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 چکیده

بافتباارزشبانقشواسطهمدیریتروســـتایی ریزیروستاهایدارایحاضـــر بررسیاثرپذیریتوسعهگردشگریروســـتاییازبرنامه هـــدف از پـــژوهش  
 -از نظـر روش انجـام دادن تحقیـق توصـیفی    و تحقیق حاضر از لحاظ هدف  یک تحقیق کاربردي  دردهستانسمامشهرستاناملش می باشد.

نفـر بـوده کـه      999 خـانوار دردهستانسـمامبهتعداد   20 سرپرستانخانوارهایروسـتاهایباالي . جامعهآماریموردپژوهششـامل  اسـت  تحلیلی
ی در بخـش  سـوال  20پرسشـنامه  ابزار پژوهش شـامل   . نفربهشیوهتصادفیدردسترسانتخابشدند 278 حجمنمونهبراساسفرمولکوکرانبهتعداد

 سوالی در بخـش مـدیریت روسـتایی    27و  دشگري روستاییسوالیدر بخش توسعه گر 10، بافت با ارزشبرنامه ریزي روستاهاي داراي 
استفاده شده و روایی آن چندین بار مورد بررسی  ریزي روستاییبرنامهنفر از متخصصین حوزه 5است. براي بررسیروایی پرسشنامه از نظر 

اي بررسی پایـایی نیـز از آلفایکرونبـاخ    بر . ز بر اساس تحلیل عاملی تاییدي استفاده شده استنیو همچنین از روایی سازه اي  قرار گرفت
 spss22،Smartافزارهـاي  ها به کمک نـرم  در قسمت تحلیل دادهبوده و در وضعیت مطلوبی است.  84/0بهره گرفته شد که مقدار آن 

PLSگردشـگري  سـعه نتایج نشان داد که به طور کلی تو سازیمعادالت ساختاري پرداخته شد.به بررسی سؤاالت تحقیق با استفاده از مدل 
دارایبافتباارزشبانقشواسطهمدیریتروستایی تاثیر پذیرفته است. در واقع برنامه ریزي روستاهاي داراي بافت  روستاهاي ریزيازبرنامه روستایی

بـر  باارزش بر مدیریت روستایی روستایی، برنامه ریزي روستاهاي داراي بافت باارزش بر توسعه گردشگري روستایی و مدیریت روستایی 
  توسعه گردشگري روستایی تاثیرگذار بوده است.

  روستایی، دهستان سمام. باارزش،مدیریت روستایی،بافت گردشگري واژگان کلیدي:توسعه
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Investigating the effectiveness of rural tourism development, from 
planning villages with valuable texture, with the mediating role of rural 

management (Case study: Samam village, Amlash District) 
 
Abstract 
 The purpose of this study is to investigate the effectiveness of rural tourism development, from 
planning villages with valuable texture, with the mediating role of rural management, in Samam rural 
district of Amlash city. The present study is an applied research in terms of purpose and descriptive-
analytical research in terms of method. The statistical population of the study, including the heads of 
households in villages with more than 20 households in Samam rural district, was 999 people, and the 
sample size was 278 people randomly selected based on Cochran's formula. The research tools include 
a 20-item questionnaire in the planning section of villages with valuable texture, 10 questions in the 
rural tourism development section, and 27 questions in the rural management section. To evaluate the 
validity of the questionnaire, the opinion of 5 experts in the field of rural planning was used, and its 
validity was examined several times, and also structural validity based on confirmatory factor analysis 
was used. For reliability, Cronbach's alpha was used, which is 0.84 and is in good condition. In the data 
analysis section, with the help of SPSS22 software, Smart PLS, the research questions were examined 
using structural equation modeling. The results showed that, in general, the development of rural 
tourism has been influenced by the planning of villages with valuable texture, with the mediating role 
of rural management. In fact, planning of villages with valuable texture has affected rural rural 
management, planning of villages with valuable texture has affected rural tourism development, and 
rural management has influenced rural tourism development.  
Keywords: Rural tourism development, valuable texture, rural management, Samam village. 

