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چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری فرهنگی و اثرات آن در پایداری اقتصادی روستایی میباشد.
تحقیق حاضر از لحاظ روش توصیفی -تحلیلی و جهت جمعآوری دادهها و اطالعات از مطالعات کتابخانهای و میدانی استفاده شده است.
قلمرو مکانی این تحقیق روستاهای گردشگری استان زنجان میباشد .جامعه آماری تحقیق  220نفر از مسئوالن و کارشناسان اداره کل
میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان زنجان ،دانشجویان و خبرگان محلی در روستاهای دارای پتانسیل میباشد ،که با استفاده
از فرمول کوکران تعداد  131نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و ضریب آلفای
کرونباخ  0/73محاسبه گردید که بیانگر مطلوب بودن ابزار تحقیق است .جهت تجزیه و تحلیل دادهها و اطالعات از آمار توصیفی (میانگین
و انحراف معیار و واریانس) و استنباطی (تحلیل عاملی ،همبستگی و تحلیل مسیر) استفاده شده است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که،
بیشترین اثرات کلی گردشگری فرهنگی در پایداری اقتصاد روستایی مربوط به شاخص اشتغال با میزان ( )0/776و کمترین اثر کلی مربوط
به شاخص سرمایه با میزان ( )0/089میباشد .تأثیرات کلی به دست آمده حاکی از آن است که با گسترش گردشگری روستایی و
گردشگری فرهنگی بر میزان اشتغال روستاییان افزوده شده است و افزایش اشتغال ،افزایش درآمد و تولید و در نتیجه سرمایهگذاری را به
همراه داشته است .همچنین ،پیشنهاداتی مانند آموزش به گردشگران و جامعه محلی در رابطه با اهمیت میراث تاریخی و فرهنگی ،تشکیل
کار گروههای علمی و تخصصی مرکب از متخصصان بومی منطقه جهت تدوین برنامة راهبردی گردشگری فرهنگی ،تربیت نیرویی
متخصص بومی در زمینه گردشگری فرهنگی و بستر سازی جهت توسعه پژوهش در زمینه گردشگری فرهنگی و غیره آمده است.
واژههای کلیدی :فرهنگ ،گردشگری فرهنگی ،پایداری اقتصادی ،زنجان.
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بیان مسأله:
امروزه گردشگری به عنوان یک رویکرد اقتصادی پویا و دارای ویژگیهای بارز و منحصر به فرد ،به یکی از بزرگترین و
پرمنفعتترین صنایع در اقتصاد جهان تبدیل شده ( )UNWTO, 2015: 2و به عنوان بستری جهت ایجاد تغییرات اجتماعی و
اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شناخته میشود (.)Mohammadi yeganeh et al,2013,20 :WTO, 2009: 14
یکی از گونههای گردشگری« ،گردشگری فرهنگی» است ( .)Matei, 2015: 453گردشگری فرهنگی 1،یکی از قدیمیترین
اشکال سفر است و هنوز هم یکی از اصلیترین انواع گردشگری در بسیاری از نقاط جهان به شمار میرود (Hataminejad,
 )2015،16که توسط اتحادیه اورپا در دهه  1980مطرح شد ( .)Akbulut and Artvinli, 2011: 131به گزارش سازمان همکاری
اقتصادی توسعه ،گردشگری فرهنگی در سال  2009با  360میلیون گردشگر حدود  40درصد از سهم کل گرشگری بینالمللی
را به خود اختصاص داده است ( .)Institute of CABE, 2010: 1گردشگری فرهنگی دریچههای نوینی از شناخت ،توسعه و
پایداری را برای جوامع به همراه داشته است ( )Pourahmad et al,2012: 22و آن نوع از گردشگری را شامل میشود که افراد
صرفًا جهت بازدید از صنایع دستی ،موسیقی و رقصهای محلی و آشنایی با لباسهای سنتی و محلی هر یک از جوامع به سفر
میپردازند ( .)Rabiei et al,2013:23به عبارت دیگر ،گردشگری فرهنگی به عنوان یک نوع از گردشگری از نظر انگیزه به وضوح
متفاوت از سایر انواع گردشگری بوده و هدف اصلی آن گسترش دانش در زمینه کشف میراث هنری و یا معماری سرزمینهای
مختلف است ( .)Stratan et al, 2015: 117بنابراین میتوان گفت ،تفاوتهای موجود در سنت ،لباس ،صنایع دستی ،غذا،
موسیقی ،هنر ،معماری و امثال آن باعث شده فرهنگها و جوامع سازنده این فرهنگها تبدیل به کانون اصلی توجه گردشگران
شود ( .)Kamranifar et al,2016:28در واقع ،هر اثر مادی و غیرمادی که تببین کننده هویت تاریخی و فرهنگی جامعه
روستایی بوده و در قلمرو مناطق روستایی باشد ،در گردشگری فرهنگی قابل عرضه است.
یافتههای به دست آمده از تحقیقات در مورد قابلیتهای گردشگری فرهنگی ،نقش آن را به منزلهی یک عامل راهبردی در
توسعهی اقتصاد ملّی (منطقهای) و اشتغالزایی شدت بخشیده است ( )Bonet, 2007: 54و ادبیات تخصصی بسیاری از مطالعات
بینالمللی در این زمینه نشان داده است که ،بیشترین تأثیر گسترش گردشگری فرهنگی در زمینه رشد اقتصادی بوده است
( .)Richards, 1996; Ying and Zhou, 2007: 98در این بین ،کشور ما به دلیل وجود آثار باستانی ملی ،تمدنی ،تاریخی ،زیارتی
و  ...به عنوان یکی از مهدهای گردشگری فرهنگی ،از قابلیتهای بسیار باالیی برخوردار است (.)Pourahmad et al, 2012:22
به طوری که ،در ایران تاکنون  962اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است که  745اثر جزو آثار فرهنگی،
 188اثر جزو آثار طبیعی و  29اثر دیگر ترکیبی هستند .صنعت گردشگری در ایران ظرفیتهای بسیار باالیی برای رشد و
توسعه به ویژه در زمینة گردشگری فرهنگی دارد ،به طوریکه تا سال  2015میالدی  17اثر از این کشور به ثبت میراث
جهانی یونسکو رسیده است که تمامی آنها اثر فرهنگی هستند ( .)Ghasemi et al,2015:568طبیعی است که این غنا و استعداد
موجود میتواند جاذب بسیاری از گردشگران سراسر جهان به سوی ایران باشد (.)Zamani Farahani and Ghazali, 2011: 4
طبق آمار سازمان جهانی گردشگری 37 ،درصد گردشگری بینالمللی با انگیزۀ فرهنگی است و بهطور چشمگیری این فرایند در
حال افزایش است ( .)UNWTO, 2015سهم رو به افزایش گردشگران فرهنگی در جهان و موقعیت ایران از نظر گردشگری
