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  چکیده

 بر مثبتی تاثیر خالق، گردشگري. شودمی محقق گردشگر انگیزخاطره اتتجربی کسب با خالق گردشگري هدف

می گردشگر مجدد سفر قصد به منجر نهایت، در و است موثر میزبان و گردشگر تعامل بر و دارد محلی جامعه انسجام

 و رفتاري لعوام نقش بررسی حاضر، پژوهش از هدف. باشندمی مؤثر مختلفی عوامل گردشگري، از نوع این در. گردد

 ساختاري معادالت تحلیل رویکرد با اصفهان استان گردشگري هدف روستاهاي در خالق گردشگري تحقق بر محیطی

 گردشگران آماري، جامعه. شد استفاده بنديخوشه روش از هدف، روستاهاي تفکیک براي همچنین،. است بوده

 بین در تصادفی صورت به هانامهپرسش و انتخاب رنف 192 دسترس، در گیرينمونه روش به و بودند هدف روستاهاي

 تاثیر و داشتند خالق گردشگري تحقق بر معناداري و مثبت تاثیر عامل، دو هر: داد نشان نتایج. گردید توزیع گردشگران

 به )گرم اقلیم( دشتی ناحیه در روستاها که بود این بیانگر بنديخوشه نتایج همچنین. است بوده بیشتر محیطی عامل

  .داشتند خالق گردشگري متغیرهاي در باالتري میانگین کوهستانی ناحیه روستاهاي نسبت

  

  مقدمه:

هر چند که همزمان با این رویــداد،  ؛اهمیت اصول مربوط به پایداري در حوزه علم و سیاست شناخت روزافزونی پیدا کرده است

که به واسطه اشــکال جدیــد ،جه شده است. ظهور اقتصاد جدید هاي اقتصادي، محیطی و اجتماعی مواجهان نیز با برخی چالش

شود، به ترتیب، ابزار جدیدي براي دستیابی بــه پایــداري و افــزایش عملکــرد هاي اقتصادي شناخته میمصرف و سازمان فعالیت

قتصاد نــوین، تحــت است که از زمان پیدایش ا خالقیت). یکی از این ابزارها، Elkington, 1994است (خط نهایی مطرح نموده 

گــذاري شــد. ایــن مؤلفــه در ) برچسبHowkins, 2001خالق () و اقتصاد Pine and Gilmore, 1999تجربی (عنوان اقتصاد 

بندي به وسیله رویدادهاي ماندگاري است که شاخص اصلی در حــوزه رقابــت و در واقع توانایی ایجاد تجربیات اجتماعی و شبکه

فرهنــگ «اي شده است کــه از آن بــا عنــوان عصــر شود. همزمان با این رویداد، جهان وارد دورهعین حال، پایداري محسوب می

)؛ در این عصر معناي ارزش چیزي فراتر از ارزش مادي است. در اقتصادي کــه ماهیــت آن از Dru,1996شود (یاد می» همگانی

شــاخص خالقیــت نیــز بــه منبــع بر این اســاس )، Rifkin, 2000یافته (هاي باشکوه تغییر پیکر به گردهماییهاي غولکارخانه

 ,Landry, 2000; Florida( شــناخت پتانســیل اقتصــادي خالقیــت ،لــذا). Florida,2002( جدیدي از ثروت تبدیل شده اســت

2002; Tepper, 2002; UNCTAD, 2008, 2010; European Commission: 2010) و فرهنــگ (UNESCO, 2006; Throsby, 

2001; KEA, 2006 European Commission, 2007تــوان از آن بــه شود که مــیمی محور فرهنگگیري خالقیتی ) باعث شکل

 ،حلی بالقوه براي مقابله با مشکالت اقتصادي، اجتماعی و محیطی استفاده کرد (به عبــارت دیگــرعنوان ابزاري براي توسعه و راه
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جدید بازاریابی، توسعه سرمایه اجتماعی و انسجام اجتمــاعی و ابتکــارات  استفاده از رویکردهاي نوین براي یادگیري، رویکردهاي

فرهنگــی توســعه  -ریزي توازن پایدار میان ابعاد محیطــی، اقتصــادي و اجتمــاعیمحیطی). اصول و مبانی مفهوم پایداري به پایه

) منابع محیطی به صورت بهینه 1 شود که:ترتیب، پایداري در صنعت گردشگري زمانی حاصل میبه این  گردشگري اشاره دارد.

محیطــی)، (مراقبت از فرآیندهاي اکولوژیکی مهم و کمک به حفاظت از منابع طبیعی و تنوعات زیســت مورد استفاده قرار گیرند

هاي فرهنگی ساخته شده و پویــا و (حفظ میراث فرهنگی جوامع میزبان مورد احترام قرار گیرد -) صحت و اعتبارات اجتماعی2

هاي اقتصادي معتبر و پایدار تضــمین ) دوام فعالیت3هاي سنتی و مساعدت در زمینه درك متقابل فرهنگی و صبوري) و ارزش

). UNEP, 2005( انــد)اجتماعی براي تمامی ســهامدارانی کــه بــه صــورت عادالنــه توزیــع شــده -(تأمین مزایاي اقتصادي گردد

کننــده تجربیــات معنــادار بــراي ي رضــایت گردشــگران بــوده و تضــمینباید پاسخگوي سطوح باال ،همچنین،گردشگري پایدار 

باشد. پایــدارتر نمــودن گردشــگري  هاآنهاي پایدار میان آنان درباره مسائل پایداري و ارتقاي فعالیت یآگاهگردشگران، افزایش 

راهبردهاي براي توسعه و بهبــود  ریزي در حوزه پیامدهایی اقتصادي، اجتماعی و محیطی کنونی و آتی و تدوینبه معناي برنامه

بــا ظهــور اقتصــاد تجربــی و پدیــده مصــرف آگاهانــه،  زمــانهم). UNWTO, 2012( هاي مختلف گردشگري استعملکرد حوزه

ها، تحوالت بزرگی را تجربه کرده است. رشد شتابان گردشگري فرهنگی باعث ایجاد مشکالتی گردشگري نیز همانند سایر بخش

). رشــد شــدید Richards, 2009( گردشگري فرهنگی قربانی موفقیت خــود شــده اســت :دهد کهشان میشده است و شواهد ن

ایــن در در مورد پایداري این نوع از گردشگري شــده اســت.  یسؤاالتگردشگران در مناطق مهم و در جوامع کوچک باعث ایجاد 

کــه ایــن پدیــده در  معــرض آســیب هســتنددر مراکز شهرهاي تاریخی از توسعه نابسامان گردشــگري فرهنگــی حالی است که 

باشد و ماحصل آن کاهش کیفیــت شماري از گردشگران است، بارزتر میگردشگري که جاذب تعداد بی شدهشناختههاي محیط

). بسیاري از مناطق در راستاي دســتیابی بــه Russo, 2002( هاي جدي براي گردشگران فرهنگی استتجربیات و ایجاد چالش

-گیري محیطکنند که نتیجه آن شکلاز طریق گردشگري فرهنگی، راهبردهاي مشابهی را دنبال می فردمنحصربه هايپیشرفت

  ). Richards and Wilson, 2007( هاي درونی و بیرونی یکسان هستندهایی است که از لحاظ ویژگی