 
 و طرح موضوع مقدمھ

 لیمناسب جھت تعد سمیمکان کیروستائىبھ عنوان زىیطورکلى برنامھ ر بھ
از  رىیروستاھا و جلوگ نیرفاه و ساکن جادیا ت،یدر جابھجائى جمع

مطرح  دنشدنىیو تجد دشوندهیاعم از تجد عىیانھدام منابع طب
باعث رشد  ییروستا یامروزه گردشگر. )1393(علیزاده و قادری، دیگرد

توسعھ جامعھ  نیباشد ھمچن یم یجامعھ محل یو کسب درآمدبرا یاقتصاد
شده و  ییدر جامعھ روستا تیاشتغال، تنوع شغل و خالق جادیایی روستا

 ییعروستایبھ صنا یشود و سبب تنوع بخش یم یریازمھاجرت جوانان جلوگ
شده است و  یاقتصادی ت ھایو حضور زنان در فعال یدست عیخصوصا صنا

 یو ورود تمام یفرھنگ و آداب ورسوم محل اءیتنوع اشتغال، اح نیا
بھ دنبال  ییجامعھ روستا ییایعرصھ،پونیدر ا ییافراد جامعھ روستا

اي است کھ دھیچیپ ندیتوسعھ گردشگري فرا.)1400(گل ریز، داشتھ است
دولت، برنامھ  استیباس ریي درگھا و گروه یمل ،یالمللنیعوامل توسعھ ب

افزون ). 2018، 1(تفلر و شارپلیردیگ و قانون گذاري را دربر می زيیر
از صنعت  زیتوسعھ ن استگذارانیو س زانیاز برنامھ ر یاریبس نیبر ا

 نیھمو در  کنندیم ادیداریتوسعھ پا یبھ عنوان رکن اصل یگردشگر
ھا  تیمزییو شناسا یریزی اصول با برنامھ زین ییروستا یارتباط گردشگر

توسعھ  جھیو در نت ییدر توسعھ روستا ینقش موثر تواندیھا م تیو محدود
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. )1398اصل،  (فاطمیداشتھ باشد یبھ اقتصاد مل یو تنوع بخش یمل
 - یعیھاي طب ھیبھ سرما زیاز ھر چ شیگردشگري ھر روستا، بلیپتانس

ابعاد اقتصادي و مضافا  ،یخیو آثار تار یعیمناظرطب تیفیک ک،یاکولوژ
 ). 2011، 2(بالتردارد یآن بستگ یفرھنگ محل یشاداب

در واقع 
یمربوطھراباتوجھبھمعمھا توانازگردشگریروستاییاستفادھکردوساختوساز می

منطقھ،بامصالحعمدھمنطقھوبااضافھکردنامکاناتوتسھیالترفاھیبھط اریبومی
وریکھبھبافتسنتیروستاآسیبجدیواردنشود، تلطیف کرد(یوسفی و 

 یدر زمان معاصر، با شناخت عوامل اصل ).1398نصرتیبیابانکی، 
اندر کاران  دستیھا استیھا و س دگاهی،دییستابا ارزش رو یھا بافتبیتخر

شده کھ خواھان رشد بلند  یجامع یھا افتیمعطوف رھ ییروستا یامرگردشگر
ھا  ،سکونتگاهستیزطیبر مح بیو آس دی،تھدبیبدون تخر یمدت صنعت گردشگر

نا بسامان و بدون  یاصالح گردشگر نی، ھمچنیاجتماع یھا بیو آس
 یکھ دارا ییدرروستاھایتوسعھ گردشگر). 1391(طالب، ریزی است برنامھ

بالفعل نمودن  یبوم گرا ھستند بھ معن یو معمار یخیبافت با ارزش تار
 یگردشگر صدآن بھ عنوان مق یروستا و معرف یمعمار یھا ھا و جاذبھ ارزش

و  یخیتار یھایژگیاشتران بھ سبب داشتن و یاست روستا
 لیو پتانس تیاھم یو فرھنگ یعیطب یاندازھا چشمیدرمعماریمذھب
 یفرمان(ججازی و و جذب گردشگر دارند یگردشگر جادقطبیاینھیدرزمییباال

گسترده با  یوندھایپ لیبھ دل ییروستا یھا بافت). 1393، منصور
و  یعیطب ،یفرھنگ ،یخیتار یھا ارزشیدارا یخیو تار یعیطب یبسترھا

و  یبھساز یرو انجام اقدامات مناسب برا نی. از اباشندیمعمارانھ م
 اکانیماندگار ن راثیروستاھا، بعنوان م یو فرھنگ یکالبد ریحفظ ذخا
با  یھا بافتایاح ی. برا)1394(پری پیشبر و ھمکاران، ابدییضرورت م

ساکنان، رجوع  یازھاین ییعالوه بر پاسخگو دیبا ییارزش روستا
 نیموثر در ا یکردھایاز رو یکیبافت شود.  یخیتار تیبھ ھو یمعنادار

 یاست. از طرف یفرھنگ یچون گردشگر ییھا استفاده از محرک نھ،یزم
 داخلھھا و سوابق م طرحنیا یبا توجھ بھ دوره کوتاه اجرا گر،ید

