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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،تحلیل نگرش روستاییان نسبت به گردشگری روستایی با استفاده از نظریه رفتار
برنامهریزی شده در منطقه درودزن شهرستان مرودشت بود .دادههای مورد نظر با کمک پرسشنامه از 250
نفر از روستای یان منطقه مورد مطالعه بدست آمد که بر اساس جدول نمونهگیری کرجسی و مورگان به روش
تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شده بودند .روایی صوری پرسشنامه ،توسط متخصصان توسعه روستایی
دانشگاه یاسوج تأیید و پایایی ابزار سنجش نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ که مقدار آن بین  0/610تا
 0/868به دست آمد ،مورد تأیید قرار گرفت .نتایج نشان داد که ،بین نگرش نسبت به گردشگری روستایی و
متغیرهای میزان درآمد از منبع گردشگری روستایی ،آگاهی ،سودمندی درک شده ،مشاهد ،ارزش،
هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتاری محسوس و تجربه فعالیت در زمینهی گردشگری روستایی رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد .با توجه به نتایج نیز پیشنهاد میشود که ،برنامههای توانمندسازی حرفهای روستاییان
در قالب مجموعهای مدون و جامعی (شامل اطالعات و مهارتهای مورد نیاز صنعت گردشگری) تدوین شده و
بر اساس نیازسنجی دقیق نسبت به اجرای آن اقدام شود .همچنین ،توجه هر چه بیشتر جامعه به صنعت
گردشگری (به عنوان مثال از طریق تبلیغات در رسانههای انبوهی و گروهی و دیگر برنامههای آموزشی)
میتواند باعث مساعد شدن نگرش افراد نسبت به گردشگری روستایی باشد.
واژههای کلیدی :نگرش ،نظریه رفتار برنامهریزی شده ،گردشگری روستایی ،درودزن ،مرودشت.

 1این مقاله بر گرفته از پایاننامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «تحلیل نگرش روستائیان مناطق هدف گردشگری نسبت به
گردشگری روستایی :مورد مطالعه بخش درودزن» در دانشگاه یاسوج است.
 2دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه یاسوج
 3نویسنده مسئول :دانشیار گروه مدیریت توسعه روستایی دانشگاه یاسوج ()mnooripoor@yu.ac.ir
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مقدمه
امروزه این مسئله آشکار شده است که الزمه رسیدن به توسعه ،توجه به روستاها و بخش
روستایی به عنوان بخش زیربنایی در هر جامعهای است (جمعه پور و احمدی .)34 :1390 ،تنوع
بخشی به اقتصاد ،باال بردن شاخصهای توسعه انسانی ،مشکالت ناشی از صنعتی شدن و آلودگی
بیش از حد استاندارد شهرها بهویژه شهرهای بزرگ ،مهاجرتهای روستایی ،افزایش بهرهوری و
کارآمدی نیروی انسانی ،اشتغالزایی ،تعامل فرهنگها و گفتمانها ،حفظ محیط زیست و در مجموع
توسعه پایدار از دغدغههایی است که جهان امروز با آن روبه رو است (رکن الدین افتخاری و
قادری .)23 :1381،از سوی دیگر ،در دهه  1970با ساختار دهی مجدد اقتصاد و بحران کشاورزی،
فرصتهای اقتصادی در جوامع روستایی کاهش یافته و این تغییرات ایدههای توسعه اقتصادی
جوامع روستایی را محدود نموده است و راهبردهای قدیمی توسعه را ناپایدار ساخته و کشورها را به
جستجوی بیشتر برای راههای غیر سنتی برای تثبیت پایداریشان مجبور نموده است (سلیمانی
هارونی و همکاران .)213 :1389 ،در کشور ایران ،اقتصاد متکی به نفت باعث رکود بخش کشاورزی،
مهاجرت روستاییان و از بین رفتن زمینهای زراعی و نهایتاً نابودی بسیاری از روستاها و رکود بخش
کشاورزی و زاغه نشینی در شهرها شده است .به منظور مقابله با این معضالت و برای رونق بخشیدن
به فعالیتهای اقتصادی و ایجاد رشد و توسعهای هماهنگ ،بخشهای صنعت و کشاورزی را
میبایست بازسازی نمود و در کنار آنها در جهت توسعه صنایع دیگر تالش کرد (سلیمانی هارونی و
همکاران .)214 :1389 ،در حال حاضر گردشگری بهعنوان یکی از صنایع جایگاه خاصی در اقتصاد
کشورها پیدا کرده است (زر افشانی و همکاران .)120 :1392 ،هر چند گردشگری روستایی به طور
کلی موضوع جدیدی نیست ،اما اهمیت و نقشی که در توسعه پایدار جوامع روستایی دارد ،به تازگی
مشخص و تأیید شده است (موسوی و رجبی .)32 :1391 ،امروزه در بسیاری از کشورهای جهان
گردشگری روستایی مورد توجه بسیاری از دولتها بوده و گردشگران را به خود جلب کرده است و
بهعنوان یکی از مردمیترین اشکال گردشگری بهشمار میرود .توسعه گردشگری در نواحی روستایی
می تواند برخی از اشکاالتی را که در نواحی روستایی وجود دارد رفع کند و زمینه ساز رشد اقتصادی،
متنوع سازی اقتصاد روستایی ،ایجاد اشتغال و درآمد ،کاهش مهاجرتهای روستاییان به شهرها و
امکان جمعیت پذیری ،بهبود زیرساختها و غیره در مناطق روستایی شود (فرجی سبکبار و
همکاران .) 2 :1391 ،همچنین ،گردشگری منبع بسیار مهمی برای اشتغال نیروی کار غیر ماهر،
بهویژه زنان و مهاجران فقیر روستایی است .شاید به همین دلیل است که لویس ترنر 1گردشگری را
امید بخشترین و پیچیدهترین صنعتی میداند که جهان سوم با آن روبه رو است و معتقد است
گردشگری بیشترین قابلیت را برای جانشینی دیگر صنایع درآمدزا دارد (زنگی آبادی و همکاران،
 .)52 :1391منطقه درودزن ،یکی از مناطق هدف گردشگری استان فارس میباشد که با دارا بودن
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اقلیم معتدل ،سد ،جزیزه ،پوشش جنگلی ،باغات وسیع ،چشمه ساران فراوان ،آبشارهای زیبا و مناظر
و چشم اندازهای دل نواز ،هر ساله گردشگران مختلفی را بهویژه در فصول بهار و تابستان بهخود
جذب میکند .همچنین ،در سفر هیئت دولت به استان فارس ،این منطقه بهعنوان منطقهی نمونهی
گردشگری سد درودزن تصویب شده و طرح امکانسنجی آن نیز در سال  1390به پایان رسید.
بنابراین ،مطالعه حاضر به دنبال شناسایی نگرش روستاییان مناطق نمونهی گردشگری نسبت به
گردشگری روستایی با استفاده از نظریه رفتار برنامهریزی شده میباشد .بر همین اساس اهداف
اختصاصی پژوهش به صورت زیر میباشد:
 )1شناخت میزان سودمندی گردشگری روستایی از نظر روستاییان.
 )2شناخت هنجارهای ذهنی و کنترل کنندههای محسوس رفتاری افراد مورد نظر در زمینهی
گردشگری روستایی.
 )3تبیین میزان آگاهی ،مشاهدات ،تجربه و ارزشگذاری روستاییان از گردشگری روستایی.
 )4تبیین رابطه بین متغیرهای زمینهای از جمله سطح تحصیالت ،میزان درآمد ،وضعیت اشتغال و
غیره با نگرش نسبت به گردشگری روستایی.
 )5تبیین رابطه بین هنجارهای ذهنی ،سودمندی درک شده ،میزان آگاهی ،مشاهدات ،تجربه و
ارزشگذاری روستاییان با نگرش نسبت به گردشگری روستایی.
ادبیات موضوع
مبانی نظری
نگرش پدیدهای است که به طور مستقیم قابل مشاهده نیست ،اما دلیل بروز یک رفتار مشخص و
آشکار میباشد (آیزن .)42 :2001 ،1نگرش احساس درونی و ارزشیابی فرد از هر موضوع روان
شناختی است که رفتار نماد بیرونی آن میباشد .این قضاوتهای ارزشی بر پایهی شناخت،
احساسات (عواطف) و نیز اطالعات فرد در خصوص رفتارهای پیشین استوار است (آلن 2و همکاران،
 .)495 :2005بهطور کلی ،درک تعیین کنندههای بنیادین رفتار ،به عنوان یک هدف عمده و اصولی
بسیاری از نظریههای علوم اجتماعی مطرح میباشد (چن .)1009 :2007 ،3بنابراین ،تعریف و
سنجش رفتارها ،آسان نیست (آیزن و فیشبین .)888 :1977 ،4برخی معتقد هستند که رفتار ،اساس ًا
یک فعالیت فیزیکی قابل مشاهده است (برگنر .)147 :2011، 5بخشی از اهمیت نگرش ناشی از آن
است که صاحبنظران مطالعه نگرش را برای درک رفتار اجتماعی ،حیاتی میدانند .بخش دیگری از
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این اهمیت مبتنی بر این فرض است که نگرشها تعیین کننده رفتارها هستند و این فرض به طور
ضمنی داللت بر این دارد که با تغییر دادن نگرشهای افراد ،میتوان رفتارهای آنها را تغییر داد
(ترکان و کجباف .)49 :1387 ،در حوزه روان شناسی اجتماعی ،چندین نظریه برای توضیح وجود یا
عدم وجود رابط بین نگرش و رفتار ارائه شده است که در ادامه برخی از این نظریات معرفی شدهاند.
نظریه عمل منطقی در سال  1975توسط فیشبن و آیزن مطرح شد .این مدل وقوع یک رفتار
ویژه را پیش بینی میکند  ،مشروط بر این که فرد قصد انجام آن را داشته باشد .طبق نگارهی  ،1در
نظریه عمل منطقی ،دو عامل مستقل و محرک در ورای قصد رفتاری وجود دارد:

