنابراین میدرصد از تغییرات توسعه پایدار ناشی  4/53دارد و 

 گیرد.در جامعه ای قوی تر باشد، توسعه پایدار به طور موثری از آن تاثیر می

 

 نتیجه فرضیه فرعی سوم
مد را  از طریق اعتماد بین ساکنین جامعه محلی بر دستیابی به توسعه پایدار تأثیر گذار است. اعتماد و عمل متقابل، درا

کاهش هزینه های معامله افزایش می دهد چرا که افراد مجبور نیستند هزینه هایی را برای نظارت بر رفتار دیگران انجام 

 دهند و به جای آن به ایجاد اعتماد برای انجام کارهای جمعی و گروهی می پردازند.

 ها،انجمن در فرادی اهای همکار فعالیتهای تسهیل ه،موجبدستگا یک1روغنکاری مثابه یکدیگربه به افراد داشتن اعتماد  

 مشارکتی فعالیتهای برای مناسبی ازاعتماد،فرصت باالیی وجودسطوح همچنین. گرددمی اجتماعی های شبکه سایر و نهادها

دار دارد تدوین شد و بر همین اساس فرضیه ای مبتنی بر اینکه اعتماد تأثیر معناداری بر توسعه پای .مینماید فراهم وهمکارانه

 1/31گویه به بررسی وضعیت این شاخص پرداختیم. نتایج نشان داد که اعتماد بر توسعه پایدار تأثیر معناداری دارد و  4با 

درصد از تغییرات توسعه پایدار ناشی از  اعتماد بین ساکنین جامعه است. بنابراین می توان نتیجه گرفت هر چه اعتماد در 

 تر باشد، دستیابی به توسعه پایدار افزایش پیدا می کند.جامعه ای قوی 

 

 نتیجه فرضیه فرعی چهارم
توجه به تامین نیازها ،درواقع حق کنترل یک فعالیت می باشندکه ازیک فرد )عامل(به دیگران انتقال می یابند  هنگامی که  

 رد،ارزش های اجتماعی رخ می نمایند.یک فعالیت خروجی هاو بازخوردهای مشابهی برای مجموعه ای ازافراددرپی دا

ارزش های همکاری متقابل به منظورهمراه کردن منافع افرادوانسجام میان گروهی نقش بسیارمؤثری ایفامی کند. در این 

گویه به بررسی وضعیت این  3راستا فرضیه ای مبتنی بر اینکه ارزش ها تأثیر معناداری بر توسعه پایدار دارد تدوین شد. و با 

 45اخص پرداختیم. نتایج نشان می دهد که ارزش بر تامین نیازها  بر توسعه پایدار گردشگری تأثیر معناداری  دارد و ش

درصد از تغییرات توسعه پایدار ناشی از ارزش های اجتماعی می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت هر په پایبندی به ارزش 

 به توسعه پایدار تسهیل خواهد شد.ها در جامعه ای باالتر باشد، دستیابی 

 

                                                           
1Trust Lubricates Cooperation 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

www.SID.ir


 6931 آذر، 82نه، پیاپی  شماره ،سال سوم 

 

41 

 

 بررسی نتایج فرضیه اصلی 

( بیان کردند که توسعه گردشگری به سطح مشخصی از کیفیت زندگی، سیاسی و فرهنگی نیاز 2444مکبث و همکاران )

ادبیات تحقیق و  دارد تا بتواند یک ابزار موفق توسعه روستایی باشد و اینکه جوامع روستایی را پایدار نگه دارد. با توجه به

میان این بررسی پژوهش های نظریه پردازان مختلف، ترکیبی از عوامل تشکیل دهنده کیفیت زندگی در نظر گرفته شد، 

در این پژوهش رابطه ی این .عوامل کلیدی وابستگی متقابلی وجوددارد،هریک به گونه ای خاص بریکدیگراثرگذارهستند

های حاصل از مدل تایید شده موید رابطه معنادار الب مدلی مفهومی بیان شد. یافتهعوامل با توسعه پایدار گردشگری در غ

باشد. در واقع می توان گفت کیفیت زندگی نگرش متغیرهای مورد مطالعه)کیفیت زندگی و توسعه پایدار گردشگری( می

 ساکنان و میزان حمایت آنان از توسعه پایدار گردشگری را تحت تاثیر قرار می دهند.

همچنین یافته های حاصل از بررسی رابطه بین شاخص های کیفیت زندگی و توسعه پایدار حاکی از آن است که بیشترین 

همبستگی مربوط به رابطه بین درامد و توسعه پایدار است که نشان دهنده اهمیت درامد در دستیابی به کیفیت زندگی باالتر 

 و به تبع آن توسعه پایدار گردشگری می باشد.

در کل مردم محلی از اهمیت کیفیت زندگی آگاه هستند اما آنها نمی دانند که چگونه کیفیت زندگی را بهبود بخشند و 

یا اینکه کدام عوامل کیفیت زندگی را افزایش می دهد چرا که مطالعه نظامندی در خصوص اینکه چه عاملی در این میان 

 تایی مستلزم تعامل نزدیک میان ساکنان محلی ازطریق اعتماد،غایب است انجام نگرفته است . توسعه گردشگری روس

 .هنجارهاوروابط اجتماعی متقابل است ها،هشبک
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