 یبایارز ،ییروستا یھا در بافت ی مبتنی بر مدیریت روستاییبرنامھ ا
توان از  رسد، اما آنچھ می و آثار طرح ھنوز زود بھ نظر می امدھایپ

مداخلھ در  یاست کھ برا ییھا تجارب ذکر کرد، الزامات و ضرورت نیھم
کھ مدیریت  بود بندیبھ آن پا دیبا ژهیبھ طور و ییبافت روستا

. از جملھ استفاده از دانش روستایی نقش ویژه در این زمینھ دارد
دانش، استفاده از مصالح بوم آورد  نیا یو معاصرساز یزبازآمو ،یبوم

و آموزش  ییخفتھ روستا یروھاین جیآنھا، بس یو معاصرساز دیو بازتول
بافت با ارزش  یبھساز ندیدر فرا کاربست مجدد دانش بومییآنان برا

 ). 1398(باقری و ھمکاران، باشد میییروستا
ریزی گردشگری  راستای برنامھمسالھ اساسی این است کھ تا کنون در 

ھای با ارزش روستایی و مدیریت روستایی در این  روستایی بر اساس بافت
منطقھ تحقیقی صورت نگرفتھ است و روستا در راستای توسعھ روستایی 

ھای مختلف بھ خصوص زیست  و بحران شده است و شاخص دچار یک سردرگمی
نتوانستھ است از توسعھ محیطی در وضعیت متناسبی قرار ندارد. روستا 
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متناسب گردشگری روستایی بھ خصوص در بافت با ارزش روستایی، در 
برداری نماید. بنابراین مھم ترین  ھای اقتصادی و اجتماعی بھره زمینھ

-سوال پژوھش این است کھ آیا توسعھگردشگریروستاییازبرنامھ
می  ریزیروستاھایدارایبافتباارزشبانقشواسطھمدیریتروستایی تاثیر

 پذیرد؟
 ،یاست کھ ب ھرغم فرسودگ ییھا ،آنیخیتاریھا :مراد از بافت3یخیبافت تار

 ایو (باارزشیشھر زاتیوتجھساتیدر گستره شان بناھا، مجموع ھھا، تأس
 یروستاھا یخیتار یھا بافت). 2005، 4(شارنوجود دارد )ھا از آن یبیترک

 ھرا ب تیباالخص ھو ،یروح خاق مردم زیو ن ییبایما، ظرافت و ز
ھا را بر طبق سنن، فرھنگ و نوع  دراز آن انیسال یگذارند کھ ط میشینما
 یاند. روستاھا در گذشتھ واجد وحدت بصر خود بھ وجود آورده شتیمع

 ۀرازیشافتند،ی مییشتریب یدگیچیپ جیکھ بھ تدر ییھا بودند و با فرم
حوزه عام  »یخیبافت تار«عبارت .آوردند جوامع را ب ه وجود می یاجتماع

یروستایی از بخش مرکز یا محدودهیخیبافت تار. «کند یپژوھش را مشخص م
در قالب  »یخیتار یھا ادمانی«بناھا و اثرھا و  نیتر یشامل اصل

 یھا بوده و از بخش یفرھنگ -یتیارزش ھو یکھ دارا باشد یم مییقدیھا محلھ
است کھ  روستا کیاز  یبخش  گر،یاست. بھ عبارت د زیمتما روستایی گرید

حائز  یخیتار یھا و ساختمان ھا ادمانی  با دارا بودن نمادھا،
 نیداده است. ا یرا درخود جا روستا کی»یخیتار راثیم«و  باشد یمتیاھم

است و عالوه بر در  دهیواقع گرد ھا روستا مییبخش معموال در محدوده قد
 زیبخش را ن نیا یخیارزش تار یدارا ی، بناھا5یمیقد ھیبرگرفتن ناح

، 6(پیران»آورد ینموده و از آنھا محافظت بھ عمل م یمرمت و ساماندھ
2005.( 

: گردشگریروستایي مستلزم تشویق گردشگران براي ورود 7ییروستا یگردشگر
و ماندگاري در روستاھا و  تأمینامكاناترفاھي آنان است. در زمینھ ي 

 ایتریتایي،  پراوخدمات رفاھي در توسعھ و رونق گردشگریروس  تیاھم
)عقیده دارد كھ دستیابي بھ توسعھ از 2010(

نیازمندتأمینامكاناترفاھي و با در نظر گرفتن تابع سھ گردشگریمسیر
گانھ مردم، گردشگر و محیط است. عالوه بر این از نظر سند بروك 

)توسعھ گردشگري در روستاھاي جھان سوم یك رویكرد دوجانبھ است. 2010(
استگذارانكشورھاي در حال توسعھ بایستي از توانمندي بدین نحو كھ سی