نگارهی ( :)1نظریهی عمل منطقی (فیشبین و آیزن)1975 ،

الف) نگرش نسبت به رفتار ،ارزشیابی مثبت یا منفی در مورد انجام یک رفتار میباشد که از دو زیر
سازه باورهای رفتاری و ارزیابی نتایج رفتار که باعث حصول نگرش نسبت به رفتار میشود ،تشکیل
شده است .ب) هنجارهای ذهنی ،به فشار اجتماعی درک شده توسط فرد برای انجام یا عدم انجام
رفتار هدف اشاره دارد .افراد غالب ًا بر مبنای ادراکشان از آنچه که دیگران فکر میکنند ،عمل میکنند
و قصد آن ها جهت پذیرش رفتار به صورت بالقوه ،متأثر از افرادی است که ارتباطات نزدیکی با آنها
دارند .در این نظریه هنجار ذهنی فرد ،حاصل ضرب باورهای هنجاری در انگیزه پیروی برای انجام
رفتار هدف با وجود این انتظارات میباشد (بشیریان و همکاران.)157 :1391 ،
مسألهی پیشبینی رفتارهای بدون کنترل ارادی ،با ارائهی نظریهی رفتار برنامهریزی شده
(نگارهی  )2برطرف گردید .آیزن نظریه عمل منطقی را با افزودن عنصر جدیدی با عنوان «کنترل
رفتاری درک شده» بهبود بخشید و تالش کرد تا نشان دهد فرد چگونه فشارهای خارجی و داخلی
را در رفتار خود ادراک ،و بر آن اساس اقدام به انجام رفتاری خاص میکند .این مدل شامل اندازه-
گیری غیرمستقیم نگرشها ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده نیز هست (اسمارکوال،1
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 .)1200 :2008بر اساس نظریه رفتار برنامهریزی شده ،رفتار انسان توسط سه نوع باور هدایت
میشود که عبارتند از:
 ) 1باورهای رفتاری :باورها و اعتقاداتی در مورد پیامدهای احتمالی یک رفتار و ارزیابی نتایج آنها
میباشد .این باورها نگرش مطلوب یا نامطلوبی را نسبت به رفتار ایجاد میکنند.
 )2باورهای هنجاری :به انتظارات رفتاری ادراک شدهای اشاره دارد که از جانب افراد یا گروههایی
نظیر همسر ،فامیل ،دوستان ،معلم ،شاگردان ،مدیر و همکاران بر شخص تحمیل میشود و در
ارتباط با جامعه و مطالعات رفتاری است .این باورها نتیجهی فشارهای اجتماعی یا هنجارهای ذهنی
است.
 ) 3باورهای کنترلی :اعتقاداتی در مورد وجود عواملی است که ممکن است رفتار و توان ذهنی انجام
این عوامل را تسهیل نماید .این باورها نشان میدهد که آیا شخص احساس کنترلی بر عمل مورد
نظرش دارد که موجب کنترل رفتار ادراک شدهی او گردد (آیزن.)181 :1991 ،1

نگارهی ( :)2نظریه رفتار برنامهریزی شده (آیزن)182 :1991 ،

مطالعات میدانی
پارسایی 2و همکاران ( )2014در پژوهشی به بررسی قصد رفتاری گردشگران در گردشگری
پرداختهاند .این تحقیق با هدف توسعه مدلی بر اساس نظریه رفتار برنامهریزی شده در جهت
پیش بینی و ارزیابی قصد رفتاری گردشگران به استفاده از خدمات الکترونیکی و وب سایتهای
گردشگری انجام گرفته است .نتایج تحقیق نشان داد که قصد مشتریان به استفاده از وب سایتهای
گردشگری بستگی به حس کنجکاوی ،هنجارهای ذهنی ،کنترل رفتاری درک شده و نگرش نسبت
به گردشگری دارد .همچنین بین متغیرهای هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده با متغیر
نگرش نسبت به گردشگری و قصد رفتاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .کوشیک 3و
Ajzen

1

Parsaei

2

Kaushik

3

 .............158مجلهی برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال پنجم ،شمارهی نوزدهم ،زمستان 1395