میراث ،توجه ویژه به گردشگری فرهنگی در کشور و قابلیتهای پراکنده در نواحی روستایی و درك علمی از امکانات و
محدودیتها ،فرصتها و تهدیدهای آن را ضرورت میبخشد .هم اکنون بیش از  60هزار روستا در کشور وجود دارد که تعدادی
از آنها دارای پیشینة فرهنگی غنی و منحصربه فرد و آثار ارزشمند تاریخی هستند .متأسفانه به رغم غنا و تنوع فرهنگی اغلب
نواحی روستایی کشور ،تاکنون این گونه گردشگری در نواحی روستایی رشد مناسبی نداشته است .با توجه به این قابلیت نمی-
توان به شناخت ،حفظ و احیا ،و چگونگی استفاده و به کارگیری آن به عنوان محركهایی برای گردشگری روستایی و تنوع-
بخشی اقتصاد روستایی بیتفاوت بود (.)Ghasemi et al,2016:568
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استان زنجان  954روستای دارای سکنه دارد ،روستاهایی که هر یک برای خود دارای آثار و جاذبههای متنوع فرهنگی و
تاریخی و جاذبه گردشگری و فرهنگی خاصی دارند .تعدادی با طبیعت منحصر به فردشان ،تعدادی با آثار تاریخی ،گروهی با
آداب و رسوم خاص و بخشی نیز با شخصیتهای برجسته شان همچون سایر نواحی روستایی مستعد کشور قابلیت فراوانی در
زمینة گردشگری فرهنگی دارند .همچنین فضاهای روستایی استان زنجان به لحاظ ویژگیهای جغرافیایی ،فرهنگی و تمدنی
پتانسیلهای جذب گردشگر فرهنگی را دارا میباشد .در همین راستا هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل و عناصر مناسب در
گسترش گردشگری فرهنگی از دیدگان مسئولین و کارشناسان امر (علت انتخاب کارشناسان و مسئولین آشنایی کمتر مردم
محلی با عوامل گسترش و اثرات گرشگری فرهنگی در اقتصاد مناطق روستایی بوده است .بدین منوال تحقیق تحقیق در پی
پاسخگویی به سؤاالت زیر میباشد:
 -1مهمترین عامل گسترش گردشگری فرهنگی در مناطق روستایی استان زنجان کدامند؟
 -2توسعه و گسترش گردشگری فرهنگی در کدام یک از شاخصهای پایداری اقتصادی (درآمد ،اشتغال ،سرمایهگذاری و
 ).....از دیدگاه کارشناسان و مسئولین بیشترین تأثیر را داشته است؟
پیشینه نظری تحقیق:
مطابق نظر سازمان جهانی گردشگری ،فرهنگ «کلیتی پیچیده از ویژگیهای ممتاز روحی ،عقالنی و احساسی که یک
جامعه یا گروه اجتماعی را توصیف میکند» ( .)Richard, 2007: 212دیدگاههای جدیدتری نیز ادعا میکنند که فرهنگ به
سرمایهگذاری جمعی دانش ،تجربه ،باورها ،ارزشها ،گرایشها ،مفاهیم ،سلسله مراتب ،مذهب ،تصورات زمانی ،نقشها ،روابط
فضایی ،تصورات کلی از جهان و اشیاء و داراییهای مادی کسب شده توسط گروهی از مردم در طی نسلها از طریق تالش
فردی و گروهی اشاره میکند (.)Richards and William, 2010: 279
تعریفهای مربوط به گردشگری فرهنگی نیز در مدت سالهای زیادی ،نقطه مشاجره بین پژوهشگران و صاحبان اندیشه
در این حوزه بوده است (; )Timothy and Boyd, 2003; Poria et al. 2001: 1050; Garrod and Fyall, 2001: 64و تعریف
کلی پذیرفته شده از گردشگری فرهنگی ،به دلیل ماهیت پیچیده «فرهنگ» ،وجود ندارد و نمیتوان به وضوح مرزهای آن را
مشخص کرده و تعریف یکسانی از آن ارائه نمود ( .)Cevdet Altunel and Erkut, 2015: 2ولی تعاریف مختلف بسته به دیدگاه
نویسندگان یا پژوهشگران ارائه شده است .به عنوان مثال ،آدامز )1995(1گردشگری فرهنگی را یک نوع از سفر برای غنی-
سازی شخصی تعریف کرده است ( Foo, 1998; Hughes, 2002: 165; McKercher,2002: 30 ; Cevdet Altunel and Erkut,
 .)2015: 2از دیدگاه باچلیتنر ( ،)1999گردشگری فرهنگی از دو بعد تعریف میشود :در بعد مفهومی گردشگری فرهنگی،
حرکت انسانها برای جاذبههای فرهنگی و جدا شدن از مکان معمول سکونت با هدف به دست آوردن اطالعات و تجربه جدید
برای ارضای نیازهای فرهنگی ،تعریف شده است ( .)Pourahmad et al,2012:22از نظر فنی گردشگری فرهنگی ،حرکت انسان-
ها برای جاذبههای فرهنگی خاص همچون مکانهای میراث ،نشانههای زیباشناختی و فرهنگی ،هنرها و نمایشها ،که خارج از
مکان معمول سکونت قرار دارد را در بر می گیرد ( .)Bachleitner, 1999: 201که این دو بعد از گردشگری فرهنگی ،به
همزیستی بهتر و استمرار و ثبات و امنیت کمک میکند ( .)Pourahmad et al,2012:22در تعریفی دیگر ،گردشگری فرهنگی
را میتوان نوعی گردشگری برای آشنایی با میراث فرهنگی ،هنری ،آداب ،رسوم ،بناها و آثار تاریخی با اهداف آموزشی،
تحقیقاتی و پژوهشی دانست که سرزمین ایران با داشتن تمدن های گوناگون در چهار جهت جغرافیایی ،قر نهاست که گاهواره-
ی تمدنی عظیمی برای توسعهی گردشگری فرهنگی و جاذبهای به نام موزه است (.)Rezvani,2007, 19
گسترش گردشگری و بخصوص گردشگری فرهنگی در نقاط روستایی میتواند ،آثار مثبت بسیاری در زمینهها و ابعاد
مختلف اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته داشته باشد .به طوریکه ،گردشگری و به ویژه گردشگری فرهنگی ،میتواند
دریچههای نوینی از شناخت ،توسعه و پایداری را برای جوامع بوجود آورد ( ،)Pourahmad et al,2012:22موجب باال رفتن
1-Adams (1995),
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پتانسیلهای جوامع محلی برای توسعه ،افزایش مشارکت ساکنان در زمینة حفظ میراث فرهنگی (،)María et al, 2015: 107
بهبود معیشت مردم از طریق افزایش درآمد و اشتغال و تغییر آداب و رسوم محلی ( ،)Wineaster, 2014: 6مؤثر در تنوع مقاصد
گردشگری و بهبود تجربة جهانی گردشگری ( ،)Carvalho et al, 2014توزیع عادالنهتر مزایای توسعه در جوامع محلی ( Jarkko,
 ،)2014رونق صنایع دستی ( ،)Xu, 2014: 82توسعه فعالیتهای اقتصادی و تنوع فعالیتهای تولیدی مناطق روستایی،
{افزایش میزان سرمایهگذاری ،تولید در سطح روستا و در نهایت پایداری اقتصادی روستایی و توسعه پایدار روستایی در ابعاد
مختلف} میگردد (( .)Byrd et al, 2009: 645شکل شماره .)1