خالق، تاثیر مثبتی بر انســجام جامعــه شود. گردشگري انگیز گردشگر محقق میهدف گردشگري خالق با کسب تجربیات خاطره

 & Richards( گــرددمحلی دارد و بر تعامل گردشگر و میزبان موثر است و در نهایت منجر به قصــد ســفر مجــدد گردشــگر مــی

Marques, 2012 .(نــوع از گردشــگري در در این پژوهش، مطرح کردن گردشگري خالق و تأکید بــر تحقــق ایــن  ،بر این اساس

براي گردشــگران اصفهان فرهنگی طبیعی محیط تا میزان جذابیت آن با توجه بر این مبنا است  ،روستاهاي هدف استان اصفهان

را فــراهم  گردشــگريو زمینــه توســعه  گــردد مند در این حــوزهگذاران عالقهسرمایهراهنمایی براي  نیز،شخص گردد و مکشور 

-بندي مناطق روستایی گردشگري با توجه بــه عامــلدو هدف اصلی پیگیري خواهد شد. هدف اول، خوشه در این ارتباط،. نماید

هاي رفتاري و محیطی مرتبط با گردشگري خالق و در هدف دوم، اثرگذاري عوامل رفتاري و محیطی بــر گردشــگري خــالق بــا 

  رویکرد معادالت ساختاري تست خواهد شد.

  پیشینه پژوهش:

استفاده شد. ایــن مفهــوم بــه تــدریج  ١پریس و باتلربه وسیلۀ  میالدي 1993براي اولین بار در سال خالقگردشگري مفهوم 

 ۀ: در مطالعــ٢)2011ریچــاردز ( Lee et al, 2015).توسعه یافته و توسط تعدادي از محققان و مؤسسات گسترش یافته اســت (

در نظــر  بــا مخصوصــاً خالقیــت، و گردشــگري توسعه بــین حال در ۀرابط توضیح و تحلیل و تجزیه ، به"خالقیت و گردشگري"

 علــوم تحقیقــات و گردشــگري مطالعــات در بــه ارتبــاط کــه ییهــاراهبررســی  و گردشگري در "خالق تغییر" پیامدهاي گرفتن

 يهاياتژاسترمصرف،  و هر دو لحاظ تولید از گردشگري در خالقیت به عامالن در این پژوهش، .پردازدیم، اندپرداخته اجتماعی

                                                             
1 Price & Battler  
2  Richards 
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توســعۀ  از مجــزا رشــتۀ یــک عنوانبه خالق گردشگري افزایش و گردشگري خالق در يهاوهیش ۀتوسع تحول،مداخالنه در حال 

 از تجربــه مــدل یــک ۀ، به ارائ"تجربۀ خالق در گردشگري خالق" ۀ: در مطالع١)2013، تان و همکارانش (پردازدیمگردشگري، 

 طیــف بــا را خود خالق تجربۀ توانندمی گردشگران :ایشان معتقدند .پردازندمیردشگران گ دیدگاه از خالق گردشگري خالق در

 در ایــن دارنــد تــا بــه گردشگري نیز نیاز صنعت شاغلین این، بر عالوه. برسانند حداکثر به خالق گردشگري تجربیات از وسیعی

بیشــتر بداننــد، ریچــاردز و مــارکوز  ،یش دهنــد، نیــزرا افزا خالق تجربه درروند خالقیت سطح توانندمی کلیدي که عناصر مورد

گردشــگري  از فرمتــی یــا شــکل و عنــوان گردشگري خــالق اغلــب بــه :، معتقدند که"گردشگري خالق": در مطالعۀ ٢)2012(

مــوثري از  ارزیــابی شــناخت تــا را بهتــر خــالق گردشگري است که مفهوم مهم کنندیمهمچنین، بیان  .شودیمدیده  فرهنگی

طبقــه بنــدي انــواع گردشــگران خــالق در " ۀ): در مطالع2014ارائه نمود، تان و همکارانش ( آن عملی اهمیت و نظري موقعیت

 گردشگران از گروه هر براي که تعاملی خالق، عوامل گردشگران مختلف يهاگروه میان تفاوت ۀ، ضمن مطالع"گردشگري خالق

از  خــالق تجربــه از شــان برداشــت خالق و گردشگران انواع شناخت بهتر :و معتقدند که کنندیمنیز مطالعه  ،مهم هستند خالق

 ۀ): در مطالعــ1391. برنــدگی و نعمتــی (باشــدمیتجــارب فــردي،  فقــط کــل و نــه یــک عنوان به تجارب طریق بررسی ترکیب

در محــیط  يکاردســتامکان می دهــد بــا  ان، به گردشگرخالق گردشگري :، معتقدند"گردشگري خالق راهی به سوي توسعه"

گردشــگري  تعبیــر تــوانیمــ ،پیرامون خود و ادراك عمقی، عاطفی و عملی، اتمسفر مقصد را با ادراك همدالنه لمس نماید. لذا

و رویــدادها،  هــانییآشفاهی، هنرهــاي نمایشــی،  يهاسنتشامل  میراث ناملموس. کاربردپژوهشی را براي گردشگري خالق به 

گردشگري خالق همبستگی بسیاري دارد.  ت، جهان و صنایع دستی سنتی است که با مضامیندانش و تجربیات مرتبط با طبیع

احــدي نــژاد  .گردشــگر شــهروند را تعریــف نمــود ةیک شهروند قلمداد کرد و واژ ۀیک گردشگر را به مثاب توانیمبا توجه به آن 

عنــوان یکــی از را بــه ق در زمینــه گردشــگري فعالیت بازاریــابی خــال "بازاریابی خالق در جذب گردشگر" ۀ): در مطالع1392(

و توجه اکثر کشــورهاي  داکردهیپطی چند دهه اخیر اهمیت فراوانی  ، کهکندیمدر جهان مطرح  هاتیفعالو پویاترین  نیترمهم

ر هــاي شــهبررسی شاخص "تحت عنوان يامقاله)، در 1393لطفی زاده دهکردي و همکاران ( .جهان را به خود جلب کرده است

مطمــئن بــراي رســیدن بــه  يهــاراهگردشــگري یکــی از  ۀتوســع :به این نتیجه رسیدند که "گردشگري ۀخالق با رویکرد توسع

در پژوهشی  )،1393شفیعی و همکاران (شهرهاي خالق است و ایجاد شهرهاي خالق خود سبب توسعه گردشگري خواهد شد. 