همکاران ( ) 2015در پژوهشی به بررسی رفتار گردشگران نسبت به پذیرش تکنولوژی صلف سرویس
هتل ها (اعتماد و هنجار ذهنی به عنوان سابقه کلیدی) پرداختند .این مقاله بیشتر به بررسی تأثیر
اعتماد و هنجار ذهنی در نگرش مصرف کنندگان و قصد رفتاری به سمت اتخاذ فنآوریهای سلف
سرویس هتلها انجام گرفته است و نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد و هنجار ذهنی تأثیر قابل
توجهی برای اتخاذ فنآوریهای جدید دارد و همچنین بین نگرش گردشگران برای اتخاذ
فنآوریهای جدید و هنجار ذهنی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .زیادت )2015( 1در
پژوهشی به بررسی کاربردهای نظریه رفتار برنامهریزی شده در گردشگری اردن پرداخت .در این
مطالعه دادههای نظرسنجی از  403گردشگر بینالمللی که به اردن سفر کرده بودند به دست آمد.
نتایج این مطالعه نشان داد که مدل اصلی رفتار برنامهریزی شده قدرت پیشبینی قوی برای توضیح
رفتار گردشگران بینالمللی در اردن دارد .در این مطالعه رابطه مثبت و معنیداری بین نگرشهای
گردشگری با هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده بهمنظور قصد دوباره برای بازدید به
دست آمد .عالوه بر این قصد دوباره و کنترل رفتاری درک شده بسیار قابل توجه بودند و اثرات
مثبت و مستقیمی بر رفتار بازدید را نشان دادند .در مقابل عملکرد کنترل رفتاری درک شده اثرات
ناچیزی بر قصد بازدید را نشان داد .هسیح 2و همکاران ( )2016در پژوهشی از نظریه رفتار
برنامهریزی شدهی توسعهیافته به منظور قصد سفر به ژاپن در میان جوانان تایوانی (بررسی اثر تعدیل
کننده مشاهده گذشته و تجربه) استفاده کردند .تجزیه و تحلیلهای تحقیق نشان داد که ریسک ،اثر
منفی بر نگرش دارد در حالی که نگرشها ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده تأثیر مثبت
بر قصد رفتاری دارد و نگرشها کامالً واسطهی بین ریسک درک شده و قصد رفتاری میباشند.
همچنین تجربه گذشته سفر نیز بر نگرش و قصد رفتاری تأثیرگذار است و مسیر از نگرش به قصد
رفتاری و از کنترل رفتاری درک شده به قصد رفتاری اثر قویتری بر بازدیدکنندگان باتجربه نسبت
به بازدید کنندگان تازه کار دارد .آلونسو 3و همکاران ( )2015به بررسی نظریه رفتار برنامهریزی شده
در زمینه گردشگری تاریخی پرداختند .این مطالعه به دنبال کمک به دانش فعلی به مطالعه بازدید
کنندگان از یک ساختمان تاریخی و میراث فرهنگی در انگلستان با استفاده از نظریه رفتار
برنامهریزی شده پرداخت و با استفاده از پرسشنامه به جمعآوری انگیزه شرکت کنندگان به بازدید از
ساختمان تاریخی ،شرکت در مراسم و آداب و رسوم و انتخاب غذا در رستوران پرداخت .یافتههای
تحقیق نشان داد که متغیرهای نگرش نسبت به رفتار ،هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده
تأثیر مثبتی بر قصد رفتاری به منظور بازدید از ساختمان تاریخی دارد و همچنین بین متغیرهای
تحقیق رابطه مثبت و معنیداری برقرار گردید .می 4و همکاران ( )2016با استفاده از نظریه
Ziadat

1

Hsieh

2

Alonso

3

Mei

4
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برنامه ریزی شده رفتار و قصد کارآفرینی دانشجویان گردشگری در چین را مورد مطالعه قرار دادند و
عنوان کردند که رابطه مثبت و معنیداری بین نگرشهای شخصی ،هنجار ذهنی ،کنترل رفتار درک
شده و قصد کارآفرینی وجود دارد و همچنین رابطه مثبت و معنیداری بین هنجار ذهنی و کنترل
رفتاری درک شده با نگرش نسبت به کارآفرینی برقرار گردید .عبداهللزاده 1و شریفزاده )2014( 2و
مورسان 3و همکاران ( )2016در پژوهش خود نگرش ساکنان روستایی را نسبت به گردشگری
روستایی مورد بررسی قرار دادهاند و دریافتند که آموزش و پرورش ،جنسیت ،سن ،درآمد ،اشتغال و
آگاهی و دانش در زمینه گردشگری از عوامل مؤثر بر نگرش ساکنان بود .پژوهش دیر 4و همکاران
( )2009در استرالیا نیز نشان داد که ،رابطه معنیدار بین ویژگیهای فردی ساکنان ،وابستگی
اقتصادی ساکنان به گردشگری و درک اثرات گردشگری با نگرش ساکنان نسبت به گردشگری
وجود دارد.
با توجه به مبانی نظری و میدانی ،محققان مختلف در بررسی موضوع نگرش متغیرهای گوناگونی
را مورد بررسی قرار دادهاند و بر این اساس چارچوب نظری پژوهش طراحی شده که در نگارهی 3
نشان داده شده است .الزم بهذکر است که چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر نظریه رفتار برنامهریزی
شده فیشبین و آیزن بوده است.

