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 نقش مناسبات شهرو روستا در توسعه گردشگری روستایی 
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چکیده

یهاوجریانهایروستاییدارد.شهرهامرکزانباشتسرمایهمناسباتشهروروستاتاثیراتفراوانیبرسکونتگاه

بهمیفضاییهستند.همچنینروستاهادرمقابلبهعنوانمراکزگردشگریبرایساکنانشهریبهشمار روند.

هایمحیطیروستاییاستکهشکوفاییاقتصادیرانیزصورتیکهگردشگریفرصتیبرایبهرهمندیازتوان

روشتوصیفی اینتحقیقبا دارد. بههمراه دراینبررسیبرمبنای–برایروستاها است. تحلیلیانجامشده

است.619روشکوکران بررسیانتخابشده اثرگذارینمونه جهتشناساییابعاد و تحلیلروابطمتغیرها

است. شده استفاده تحلیلمسیر برگردشگریروستاییازمدلساختاریو نتایجمدلمناسباتشهروروستا

ایجادشغلوتحول،یدومهاافزایشمناسباتشهروروستاباعثگسترشخانهدهدکهمیتحلیلمسیرنشان

رضایتمندیروستاییاننقشمؤثریدارد.ودرافزایشهایروستاییشدهاقتصادیدرسکونتگاه

اقتصادیواژگان کلیدی: تحول طبیعیتوان، های دومهاخانه، ی روستا، و شهر مناسبات گردشگری،

روستایی.
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 مه مقد

 در تغییراتی،آنها نفوذ حوزه در روستاییواقع نقاط با شهرها بین فضایی روابط طورکلی به

کندمیایجاد روستایی یهاعرصه در کالبدی نیز و اقتصادی،کارکردی،جمعیتی ساختارهای

)ظاهری سکونتگاه6830:620، زیست(. تنگناهای و شهرها رشد راستای در شهری های

زگسترشکالبدیوتزایدوسایلنقلیهنیازمندفضاهایمکملجهتاوقاتمحیطیحاصلها

هایطبیعیمتنوعبهترینهایروستاییباتوجهبهتوانفراغتهستند.دراینارتباطسکونتگاه

شوند.بهصورتیکهمیگزینهبهمنظورمکانگردشگریواوقاتفراغتشهرنشینانمحسوب

را در ازفضایروستاییشکلمناسباتشهروروستا درگسترشمیستایاستفاده گیردکه

گردشگریدرنواحیروستاییبسیارچشمگیراست.گردشگریبهویژهگردشگریروستایی

بهعنوانفعالیتیاقتصادیباظرفیتباالازروندروبهرشدیبرخورداربودهوازسویدیگر

تمدنوفرهنگیک،یاقتصادهاحفظسرچشمهروستاکهتداومزندگیافراددرآنبهمنزله

دارد. گردشگری در مهمی استجایگاه استمطرح تحولجامعه در اهمیتگردشگری

سکونتگاه اقتصادی و زیراگردشگریاجتماعی است. مطرح بسیار روستایی  از یکی های

 نام ئینامر صادرات را آن اقتصاددانان که است حاضر عصر اقتصادی هایفعالیت پویاترین

(.6831:630،همکاران و کنند)عابسیمییاد پایدار توسعه رکن عنوان به آن از و نهادهاند

یهادراینراستاگردشگریروستاییباعثشکوفاییورونقاقتصادوایجادتنوعدرشغل

تجاریوصنعتی ،6شود)الیوتمیافزایشدرآمدوتحولتوسعهاقتصادیجوامعروستایی،

برایناساسروستاهاوساکنانآنازدوجهتباصنعتگردشگریدرارتباط6332:1 . )

محیط یکیاینکه اماکنتفریحیمحلمناسبیبرایهاهستند و فضاها عنوان یروستاییبه

آیندودیگراینکهتولیداتآنهااعمازمیگذراناوقاتفراغتگردشگرانداخلیبهشمار

اقتصادمعیشتیآنهاموادخوراکیوصنایع به اینراه واز دستیبهگردشگرانعرضهشده

قابلیتشود.میکمک هایفراوانومتنوعشهرستانچنارانبهعنوانیکیازشهرستانهایبا

باشد.زیرامیبهترینزمانبرایگردشگریتابستانطبیعیدرغربشهرمشهدواقعشدهاست.