ھایگردشگري و خدمات رفاھي در تقویتدیگري غافل  یك از مؤلفھرو نقش ھ
 .)2005، 8(کواننشوند

در زمینھ پیشینھ پژوھش می توان بھ موارد ذیل اشاره داشت: 
) در پژوھشی بھ بررسی نقش گردشگری در توسعھ و فراز و 2020(9معینی

عماری و بافت روستایی اقدام کرده است کھ نتایج بیانگر آن فرود م
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است کھ 
استکھس زندگیروستایی،نوعیاززندگیھمراھباتولیدومبتنیبرساختارھایبومی

) در 2019(10تانگ. اکنانآناغلبنیازھای خودرادرمحدودھروستاتأمینمیکنند
و زیست  مقالھ ای بھ بررسی توسعھ گردشگری روستایی در حفظ محیط بومی

بوم روستائیان پرداختھ است کھ نتایج بیانگر آن است کھ 
توسعھایننوعگردشگری تاحدزیادی 
بھمحیطزیستطبیعیوابستھاست،زیرامحیطزیستخود بھ تنھایی 

داشتھ باشد. عزیزی و  ھای منحصر بھ فردی برای گردشگران تواندجاذبھ می
آن  ریو تاث یخیبافت با ارزش تار یبررس) در مقالھ ای بھ 1399حیدری(

 )ستانیقلعھ نو س ی: روستای(مطالعھ مورد ییروستا یدر رونق گردشگر
 یپژوھش نشان داده است با توجھ بھ بناھا جینتااقدام کرده اند کھ 

 تیریمد کیقلعھ نو  یمنحصر بھ فرد روستا یبا ارزش موجود و معمار
تواند  یروستا بھ گردشگران م نیا یمناسب جھت حفاظت، مرمت و معرف

روستا بحساب  نیا یرونق گرد شگر یراه برا نیو راھگشاتر نیترموثر
) در پژوھشی بھ 1398مجیدی( .دیآ

 )شھرستانورامین( تاثیربافتباارزشتاریخیدررونقگردشگریروستایخاوه
باشد  اقدام کرده است و نتایج بیانگر آن می

. گردشگریروستاییامروزھیکیازمردمیتریناشکالگردشگریمحسوبمیشود
طرحجدیدگردشگریبارویکردروستاگردیوتاثیربافتباارزشآنبھمنظورتوسعھھم

) در 1398باقری و ھمکاران( .ھجانبھروستاخاوھمیتوانداثرگذارباشد
مقالھ ای بھ 

بررسیوتحلیلرویکرداحیاوباززندھسازیبافتباارزشروستاییدرایران 
پرداختھ است کھ 

ایدعالوھبرپاسخگوییھایباارزشروستاییب یتحقیق،برایاحیابافتھا طبقیافتھ
بھ ) 2018( 11وانا. نیازھایساکنان،رجوعمعناداریبھھویتتاریخیبافتشود

توسعھ اھداف یو رقابت مقصد گردشگر استراتژیکاستفاده از مدل بررسی 
دھد  نشان می جینتاپرداختھ است کھ  ،یکوچک: مورد منطقھ جنوب باختر

ھم  باورند کھ دو منطقھ مورد نظر  با نیبر ا نفعانیکھ ذ
 یالمکان در سطح منطقھ ایحت ،یرقابت یباشند  و مقصد گردشگر نمییکی

باشدبھ عنوان یتواندمورد بررس مقصد، کھ می یایحال، مزا نیاست.  با ا
مورد استفاده قرار گرفتھ است.  یبھبود اھداف رقابت ینقطھ شروع برا

نقد نقش گردشگریروستایي در توسعھ روستایي ( بھ بررسی )2018( افتخاري
در ابتدا بھ بررسي  جینتا پرداختھ کھو تحلیلچھارچوبھاینظریھاي)، 

مفھوم توسعھ روستایي و گردشگریروستایي پرداختھ میشود. سپس سھ نگرش 
گردشگریروستاییابزاریبراي توسعھ روستایي، 

سكونتگاھھایروستایي، تگردشگریروستاییسیاستیبرایبازساخ
توسعھ پایدار و حفاظت از گردشگریروستایي بھ عنوان ابزاریبراي 

منابع طبیعیروستاییبررسي و مقایسھمیشود. در نھایت با پیگیري آثار 
و پیامدھاي توسعھ گردشگریروستایي، جمعبندي حاصل را بررسیمیكنیم. 