نگارهی( :)3چارچوب نظری پژوهش (فیشبین و آیزن1975 ،؛ آیزن)1991 ،

روش شناسی تحقیق

Abdollahzadeh

1
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پژوهش حاضر از لحاظ میزان و درجه کنترل ،غیر آزمایشی و توصیفی -همبستگی ،از نظر نحوه
گردآوری دادهها ،میدانی و در نهایت به لحاظ قابلیت تعمیم یافتهها ،از نوع پیمایش محسوب
میشود .ابزار اصلی گردآوری دادهها ،پرسشنامه بوده است که در این پرسشنامه متغیرهای تحقیق از
جمله ،مشاهده در زمینه گردشگری و موضوعات مربوطه با استفاده از ( 5گویه) ،نگرش نسبت به
گردشگری روستایی ( 18گویه) ،هنجار ذهنی (باور هنجاری  7گویه و انگیزه اطاعت  7گویه) ،کنترل
محسوس رفتاری (باورهای کنترلی  8گویه و قدرت باور کنترلی  8گویه) ،ارزش گردشگری روستایی
( 9گویه) ،آگاهی از صنعت گردشگری ( 8گویه) ،تجربه فعالیت در زمینه گردشگری روستایی
( 9گویه) و سودمندی درک شده ( 6گویه) که همگی در قالب طیف لیکرت بودهاند ،مورد سنجش
قرار گرفتهاند .الزم بذکر است که ،از مجموع حاصلضرب باورهای هنجاری نمونهی مورد مطالعه در
انگیزه اطاعت آنان از افراد و شخصیتهای معتبر و تأثیرگذار (از جمله اعضای خانواده ،دوستان و
همکاران) ،هنجار ذهنی پاسخگویان بدست آمد .در همین راستا ،سازهی کنترل رفتاری محسوس از
مجموع حاصلضرب باورهای کنترلی فرد (ادراک فرد از مهارتها ،تواناییها ،منابع ،محدودیتها) در
میزان اهمیت و قدرت هر کدام از این عوامل بدست آمد .دقت شاخصها و گویهها در پرسشنامه
(روایی صوری) توسط اساتید گروه مدیریت توسعهی روستایی دانشگاه یاسوج و کارشناسان مورد
تأیید قرار گرفت و به منظور آزمون پایایی ابزار پژوهش ،مطالعهی پیش آزمون یا راهنما خارج از
نمونه مورد مطالعه انجام گرفت .پس از انجام مطالعهی راهنما ،پایایی سؤاالت پرسشنامه با استفاده
از آزمون آلفای کرونباخ برآورد شد و بر اساس نتایج آن ،ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مورد
مطالعه از  0/610تا  0/868برآورد شد .جامعه آماری در این پژوهش ،شامل سرپرستان خانوارهای
روستای درودزن و دشتک در بخش درودزن شهرستان مرودشت بود ( )N=887که با استفاده از
جدول نمونهگیری تصادفی کرجسی و مورگان (پاتن )2000 ،1حدود  250نفر به عنوان نمونهی
مورد مطالعه انتخاب شدند و به صورت طبقه بندی تصادفی با انتساب متناسب (به نسبت جمعیت
روستاها) بین روستاهای مختلف توزیع و مورد مطالعه قرار گرفت .در این پژوهش ،پس از جمعآوری
و دستهبندی دادهها با استفاده از نرمافزار  ،SPSS22از آمار توصیفی (شامل میانگین ،انحراف معیار و
فراوانی) و آمار استنباطی (ضرایب همبستگی) به منظور تجزیه و تحلیل دادهها استفاده گردیده
است .منطقه درودزن واقع در شهرستان مرودشت دارای مساحتی بالغ بر  1025کیلومتر مربع،
جمعیتی در حدود  37879نفر و  9960خانوار میباشد .در بخش درودزن دو روستای گردشگری
(درودزن و دشتک) وجود دارد که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفتهاند.
تجزیه و تحلیل دادهها
ـ ویژگیهای فردی پاسخگویان
Patten

1
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یافتههای حاصل از تحلیل توصیفی ویژگی های فردی پاسخگویان حاکی از آن است که میانگین
سنی پاسخگویان  35/77سال با انحراف معیار  11/30بوده است .از نظر میزان تحصیالت ،بیشترین
فراوانی مربوط به افرادی است که دارای سطح تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم هستند .در مجموع،
میانگین سطح تحصیالت پاسخگویان 10/55 ،سال تحصیلی با انحراف معیار  4/19بوده است.
همچنین میانگین تعداد اعضای خانوار 3/96 ،با انحراف معیار  1/68بوده است .میانگین درآمد
خانواده که به صورت ماهانه بدست آمده است 1210000 ،تومان میباشد .میانگین تعداد افراد
شاغل در خانواده پاسخگویان 1/22 ،با انحراف معیار  0/48میباشد و میانگین میزان درآمد که از
منبع گردشگری بدست آمده است 445000 ،تومان است .فزون بر این ،تمام پاسخگویان ،مرد بوده
( 250نفر) و شغل اصلی آنها به ترتیب ،شغل کشاورزی و آزاد بوده و همچنین ،اکثر پاسخگویان
دارای شغل فرعی آزاد بودهاند.
ـ سودمندی درک شده روستاییان در رابطه با گردشگری روستایی
نتایج سودمندی درک شده پاسخگویان در زمینه گردشگری روستایی نشان میدهد که از بین
گویههای مورد بررسی گویه «افزایش بازاریابی مناسب برای محصوالت و کاالهای کشاورزی» با
میانگین و انحراف معیار  3/96و  0/84رتبه اول را به خود اختصاص داده است .این در حالی است
که گویهی « جذب سرمایه بیشتر و افزایش سرمایه گذاری برای روستا» با میانگین و انحراف معیار
 3/73و  2/60رتبه آخر را به خود اختصاص داده است (جدول  .)1به طور کلی ،سودمندی درک
شده پاسخگویان در زمینه گردشگری روستایی ،با میانگین  ،3/54در وضعیت متوسط رو به باالیی
قرار دارد.
جدول ( :)1توصیف سودمندی درک شده پاسخگویان درمورد گردشگری روستایی
میانگین

انحراف

ضریب

رتبهای

معیار

تغییرات

3/96

0/84

0/21

1

 -2رهایی از تنشهای روحی و روانی

3/70

0/81

0/21

2

...

...

...

...

...

 -6جذب سرمایه بیشتر و افزایش سرمایه گذاری برای روستا

3/73

2/60

0/69

6

3/54

1/14

0/31

گویهها
 .-1افزایش بازاریابی مناسب برای محصوالت و کاالهای
کشاورزی

مجموع (سودمندی درک شده در رابطه با گردشگری
روستایی)
دامنهی وزندهی گویهها از خیلی کم=  1تا خیلی زیاد=  5میباشد.
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

رتبه
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ـ میزان آگاهی روستاییان نسبت به گردشگری روستایی
با توجه به جدول ( ،)2آگاهی نسبت به گردشگری روستایی با میانگین  2/98در بین پاسخگویان
از وضعیت نامطلوبی برخوردار میباشد .همانطور که مالحظه میشود ،گویه «آگاهی از مکانهای
گردشگری منطقه خود» با میانگین و انحراف معیار  4/01و  0/86در اولویت اول قرار گرفته است.
عالوه بر این ،گویه «اهمیت صنعت گردشگری در جهان» با میانگین و انحراف معیار  2/49و 1/09
در اولویت آخر قرار گرفته است.
جدول ( :)2توصیف آگاهی پاسخگویان نسبت به گردشگری روستایی
گویهها
1ـ مکانهای گردشگری منطقه خود
2ـ امکانات و تسهیالت توریستی موجود در
منطقه خود
...
 -8اهمیت صنعت گردشگری در جهان
مجموع (آگاهی روستاییان نسبت به گردشگری
روستایی)

میانگین
رتبهای

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

رتبه

4/01

0/86

0/21

1

3/34

1/01

0/30

2

...
2/49

...
1/09

...
0/43

...
8

2/98

0/94

0/32

دامنهی وزندهی گویهها از خیلی کم=  1تا خیلی زیاد=  5میباشد.
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

ـ تجربه فعالیت روستاییان در زمینه گردشگری روستایی
تجربه فعالیت روستای یان درمورد فعالیت در زمینه گردشگری روستایی ،با نه گویه در قالب طیف
لیکرت ،مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج در جدول ( )3ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود،
تجربه فعالیت در زمینه گردشگری روستایی با میانگین و انحراف معیار  2/93و  0/97در بین
روستاییان مورد مطالعه ،از وضعیت نامطلوبی برخوردار میباشد .با توجه به نتایج این جدول گویه
«تجربه مسافرت و تفریح و گردش در دیگر مناطق روستایی» با میانگین و انحراف معیار  3/75و
 0/93اولویت اول را به خود اختصاص داده است .این در حالی است که گویهی «تبلیغات برای
گردشگری روستایی» با میانگین و انحراف معیار  2/49و  1/09رتبه آخر را به دست آورده است.
جدول ( :)3توصیف تجربه فعالیت در زمینه گردشگری روستایی
انحراف
میانگین
گویهها
معیار
رتبهای
1ـ مسافرت و تفریح و گردش در دیگر مناطق
0/93
3/75
روستایی
0/97
3/82
2ـ راهنمایی گردشگران