اصــفهان  :بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه "رویکرد توسعه گردشــگري اصفهان به عنوان شهر خالق صنایع دستی با"تحت عنوان 

دســتی را داراســت. پیوســتن هاي تعریف شده توسط یونسکو توان مطرح شدن به عنوان یک شهر خالق صــنایعبراساس شاخص

آن بــه  فــرد از شــهر و متمــایز کــردنیک تصویر منحصــربه ۀنظیر ارائرهاي خالق یونسکو پیامدهاي مثبتی شهۀاصفهان به شبک

عنوان یک مقصد گردشگري خالق و رونق توأمان بازار گردشگري و صــنایع دســتی اصــفهان دارد، حــاجی نــوروزي و همکــاران 

گیري گردشگري خالق و شــهر خــالق بــا اســتفاده از هاي شکلها و ظرفیتبررسی پتانسیل")، در پژوهشی تحت عنوان 1393(

هــایی در زمینــه توســعه هــا و توانمنــدياین شهر داراي پتانسیل :یافتند که به این نتیجه دست "در شهر تبریز SWOTتکنیک 

تواند در جهت تحقق شهر خالق حرکت باشد.کریدور علم و فناوري و صنایع خالق میصنعت گردشگري و تحقق شهر خالق می

وسعه گردشگري شــهري بــا تحلیل نقش و جایگاه شهر خالق در ت")، در پژوهشی تحت عنوان 1394کنند. یوسفی و همکاران (

گردشــگري  ۀهــاي تحقــق شــهر خــالق در راســتاي توســعها و بسترزمینه :به این نتیجه دست یافتند که "رویکرد توسعه پایدار

هــاي فرهنگــی، نمــایش شهري در شهرهاي ایران فراهم است و با وجود سابقه تاریخی، هنري، فرهنگی، ظرفیت مذهبی، جاذبــه

اولویت بندي سرمایه گذاري در روســتاهاي  ")، در پژوهشی تحت عنوان1395( اعظمیانغفاري و  ده است.اندازي نشها، راهنامه

دمــآب و پــوده در  روستاهاي هدف گردشگري قورتان، اســفرجان، :به این نتیجه رسیده اند که "هدف گردشگري استان اصفهان

 ابیانــه، قهــی، اولویــت دوم شــامل روســتاهاي طــرق، ؛انــد دهخود اختصــاص داه را ب 1-4و به ترتیب رتبه اولویت اول قرار دارند

  .باشدمیلهرود، نیسیان، جاجا، خفر مشهد اردهال، سه، ک هسنیجه، هاردنگ،

                                                             
1 Tan et al 
2 Richards & Marcuse  
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  ادبیات تحقیق

اي از به عنوان زیرمجموعــه -(و در عین حال، گردشگري خالق به عنوان فرمی از گردشگري فرهنگی)- گردشگري فرهنگی

انجــام گرفتــه » اقتصــاد فرهنــگ در اروپــا« ۀبــر مبــانی مطالعــ ،این مهم،شود که بندي میابسته طبقهفرهنگ و صنایع خالق و

المللی مربوط به فرهنــگ و هاي بینبنديهاي مختلف مطرح شده در اروپا و سایر طبقه). این مطالعه، دیدگاهKEA, 2006است(

هــاي ســنتی هنــر و گذاري شده بر اســاس حــوزهنگی پایه) را در نظر گرفته و میان بخش فرهUNCTAD, 2010صنایع خالق (

  صنایع فرهنگی تمایز ایجاد کرده است.

 "روســتا". دالیلی براي این امر وجود دارد کــه چــرا باشدمیخالقیت جنبه اي از محیط هاي روستایی و حتی خود طبیعت 

  :؟ به فضایی خالق بدل شده است "شهر"در رقابت با 

 اي آنهایی تبدیل شده است که از شهر کناره گرفته اند.روستا به بهشتی خالق بر 

 هاي هنرمند روستایی و ایجاد موزه هــا که شاهد توسعه گروه( ؛ها مکانی براي دسته هاي خالق بوده است روستا مدت

 و مراکز مهارت روستایی جدید هستند).

  خود خالق است.طبیعت 

 وجود دارد.دي عوامل فضایی و رفتاري شهر و روستا، تفاوت زیا بین  

طــور کــه  همان هاي مناسبی فراهم نماید.تواند فرصتهاي منحصر به فرد، میها و جذابیتبا قابلیت ها، وجود روستابنابراین

 نیــز،) در مورد جنوب غرب انگلستان نشان دادند، نواحی روســتایی کــه گردشــگران را جــذب مــی کننــد 1994شاو و ویلیامز (

 :) مشخص کردند کــه2006براي جابه جا شدن کارآفرینان سبک زندگی باشند. ریچاردز و ویلیامز ( مکان هایی جذاب توانندمی

هــاي ایــن توســعه هــا را در و ریموند برخی تکاپو اکثر نمونه هاي موجود از گردشگري خالق در نواحی روستایی یافت می شوند

بزرگ ترین انگیزه براي توسعه خالق در منــاطق  ،بسیاري به نظر می رسد که در موارد دهد. -نواحی روستایی نیوزلند شرح می

جــایی رو بــه رشــد کارآفرینــان خــالق بــه ه . با این وجود، جا بــباشدمی روستایی نامالیمات و فقدان نسبی فرصت هاي اشتغال

رو بــه رشــد  ۀ، از طریــق توســع"بازتولیــد ســریالی"این مناطق اکنون با چــالش هــاي  :ین معناست کهه اب نیزنواحی روستایی 

(یا به آنها مهاجرت -طور که بیشتر افرادي که در نواحی روستایی زندگی می کنند  مواجه هستند. همان "گردشگري روستایی"

 :آنها اغلب به برخی اشکال محل اقامت در گردشــگري روســتایی (همچــون ؛به دنبال منابع درآمد جدید می باشند -می نمایند)

هزینه بازتولید سریالی محصوالت گردشــگري  هاي اربابی) روي می آورند. در اتحادیه اروپا،خانه یا 1هاخانه هاي روستایی، جایت

می شــود. بــا ایــن وجــود، اغلــب  تامین INTERREGو  LEADERروستایی همچون  ۀروستایی را یارانه هاي برنامه هاي توسع

ســیننو لینــدروث  -نی از کارآفرینی وجود دارد (سویســالونساز براي پشتیباهاي تجاري و سایر منابع توانمنداوقات فقدان شبکه

دربازاري که به طرز فزاینده اي رقابتی است، شرکت هاي گردشگري روســتایی هــم نیازمنــد متمــایز ســازي خودشــان  ).2007

لی ). منــابع طبیعــی اصــ1995هستند. متاسفانه، در اقتصاد نمادین مدرن، به نظر می رسد که طبیعت کــافی نیســت (پــریتس 

فضاي مصــرف روســتایی  ،نواحی روستایی یا طبیعت دست نخورده الزم است از طریق پدید آوردن داستان اضافه شوند. این امر

از راه حــل هــاي مشــکالت رو بــه رشــد  یکــی ).1993زیادي را در نیاز به انگیزش و مصرف کنندگان پدیــد مــی آورد (کــالك 

. در بریتانیا، آژانس هــاي توســعه روســتایی ایجــاد گردشــگري باشدمی قتوسعه محصوالت گردشگري خال ،گردشگري روستایی

روســتایی بخــش  ياحیــا(مهارت، جشنواره هاي هنري، کارگاه ها و کالس هاي آموزشی مخصوصــا موســیقی را ارتقــا داده انــد 

بــه عنــوان ابــزاري تجربیات خالق براي گردشــگران  ۀ) از توسع2005) (ریچاردز EUROTEX). پروژه یوروتکس (2006کامبریا 

اســتراتژي هــاي   ،و اکنــون اروپا طرفداري مــی کنــد ۀبراي تثبیت قیمت هاي منسوجات دست بافت در نواحی پیرامونی اتحادی