کوهپایه در واقع هاروستاهای مطلوبی بهبینالود توجه با و هستند دارا را هوا و آب ترین

                                                                                                                                                                                 

1. Eiliott. 
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نقلیهشخصیوعمومیوجود وسیله بهآسانیبا نیز کالنشهرمشهدامکانتردد مجاورتبا

اندکباعثاقبالگردشگرانبهروستاهایاینشهرستانشدهدارد.بهطوریکهمسافتتردد

گردشگر روند از نیز روستاها دیگر سوی تأثیراتمثبتیاست.از کهمیی تواندمیپذیرند

به روستاهاییکه در که نیازهایمتفاوتیدارند گردشگران سازد. دگرگون را آنها اقتصاد

شودکهدرایجادمیشودخدماتیبرایارایهبهشهروندانایجادمیعنوانخانهدومانتخاب

مناسباتسوالاساسیپژوشغلوافزایشدرآمدروستاییاننقشدارد. هشعبارتاستاز:

 شهروروستاچهتأثیریدرگسترشگردشگریروستاییدارد؟



   مبانی نظری

یگوناگونیدررابطهبامناسباتشهروروستاذکرشدهاست.دراینارتباطدونظریههانظریه

 درراستایتأثیرمناسباتشهروروستابرتوسعهگردشگریروستاییذکرشدهاست.



 ی فضاییها نظریه وابستگی

روابطدر این نقشسازنده و روستا و شهر برروابطمتقابل تأکید خود نظریه در راندینلی

توسعه امر در اصلی پایگاه مناسباتفضایی و روابط این او نظر از دارد. روستایی اقتصاد

 است اهمیت دارای روستایی نواحی در شهری راستاگسترشکارکردهای کهاست.دراین

(.گردشگریدراینراستانقش6822:13،بتواندباعثرشدنواحیروستاییگردد)زبردست

  هایشغلیمتنوعدرنواحیروستاییاست.مهمیدارد.بهصورتیکهعاملگسترشفرصت

 

 پیرامون -نظریه مرکز

بر مرکز روس–اساسنظریه و باعثمناسباتشهر مختلفی فریدمنعوامل جان تاپیرامون

مدرنیزاسیونمی اثر از: عبارتند عوامل این شود. خلق، با که پیوند: روستاهانوآوریاثر ها

ببرندمی بهره وروستا مناسباتشهر از توانند باعثتنوع، که تولیدی: اثر تخصصورشد،

براساسایننظریهمناسبات (.DHV،6826:13-13شود)مهندسانمشاورمیاقتصادیدرناحیه
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بهطوریکهگردشگریحاصلازوروستانقشموثریدرتحولناحیهوپیراموندارد.شهر

  هایخدماتیومشاغلجدیداست.اینمناسباتعاملتغییراتموثردرناحیهمانندفعالیت

 