ضریب
تغییرات

رتبه

0/24

1

0/25

2
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 -9تبلیغات برای گردشگری روستایی
مجموع (تجربه فعالیت در زمینه گردشگری
روستایی)

...
2/49

...
1/09

...
0/43

2/93

0/97

0/34

...
9

دامنهی وزندهی گویهها از خیلی کم=  1تا خیلی زیاد=  5میباشد.
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

ـ هنجار ذهنی روستاییان در رابطه با گردشگری روستایی
در این قسمت ،توزیع فراوانی نمونههای مورد مطالعه بر حسب باورهای هنجاری و انگیزه اطاعت
نمونههای مورد مطالعه نسبت به گردشگری روستایی بیان شده است .سپس هنجار ذهنی
پاسخگویان بر اساس وضعیت باورهای هنجاری و انگیزه اطاعت آنها محاسبه شده است.
ـ باورهای هنجاری روستاییان در رابطه با گردشگری روستایی
نتایج در جدول ( )4نشان میدهد که ،گویه «جامعه اهمیت زیادی به گردشگری میدهد» با
میانگین و انحراف معیار  3/54و  1/06رتبه اول را به خود اختصاص داده است .در حالی که گویهی
«اگر سرمایه گذاری و فعالیت در زمینه گردشگری را انتخاب نکنم ،افرادی که برای من مهم هستند،
مرا سرزنش میکنند» با میانگین و انحراف معیار  1/69و  0/92رتبه آخر را به خود اختصاص داده
است .به طور کلی سطح باورهای هنجاری با میانگین  2/68از وضعیت نسبتاً ضعیفی در بین
روستاییان مورد مطالعه برخوردار میباشد.
جدول ( :)4توصیف باورهای هنجاری پاسخگویان نسبت به گردشگری روستایی
گویهها
1ـ جامعه اهمیت زیادی به گردشگری میدهد.
2ـ اطرافیانم ،موافق فعالیت من در زمینه
گردشگری هستند.
...

میانگین

انحراف

ضریب

رتبهای

معیار

تغییرات

3/54

1/06

0/29

1

3/43

1/06

0/30

2

...

...

...

...

رتبه

7ـ اگر سرمایهگذاری و فعالیت در زمینه
گردشگری را انتخاب نکنم ،افرادی که برای من

1/69

0/92

0/54

مهم هستند ،مرا سرزنش میکنند.
مجموع (باورهای هنجاری درمورد گردشگری
روستایی)

2/68

ال موافق=  5میباشد.
دامنهی وزندهی گویهها از کامالً مخالف= 1تا کام ً
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

ـ انگیزه اطاعت روستاییان در رابطه با گردشگری روستایی

1/00

0/39

7
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نتایج انگیزه اطاعت روستاییان در رابطه با گردشگری روستایی در جدول ( )5ارائه شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،گویه «معموالً آنچه را که برای جامعه دارای اهمیت میباشد ،برای
من نیز دارای اهمیت میباشد» با میانگین و انحراف معیار  4/11و  0/81رتبه اول را بدست آورده
است .در حالی که گویهی « اگر افرادی که برای من مهم هستند مرا به انجام کاری مجبور کنند،
معموالً آن کار را میپذیرم» با میانگین و انحراف معیار  2/14و  1/02رتبه آخر را به خود اختصاص
داده است .به طور کلی سطح انگیزه اطاعت پاسخگویان با میانگین  3/34از وضعیت باالی متوسط
برخوردار میباشد.
جدول ( :)5توصیف انگیزه اطاعت پاسخگویان نسبت به گردشگری روستایی
گویهها
1ـ معموالً آنچه را که برای جامعه دارای اهمیت
میباشد ،برای من نیز دارای اهمیت میباشد.

میانگین

انحراف

ضریب

رتبهای

معیار

تغییرات

4/11

0/81

0/19

رتبه
1

2ـ من معموال تالش میکنم تا کاری نکنم
اطرافیانی که برای من مهم و با ارزش هستند،

4/02

0/97

0/24

2

من را سرزنش کنند.
...

...

...

...

...

7ـ اگر افرادی که برای من مهم هستند مرا به
انجام کاری مجبور کنند ،معموالً آن کار را

2/14

1/02

0/47

7

میپذیرم.
مجموع (انگیزه اطاعت درمورد گردشگری
روستایی)

3/34

1/00

0/31

ال موافق=  5میباشد.
دامنهی وزندهی گویهها از کامالً مخالف= 1تا کام ً
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

نتایج بررسی هنجار ذهنی کل در جدول ( )6نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده
میشود ،میانگین هنجار ذهنی پاسخگویان ( 9/42در دامنهی  1تا  )25میباشد که در وضعیت
پایین تر از حد متوسط قرار دارد.
جدول ( :)6توصیف هنجار ذهنی پاسخگویان نسبت به گردشگری روستایی
گویه

میانگین رتبهای

انحراف معیار

مجموع (هنجار ذهنی)

9/42

1

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

تحلیل نگرش روستاییان نسبت به گردشگری روستایی با استفاده از نظریه رفتار 165................. ...

ـ کنترل رفتاری محسوس روستاییان در رابطه با گردشگری روستایی
در این قسمت توزیع فراوانی نمونههای مورد مطالعه بر حسب باور کنترلی نمونههای مورد
پژوهش نسبت به گردشگری روستایی و اهمیت و قدرت محسوس باور کنترلی بیان شده است.
ـ باور کنترلی روستاییان در رابطه با گردشگری روستایی
با توجه به جدول ( ،)7باور کنترلی با میانگین  ،3/27در بین پاسخگویان از وضعیت متوسطی
برخوردار میباشد .با توجه به جدول ،گویهی «به خاطر پشت کار و تالشی که دارم ،فعالیت در زمینه
گردشگری برای من آسان خواهد بود» با میانگین و انحراف معیار  3/81و  0/86رتبه اول را به دست
آورده است .در حالی که گویهی «من اعتبارات کافی جهت سرمایهگذاری و فعالیت در بخش
گردشگری را در اختیار دارم» با میانگین و انحراف معیار  2/51و  1/30رتبه آخر را به خود اختصاص
داده است.
جدول ( :)7توصیف باور کنترلی پاسخگویان درمورد گردشگری روستایی
گویهها
1ـ به خاطر پشت کار و تالشی که دارم ،فعالیت در
زمینه گردشگری برای من آسان خواهد بود.
2ـ به مهارتها و تواناییهای خودم برای فعالیت در
زمینه گردشگری ،اعتماد و اطمینان دارم.
...
8ـ من اعتبارات کافی جهت سرمایه گذاری و
فعالیت در بخش گردشگری را در اختیار دارم.
مجموع (باور کنترلی درمورد گردشگری روستایی)

میانگین

انحراف

ضریب

رتبهای

معیار

تغییرات

3/81

0/86

0/22

1

3/76

0/88

0/23

2

...