شکل  -1چهارچوب مفهومی تحقیق

همانطوری که اشاره شد ،گردشگری فرهنگی تأثیرات متفاوتی در اقتصاد روستایی دارد .بطوریکه طبق قطعنامه کنفرانس
چهارم شورای اروپا ،هلسینکی ،1996 ،در صورت گسترش گردشگری فرهنگی درآمد حاصل از فرهنگی گردشگری میتواند
بودجه قابل توجهی برای تعمیر و نگهداری و حفاظت از میراث فرهنگی فراهم نمایید ( .)Shishmanova, 2015:248همچنین،
گسترش و رونق گردشگری فرهنگی زمینه اخذ درآمدهای حاصل از دریافت مالیات ،تقویت زیرساخت اجتماعی و جذب ارز در
نواحی روستایی را فراهم میآورد .به باور کالرك رونق صنعت گردشگری در نواحی روستایی به توانمندسازی روستاییان ،تنوع-
بخشی به فعالیتهای اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید منجر میشود .در نهایت گردشگری روستایی و در کنار آن
گردشگری فرهنگی با ایجاد فرصتهای شغلی جدید ،ارتقای سطح زندگی روستاییان ،اصالح وضعیت عمومی منطقه ،رونق
کشاورزی ،رونق خدمات و کاالهای مصرفی ،توسعه و بهبود تجهیزات زیربنایی (جاده ،خطوط ارتباطی و سیستمهای حمل و
نقل) ،بهسازی محیطی ،باال بردن سطح آگاهی روستاییان ،ارتقای امکانات رفاهی ،بهداشتی و پزشکی و جز آن به توسعه
روستایی شتاب بیشتری میبخشد ) .)Shahipour and Mojtabazadeh, 2016: 629بنابراین میتوان گفت ،گردشگری فرهنگی
از طریق افزایش تولیدات روستایی ،بهرهوری ،ایجاد فرصتهای شغلی و درآمد ،تأمین نیازهای اساسی و ایجاد پیوند با دیگر
بخشهای اقتصادی ،نقشی بسیار مهم در توسعة روستایی و پایداری اقتصاد روستایی ایفا میکنند
با توجه به مطالب فوق میتوان گفت که ،گردشگری فرهنگی بخش مهمی از گردشگری یک کشور یا مناطق فرهنگی
است که ،تاریخ مردم ،آداب و سنن ،هنر ،ارزشها و سبک زندگی آنها در این مناطق جغرافیایی از مهمترین مؤلفههای آن
محسوب میشوند و آثار مثبت بسیاری در مناطق روستایی و پایداری اقتصاد روستای دارد .ولی با وجود اهمیت این نوع از
گردشگری مطالعات چندانی در این زمینه انجام نشده است و این موضوع در کشور ما که مهد تمدن و تاریخ مدون است جای
کار بسیاری دارد .در همین راستا جدول شماره  1به برخی از مطالعات داخلی و خارجی اشاره شده است.
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جدول  -1مطالعات انجام شده درخصوص گردشگری فرهنگی در نواحی روستایی
مولف و سال

عنوان

نتیجه پژوهش

Zare et al,2016

عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری فرهنگی با رویکرد
جذب گردشگران خارجی مورد شناسی :شهر یزد

نقش تمامی مؤلفهها در توسعه گردشگریفرهنگی بسیار ضروری
است؛ چرا که معنیداری تمام مؤلفهها بیش از  1/96است.

Ghasemi et
al,2015

شناسایی راهبردهای مطلوب توسعة گردشگری
فرهنگی در نواحی روستایی با تلفیق مدل های برنامه
ریزی راهبردی و شبکة عصبی مصنوعی

راهبردهای مطلوب برای توسعة گردشگری فرهنگی براساس مدل
 ،ANNراهبردهای محافظهکارانه و پس از آن راهبردهای تدافعی
هستند.

Pourahmad et
al,2012

اولویت سنجش راهبردهای توسعهی گردشگری
فرهنگی در منطقه ی الموت قزوین

بهترین نوع راهبرد برای وضعیت کنونی الموت ،تدوین راهبردهای
تنوع است که باید برای بهرهگیری از فرصتها در آینده انجام گیرد.

Rabiei et
al,2013,2

عوامل مؤثر بر گسترش جذب گردشگری فرهنگی
شهر کرمانشاه

توسعه گردشگری فرهنگی موجب سازماندهی منابع فرهنگی می-
شود.

Bhardwaj,
( )2015Shruti,

tourism and Cultural heritage
punjab development in

تعدد سایتهای میراث تاریخی ،تعدد مراکز زیارتی ،غنای هنری و
صنایع دستی منحصر به فرد دلیل برتری منطقه گردشگری پنجاب
شده است.

María et al
()2015

in Villavicencio Cultural Tourism
Colombia

گردشگری فرهنگی منجر به مشارکت ساکنان در زمینة حفظ
میراث فرهنگی شده است.

et al Jarkko,
()2014
)2014(Xu, et al

for opportunities new :Cultural tourism
diversifying
Botswana industry in the tourism
Cultural Tourism The Impact of
روستاییان در مواجهه با فرصتهای تقاضای گردشگری ،اقدام به
of Ethnic on the Innovation
نوآوری در تولیدات صنایع دستی مینمایند.
Dali, China Production in Handicraft
منبع :مطالعات کتابخانهای.1395 ،

گردشگری فرهنگی در بوتسوانا این قابلیت را دارد که به توزیع
عادالنه تر مزایای توسعه در جوامع محلی کمک نماید.