که ظاهرا اکثر مکان هاي شــهري  چیزي ).2004مشابهی در کشورهاي در حال توسعه همچون نامیبیا اعمال می شود (میتینن 

. قطعــا بــه نظــر مــی باشدمیایده بدبختی  -که خالقیت را در استراتژي هاي توسعه اعمال کنند -و روستایی را متحد می سازد

                                                             
 پانویس مترجم: خانه مبله براي تعطیالت به زبان فرانسه1



    5  اصفهان استان گردشگري هدف روستاهاي در خالق گردشگري تحقق بر رفتاري - محیطی عوامل تأثیر

کنند، محرومیت شهري انگیــزه اي بــراي اســتراتژي  -طور که مورد هاي هادرزفیلد، گلسکو و پیتزبورگ تصدیق می همان :رسد

هم به دالیلی مشــابه بــه خالقیــت روي مــی آورنــد. اما نواحی روستایی با جایگزین هاي اندك  هاي خالق رو به رشد می باشند

آورد که در شهر هاي بزرگ بــه کــار  -تولید شراب ریوخا در اسپانیا به تاکتیک هاي مشابه با آنهایی روي می ۀبراي مثال، منطق

ن بــراي تجربیــات فرانک گري و سانتیاگو کلیتراوا را دعوت می کنند تا امکاناتی نمادی :معماران بزرگی همچون ؛گرفته می شوند

 ،مربوط به شراب و گردشگري خالق ایجاد کنند. در شمال ایتالیا، روستاي ویگانال مکان خودش را پایین دره اي عمیق و بی نور

به مزیتی خالقانه تبدیل کرده است. با نصب آینه اي بزرگ بر روي دامنه کوه رو به رو، روستا نور خورشــید را ،در کوه هاي آلپ 

پدیــد  اي گردشــگري ابتکــاري ۀو در این فرایند جاذبــ دریافت می کند.وعی در روزهاي بی نور از نوامبر تا فوریه به صورت مصن

  آورده است.

 

  هاي گردشگري در کشورهاي مختلفمدل

سه متغیر منحصر به فرد بودن مکان گردشگري، هویت و در آن ) مدلی از گردشگري خالق ارائه دادند که 2019( ١چن و چوآن

-که تاثیر مســتقیم بــر ادراك خوشــایند گردشــگر مــی ؛آمد گردشگري خالق درنظر گرفته شدندابیت به عنوان فاکتور پیشجذ

به رضایت گردشگر، دلبستگی مکانی و وفــاداري  :ین ترتیب کهه اپیامدهایی خواهد داشت. ب ،گذارند و در مرحله بعد این ادراك

کــه از محــل گردشــگر  281نتــایج حاصــل از یــک نمونــه از . )1(شــکل واهــد شــدمنجر خ -(به عنوان فاکتور پیامد)-به مقصد 

 .اط مثبتی با جــذابیت درك شــده داشــتندارتب ،مدآتمام سه پیش :که دادگردشگري خالقانه در تایوان بازدید کرده بودند نشان 

عالوه بــر ایــن، رضــایت و وابســتگی بــه  .گذارندبه نوبه خود به طور مثبتی بر رضایت و وابستگی به مکان تأثیر می ،در حالی که

  .)Chen & Chou 2019( شوندمی مکان، باعث اثرگذاري بر وفاداري به مقصد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تایواندر  مدل گردشگري خالق  :)1(ل شک

  Chen & Chou 2019منبع: 
  

  

هــاي بــراي مشــارکت در فعالیت هاي گردشگرانانگیزه ،منطقه ماکائو چین انجام دادنددر در پژوهشی که  ٢ )2019ژان و سی (

میراث بومی، کیفیت خــدمات  :که دادندنتایج نشان . نمودندها را بعد از بازدید بررسی ها از اعتبار فعالیتدرك آننیز، خالقانه و 

دیــدار منــاظر جالــب، . )2(شکل شدندمحسوب میگردشگري خالق  ۀکننده کلیدي براي توسعو تجربه مشارکتی، عوامل تعیین

عــالوه بــر ایــن، درك گردشــگران از . بودندهاي خالقانه هاي اصلی مشارکت در فعالیت، انگیزهگذر از روزمرگیس اجتماعی، تما

  . )Zhang & Xie, 2019( حس مطلوبیت ظاهري و باطنی می باشددربرگیرنده  ،ها در زمینه گردشگري خالقانهفعالیت

  

                                                             
1 Chen & Chou 
2 Zhang & Xie 
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  چیندر  مدل گردشگري خالق :)2(شکل

  Zhang & Xie, 2019ع: منب 

  

  

مــرتبط بــا ، مــدلی کشــور مــالزي 3و کــدا 2ترنگــانوگردشگر در ایالــت هــاي  296 ۀبا مطالع )2016( ١علی و همکاران

روزمرگی، آرامش خــاطر،  زهاي گذر انامه تجربه گردشگري خالق داراي چهار بعد ب :نشان دادند کهگردشگري خالق، 

باشــد و منجــر بینی کننده خاطرات خوب و رضایت گردشگر میاین تجربه پیشو  )3(شکل باشدتعامل و یادگیري می

گردد. قصد رفتاري به بازدید مجدد گردشگر و توصیه به دیگران براي گردشگري از آن مکان اشاره به قصد رفتاري می

 . )Ali et al., 2016( دارد

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  مالزيدر  مدل گردشگري خالق :)3(شکل           

  Ali et al., 2016 بع:من

  

در تــایوان مــدلی از گردشــگري خــالق معرفــی  5در شهر سفالگري یینــگگردشگر  399بررسی ) با 2016( ٤هونگ و همکاران

و قصــد بازدیــد مجــدد در گردشــگري  یادمانــدنیخاطره به، گردشگري شناسایی روابط بین تجربیات خالقآن، هدف کردند که 

و قصد بازدید مجدد  یادماندنیخاطره بهروابط مثبت معناداري بین تجربیات خالقانه،  ةدهندشانن ،نتایج. )4(شکل خالقانه است

کامالً باعث اثرگذاري تجربیات خالقانه بر قصد بازدیــد مجــدد  ،یادماندنی از سفربه ة خاطرهسازي تأیید کرد که تحلیل مدل. بود

تــري بــراي قصــد بازدیــد مجــدد  مناســب ةکننــدبینی تواند پیشمی دنییادمانخاطره به :دهد کهاین مطالعه نشان می. شودمی

  .)Hung et al., 2016( باشد هاي خالقانهخصوصاً در مورد فعالیت

                                                             
1 Ali et al 
2 Terengganu 
3 Kedah 
4 Hung et al 
5 Yingge 
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  در تایوان مدل گردشگري خالق :)4(شکل

  Hung et al., 2016 منبع:

 
تاثیر فضــا بــر دلبســتگی مکــانی را طــی مــدلی ارائــه گردشگر جزیره باتام اندونزي،  455 ۀبا مطالع) 2020( ١عیسی و همکاران

در این مدل فاکتوري با عنوان فضا وجود دارد که داراي سه بعد (فضاي زیرساختی، بیرونی و فرهنگی) اســت و فــاکتور  نمودند.