...

...

...

2/51

1/30

0/51

8

3/27

1/01

0/31

رتبه

ال موافق=  5میباشد.
دامنهی وزندهی گویهها از کامالً مخالف= 1تا کام ً
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

ـ اهمیت و قدرت محسوس باور کنترلی روستاییان درمورد گردشگری روستایی
نتایج اهمیت و قدرت محسوس باور کنترلی پاسخگویان درمورد گردشگری روستایی در جدول
( )8نشان میدهد که گویهی «پشت کار و تالش جهت انجام کار» با میانگین و انحراف معیار 4/29
و  0/69رتبه اول را به خود اختصاص داده است .در حالی که گویهی «پول و سرمایه و اعتبارات
کافی» با میانگین و انحراف معیار  3/79و  1/18رتبه آخر را به دست آورده است .به طور کلی
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اهمیت و قدرت محسوس باور کنترلی پاسخگویان درمورد گردشگری روستایی با میانگین  ،3/71از
وضعیت متوسط رو به باالیی برخوردار میباشد.

جدول ( :)8اهمیت و قدرت محسوس باور کنترلی پاسخگویان درمورد گردشگری روستایی
میانگین

انحراف

ضریب

رتبهای

معیار

تغییرات

 -1پشت کار و تالش جهت انجام کار

4/29

0/69

0/16

1

 -2داشتن مهارت و توانایی برای فعالیت

3/82

0/75

0/19

2

...

...

...

...

...

 -8پول و سرمایه و اعتبارات کافی

3/79

1/18

0/31

8

3/71

0/84

0/22

گویهها

مجموع (اهمیت و قدرت محسوس باور کنترلی
درمورد گردشگری روستایی)

رتبه

دامنهی وزندهی گویهها از خیلی کم=  1تا خیلی زیاد=  5میباشد.
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

بنابر این با توجه به حاصلضرب باورهای کنترلی پاسخگویان در قدرت محسوس باورهای
کنترلی ،کنترل رفتاری محسوس نمونهی مورد مطالعه نسبت به گردشگری روستایی در جدول زیر
نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،میانگین کنترل رفتاری محسوس پاسخگویان
( 12/22در دامنهی  1تا  )25میباشد که در وضعیت متوسط قرار دارد.
جدول شماره ( :)9توصیف کنترل رفتاری محسوس پاسخگویان درمورد گردشگری روستایی
گویه

میانگین رتبهای

انحراف معیار

کنترل رفتاری محسوس نسبت به گردشگری روستایی

12/22

0/84

منبع :محاسبات تحقیق حاضر

ـ ارزشمندی گردشگری روستایی
نتایج ارزشمندی گردشگری روستایی در جدول ( )10ارائه شده است .همانطور که مشاهده
میشود ،ارزش گردشگری روستایی از دید پاسخگویان با میانگین  ،3/25در بین پاسخگویان از
وضعیت متوسطی برخوردار میباشد .با توجه به نتایج این جدول گویهی «شادکامی و سر زنده شدن
روستاییان» با میانگین و انحراف معیار  3/79و  0/81رتبه اول را به خود اختصاص داده است .در

تحلیل نگرش روستاییان نسبت به گردشگری روستایی با استفاده از نظریه رفتار 167................. ...

حالی که گویه «بهبود مدیریت در بازیافت زبالهها و ضایعات در منطقه/روستا» با میانگین و انحراف
معیار  2/56و  0/91رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.

جدول( :)10توصیف ارزشمند گردشگری روستایی در بین پاسخگویان
میانگین

انحراف

ضریب

رتبهای

معیار

تغییرات

1ـ شادکامی و سر زنده شدن روستاییان

3/79

0/81

0/21

1

2ـ احترام بیشتر به جامعه محلی و فرهنگ آنها

3/71

0/85

0/22

2

...

...

...

...

...

2/56

0/91

0/35

9

3/25

0/87

0/26

گویهها

9ـ بهبود مدیریت در بازیافت زبالهها و ضایعات در
منطقه/روستا
مجموع (ارزشمندی گردشگری روستایی)

رتبه

دامنهی وزندهی گویهها از خیلی کم=  1تا خیلی زیاد=  5میباشد.
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

ـ مشاهدات در زمینه گردشگری و موضوعات مربوطه
با توجه به جدول ( ،)11مشاهدهی پاسخگویان از گردشگری روستایی با میانگین و انحراف معیار
 2/33و  0/8در بین روستائیان مورد مطالعه ،از وضعیت نامطلوبی برخوردار میباشد .با توجه به نتایج
این جدول ،گویهی «دیدن برنامههای رادیو و تلویزیون» با میانگین و انحراف معیار  3/08و 0/78
رتبه اول را به دست آورده است .عالوه بر این ،گویه «کالسهای آموزشی برگزار شده در سطح
روستا (مانند نمایش فیلم)» با میانگین و انحراف معیار  1/55و  0/62اولویت آخر را به خود
اختصاص داده است.
جدول ( :)11توصیف مشاهده پاسخگویان از گردشگری روستایی
میانگین

انحراف

ضریب

رتبهای

معیار

تغییرات

1ـ دیدن برنامههای رادیو و تلویزیون

3/08

0/78

0/25

1

 -2مشورت با اطرافیان مانند خانواده و دوستان

2/77

0/89

0/32

2

...

...

...

...

...

5ـ کالسهای آموزشی برگزار شده در سطح روستا (مانند

1/55

0/62

0/4

5

گویهها

رتبه
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نمایش فیلم)
مجموع (مشاهده در زمینه گردشگری روستایی)

2/33

0/8

0/35

دامنهی وزندهی گویهها از خیلی کم=  1تا خیلی زیاد=  5میباشد.
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

ـ نگرش روستاییان در رابطه با گردشگری روستایی
در جدول ( )12توصیف نگرش پاسخگویان نسبت به گردشگری روستایی ارائه شده است .نتایج
نشان میدهد که گویه «به نظر من گردشگری روستایی باید تقویت شود» با میانگین  4/64و
انحراف معیار  0/57اولویت اول را در بین گویههای مورد بررسی دارد .گویهی «مشاغل حاصل از
گردشگری ،فصلی و موقتی بوده و زیاد مطلوب و مناسب نیستند ».با میانگین  2/28و انحراف معیار
 0/97اولویت آخر را به خود اختصاص داده است .تحلیل پاسخهای جمع آوری شده نشان میدهد
که به طور کلی ،نگرش پاسخگویان نسبت به گردشگری روستایی با میانگین  ،3/89در وضعیت
متوسط رو به باالیی قرار دارد.
جدول ( :)12توصیف نگرش پاسخگویان در رابطه با گردشگری روستایی
گویهها
 -1به نظر من گردشگری روستایی باید تقویت شود.
2ـ گردشگری روستایی میتواند جایگاه ویژهای در بهبود
اشتغال این منطقه داشته باشد.
...
18ـ مشاغل حاصل از گردشگری ،فصلی و موقتی بوده و
زیاد مطلوب و مناسب نیستند.
مجموع (نگرش نسبت به گردشگری روستایی)

میانگین

انحراف

ضریب

رتبهای

معیار

تغییرات

4/64

0/57

0/12

1

4/30

0/67

0/15

2

...