روش تحقیق:
روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی  -تحلیلی میباشد .تحقیقات توصیفی -تحلیلی عالوه بر تصویرسازی آنچه
هست به تشریح و تبیین دالیل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسأله و ابعاد آن میپردازد .جهت جمعآوری اطالعات از دو
روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده است .در این مسیر ،مطالعات اسنادی و کتابخانهای از منابع کتابخانهای اخذ و داده-
های میدانی به صورت پرسشنامه و مصاحبه و مشاهده جمعآوری گردید .قلمرو مکانی این تحقیق سکونتگاههای روستایی
دارای پتانسیل گردشگری استان زنجان است .طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال  1390این استان دارای  935روستای
دارای سکنه ،تعداد  380925نفر جمعیت روستایی و  106004خانوار روستایی میباشد .جهت شناخت عوامل مؤثر برگسترش
گردشگری فرهنگی از مطالعات اسنادی (بررسی مقاالت ،طرحهای پژوهشی ،کتابها و سایتهای مختلف درخصوص
گردشگری فرهنگی در مناطق روستایی استان زنجان) استفاده شد .سپس عوامل مؤثر در زمینه گردشگری فرهنگی به کمک
خبرگان و مسئوالن و کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان و همچنین دهیاران
روستاهای دارای پتانسیل گردشگری ،شناسایی و سؤال شدند .در مرحلة بعدی تعدیلهای الزم براساس استخراج مشترکات
انجام شد و عوامل نهایی شده به عنوان مهمترین عوامل در بهبود و تداوم توسعة گردشگری فرهنگی ،در قالب پرسشنامه تهیه
گردید .جامعه آماری تحقیق  220نفر از مسئوالن و کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان
زنجان ،فرمانداری و دهیاران و اعضای شورای اسالمی و همچنین خبرگان محلی (معلمان ،نخبهگان روستایی ،ریشسفیدان،
هیات امنا و انجمن مساجد و افراد دارای تحصیالت دانشگاهی) در روستاهای دارای پتانسیل (جدول  )2میباشند که با استفاده
از فرمول کوکران تعداد  131نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.
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جدول  -2روستاهای دارای مزیت نسبی و هدف گردشگری در استان زنجان
شهرستان

نام روستا

زنجان

وننق ،پاپایی ،الر ،سهرین ،ماریماری (در اولویت برنامهریزیهای گردشگری) ،شیالندر (در اولویت برنامهریزیهای گردشگری)،
شکورچی (در اولویت برنامهریزیهای گردشگری) ،قره اوغالنلو

ماهنشان

علم کندی(در اولویت برنامه ریزیهای گردشگری) ،خور جهان(در اولویت برنامه ریزیهای گردشگری) ،قزلوقزلو (در اولویت برنامهریزی-
های گردشگری) ،خندقلو ،ارزه خوران ،بهستان ،مادآباد،کلیسا

ایجرود

سفید کمر ،آرکوین ،خوئین(در اولویت برنامهریزیهای گردشگری) ،گالبر(در اولویت برنامهریزیهای گردشگری)،

ابهر

کلهخانه (در اولویت برنامهریزیهای گردشگری) ،درسجین (در اولویت برنامهریزیهای گردشگری) ،مرشون ،سروجهان ،قوهجین ،قروه
و خراسانلو

سلطانیه

ویر ،سنبل آباد

خرمدرعه

اردجین ،شویر ،سوکهریز (در اولویت برنامهریزیهای گردشگری) و الوندالوند (در اولویت برنامهریزیهای گردشگری)،

خدابنده

گوگجه ییالق ،زرندزرند ،قانلی ،محمودآباد ،دوتپه سفلی و آقاجری

طارم

شیت (در اولویت برنامهریزیهای گردشگری) ،گوهر (در اولویت برنامهریزیهای گردشگری) ،ده بهار (در اولویت برنامهریزیهای
گردشگری) و ولیدر (در اولویت برنامهریزیهای گردشگری)

جهت انتخاب نمونه آماری از روش سیستماتیک استفاده شده است .بهطوریکه ،به هر یک از  220نفر مسئول ،کارشناس،
دانشجویان ،هیات امنا ،دهیاران و غیره کدی داده شد و  220تقسیم بر  131شد که عدد  1/67بدست آمد .سپس بین  1تا 10
عدد  3بصورت تصادفی انتخاب شد و برای تعیین عدد بعدی نیز ،عدد اول ( یعنی )3را به اضافه عدد حاصل از فرمول (یعنی)2
شده است .سپس پرسشنامه در مورد عوامل موثر در گسترش گردشگری فرهنگی (جدول  )3و ابعاد پایدار اقتصادی (جدول )4
طراحی و در بین جامعه نمونه توزیع شد .پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شد و ضریب آلفای کرونباخ
 0/73محاسبه گردید که بیانگر مطلوب بودن ابزار تحقیق است .در نهایت جهت تحلیل دادههای اخذ شده از مطالعات میدانی و
نیز در مسیر پاسخگویی به فرضیات تدوین شده ،از نرم افزار  SPSSو از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار و واریانس) و
استنباطی (تحلیل عاملی ،همبستگی و تحلیل مسیر) استفاده شده است.
جدول  -3متغیرهای مؤثر در زمینه گسترش گردشگری فرهنگی
ردیف