). 5شــکلباشــد (هویت مکانی، وابستگی مکانی، نگرش عاطفی و پیوند اجتمــاعی) مــیدلبستگی مکانی) داراي چهار بعد (دوم (

و پیونــد با هویت مکــان  پایینیهمبستگی  اما ،، همبستگی باالیی با وابستگی به مکان داردي بیرونیفضاکه ها نشان دادند یافته

مربــوط بــه فــاکتور ابعــاد  و معنــادار نبــود، ســتگی مکــانیبدلبینی فرهنگی در پیش فضايعالوه بر این، . داشته استاجتماعی 

  .)Isa et al, 2020( دنکنبتی از قصد بازدید مجدد پشتیبانی میبه طور مثدلبستگی مکانی، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  در اندونزي مدل گردشگري :)5(شکل

  Isa et al, 2020  منبع:

  

  

گردشــگري پایــدار چهارگانه ساختاري بین رضایت گردشگري و ابعاد  ۀبه بررسی رابطاي، در مطالعه) 2020( ٢آسمالش و کومار

در مــدل ارائــه . المللی انتخاب شــدندگردشگر داخلی و بین 392براي این مطالعه، . )6(شکل پرداختند یاتیوپناحیه تیگراي در 

کننــده رضــایت گردشــگري بــوده بینی شترین پیفرهنگی، قوي-پایداري اجتماعی :نتایج نشان داد .چهار فرضیه تست شدشده 

کننــده بینــیمحیطی، پیشپایداري زیست ،اما. گذار بودا تأثیرهدرك گردشگران از ابعاد اقتصادي، بر رضایت آن ،همچنین. است

 شــدندمحســوب مــیگردشــگران فرهنگــی  وجــزدهندگان کــه اکثــر پاســخ ایــن دلیــل بــوداین امر تا حدي به  ه و بودن موثري

)Asmelash & Kumar, 2019(.  

  

                                                             
1 Isa et al 
2 Asmelash & Kumar 
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  مدل گردشگري در اتیوپی :)6(شکل

  Asmelash & Kumar, 2019 منبع:

  

  پژوهشو مدل فرضیات ، هامتغیر

  عامل رفتاري در گردشگري

-ســنجیده مــی "تعامل با گردشگران"و  "مشارکت روستایی"، "نشاط روستایی"، با متغیرهاي عامل رفتاريدر پژوهش حاضر، 

فعالیــت "، "جمعیت" :گردد، مفهومی نسبتاً گسترده است و در اثر سه ویژگی مهم مشخص مینشاط و سرزندگی روستاییشود. 

توانــد نشــاط روســتایی را حفــظ خصوص در گروه سنی جوان، مــیه . رشد جمعیت در نواحی روستایی ب"امکانات"و  "اقتصادي

روستا باشد. جمعیتی که داراي اشتغال پویا و مولد هستند و در محل سکونت خود امکانــات مناســبی  ةنماید و نویدي براي آیند

 بیتپــذیري و جــذا دهنــدة زیســتمدارس، محل اقامتی، مراکز بهداشتی و مخابراتی که نشان :در دسترس دارند. امکاناتی مانند

 ،کارکنــان یــا مربیــان گردشــگري :به این مفهــوم  اســت کــه تعامل در گردشگري خالق). Koomen, 2011محل سکونت است (

اوضــاع را  ،د و بتواننــد در شــرایط متفــاوتباشــن کــاراي با گردشگران برقرار نمایند و داراي تسلط و خبرگی در ارتباط دوستانه

روســتاییان از پدیــده گردشــگري در روســتا  :به این مفهوم است کــه مشارکت در گردشگري ).Ali et al, 2016مدیریت نمایند (

در حفــظ  ، هــا لحــاظ گــردد. همچنــینریزي گردشگري مورد سنجش قرار گیرند و نظــرات آندر امور برنامهو  استقبال نمایند

 ، گردشــگري ۀشان در توسع ط گردشگري روستایی (تاریخی، باستانی و ..) کوشا هستند و به این نتیجه برسند که مشارکتمحی

بــر ایــن  ).Rasoolimanesh et al, 2017رســند (روستا و افزایش درآمد خواهد گردید و به سطح زندگی بهتري می ۀمنجر به توسع

  شود:زیر مطرح می ۀفرضی ،اساس

  عامل رفتاري روستاییان در تحقق گردشگري خالق موثر است. :ل)او ۀفرضی

  محیطی در گردشگريعامل 

مورد ســنجش  "محیط کالبدي زیرساختی"و  "محیط طبیعی"، "محیط فرهنگی"در این پژوهش، عامل محیطی، با متغیرهاي 

 ،شــبانه زنــدگی ،محلــی هــايســنت فرهنگــی منطقــه، هايبه مفهوم جاذبهدر گردشگري خالق،  محیط فرهنگیگیرد. قرار می

). جامعه روستایی که کیفیت تعامل میزبــان و مهمــان مناســبی دارد، Isa et al, 2020( باشدمی دوستانه ی خونگرم با منشمردم

 & Asmelashآورد  (سبک زندگی محلی را حفظ نموده است و فرصت هاي تفریحی به دلیل وجود آثار فرهنگی را فــراهم مــی

Kumar, 2019( .ساحل، دریاچه، شــرایط آب و هــوایی، بیابــان، و کــوه  :هایی مانندبا ویژگیدر گردشگري خالق،  محیط طبیعی

گردشگر و کیفیت زنــدگی را  که رضایت گردد. اهمیت محیط طبیعی در گردشگري به عنوان عاملی نشان داده شدهتوصیف می

است. به عنوان مثال، آب و هواي محــیط  مجدد گردشگران دیدعامل مهمی در قصد باز محیط طبیعی ،همچنینکند. تعیین می
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اســپانیا، مراکــز در کشــورهاي اروپــایی ماننــد ). Kim et al., 2017( بر قصد بازدید گردشگران در فصول بارانی دارد زیاديتأثیر 

انــادا، خــدماتی مــرتبط شود. در ککنند که منجر به کاهش گردشگري میفصول بارانی تجربه میردشگري دامنۀ کاهشی را در گ

پایان، و شرایط اقلیمی و فعالیــتگردد که تاریخ شروع، ارائه میهاي تفریحی و نقشه کتابصورت ه با آب و هوا و محیط جوي ب

امکاناتی براي آسایش و تفریح براســاس محــیط گردشگران اثرگذارند. بنابراین،  رضایتدهند که بر هاي در دسترس را نشان می

 ,Li, Wen, Ying( مهــم هســتندگردشــگران ب جذابیت طبیعی، ماجراجویی، و سواحل زیبا) براي قصد بازدیــد (برحس طبیعی

محــل اقامــت، خریــد، ورزش و هاي دیــدنی، مکاندر گردشگري خالق، داراي مفاهیمی چون  محیط زیرساختی کالبدي ).2018

شود. این که از نظر گردشگر، آن مکــان کــم نظیــر، می در ارتباط با مکان اقامت، بحث هویت روستایی مطرح است. حمل و نقل

احســاس  در نهایــت، ستگی عاطفی پیدا نمایــد وب، نباشد و نسبت به آن دلبودچشم نواز و قابل مقایسه با دیگر اماکنی که دیده 

ماري، بــه معنــاي حس مطلوبیت ظاهري از دیدن مکان و مع ).Isa et al, 2020زیبایی معماري آن به وي دست دهد ( آرامشی از