ھاي با ارزش  ھایبھسازیبافت آثار اجرایطرح یبررسبھ ) 1395( یعنابستان

                                                             
10Tang 
11Wanna 
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 یحاصل بررس جی، نتاپرداختھ است ،ییھاي روستا بر توسعھ سکونتگاه
 طیدھد کھ بھسازي بافت باارزش با در نظر گرفتن کالبد و شرا نشان می

 راتییمنجر بھ تغ ربومییاز ساخت و ساز غ ريیھر روستا و جلوگ یطیمح
شده است اما وجود  یو اقتصادي مثبت یطیمح - ستیکالبدي، ز،یاجتماع

و استقرار نامناسب  یعیبھاي ط نامساعد مانند بحران یعیطب طیشرا
 نییپا یطیمح-ستیاز بعد اقتصادي و ز ژهیھا را بھ و طرحتیفیروستا، ک

 آورده است.
 

 ھا روشمواد و 
از نظر روش انجام و تحقیق حاضر از لحاظ ھدف  یک تحقیق کاربردی 

. جامعھآماریموردپژوھششامل است تحلیلی - دادن تحقیق توصیفی
  999 خانوار دردھستانسمامبھتعداد 20 سرپرستانخانوارھایروستاھایباالی

 278 نفر بوده کھ حجمنمونھبراساسفرمولکوکرانبھتعداد
 20پرسشنامھ ابزار پژوھش شامل  . نفربھشیوھتصادفیدردسترسانتخابشدند

سوالی  10ی در بخش برنامھ ریزی روستاھای دارای بافت با ارزش، سوال
 سوالی در بخش مدیریت روستایی 27ردشگری روستایی و در بخش توسعھ گ

نفر از متخصصین  5است. برای بررسیروایي پرسشنامھ از نظر 
استفاده شده و روایی آن چندین بار مورد  ریزی روستاییبرنامھحوزھ

و ھمچنین از روایی سازه ای نیز بر اساس تحلیل  بررسی قرار گرفت
رای بررسی پایایی نیز از ب . عاملی تاییدی استفاده شده است

بوده و در وضعیت  84/0آلفایکرونباخ بھره گرفتھ شد کھ مقدار آن 
 spss22،Smartافزارھای ھا بھ کمک نرم در قسمت تحلیل دادهمطلوبی است. 

PLSسازیمعادالت ساختاری بھ بررسی سؤاالت تحقیق با استفاده از مدل
 پرداختھ شد.

 
 بحث

ھا بر اساس نوع پاسخ پاسخگویان تحلیلپرسشنامھدر این قسمت بھ 
 شود. پرداختھ مي

 
  بررسی تحلیل پاسخگویان بر اساس طیف لیکرت-1جدول 
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برنامھ 
ریزی 

روستاھای 
دارای 
بافت 
 باارزش

ی
ن
ا
و
ا
ر
ف

 

37 56 65 83 37 

09/3 154/1 23/0 

د
ص
ر
د

 

13.33 20 23.33 30 13.34 
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توسعھ 
گردشگری 
 روستایی

ی
ن
ا
و
ا
ر
ف

 

37 56 65 74 46 

10/3 147/1 24/0 
د
ص
ر
د

 

13.33 20 23.33 26.67 16.67 

مدیریت 
 روستایی

ی
ن
ا
و
ا
ر
ف

 

37 56 83 83 19 

05/3 152/1 25/0 

د
ص
ر
د

 

13.33 20 30 30 6.67 

 
) مشاھده می گردد کھ متغیر برنامھ ریزی روستاھای 1جدولبر اساس 

 مدیریت روستاییدارای بافت باارزش دارای بیشترین میانگین و متغیر 
 دارای کمترین میزان میانگین می باشد.

 
 معادالت ساختاری

 روایی ھمگرا(میانگین واریانس استخراج شده) - 
ھای برای این روایی بیشتر شدن میانگین واریانس 12معیار فورنل و الرکر

-است. بھ این معنی کھ یک متغیر مکنون می 5/0) از AVE(13استخراج شده
ھایش را تبیین تواند بھ طور میانگین بیش از نیمی از پراکندگی معرف

شود مشاھده می 2ھمانطور کھ در جدول شماره ). 1391(آذر و دیگران، کند
توان است. بنابراین می 5/0غیرھای مکنون باالتر از برای مت AVEمقدار 

 باشد. گیری مطلوب میھای اندازهگفت کھ روایی ھمگرای مدل
 

مقادیر معیار میانگین واریانس استخراج شده مربوط بھ ھر یک از -2جدول 
 متغیرھا

 متغیر میانگین واریانس استخراج شده

برنامھ ریزی روستاھای دارای  0.590
 باارزشبافت 

 مدیریت روستایی 0.577
 توسعھ گردشگری روستایی 0.515

 
 