متغیرها

گردشگری فرهنگی

 -X1وجود مکانهای تاریخی (گنبد سلطانیه ،آتشکده ها ،رختشوی خانه ،بازار ،عمارت ذوالفقاری و -X2 ،)...تنوع قومی -نژادی و تفاوتهای
فرهنگی اقوام مختلف در سطح استان و منطقه -X3 ،و جود شهرها و روستاهای تاریخی در زنجان با بافت و معماری تاریخی و فرهنگی خاص،
 -X4وجود مراکز ممتاز دانشگاهی  ،آشنایی با زبان های بین المللی و تحصیالت باال -X5 ،ف رهنگ سنتی غنی و دانش بومی مردم استان زنجان
به ویژه در زمنیه صنایع دستی،گیاهان دارویی و  -X6 ،...م یزان اهمیت بناها و چشم اندازهای مذهبی (مانند مقبره قیدار نبی ،امامزاده ها و
مساجد) -X7 ،ان جام مراسم های مختلف دینی ،مذهبی و اعتقادی (مانند دسته حسینیه اعظم و زینبیه اعظم و -X8 ،)...وجود موزه های
اجتماعی و فرهنگی متعدد و مختلف در زنجان -X9 ،ا ستفاده های آموزشی از مکانهای باستانی ،به ویژه مکانهای وقوع حوادث و رویدادهای
تاریخی - X10 ،ت بلیغات جهت معرفی فرهنگ و تاریخ استان و منطقه زنجان -X11 ،مشارکت جامعه بومی در احیای فرهنگ تاریخی و عرضه
صنایع دستی و آداب و رسوم به گردشگران -X12 ،همجواری با استان های همدان؛کردستان؛ آذربایجان شرقی؛ آدربایجان غربی؛ اردبیل؛ قزوین
و گیالن در جهت اشاعه فرهنگ و تاریخ زنجان -X13 ،دسترسی به مناطق دارای جاذبههای طبیعی (طارم ،ماهنشان و -X14 ،)...سرمایهگذاری
شرکت ها و موسسات خصوصی از مناطق و استانهای همجوار درجهت مرمت بناها و میراث فرهنگی -X15 ،سرمایه گذاری شرکتها و
موسسات خصوصی از مناطق و استان های همجوار در جهت توسعه اقامتگاهها و امکانات گردشگری -X16 ،توسعه اقتصادی روستاها و حفظ
هویت تاریخی آنها در اثر عرضه صنایع دستی و فرهنگ بومی -X17 ،توسعه راههای ارتباطی -X18 ،مرمت و باسازی آثار باستانی و جلوگیری
از تخریب آنها -X19 ،جلوگیری از عدم آسیبرساندن به بافت سنتی معماری روستاها -X20 ،ایجاد رشتههای دانشگاهی مرتبط با گردشگری
در استان -X21 ،برگزاری جشنها و جشنوارههای جدید در شهر زنجان مانند جشنواره آش و -X22 ،...برگزاری جشنهای مربوط به کشاورزی
و آداب و رسوم کهن کشاورزی -X23 ،افزایش اگاهی افراد بومی از مزایای وجود گردشگران در منطقه -X24 ،افزایش نیروهای آموزش دیده و
آگاه محلی -X25 ،شیوه رفتار و فرهنگ م قابله و میزبانی افراد ساکن استان نسبت به گردشگران -X26 ،اقامتگاهها یا مکانهای سکونتی برای
گردشگران
Pourahmad et al,2013 Source:؛  Taghvaei,2012؛ Shahipour and Mojtabazadeh2016
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جدول  -4متغیرها و شاخصهای پایداری اقتصادی
ابعاد

پایداری اقتصادی

شاخص

مؤلفه

اشتغال

ایجاد فرصتهای شغلی غیر کشاورزی ،افزایش زمینه های اشتغال در بخش صنعتی ،افزایش انگیزه جهت بهبود وضعیت کار و
فعالیت در سطح روستا ،افزایش میزان اشتغال در زمینه خدماتی

درآمد

افزایش میزان درآمد روستاییان ،افزایش قیمت اراضی کشاورزی در روستاها ،افزایش میزان قیمت کاالها و تولیدات محلی،
پایداری و افز ایش قیمت مسکن و زمین مسکونی در روستاها ،افزایش تنوع به منابع درآمدی روستاییان

سرمایه
گذاری
تولید

بهبود دسترسی روستائیان به خدمات مالی و اعتباری ،افزایش فرصتهای پس انداز خانوارها ،میزان سرمایه گذاری در مشاغل
سنتی توسط گردشگران ،افزایش میزان سرمایه گذاریهای غیر دولتی توسط مردم و گردشگران
تغییر نوع تولید برای فروش به گردشگران ،افزایش تولیدات کشاورزی در واحد سطح و جهت فروش ،افزایش تولید غذاهای
محلی و بومی روستا ،افزایش میزان تولید صنایع دستی ،توسعه و افزایش حجم مبادالت اقتصادی
Source:Farahani et al,2015

محدوده مورد مطالعه:

استان زنجان در شمال غربی کشور بین  10′و  47°تا  26′و  49°طول شرقی و  33′و  35°تا 15′و  37°عرض شمالی
قرار داشته و با هفت استان هم مرز میباشد ،این استان ،از شمال به استان اردبیل و گیالن ،از شرق به استان قزوین ،از جنوب
به استان همدان ،از جنوب غربی به استان کردستان ،از مغرب به استان آذربایجان غربی ،از شمال غرب به استان آذربایجان
شرقی محدود است (شکل  .)2این استان شامل هفت شهرستان به نامهای زنجان ،ابهر ،خدابنده ،خرمدره ،طارم ،ماهنشان،
ایجرود 19 ،شهر 15 ،بخش و  46دهستان می باشد (معاونت برنامهریزی استانداری زنجان.)24 :1387 ،

شکل  -2موقعیت جغرافیایی استان زنجان

یافتههای تحقیق:
از لحاظ جنسیت  65/9درصد پاسخگویان مرد و  34/1درصد زن 29/2 ،درصد مجرد و  70/8درصد متاهل و از نظر سطح
سواد بیشتر پاسخگویان ( )50/5دارای مدرك لیسانس بودند( .جدول شماره  .)5از لحاظ اقتصادی درآمد ماهانه  46/6درصد
پاسخگویان بین  7تا  10میلیون ریال دارای بیشترین فراوانی پاسخها بوده است.
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جدول  -5ویژگیهای فردی و اجتماعی و سطح سواد پاسخگویان
جنسیت
شرح
درصد

تحصیالت

تاهل

مرد

زن

مجرد

متاهل

دیپلم

فوق
دیپلم

لیسانس

ارشد

دکتری

65/9

34/1

29/2

70/8

4/1

8/9

50/5

25/2

11/3

محل سکونت
شرح
درصد

سن

زنجان

روستاها

سایر شهرها

شهرستانها

کمتر از 20

20-30

30-40

40-50

 50به
باال

25/2

39

32/5

3/3

3/3

30/2

34

30/9

1/6
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الف) عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری فرهنگی در مناطق روستایی استان زنجان:
برای تعیین ضرایب مؤلفههای مربوط به متغیرهای اثرگذار بر گسترش گردشگری فرهنگی ،استان زنجان از روش تحلیل
عاملی به روش اکتشافی استفاده شد .اولین مرحله این روش تشکیل ماتریس دادهها میباشد .در ادامه نتایج آماری حاصل از
اجرای مدل تحلیل عاملی بر اساس گویه های تحقیق انجام شده است .معیار  kmoو نتایج آزمون بارتلت نشان میدهد که معیار
 kmoبرابر با  0/723میباشد که تأیید کننده ی مدل تحلیل عاملی و بیانگر مناسب بودن آن برای پژوهش است( .جدول .)6
جدول  -6آزمون بارتلت در سطح معناداری
مجموعه مورد تحلیل