هاي محلی و ساختار مناسبی باشد که منجر به حس مطلوبیت درونی گردشگر و ارتبــاط کامال داراي ویژگی ،مکان :این است که

در گردشــگري خــالق، محــیط  ،از دیدگاهی دیگــر ،همچنین ).Zhang & Xie, 2019(برقرارکردن با مکان و احساس لذت گردد 

طــرح مزیــر  فرضــیه ،بر ایــن مبنــا). Chen & Chou 2019( به فرد بودن، هویت و جذابیت است منحصر :کالبدي، داراي سه بعد

  :دشومی

  روستا در تحقق گردشگري خالق موثر است. محیطی عامل :)مود فرضیه

  

 تحقق گردشگري خالق (به عنوان متغیر وابسته)

د که در مورد فرد گردشگر چندین آیــتم محقــق رسهاي ذکر شده، گردشگري خالق زمانی به موفقیت میطبق مطالعات و مدل

و در  کسب کنــد رضایت احساس  سفر خود تجربه جدیدي کسب نماید. از روستا را داشته باشد. به مجدد سفر به تصمیم :گردد

اســاس بــر  ).Hung et al., 2016, Ali et al, 2016روســتا ســفر داشــته باشــند (که به آن  نماید نهایت به دوستان و اقوام توصیه

) است و متغیر رفتاري و محیطی( :پژوهش به صورت ذیل ترسیم گردید که ترکیبی از دو عامل مدل مفهومی ،ذکر شده مفاهیم

  .)7(شکل باشدتحقق گردشگري خالق می ،وابسته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مدل مفهومی تحقیق :)7(شکل

  منبع: نگارندگان

  محدوده و قلمرو پژوهشی:

دقیقه عــرض شــمالی خــط  27درجه و  34دقیقه تا  43درجه و  30کیلومتر مربع بین  106179استان اصفهان با مساحت 

ستان در مرکز دقیقه طول شرقی از نصف النهار گردنویچ قرار گرفته است. این ا 31درجه و  55دقیقه تا  36درجه و  49استوا و 

بخــش  48شهر،  106شهرستان،  23استان داراي این  1391بر اساس آخرین تقسیمات کشوري در سال ایران واقع شده است. 
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نفــر و  5120850برابر بــا  1395جمعیت استان اصفهان در سال  ).1391دهستان است (سالنامه آماري استان اصفهان،  126و 

به طور کلــی  .درصد اعالم شده و میزان تراکم جمعیت در هر کیلومتر است نفر است 0,97نرخ رشد جمعیت در استان اصفهان 

هاي زیاد از آب و هوایی متنوع برخوردار است. میزان بارندگی به طور متوسط در سال ستان اصفهان به دلیل وجود رودها و کوها

روســتاي هــدف  23تحقیــق،  ۀجامعــمیلیمتــر اســت.  120درصــد اســتان بارنــدگی کمتــر از  90میلیمتر است. در سطح  116

(ابیانه، مصر، گرمه، قورتان، خفــر، اســفرجان، بیاضــه و نشــلج) روستا  هشتاز ، نمونه تحقیقگردشگري استان اصفهان است که 

 ).8(شکل انتخاب گردید

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

   مورد مطالعهموقعیت روستاهاي هدف   :)8(شکل 

  منبع: نگارندگان

  

  تحقیق: شناسی روش

عــالوه بــر  ،ایــن پــژوهش در .باشــدیمــکــاربردي  ،تحلیلی و براساس هــدف -توصیفیاز نظر ماهیت و روش،،پژوهش حاضر

بوده است کــه نامه  ابزار اصلی پژوهش، پرسش .نامه استفاده شده است میدانی مانند پرسش يهاروش، از ياکتابخانه يهاروش

سازي از براي مدل تنظیم گردید.لیکرت از بسیار زیاد تا بسیار کم  يانهیگزدهی براساس طیف پنج ها و نمرهنحوه سنجش گویه

هــا در کار گرفتــه شــد و دادهه میانگین ب-kبندي استفاده گردید و براي تفکیک روستاهاي هدف، تحلیل خوشه Amosار نرم افز

گیــري در نمونــهکــه بــه روش ، بودنــدهدف استان اصــفهان  يروستاهاجامعه آماري گردشگران نمایش داده شد.  اسکاترنمودار 

 عیــتوزتصــادفی  صــورتبه هانامــه پرســش ) وKumar, 2019 Asmelash & ;Isa et al, 2020( شدندنفر انتخاب  192، ١دسترس

کــه  نــدباالتر بود 7/0از  باالتر CA(2(ب آلفاي کرونباخ یضرا  :نشان داد 1 نتایج سنجش اعتبار متغیرها در جدول شماره .گردید

 5/0به ترتیب باالي  (CR)اعتماد ترکیبی و قابلیت  (AVE)میانگین واریانس استخراج شده داد و قابلیت اعتبار متغیرها را نشان 

 کند.می قابل قبولکه روایی همگرایی متغیرها را  شدگزارش  8/0و 

 
 ) نتایج سنجش اعتبار متغیرها1جدول

  عامل  متغیرها AVE CR CA رفرنس

Koomen, 2011 78/0 91/0  92/0  نشاط روستایی  
 رفتاري

Rasoolimanesh et al, 2017 75/0 93/0 89/0  رکتمشا  

                                                             
1  convenience sampling method 
2. Cronbach's Alpha coefficients (CA) 



    11  اصفهان استان گردشگري هدف روستاهاي در خالق گردشگري تحقق بر رفتاري - محیطی عوامل تأثیر

Hung et al., 2016, Ali et al, 2016 71/0 91/0 83/0  تعامل 

Asmelash & Kumar, 2019 76/0 89/0 84/0 کالبدي زیرساختی 

 فرهنگی  Isa et al, 2020 79/0 83/0  82/0  محیطی

Kim et al., 2017-Li et al, 2018 77/0 85/0  83/0  طبیعی 

Hung et al., 2016, Ali et al, 2016 76/0 91/0  85/0  تحقق گردشگري  
ــــــر  متغی

 وابسته

  منبع: محاسبات تحقیق اخیر

  

  :هاي تحقیقیافته

هــا و وزن آیــتم بودنــداز میانگین خــوبی برخــوردار  رفتاري و محیطیمتغیرهاي مربوط به دو عامل  :هاي تحقیق نشان دادیافته

میــانگین  "نشــاط روســتایی"هاي مرتبط بــا متغیرهــاي آیتم قابل مشاهده است. 2گزارش گردید. نتایج در جدول  5/0باالتر از 

و  مشارکت در حفظ محــیط فرهنگــی زیست،مشارکت در حفظ محیط هاي، آیتم"متغیر مشارکت"باالتر از متوسط داشتند. در 

ودند. در متغیــر ها میانگین مناسبی را کسب نم، تمامی آیتم"متغیر تعامل"در  میانگین خوبی داشتند. ،ریزيمشارکت در برنامه

گردشــگران، از ســفر تجربــه خــوبی کســب  :این که ،و در نهایت وضعیت روستاهاي هدف قابل قبول بود.، "زیرساختی کالبدي"