 پایایی مرکب - 

                                                             
12. Larcker 
13. Average Variance Extracted(AVE) 
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پرسشنامھ از دو معیار (ضریب  14در این تحقیق جھت تعیین پایایی
) بر طبق نظر فورنل و الکر 16و ضریب پایایی مرکب 15آلفایکرونباخ

) استفاده شده است. ضرایبآلفایکرونباخ تمامی متغیرھا در این 1981(
) بیشتر است. پایایی مرکب بر خالف 07/0تحقیق، از حداقل مقدار (

کند ھر شاخص وزن یکسانی دارد،  طور ضمنی فرض می آلفایکرونباخ کھ بھ
حقیقی ھر سازه است؛ و بنابراین معیار بھتری  17متکی بر بارھای عاملی

 07/0دھد. پایایی مرکب باید مقداری بیش از  را برای پایایی ارائھ می
دست آورد تا بیانگر ثبات درونی سازه باشد (فورنل و الکر،  بھرا 
طور کامل آورده شده  نتایج پایایی ابزار سنجش بھ 3). در جدول 1981

 است. 
 
 

 مقادیر پایایی مرکب  و آلفایکرونباخ مربوط بھ ھر یک از متغیرھا-3جدول 
 متغیر  آلفایکرونباخ پایایی مرکب 
برنامھ ریزی  0.921 0.931 

روستاھای دارای 
 بافت باارزش

 مدیریت روستایی 884 0.960 
توسعھ گردشگری  0.956 0.960 

 روستایی

 
 )SMART-PLSیابیمعادالتساختاري( ھای پژوھش با استفاده از مدل یافتھ -

در این قسمت با بیان فرضیات تحقیق و استفاده از نتایج آزمون مدل 
تحلیل نتایج حاصل ھستیم. ساختاری در پی آزمون فرضیات تحقیق و 

 شود کھ: یادآوری می

 
ـــــــمدالینتحقیقازتحلیلداده ـــــــھ برایتحلیلوسنجش ـــــــیلھ  ھاب وس

ـــــــــــــــــت.  ـــــــــــــــــتفاده شدھاس مدلمعادالتساختاریاس
سیروابطخطیبینمتغیرھایمكنون مدل یابیمعادالتساختاري،مدلیآماریبرایبرر

(مشاھدھنشــــــــده) ومتغیرھایآشكار(مشاھدھشــــــــده) اســــــــت. 
ــــھ ــــدل ب ــــاختاریتكنیكآماریقدرت عبارتدیگر،م ــــدی  یابیمعادالتس من

ــــتكھمدالند ــــاختاري  ازهاس ــــدي) و مدلس ــــری (تحلیلعاملیتأیی گی
ـــانتركیبمی ـــیر) رابایكآزمونآماریھمزم ـــد. از  (رگرسیونیاتحلیلمس کن

ــــــــــــگرانمی ــــــــــــي  طریقاینفنونپژوھش توانندساختارھایفرض
ھاتأییدكننــــــــد.  ھا)راردیاانطباقآنھارابــــــــاداده (مــــــــدل

                                                             
14. Reliability 
15. Coefficient of Cronbach's alpha 
16. Coefficient of Composite Reliability 
17. Loadings factors 
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باشـد. در  مـیSMART-PLSنرمافزارمورداستفادھدر این تحقیق برایاین تحلیل
دار بودن اثر متغیرھا را بر ھم نشان  ، معنيTارزش SMART-PLS رم افزار ن
باشد یعني، اثر مثبـت وجـود دارد و  96/1بیشتر از Tاگر مقدار . دھد مي

باشد اثرمعناداري وجود نـدارد و  -96/1تا  +96/1دار است. اگر بین  معني
. اسـت باشد یعني اثر منفي دارد ولـي، معنـادار - 96/1اگر کوچکتر از 

ــذا داده ــای ( ل ــکل ھ ــده از ش ــت آم ــای بدس ــده 2) و (1ھ ــان دھن ) نش
 باشد.  ھایتحقیقمی تحلیلفرضیھ

 
 مقادیر ضرایب مسیر برای ارزیابی فرضیات -1شکل 
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 برای ارزیابی فرضیات  t-valuesمقادیر  2شکل 

 
) نشان می 2) و (1نتایج تحلیل مسیر معادالت ساختاری بر اساس شکل ھای(

مدیریت روستایی دھد کھ برنامھ ریزی روستاھای دارای بافت باارزش بر 
و برنامھ ریزی روستاھای دارای بافت  86/0با ضریب تاثیر  روستایی

مدیریت ، توسعھ گردشگری روستاییبر  33/0باارزش با ضریب تاثیر 
 تاثیرگذار  53/0با ضریب تاثیر  توسعھ گردشگری روستاییبر روستایی 