مقدار

مقدار بارتلت

عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری فرهنگی

0/735

2390/764

منبع :یافتههای تحقیق.1395،

درجه
آزادی
351
داری

سطح
معنی0
/000

در مرحله ی بعد برای دانستن ارتباط درونی بین متغیرها از ماتریس همبستگی استفاده شد که به دلیل حجم زیاد دادهها
در اینجا آورده نشده است .در مرحله ی سوم با استفاده از ماتریس عاملی ،عوامل مشترك و اهمیت نسبی هر یک از متغیرها
معلوم و سپس ب ردارهای ویژه برای تمامی مقادیر ویژه غیر صفر محاسبه گردید .در ادامه برای رسیدن به حالت مطلوب دوران
عاملها به روش واریماکس صورت گرفت .عاملهای استخراج شده بعد از دوران مجموع ًا  73/33درصد واریانس کل متغیرها را
تبیین میکنند؛ یعنی  73/33درصد از تغییرپذیری در هفت عامل اصلی توضیح داده شده است .بنابراین به طور معنیداری
میتوان پیچیدگی مجموعه ی متغیرها را با استفاده از این هشت عامل ،با از دست دادن فقط  26/67درصد از متغیرها کاهش
داد .البته باید به این نکته اشاره کرد که پس از چرخش واریماکس 1 ،متغیر به دلیل پایین بودن بار عاملی (کمتر از  )0/5و در
نتیجه نبودن همبستگی آنها با دیگر متغیرها ،از تحلیل حذف گردید( .جدول شماره .)7
جدول  -7بارهای عاملی اصلی و مقدار واریانس توضیح داده شده برای هر عامل بعد از دوران
ردیف

نام عامل

مقدار
ویژه

درصد
واریانس

درصد واریانس
تجمعی

1

وجود فرهنگی غنی ،جاذبه های تاریخی -مذهبی،
سرمایهگذاری و آگاهی اجتماعی و امکانات

5/87

21/75

21/75

2

تبلیغات و توسعه راههای ارتباطی

3/31

12/26

34/02

3

سرمایه گذاری ،بازسازی و رفتار ساکنان

2/41

8/94

42/96

4

تنوع قومی ،چشم اندازها و مراسمات مذهبی

2/39

8/87

51/83

5

آموزش و اداب و رسوم سنتی

2/29

8/48

60/32

6

وجود مراکز علمی و توسعه اقتصادی روستاها

2/08

7/71

68/03

منبع :یافتههای تحقیق.1395،

فصلنامه برنامهریزی منطقهای /سال  /8شماره  /29بهار 1397

87

همانطور که جدول شماره ( )8نشان میدهد ،در هریک از عاملهای ششگانه متغیرهای مختلفی بارگذاری شده است .به
طوریکه در عامل اول؛  11متغیر ،در عامل دوم؛  4متغیر ،در عامل سوم؛  3متغیر ،در عامل چهارم؛  3متغیر ،در عامل پنجم؛ 3
متغیر و در عامل ششم نیز  2متغیر بارگذاری شده و بارهای عاملی نیز اهمیت و میزان اثرگذاری هر متغیر را نشان میدهد.
همچنین ،نامگذاری عاملها هم بر اساس متغیرهای بارگذاری شده در هر عامل صورت گرفته است.
جدول  -8متغیرها و بار عاملی بارگذاری شده در عاملهای شش گانه
متغیرها

1

عامل ها

وجود مکانهای تاریخی در استان زنجان (گنبد سلطانیه ،بازار و )....

2

3

4

5

6

0/671
0/735

تنوع قومی -نژادی و تفاوتهای فرهنگی اقوام مختلف در سطح استان
وجود روستاهای تاریخی در زنجان با بافت و معماری تاریخی و خاص

0/707

وجود مراکز ممتاز دانشگاهی ،آشنایی با زبان های بین المللی و غیره
فرهنگ سنتی غنی و دانش بومی مردم استان زنجان به ویژه در زمنیه
صنایع دستی،گیاهان دارویی و ...

0/733

میزان اهمیت بناها و چشم اندازهای مذهبی

0/561

0/544

انجام مراسم های مختلف دینی ،مذهبی و اعتقادی (مانند دسته
حسینیه اعظم و زینبیه اعظم و)...

0/578

0/596

وجود موزه های اجتماعی و فرهنگی متعدد و مختلف در زنجان

0/686

استفاده های آموزشی از مکانهای باستانی ،به ویژه مکانهایی که جایگاه
اندیشمندان و بزرگان و محل وقوع حوادث و رویدادهای تاریخی

0/690

تبلیغات جهت معرفی فرهنگ و تاریخ استان و منطقه زنجان

0/781

همجواری با استانهای همدان؛کردستان؛ آذربایجان شرقی؛ آدربایجان
غربی؛ اردبیل؛ قزوین و گیالن در جهت اشاعه فرهنگ و تاریخ زنجان

0/771

دسترسی به مناطقی که جاذبه های طبیعی (طارم ،ماهنشان و)...

0/733

سرمایه گذاری شرکتها و موسسات خصوصی از مناطق و استانهای
همجوار درجهت مرمت بناها و میراث فرهنگی

0/569

سرمایهگذاری شرکتها و موسسات خصوصی از مناطق و استانهای
همجوار در جهت توسعه اقامتگاهها و امکانات گردشگری

0/567
0/568

توسعه اقتصادی و حفظ هویت آنها در اثر عرضه صنایع دستی و فرهنگ
توسعه راههای ارتباطی

0/887

جلوگیری از عدم آسیب رساندن به بافت سنتی معماری روستاها

0/807

0/639

مرمت و باسازی آثار باستانی و جلو گیری از تخریب آنها
ایجاد رشتههای دانشگاهی مرتبط با گردشگری در دانشگاه زنجان
برگزاری جشنها و جشنوارههای جدید مثل جشنواره آش و...