...

...

...

2/28

0/95

0/41

18

3/89

0/91

0/23

رتبه

ال موافق=  5میباشد.
دامنهی وزندهی گویهها از کامالً مخالف= 1تا کام ً
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

ـ بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل پژوهش و نگرش روستاییان نسبت به گردشگری
روستایی
به منظور بررسی رابطه بین سازههای مورد مطالعه و نگرش نسبت به گردشگری روستایی ،از
آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمون همبستگی در جدول ()13

تحلیل نگرش روستاییان نسبت به گردشگری روستایی با استفاده از نظریه رفتار 169................. ...

نشان داده شده است .همانطور که مالحظه میشود ،همبستگی میان متغیر آگاهی و نگرش نسبت
به گردشگری روستایی در حد پایین معنیدار است .شایان ذکر است که برای توصیف میزان
همبستگی بین متغیرها از الگوی دیویس 1استفاده شده است که براساس این الگو ،ضرایب
همبستگی  =0/01-0/09جزئی =0/29-0/10 ،پایین =0/49-0/30 ،متوسط =0/69-0/50 ،باال،
 =0/0-99/70خیلی باال و  =1کامل توصیف میشوند (رسولی آذر و همکاران.)52 :1387 ،
همچنین ،ارتباط بین سودمندی گردشگری روستایی برای پاسخگویان با متغیر نگرش آنان نسبت به
گردشگری روستایی ،مثبت و در سطح  1درصد معنیدار بوده و همبستگی آنان در حد پایین
معنیدار است ( .)p= 0/008 ،r= 0/168همبستگی بین متغیرهای مشاهده و نگرش نسبت به
گردشگری روستایی ،مثبت و در سطح  1درصد معنیدار میباشد (.)p= 0/004 ،r= 0/181
همبستگی بین سازه ارزشمندی گردشگری روستایی برای پاسخگویان و نگرش آنان نسبت به
گردشگری روستایی ،مثبت و در سطح  1درصد معنیدار میباشد (.)p= 0/000 ،r= 0/453
همچنین ،با توجه به ضریب همبستگی ،شدت همبستگی سازه ی ارزشمندی گردشگری روستایی با
متغیر وابسته در حد متوسط توصیف شده است .همبستگی بین سازهی هنجار ذهنی و نگرش
پاسخگویان نسبت به گردشگری روستایی ،مثبت و در سطح  5درصد معنیدار بوده و همبستگی
آنان در حد پایین توصیف شده است ( )p= 0/026 ،r= 0/141که این مبین این است که ،نفوذ و
فشار اجتماعی که فرد در زمینه گردشگری روستایی احساس میکند در حد پایینی قرار دارد.
ارتباط کنترل رفتاری محسوس پاسخگویان با متغیر نگرش آنان نسبت به گردشگری روستایی،
مثبت و در سطح  1درصد معنی دار بوده و همبستگی آنان در حد پایین توصیف شده است
( )p= 0/004 ،r= 0/250که این نشان میدهد که عوامل درونی و بیرونی بازدارنده و یا تسهیل
کننده ،به میزان کمی بر روی نگرش افراد نسبت به گردشگری روستایی تأثیرگذار است .همبستگی
بین تجربه فعالیت در زمینه گردشگری روستایی و نگرش پاسخگویان نسبت به گردشگری روستایی،
مثبت و در سطح  5درصد معنی دار بوده و همبستگی آنان در حد پایین توصیف شده است
(.)p= 0/039 ،r= 0/131
جدول ( :)13همبستگی متغیرهای مستقل پژوهش و نگرش نسبت به گردشگری روستایی
توصیف
سطح معنی
ضریب همبستگی
متغیرهای مستقل مورد سنجش
همبستگی
داری ()p
اسپیرمن ()r
پایین
0/011
*0/160
آگاهی نسبت به گردشگری روستایی
**
پایین
0/008
0/168
سودمندی گردشگری روستایی
پایین
0/004
**0/181
مشاهده گردشگری روستایی
متوسط
0/000
**0/453
ارزش گردشگری روستایی
*
پایین
0/026
0/141
هنجارهای ذهنی مربوط به گردشگری
Davis

1
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روستایی
کنترل رفتاری محسوس مربوط به
گردشگری روستایی
تجربه فعالیت در زمینه گردشگری روستایی

**0/250

0/004

پایین

*0/131

0/039

پایین

**همبستگی در سطح  1درصد معنیدار میباشد ()p ≥ 0/01
* همبستگی در سطح  5درصد معنیدار میباشد ()p ≥ 0/05
منبع :محاسبات تحقیق حاضر

ـ بررسی رابطه بین متغیرهای جمعیتشناختی با نگرش پاسخگویان نسبت به گردشگری
روستایی
به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای سن ،سطح تحصیالت ،میزان درآمد خانواده (ماهانه)،
میزان درآمد از منبع گردشگری ،تعداد اعضای خانواده ،تعداد افراد شاغل در خانواده پاسخگویان و
نگرش آنان نسبت به گردشگری روستایی ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.
همانگونه که در جدول ( )14مالحظه میشود تنها متغیر میزان درآمد از منبع گردشگری ،با متغیر
نگرش نسبت به گردشگری روستایی دارای رابطه مثبت و معنیداری در سطح  1درصد میباشد
( )p= 0/009 ،r= 0/165و با توجه به ضریب همبستگی آن ،شدت همبستگی این دو متغیر در حد
پایین توصیف شده است .با توجه به اینکه روستائیان منطقه مورد مطالعه از منافع گردشگری بهویژه
فواید اقتصادی آن بهرهمند شده اند ،میزان نگرش مطلوب نسبت به گردشگری روستایی افزایش پیدا
کرده است.
جدول ( :)14همبستگی متغیرهای زمینهای با نگرش روستائیان نسبت به گردشگری روستایی
متغیر مستقل مورد سنجش

ضریب همبستگی ()r

سطح معنیداری()p

توصیف همبستگی

سن

0/048

0/449

-

سطح تحصیالت

0/049

0/437

-

میزان درآمد خانواده(ماهامه)