برنامھ ریزی روستاھای دارای بافت باارزش بر بوده است. بر این اساس 
بیشترین اثرگذاری و   86/0 باضریبتاثیرمدیریت روستایی روستایی

 توسعھگردشگریروستاییبرنامھ ریزی روستاھای دارای بافت باارزش بر 
 کمترین تاثیر را داشتھ است.   33/0با ضریب تاثیر 

 
 اری فرضیات اصلی و فرعی تحقیقنتایج مدل ساخت-4جدول 

 β α 2/Z α T فرضیات

برنامھ ریزی روستاھای دارای بافت باارزش

 روستایی توسعھ گردشگری
333/0 05/0 96/1 984/1 
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برنامھ ریزی روستاھای دارای بافت باارزش

 روستایی مدیریت
861/0 05/0 96/1 682/33 

 684/3 96/1 05/0 535/0 توسعھ گردشگری روستاییمدیریت روستایی 

 
 محاسبھ شاخص نیکویی برازش مدل در حداقل مجذورات جزیی - 

بر خالف روش کواریانس  Plsدر مدل سازی معادالت ساختاری بھ کمک روش 
محور شاخصی برای سنجش کلی مدل وجود ندارد. ولی شاخصی بھ نام 

) پیشنھاد شد. این 2005) توسط تننھاوس و ھمکاران(GOFنیکویی برازش(
شاخص ھر دو مدل اندازه گیری و ساختاری را مدنظر قرار می دھد و بھ 
عنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل بھ کار می رود. حدود این 

 01/0،25/0شاخص بین صفر و یک قرار بوده و وتزلس و ھمکاران سھ مقدار 
بھ عنوان مقادیر ضعیف،متوسط و قوی برای را بھ ترتیب  36/0و 
GOFمعرفی نمودند. این شاخص بھ صورت میانگینR^2  و متوسط شاخص مقادیر

 اشتراکی بھ صورت دستی محاسبھ می شود:
GOF=√avrage(Comunalitie)*R^2 
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) و Comunalitieاین شاخص مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی(
 است. ) avrage R Squareمتوسط ضریب تعیین(

 
 مقادیر اشتراکی - 5جدول 

 ضریب تعیین مقادیر اشتراکی متغیر 
برنامھ ریزی روستاھای 

 دارای بافت باارزش
0.731 0.742 

 √0.773*0.742=0.741 0.560 مدیریت روستایی
توسعھ گردشگری 

 روستایی
0.506  

  GOF=0.574 0.599 میانگین
 

بھ دست آمده است کھ از مطلوبیت کلی مدل   657/0این مدل، GOFشاخص 
 حکایت دارد. 

 
 نتایج
اساس آنچھ مورد بررسی قرار گرفت مشاھده شد کھ بھ طور کلی بر 

-توسعھگردشگریروستاییازبرنامھ
ریزیروستاھایدارایبافتباارزشبانقشواسطھمدیریتروستایی تاثیر 

روستاھای دارای بافت باارزش بر پذیرفتھ است. در واقع برنامھ ریزی 
مدیریت روستایی روستایی، برنامھ ریزی روستاھای دارای بافت باارزش 
بر توسعھ گردشگری روستایی و مدیریت روستایی بر توسعھ گردشگری 
روستایی تاثیرگذار بوده است. بر این اساس برنامھ ریزی روستاھای 

بیشترین اثرگذاری و دارای بافت باارزش بر مدیریت روستایی روستایی
برنامھ ریزی روستاھای دارای بافت باارزش بر توسعھگردشگریروستایی 
کمترین تاثیر را داشتھ است.  بر این اساس در گام نخست برنامھ ریزی 
روستاھای دارای بافت باارزش بر توسعھ گردشگری روستایی اثرگذار 

قش واسطھ بوده است کھ البتھ زمانیکھ مدیریت روستایی بھ عنوان ن
مدنظر قرار گرفتھ است، میزان اثرگذاری روستاھای دارای بافت باارزش 

 بر توسعھ گردشگری روستایی بیشتر شده است.
کھ ) 2017( تحقیقبیووا حاضر با نتایج پژوھشنتایج حاصل از 

: درمطالعھایبھبررسیاحیایروستاھایسنتیازطریقگردشگریروستایی
نشیچین،اقدامنمودھاست، ھمسو مطالعھموردیدھستانیوانجیا،استانشا

. بودھکھمدالحیاءبرایدرکبھتررابطھبینگردشگریروستاییواحیایروستااست
یکپارچھسازیگردشگریروستاییوتئوریوایدئولوژیمعیشتپایداردراینمدلمور