 نمودند.خود داشتند و این روستاها را براي گردشگري به دوستان و اقوام توصیه می ةآیند ۀکردند و قصد سفر مجدد را در برنام

  

  متغیرهاي تحقیق و وزن آیتم ها آمار توصیفی) 2جدول

ها
م 

یت
 آ

ن
وز

ار 
عی

 م
ف

را
ح

ان
  

ن
گی

یان
م

  

  متغیرها  هاآیتم

ل
ام

ع
  

73/0 88/0 91/3 VA1:  نشاط در ارتباط بین روستاییان 

  نشاط روستایی

ي
ار

فت
ر

 

71/0 97/0 73/3 VA2: نشاط روستاییان حاصل از اشتغال مولد محلی 

76/0 93/0 92/3 VA3: صل از جمعیت سرزنده نشاط روستاییان حا 

53/0 53/0 01/4 PA1: مشارکت در حفظ محیط زیست روستا 

 مشارکت در حفظ محیط فرهنگی تاریخی :PA2 11/4 37/0 55/0  مشارکت 

58/0 31/0 68/3 PA3:  ریزي گردشگريمشارکت در برنامه 

83/0 97/0 84/3  IN1: روستا بومی دیده آموزش راهنمایان میزان 

 خبرگی و تسلط به کار راهنماي گردشگري :IN2  87/3 37/1 84/0  تعامل

73/0 01/1 63/3  IN1: توانایی مدیریت و کنترل اوضاع از سوي راهنما 

72/0 37/0 85/3 PE1: دسترسی به اماکن دیدنی 

 زیرساختی

 کالبدي 

 

ی
ط

حی
م

  

79/ 37/0 56/3 PE2: دسترسی به اماکن استراحتی 

83/0 44/0  63/3 PE3:  حمل و نقلجاده و به دسترسی 

74/0 46/1  91/3 PE4:  زیر ساخت هاي فراغتی و تفریحیمطلوبیت 

84/0 16/1 89/3 PE5: سیماي ظاهري و چشم نواز معماري و کالبدي 

88/0 18/1 72/3 PE6: امکانات ارتباطی و بهداشتی روستا 

77/0 10/1  45/3 CE1: خیهاي فرهنگی و تاریمکان 

 ، موسیقی و هنر محلیصنایع دستی : CE2 01/3  13/1 83/0 فرهنگی 

89/0 12/1  08/3 CE3: خونگرمی و مهماندوستی ساکنین محلی 

53/0 39/0  38/4 NE1 : طبیعت بکر 

 نظیر نسبت به مناطق دیگرانداز کمچشم :NE2 60/4 36/0 65/0 طبیعی

71/0 18/1  57/3 NE3: ماي اقلیم و جو منطقهبروشورهاي راهن  

69/0 37/0 84/3 CT1: تصمیم به سفر مجدد به روستا 

 تحقق گردشگر خالق
64/0 26/0 76/3 CT2:  بدست آوردن تجربه جدید 

76/0 11/0 09/4 CT3:  احساس رضایت از سفر 

77/0 42/0 88/3 CT4:  توصیه سفر به روستا به دیگر دوستان 

  رمنبع: محاسبات تحقیق اخی
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  نتایج مدل

 داشــت 05/0کمتــر از  ، معناداريرهاي مدلیمسبراي تمامی  p-value. همچنین، برازش مدل قابل قبول بود 3طبق جدول

فرضــیه تاییــد شــدند.  دوو  تاثیر مثبــت داشــتند) تحقق گردشگري خالق(تمامی متغیرها بر متغیر وابسته  ،بنابراین). 4(جدول

شتند و در مجمــوع اتاثیر بیشتري از متغیرهاي عامل رفتاري بر تحق گردشگري فعال د ،متغیرهاي عامل محیطی 9طبق شکل 

  د، متغیر وابسته را تبیین نمایند.درص72دو عامل توانستند 

  خالصه برازش مدل :)3( جدول

Baseline Comparisons  
RMSEA  GFI  CMIN/DF  

CFI TLI NFI 

912/0 945/0 913/0 042/0  972/0 871/2  

  منبع: محاسبات تحقیق اخیر

 

   نتایج مدل :)4(جدول 

 عامل مسیرها Estimate p-value نتیجه

  تحقق گردشگري نشاط روستایی  00/0 73/0 تایید 

 تحقق گردشگري مشارکت روستایی  0./00 66/0 تایید   رفتاري

 تحقق گردشگري تعامل  01/0 76/0 تایید 

 تحقق گردشگري محیط کالبدي  02/0 86/0 تایید 

 تحقق گردشگري محیط فرهنگی  04/0 79/0 تایید   محیطی

 تحقق گردشگري محیط طبیعی  02/0 81/0 تایید 

  منبع: محاسبات تحقیق اخیر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ق) نتایج مدل رفتاري محیطی در تحقق گردشگري خال9شکل

  نگارندگان :منبع

  

  ق) نتایج مدل رفتاري محیطی در تحقق گردشگري خال9شکل

  منبع: نگارندگان

  

  میانگین-kبندي نتایج خوشه

مقدار  :نشان دادتحلیل واریانس  آنالیزبندي شدند. ، خوشهمحیطیرفتاري و   عوامل، با توجه به روستاهاي هدف گردشگري

sig نمــایش داده  11در شــکل شــماره نمودار اســکاتر و  6بندي در جدول). نتایج خوشه5(جدول معنادار بوده است عوامل براي

ناحیــه روســتاهاي و (میانگین باالتر)  1در خوشه  "مصر، گرمه، قورتان و بیاضه" اقلیم گرم)دشتی (ناحیه روستاهاي شده است. 

 :نشــان داد نمــودار اســکاتر .)10(شــکل  قرارگرفتنــدتر) (میانگین پایین 2در خوشه  "ابیانه، اسفرجان، خفر و نشلج" کوهستانی
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 عامــلدرصــد  76 ایــن اســت کــه نمــاینگر) 2Rعیــین (. عدد ضریب تشودیم عامل رفتاريافزایش باعث  عامل محیطیافزایش 

  .وجود داردو رفتاري  محیطی عوامل خوبی بینهمبستگی شود و تبیین میمحیطی  عامل به سیلهرفتاري 

 نتایج تحلیل واریانس :)5(جدول

 
Cluster Error 

F Sig 
Mean Square df Mean Square df 

 000/0 621/60 4 161/2 6 801/66  رفتاريعامل 

 004/0 54/57 3 682/2 6 651/70 محیطیعامل 

  منبع: محاسبات تحقیق اخیر

  
  روستاهاي هدفبندي خوشهنتایج  :)6(جدول 

  خوشه
  مراکز خوشه

  روستا
  عامل محیطی  رفتاري عامل

 ، قورتانگرمه بیاضهمصر،   67/79  36/77  1

 ابیانه، اسفرجان، خفر، نشلج  15/68  11/69  2

  تحقیق اخیرمنبع: محاسبات 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  د مطالعهرخوشه بندي روستاهاي هدف مو :)10(شکل
  منبع: نگارندگان

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

  

  نمودار اسکاتر :)11(شکل                                                                

  نگارندگان منبع:
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  بحث

  تاثیر مثبت و معنادار داشته است. خالق بر تحقق گردشگري رفتاريعامل  :فرضیه اول)* 

بر گردشگري خالق، ایــن فرضــیه مبنــی بــر ) β=76/0(و تعامل  )β=66/0(، مشارکت )β=73/0( تاثیر متغیرهاي نشاطبا تایید 