0/771
0/683
0/587

برگزاری جشنهای مربوط به کشاورزی و آداب و رسوم کهن
افزایش اگاهی افراد بومی از مزایای وجود گردشگران در منطقه

0/828

افزایش نیرو های آموزش دیده و آگاه محلی (بلد و راهنما)

0/885

شیوه رفتار و فرهنگ مقابله و میزبانی گردشگران از طرف مردم
افزایش اقامتگاهها یامکانهای سکونتی برای گردشگران

0/732
0/858
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بر این اساس ،یافتهها نشان میدهد مهمترین عامل رشد و توسعه گردشگری فرهنگی در نقاط روستایی استان زنجان
عامل «وجود فرهنگ غنی ،جاذبههای تاریخی -مذهبی ،سرمایهگذاری و افزایش آگاهی اجتماعی در زمینه گردشگری و افزایش
امکانات رفاهی و تفریحی و اقامتی» با مقدار ویژه  5/87میباشد .همچنین عواملی مانند برگزاری جشنها و جشنوارههای جدید
مثل جشنواره آش زنجان و  ،...افزایش نیروهای آموزش دیده و آگاه محلی (بلد و راهنما) ،وجود موزههای اجتماعی و فرهنگی
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متعدد و مختلف در زنجان ،دسترسی به مناطقی که جاذبههای طبیعی (طارم ،ماهنشان و )...و غیره بیشترین نقش را در رشد و
گسترش گردشگری فرهنگی در محدوده مورد مطالعه داشته است .عامل «وجود مراکز علمی و توسعه اقتصادی روستاها» با بار
عاملی  2/08کمترین تأثیر را در این زمینه داشته است .بر اساس یافتههای تحقیق حاضر ،وجود مراکز ممتاز دانشگاهی،
آشنایی با زبانهای بینالمللی ،تحصیالت باال ،توسعه اقتصادی روستاها و حفظ هویت تاریخی آنها در اثر عرضه صنایع دستی و
فرهنگ بومی تأثیر کمتری در زمینه جذب گردشگران فرهنگی داشته است.
ب) اثرات گردشگری فرهنگی در پایداری اقتصاد روستایی:
در ادامه تحقیق با استفاده از آزمون ناپارامتریک اسپیرمن ،همبستگی میان شاخصهای پایداری اقتصادی (درآمد ،اشتغال،
سرمایهگذاری ،تولید و خدمات) و شاخص گردشگری فرهنگی به دست آمد .برای معنادار بودن رابطه بین متغیرها از طریق
ضریب همبستگی اسپیرمن ،اگر سطح معناداری آزمون ( )sigکمتر از  5درصد باشد ،با  95درصد اطمینان میتوان رابطه دو
متغیر را ثابت نمود .همانطوری که جدول شماره ( )9نشان میدهد ،بین شاخصهای پایداری اقتصادی و گردشگری فرهنگی
در همه شاخصهای مورد بررسی در سطح آلفای  0/05رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد( .جدول .)9
جدول  -9سنجش میزان همبستگی بین گردشگری فرهنگی و پایداری اقتصاد روستایی
متغیر
گردشگری
فرهنگی

اشتغال
همبستگی اسپیرمن

*

0/372

درآمد
**

سرمایه

0/553

**

0/297

تولید
**

0/409

0.000
0.000
0.000
0/041
سطح معناداری
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
منبع :یافتههای تحقیق.1395،

خدمات
*

0/333

0.023

مدل برازش رگرسیونی عوامل تأثیرگذار در پایداری اقتصادی روستاییان در محدوده مورد مطالعه نشان داد که گسترش
گردشگری فرهنگی (0/896درصد) تأثیر مثبت در پایداری اقتصادی روستاییان استان زنجان طبق نظر کارشناسان و مسئولین
داشته است( .جدول شماره .)10
جدول  -10تحلیل واریانس عوامل تأثیرگذار در پایداری اقتصادی
اشتباه معیار

ضریب تعیین تصحیح شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی چندگانه

0/151

891

0/896

0/946

منبع :یافتههای تحقیق.1395،

با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه توأم ،عوامل و شاخصهای تأثیرگذار در پایداری اقتصادی روستاییان در محدوده
مورد مطالعه مشخص گردید .بر این اساس ،همه شاخصهای اشتغال ،تولید ،درآمد ،سرمایه و خدمات کامالً معنادار میباشد.
(جدول شماره .)11
جدول  -11تحلیل واریانس وجود رابطه خطی بین گردشگری فرهنگی و پایداری اقتصادی
مؤلفهها

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

اثر رگرسیونی

23/202

5

4/640

باقیمانده

2/698

108

0/023

کل

25/900

113

F
201/227

معناداری
0/000
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قضاوت در مورد سهم و نقش هریک از این متغیرها در تبیین متغیر وابسته با مقادیر بتا ( )Betaصورت میگیرد .زیرا این
مقادیر «استاندارد شده» بوده و امکان مقایسه و تعیین سهم نسبی هر یک از متغیرها را فراهم میسازد .با توجه به ضریب بتا،
شاخصهای اشتغال ( ،)0/572درآمد ( ،)0/349تولید ( ،)0/227سرمایه ( )0/089به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تأثیر را
در پایداری اقتصادی سکونتگاههای روستای استان زنجان داشتهاند( .جدول شماره .)12
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جدول  -12رابطه میان مؤلفههای پایداری اقتصادی و گردشگری فرهنگی
متغیرها

ضریب غیر استاندارد

ضریب استاندارد

T

سطح
معناداری
0/241

خطای استاندار

B

0/090

-0/106

-1/178

اشتغال

0/572

0/028

0/456

16/38

0/000

درآمد

0/349

0/035

0/297

8/59

0/000

تولید

0/227

0/024

0/211

8/84

0/000

سرمایه

0/089

0/033

0/079

2/38

0/019

BETA

عرض از مبدا

Durbin-Watson =2/09
** متغیر وابسته (پایداری اقتصادی)

منبع :یافتههای تحقیق.1395،

جهت بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم گردشگری فرهنگی در پایداری اقتصاد روستایی در محدوده مورد مطالعه از
آزمون تحلیل مسیر استفاده شد .برای انجام تحلیل مسیر ابتدا بین متغیر وابسته (پایداری اقتصادی) و متغیرهای مستقل (تنوع
اشتغال ،درآمد ،سرمایه ،تولید) رگرسیون گرفته شد و در بقیه مراحل هر یک از شاخصها که بیشترین ضریب بتا را داشتهاند
به عنوان متغیر وابسته و سایر عوامل متغیر مستقل فرض شدند .در شکل  3میزان و نوع تأثیر (مستقیم و غیر مستقیم) هریک
از متغیرهای مستقل و وابسته نشان داده شده است( .شکل شماره .)3