، اقتصادی( دھدکھسھسطحمدل نتایجنشانمی. دبررسیقرارگرفتھاست
)  اجتماعیوفرھنگی

بودھاستونتیجھبھدستآمدھتوجھبیشتریبھیموثربرایاحیایروستایموفقھا راه
روستاھایسنتیوتاریخیدرچینصورتگرفتھاستدرپنجسالگذشتھدوموضوعکلیدیحف

.  اظتواحیامطالعھقرارگرفتھاست
گردشگریروستاییبھرسمیتشناختھشدھوبھعنوانیکرویکردکلیدیبرایتوسعھروس

.   باشد تاییوکاھشفقرمی
گردشگریروستایییکپارازطریقدانشسیستماتیکبررسی،یکروستایسنتیمبتنیبر

دھدتوسعھتحققدرونیوبرنام شودبررسیاینپژوھشنشانمی چھوپایدارپیشنھادمی
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ریزیباالبھپایینانتخابشودوتعاونی ریزیپایینبھباالرابھجایترتیببرنامھ ه
ھمچنین با . کشاورزیکروشنسبتاعادالنھتوزیعسودومشارکتجامعھچیناست
کھ ) 1393( نتایج تحقیق حاجیزاده و ھمکاران

ررسیتاثیرطرحبھسازیبافتباارزشروستاییدرتوسعھپایدارگردشگریروستابھب
،پرداختھاست، ھمسو بوده و )روستایکزجخلخال: مطالعھموردی( یی

نتایجتحقیقمبینایناستکھسیماوفضایکالبدیروستایکزجتحتپوششطرحبھسازیب
افتباارزشروستایی،دچارتحوالتزیادیازجملھزیباسازیروستاشدھوھمینمسئلھ

. رانبھاینروستاوتوسعھپایدارگردشگریروستاییآنشدھاستباعثجذبگردشگ
ھمینتوسعھپایدارگردشگریروستاییباکارآفرینیوافزایشدرآمدھایروستاییب
اعثخلقیکفرآیندتوسعھیافتھبرایحصولبھپایداریدربافتباارزشروستایکزجش

 . دھاست
 بر اساس نتایج بھ دست آمده می توان پیشنھادات ذیل را ارائھ نمود:

  و توجھ  ییبا ارزش روستا یدر بافت ھا یاجتماع یارزش ھاتوجھ بھ
اجتماعات  نینھفتھ در ا یو اجتماع یفرھنگ لیاص یبھ سنت ھا

درون  یفضاھا یزنان و مردان، جداساز یورود یریمانند نحوه قرارگ
توجھ بھ مھمان و ... و  زانیم ،یو عرف یمنازل بھ لحاظ شرع

 نیسند جامع در ا نیگردشگران و تدو یآن برا انیو ب یبازپرور
و توجھ گردشگران  یگردشگر شتریتواند بھ رونق ھر چھ ب یم نھیزم

 خواھد داشت. یبھ آن شده و توسعھ روستاھا را در پ
  ساماندھی ھستھ کھن و باارزش روستایی بھ ویژه در روستاھای بویھ

 و ملکوت در رابطھ بھ سکونت و تولید(توجھ ویژه بھ کشاورزی و
دامداری و بھره گیری از توریسم خالق روستایی برای حفاظت ھر چھ 

 بیشتر از ھستھ کھن). 
 فضایی، معماری  -ھای فرھنگی، تاریخی، کالبدی حفاظت و احیای ارزش

و منظر روستایی در دھستان سمام بر اساس ظرفیت و الگوھای نمونھ 
احث کشوری ھمچون روستاھای ابیانھ و .... بھ خصوص توجھ بھ مب

اجتماعی و اقتصادی ؛ 
ھایباارزشروستاییدرارتباطمستقیمبازندگیساکنانو احیاءبناھاوبافت

ایباھمد باشدکھسلسلھمراتبیزنجیره ھایاجتماعیواقتصادیروستامی عرصھ
ھایمکانیاز باکلمجموعھبرایتأکیدبرارزش ارندوھردانھارتباطمستقیمی

 . ھادارد تماموجوھوموجودیت
 ھای روستا در زمینھ توسعھ گردشگری در  شناسایی و ارتقای ظرفیت

بخشھای بافت باارزش بھ خصوص روستاھای کوھستانی بھ ویژه در 
 روستاھای گورج و کالمرود. 

 ھای زیست و تولید روستایی بھ ویژه در  و کیفی عرصھ ارتقای کمی
رفیت بخشھای کشاورزی و دامداری و تالش برای رونق و استفاده از ظ

تولیدی برای فروش بھ گردشگران بھ خصوص ظرفیت ھای مطرح در 
محصوالت لبنیایی دامداران در قسمت ھای مختلف روستاھای مورد 

 بررسی. 
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