اي کــه در نــواحی روســتایی در مطالعــهتاثیر مشارکت بر گردشگري گردد. اثرگذاري عامل رفتاري بر تحقق گردشگري تایید می

وســعه منطقــه مــوثر تبر  ،شان در گردشگريشارکتم نمایندکه روستاییان درك . اینکردمالزي صورت گرفت این یافته را تایید 

-تصــمیم فراینــد اتیــوپی در محلــی ساکنان مشارکت میزاندر تحقیقی مشابه، ) و یا Rasoolimanesh et al, 2017خواهد بود (

و ر تعامل مربیــان یتاث ،همچنین). Asmelash & Kumar, 2019منجر شده بود ( رضایت گردشگرانبه  ،گردشگر زمینه در گیري

) و تــایوان Ali et al., 2016در مــالزي (ق گردشگري اثرگذار بوده است. همچنان کــه قنیز بر تح با ساکنانراهنمایان گردشگري 

)Hung et al., 2016تسلط راهنماي گردشگري بر حرفه خود و توانایی او در مــدیریت و کنتــرل  :که ) نیز این یافته تایید گردید

جمعیتــی ویژگــی با  این که نشاط روستایی ،در  نهایت ردشگري خالق کامال تاثیرگذار بوده است.بر تجربیات گ ،امور گردشگران

گردد و این نتیجه همسو با دیگر مطالعات صــورت بر گردشگران میمثبت باعث سرزندگی و تاثیر رفتاري  ،جوان و اشتغالی مولد

  ).Koomen, 2011گرفته است (

  

  .تاثیر مثبت و معنادار داشته است خالقگردشگري  محیطی بر تحققعامل  :فرضیه دوم)* 

بر گردشگري خالق، این فرضــیه مبنــی بــر  )β=81/0(و طبیعی )β=79/0(، فرهنگی)β=86/0( با تایید تاثیر متغیرهاي کالبدي

در مطالعــات  تــاثیر محــیط کالبــدي و زیرســاختی بــر گردشــگريگــردد. اثرگذاري عامل محیطی بر تحقق گردشگري تایید می

آمد تحقق گردشگري خــالق اســت. بــه فضاي کالبدي، پیش :ختلفی به اثبات رسیده است. در تایوان، پژوهشگران بیان داشتندم

منحصر به فرد بودن، جذابیت و هویت بــه ادراك خوشــایند خــتم مــی گــردد و  مانندهایی فضاي کالبدي داراي ویژگیعبارتی، 

که در اندونزي صورت گرفت، این یافتــه حاصــل  ،اي دیگر). یا در مطالعهChen & Chou 2019باعث دلبستگی مکانی می گردد (

محیط زیرساختی (محل اسکان، حمل و نقل و ...) منجر به تصمیم مجدد گردشگر براي بازدید از آن منطقــه روســتایی  :شد که

هاي همسو با نتایج این تحقیــق وهشدر ارتباط با تاثیر محیط فرهنگی بر گردشگري خالق نیز پژ .)Isa et al, 2020( خواهد شد

میراث فرهنگــی  گردشگري مرتبط با تفریحی هايفرصت کیفیت :کنند کهاشاره می )Asmelash & Kumar )2019وجود دارد. 

فضــاي  :کــه ) نیز بیان داشــتندIsa et al )2020این نکته را  مهمان بر رضایت گردشگران موثر است. و و چگونگی تعامل میزبان

هاي محلی، زندگی شبانه و خونگرمی ساکنین) به پیوند اجتماعی روستایی و گردشگر منجر می گــردد و نتیجــه (سنتفرهنگی 

کامال مشخص است که محیط طبیعی و فضاي بکــر  ،و در نهایت سفرهاي مجدد گردشگر به آن منطقه روستایی خواهد بود. ،آن

منظــره  :کنند) تایید میZhang & Xie )2019طور که  همان اي دارد.ندهو چشم انداز زیبا، تاثیر شگرفی بر روح و جسم هر بین

  و چشم انداز بر حس مطلوبیت درونی گردشگر تاثیرگذار است.

 

  هاو پیشنهادگیري نتیجه

هــایی دو عامل رفتــاري و محیطــی داراي ویژگــی اگر در منطقه روستایی، :بیانگر این است کهپژوهش به طور خالصه، مدل 

یــن ه اتاثیر عامل محیطی بیشتر گــزارش شــده اســت. بــ ،شند، بر تحقق گردشگري خالق موثر خواهند بود. همچنینمناسب با

 خالقهاي خوبی براي تحقق گردشگر بینی کنندهکه توجه به محیط کالبدي و فرهنگی در کنار محیط بکر طبیعی پیش ممفهو

هاي رفتاري روستاییان در مشارکت، تعامل و نشاط در جذب و ژگینقش محیط رفتاري نیز برجسته است. وی ،خواهند بود. البته
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 بنــدي،  عامــلرضایت گردشگر تاثیر جدي دارد. نکته دیگري که باید به آن اشاره داشــت ایــن اســت کــه طبــق تحلیــل خوشــه

ســتاییان در ارتبــاط عامل محیطی، رفتار رو يبا افزایش و ارتقاو  درصد) 76( تاثیر زیادي بر عامل رفتاري داشته است، محیطی

 اســتان اصــفهان شــرقروســتاهاي ، در مربوط به متغیرهاي گردشــگر خــالقباالترین میانگین . یافته بودبا گردشگري نیز بهبود 

تواند پیــامی ج مییاین نتا گرمه بهترین شرایط را داشتند. ، بیاضه ومصرروستاهاي و ) گزارش گردید دشتی با اقلیم گرم(منطقه 

یزان روستایی باشد. الگوگیري از روستاهاي هدف و توجه به عامل محیطــی (خصوصــا کالبــدي زیرســاختی) باعــث ربراي برنامه

میــانگین مناســب مشــارکت  ،همچنــینخواهد شد رفتار روستاییان و در نتیجه نشاط و سرزندگی این جامعه بسیار بهبود یابــد. 

 ریــزيبرنامــه گردشــگري، توســعه بــا مرتبط هايگیريتصمیم د تا درتواند راهنمایی باشریزي گردشگر، میروستاییان در برنامه

 ،بنــابراین ؛بود درصد 72بینی مدل  با توجه به این که پیش نباشد. پایین به باال صورته ب صرفا و بیشتر مدنظر قرار گیرد جامع،

در مطالعــات آتــی،  :شــوداد مــیکــار گرفتــه نشــد و پیشــنهه حاضــر بــ ۀکه در مطالع باشندمیدرصد مربوط به متغیرهایی  28

ند، این نکته را مدنظر قرار دهند و بعد جدیدي بــه ابعــاد رفتــاري و محیطــی پژوهشگرانی که قصد تحقیق در این موضوع را دار

ریــزي و هاي متفاوت کشور براي گروهی از محققان که دغدغه برنامــهبررسی و تحلیل روستاها در اقلیم ،همچنین اضافه نمایند.

  رسد.گزاري دارند، مفید به نظر میسیاست
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