شکل  -3تحلیل مسیر اثرات گردشگری فرهنگی در پایداری اقتصاد روستایی  -منبع :یافته های تحقیق1395،

این مدل نشان میدهد که اثر مستقیم شاخص سرمایه بر پایداری اقتصادی روستاییان کمتر از ابعاد دیگر بوده و شاخص
اشتغال نیز بیشترین تأثیر مستقیم را داشته است .افزون بر این ،شاخص اشتغال بر همه شاخصها (درآمد ،سرمایه ،تولید) تأثیر
داشته و از طریق همه شاخصها به طور غیرمستقیم بر پایداری اقتصادی مؤثر بوده است .همچنین ،شاخص درآمد بر شاخص-
های سرمایه و تولید تأثیر مستقیم داشته و شاخص تولید هم بر شاخص سرمایه تأثیر مستقیم دارد و از طریق آن به طور غیر
مستقیم بر پایداری اقتصاد روستایی مؤثر بوده است .تأثیر کلی هر یک از ابعاد در جدول  13ارائه شده است( .جدول .)13
جدول  -13سنجش میزان اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها بر پایداری اقتصادی
متغیرها

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کلی

اولویت بندی

اشتغال

0/572

0/204

0/776

1

درآمد

0/349

0/093

0/442

2

سرمایه

0/227

0/014

0/241

3

تولید

0/089

-

0/089

4

منبع :یافته های تحقیق1395،
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بنابراین به طور کلی می توان گفت ،گردشگری فرهنگی در روستاهای هدف گردشگری استان زنجان تأثیرات متفاوتی در
زمینه پایداری اقتصادی داشته است .چنانچه مراجعه گردشگران در مسیرهای گردشگری موجب افزایش اشتغال در زمینههای
مختلف (چرچی ،دست فروشی ،تعویض روغنی ،مکانیکی ،سوپرمارکتهای مختلف در روستاهای مختلف ،غذا خوری سنتی،
مهمان سرا در چند مورد ،احداث پمپ بنزین ،سرایهداری ،نگهبانی ،حمل ونقل ،امداد جادهای ،کشاورزی و تولید محصول
جهت عرضه به گردشگران ،گسترش صنایع دستی و غیره) شده و افزایش اشتغال موجب افزایش درآمد ساکنان روستایی و در
نتیجه افزایش روند جریان سرمایهگذاری (شخصی و دولتی) ،افزایش تولیدات روستایی بخصوص در بخش کشاورزی به جهت
فروش به گردشگران و در نتیجه پایداری اجتماعی روستاها در این مناطق شده است .بر همین اساس این نوع گردشگری با
افزایش فرهنگ مردم از ابزارهای بوده جهت تحرك اقتصاد نواحی روستایی استان زنجان و قرار گرفتن آنان در مسیر توسعه
پایدار شده است.
نتیجهگیری:
تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر در گسترش گردشگری فرهنگی در مناطق روستایی استان زنجان و اثرات توسعه
و گسترش گردشگری فرهنگی در پایداری اقتصادی (درآمد ،اشتغال ،سرمایهگذاری و  ).....انجام شده است .نتایج حاصل نشان
میدهد ،مهم ترین عاملی که موجب رشد و توسعه گردشگری فرهنگی در نقاط روستایی استان زنجان شده است ،عامل «وجود
فرهنگ غنی ،جاذبههای تاریخی -مذهبی ،سرمایه گذاری و افزایش آگاهی اجتماعی در زمینه گردشگری و افزایش امکانات
رفاهی و تفریحی و اقامتی» با مقدار ویژه  5/87میباشد و همچنین عواملی مانند برگزاری جشنها و جشنوارههای جدید در
شهر زنجان مثل جشنواره آش و  ،...افزایش نیروهای آموزش دیده و آگاه محلی (بلد و راهنما) ،وجود موزههای اجتماعی و
فرهنگی متعدد و مختلف در زنجان ،دسترسی به مناطقی که جاذبههای طبیعی (طارم ،ماهنشان و )...و غیره بیشترین نقش را
در رشد و گسترش گردشگری فرهنگی در محدوده مورد مطالعه داشته است .همچنین عامل «وجود مراکز علمی و توسعه
اقتصادی روستاها» با بار عاملی  2/08کمترین تأثیر را در این زمینه داشته است .به طوری که به اعتقاد مسئولین و صاحب-
نظران و یافتههای تحقیق حاضر ،وجود مراکز ممتاز دانشگاهی ،آشنایی با زبانهای بین المللی و تحصیالت باال و توسعه
اقتصادی روستاها و حفظ هویت تاریخی آنها در اثر عرضه صنایع دستی و فرهنگ بومی تأثیر کمتری در زمینه جذب
گردشگران فرهنگی داشته است .همچنین بین شاخصهای پایداری اقتصادی (اشتغال ،درآمد ،سرمایه گذاری و تولید) و
گردشگری فرهنگی در همه شاخصهای مورد بررسی در سطح آلفای  0/05رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد .به طور کلی می-
توان گفت که گردشگری فرهنگی در محدوده مورد مطالعه موجب باال رفتن پتانسیلهای جوامع محلی برای توسعه زمینههای
اشتغال و کارآفرینی ،افزایش مشارکت ساکنان در زمینة حفظ میراث فرهنگی ،بهبود معیشت مردم از طریق افزایش درآمد و
اشتغال و تغییر آداب و رسوم محلی ،رونق صنایع دستی استان ،توسعه فعالیتهای اقتصادی و تنوع فعالیتهای تولیدی مناطق
روستایی گردیده است .در انتها می توان نتایج تحقیق حاضر را به نتایج برخی تحقیقات که پیشینه تحقیق بدان اشاره شده است
مورد مقایسه قرار داد .بهطوریکه ،نتایج تحقیق حاضر با نتاج تحقیقات )Pourahmad ،hasemi et al,2015, Zare et al,( 2016
) ، Bhardwaj, Shruti, (2015) ، Rabiei et(,2013) ،et al,(2012در زمینه عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری فرهنگی ،با تحقیق
در زمینه همخوانی دارد و با نتایج تحقیقات ) Jarkko et al (2014) ،María et al (2015و ) Xu, et al (2014در زمینه تأثیرات
مختلف اقتصادی گردشگری فرهنگی در مناطق روستایی در یک راستا قرار دارد.
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