0/111

0/079

-

**0/165

0/009

پایین

تعداد اعضای خانواده

-0/031

0/626

-

تعداد افراد شاغل در خانواده

0/000

0/998

-

میزان درآمد از منبع
گردشگری

**همبستگی در سطح  1درصد معنیدار میباشد ()p ≥ 0/01
* همبستگی در سطح  5درصد معنیدار میباشد ()p ≥ 0/05
منبع :محاسبات تحقیق حاضر
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هدف اصلی پژوهش حاضر ،تحلیل نگرش روستاییان نسبت به گردشگری روستایی با استفاده از
نظریه رفتار برنامهریزی شده در منطقه درودزن شهرستان مرودشت بوده است .نتایج گویای آن
است که ،نگرش روستای یان منطقه مورد مطالعه نسبت به گردشگری روستایی باالتر از حد متوسط
بوده است .بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که بین نگرش نسبت به گردشگری روستایی و متغیر
میزان درآمد از منبع گردشگری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .بنابراین ،با افزایش میزان
درآمد پاسخگویان از منبع گردشگری روستایی ،میزان نگرش مطلوب نسبت به گردشگری روستایی
افزایش مییابد .بهعبارت دیگر ،وابستگی شغلی و درآمد بیشتر ،نگرش مثبتتری را نسبت به
گردشگری روستایی در پی داشته است .عبداهللزاده و شریفزاده ( ،)2014مورسان و همکاران
( )2016و دیر و همکاران ( )2009نیز در پژوهش خود به اثر درآمد بر نگرش روستاییان نسبت به
گردشگری روستایی اشاره کردهاند و بین ویژگیهای فردی پاسخگویان با نگرش نسبت به
گردشگری روستایی رابطه مثبت و معنیداری برقرار نشده است که با یافتههای عبداهللزاده و
شریفزاده ( ،)2014مورسان و همکاران ( )2016و دیر و همکاران ( )2009مطابقت ندارد .همچنین
رابطه مثبت و معنیدار بین سازههای هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده با نگرش نسبت به
گردشگری روستایی برقرار گردید .بنابراین ،بر اساس نظریه رفتار برنامهریزی شده هر چه هنجارهای
ذهنی روستای یان نسبت به صنعت گردشگری روستایی باالتر باشد ،نگرش آنها نسبت به این صنعت
مساعدتر و تصمیم به پذیرش گردشگری روستایی قویتر خواهد بود .همچنین با توجه به این نظریه
میتوان عنوان کرد که سرمایهگذاری و فعالیت روستاییان در زمینه گردشگری روستایی ،به هر دو
عوامل کنترل درونی (اطالعات ،مهارتها و تواناییهای فردی) و بیرونی (فرصتها ،منابع و امکانات)
نیاز دارد .زمانی که این منابع درونی و بیرونی در دسترس فرد بوده و بهعبارتی دیگر ،کنترل رفتاری
درک شده وی در سطح باالیی باشد ،برنامهریزی زمان ،مکان و چگونگی انجام رفتار ممکن خواهد
بود .این یافتههای پژوهش ،با یافتههای پارسایی و همکاران ( ،)2014کوشیک و همکاران (،)2015
زیادت ( ،)2015آلونسو و همکاران ( ،)2015می و همکاران ( )2016مبنی بر رابطه مستقیم و
معنیدار بین سازههای هنجار ذهنی و ک نترل رفتاری درک شده با نگرش ،همسو است .افزون بر
این ،رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای مشاهده و تجربه با نگرش نسبت به گردشگری روستایی
برقرار گردید که این یافته پژوهش با یافته هسیح و همکاران ( )2016که بیان داشتهاند تجربه و
مشاهده گذشته با نگرش دارای رابطه مستقیم و معنادار است همخوانی دارد .نتایج پژوهش حاضر
نشان داد که بین متغیر آگاهی و نگرش نسبت به گردشگری روستایی رابطه مثبت و معنیداری
برقرار گردیده است .از همین رو ،میتوان به نقش مهم و سازندهی سازمانهای آموزشی و رسانههای
گروهی در افزایش آگاهی و اطالعات روستاییان در زمینه گردشگری روستایی در راستای کمک به
پویایی این صنعت اشاره نمود که این یافته پژوهش با یافتههای عبداهللزاده و شریفزاده ( )2014و
مورسان و همکاران ( )2016همخوانی دارد .همچنین با توجه به رابطه مثبت و معنیدار سودمندی
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درک شده در زمینه گردشگری روستایی و سازهی نگرش میتوان بیان نمود که هر چه روستاییان،
ادراکات مثبتی نسبت به مفید بودن این صنعت داشته باشند ،نگرش آنان نسبت به گردشگری
مطلوبتر و در تصمیم برای پذیرش این صنعت مصممتر میشوند .به طور کلی ،میتوان نتیجه
گرفت آنچه افراد را برای بهرهبرداری از فرصتهای شغلی موجود در بخش گردشگری روستایی و
بهکارگیری ظرفیتهای بالقوه آن آماده میسازد ،همانا برخورداری از نگرش مثبت نسبت به
گردشگری روستایی است .عالوه بر نتایج بیان شده از پژوهش حاضر ،جنبه نظری پژوهش میتواند
باعث شناخت بیشتر نظریه رفتار برنامهریزی شده در شرایط ایران و برای پیشبینی رفتارهای
گوناگون گردد .بنابراین ،بر اساس یافتههای پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
ـ رابطه مثبت و معنیدار کنترل رفتاری درک شده در نظریه رفتار برنامهریزی شده و نگرش نسبت
به گردشگری روستایی حکایت از آن دارد که راهاندازی کسب و کارهای مربوط به گردشگری
روستایی در میان روستاییان ،مستلزم برخورداری آنها از مجموعه اطالعات ،توانمندیها و
مهارتهای متنوع و متعددی است .بر این اساس پیشنهاد میشود برنامههای توانمندسازی حرفهای
روستائیان در قالب مجموعهای مدون و جامعی (شامل کلیه اطالعات و مهارتهای مورد نیاز) تدوین
شده و بر اساس نیازسنجی دقیق نسبت به اجرای آن اقدام شود.
ـ با توجه به رابطه مثبت و معنیدار هنجار ذهنی با نگرش نسبت به گردشگری روستایی ،به نظر
میرسد که نگرش روستاییان نسبت به گردشگری و پذیرش این صنعت ،مستقل و خودمختار نبوده
و تحت تأثیر فشارهای اجتماعی (از جمله دیدگاه خانواده و دوستان و جامعه) میباشد ،لذا توجه هر
چه بیشتر جامعه به صنعت گردشگری (به عنوان مثال از طریق تبلیغات در رسانههای انبوهی و
گروهی و دیگر برنامههای آموزشی) میتواند باعث مساعد شدن نگرش افراد نسبت به گردشگری
روستایی باشد.
ـ با توجه به درک پاسخگویان از سودمندی گردشگری روستایی و با توجه به رابطه مثبت و
معنی دار بین نگرش با سودمندی درک شده از گردشگری روستایی ،مسئوالن و برنامهریزان
میتوانند با ایجاد بسترهای الزم جهت شکلگیری فعالیتهای مربوط به گردشگری روستایی مانند
اختصاص دادن اعتبارات مالی به افرادی که تمایل به فعالیت در زمینهی گردشگری روستایی دارند
یا اختصاص دادن اعتبارات مالی برای ایجاد کارگاههای صنایع دستی و زمینهیابی و هدایت عملی
برنامههای توسعه به سمت این بخش ،در جهت توسعهی گردشگری روستایی گام بردارند.
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