 رویکرد پایداری

،توسدعهروسدتاییزمیندهدرگذشدتهکالسدیکیهداراهبدردازبسیاریناپایداریوناکارآمدی

راهبردهدایجدایگزینراجدیدییهاراهبردتاداشتآنبررااندرکاراندستوریزانرنامهب

کننددگذشته بعددبده6320دهدهازپایددارتوسدعهنظریدهشددنمطدرحبداروایدناز، توسدعه،

دواموممکنراهبردهایازیکیعنوانبهنیزگردشگری مناطقازبسیاریدرتوسعهبرایقابل

جایگزینیکیعنوانبهشایدوتاییروسودور توسدعهالزاماتسازیپیادهبرایمناسبیهااز

،اشدتغالایجدادچندینهموروستایینواحیاقتصادواجتماع،محیطزیستپایداریودارپای

روسدتاییندواحیدراقتصدادیمندافعوهاساختزیربهبود،خصوصیوگذاریدولتیسرمایه

(.رویکردپایدارینسبتبهگردشگریروستاییتوسطبسدیاری6833:1،مطرحشد)افتخاری

ازمحققانکهبیشترنگرانحفظاقتصادومحیطزیستهستندپذیرفتهشددهاسدت.اجتماعدات

درتوانندبدونساختاراقتصادیمتنوعبهلحداظاقتصدادیپایددارباشدند.میروستاییبهندرت

هدایاقتصدادیبدهتوسدعهداشتغالومتندوعسدازیفعالیدتحالیکهگردشگریروستاییباایجا

بهایدنترتیدبتوسدعهروسدتاییپایدداربایددگردشدگریرابدهکند.میروستاییپایدارکمک

یتوسدعهفرایندد(.در6832:613،عنوانحلقهایاززنجیدرهسیاسدتگذاریدرنظدربگیرد)رضدوانی

منداطقدرکشدورهاطبیعدیمندابعبیشدتربودناربرخورددلیلبهپایداریمهمموضوعروستایی

جهدتدرتعدادلوتدوازنینقطه،روستاییپایداریتوسعه.استاهمیتحائزبسیارروستایی

محیطدیابعدادازیدکهردرتوسعهاهدافتحقق روسدتاییندواحیدراقتصدادیواجتمداعی،

محیطدیواقتصدادی،فرهنگدی،یاجتمداعپایددارتغییدرفرایندد،روستاییپایداریتوسعه.است

بهبودی)شودمیمطرحروستاییجوامعمدتبلندرفاهافزایشبرایکهاست بدهو(93:6833،

چنددنقشباکهرودمیشماربهروستاییمناطقپایداریتوسعهدرمهموموثرراهبردیعنوان

واقعموثرتواندیمروستاییجوامعاجتماعیواقتصادیمشکالتحلبرایخویشکارکردی

شداملراروسدتاییگردشدگرییتوسدعهاساسدیدراینراستااهدداف(.6830،شارپلی)گردد
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زادرآمددیهافرصتایجادوزاییاشتغالدرگردشگریبخشسهمافزایش:قبیلازمواردی

سدهمافدزایشجامعده؛یهداارزشبدهتوجدهبافرهنگیارتباطاتیتوسعهروستایی؛نواحیدر

فرهنگدیپایداریتوسعهبهکمکوارزشخالصدرآمدایجاددرروستاییگردشگریخشب

توسدعهپایدداریهدارویدهاتخاذوجامعهیهاارزشبهنهادنارجبامحیطیزیستواجتماعید

.(6838،قادری)دانست

 

 اهمیت و تأثیرات گردشگری روستایی

اهمیتز حاضر مناطقروستاییدرحال ابزاریبرایرفاهگردشگریدر استو یادییافته

(.6839:119،)نجارزادهونعمتاللهیشودمیجوامعمحلیمحسوب

یهافرهنگوسرزمینباظرفیت،انسان،گردشگریروستاییدربرگیرندهجریانیازسرمایه

گردشگریوفراغتوکنشمتقابلمیانآنهاستکهدرفضاهایجغرافیاییآثارمختلفیبر

مدهایمختلفواگردشگریدرنواحیروستاییآثاروپی(.6،1001:2نهد)بریدنهانمیایج

اینآثار آگاهیاز که دارد همراه به راستایتوسعهمیمتفاوتیرا ریزاندر برنامه به تواند

نماید کمکمؤثری گردشگری بدریپایدار و رونیزی )اکبریان عبارت6831:12، به .)

وطبیعییهاجاذبهوزیستمحیطباکهتعامالتیوپیوندهابواسطهستاییرودیگرگردشگری

-محیطدرخودازمنفیومثبتابعاددرتوجهیپیامدهایقابل،کندمیقراربرمحلیجوامع

گذاردمیجایبرطبیعیوانسانیهای مدهاپیااینجملهاز. گردشگریبررواجتأثیرات،

وباختر)استمحلیجوامعپایداری یاری ،6839 توجه(.616: روستایی گردشگری زیرا

بهخودجلبکردهاستوهاسازمان،هادولت نقشمهمییغیردولتیوفعاالناقتصادیرا

کند)چینمییاقتصادیوکمکبهافزایشدرآمدجوامعمحلیایفاهادهیفعالیتدرجهت

همکاران 1و ،1061 صنعتگردشگر(.81: طوریکه بخشبه یکفرصتدر عنوان یبه

هایدرسالدراینراستا(.8،1068:1هایروستاییمطرحاست)ازیودوجیخدماتسکونتگاه

بهبودروابطبینیبیشتریدرراستایارزشهااخیرتالش گذارینواحیروستاییبهمنظور

                                                                                                                                                                                 

1  . Briedenhann. 

2  . Chin et al. 

3. Ezeuduji.  
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اینمورد گاههایسنتیدرتواندباعثتغییردیدمیشهرونواحیروستاییانجامشدهاست.

بهصورتیکهگردشگریبه(.1002:8،)آنتوسووارابطهبامفهومگردشگریروستاییشود

ماهیتیچندبعدیمیعنوانگذرگاهتوسعهیپایداریتلقی با برتامیننیاز،شودکه عالوه

گردشگران ایدرسیستمجامعهیمیزبان، ،وهمکاران6شود.)دایرمیباعثتغییراتعمده

یگردشگریهاینواحیروستایییکیازمهمترینانگیزههادراینارتباطجاذبه(.12:1003

همکاران محمودیو است) ،6831 و(.11: دلیلرشد به یکسو از گذشته دهه طیچند

توسعهگردشگریدرفضاهایگوناگونجغرافیاییوازجملهنواحیروستاییوازسویدیگر

پیضعفساختارها بخشیاقتصادیبسیاریازسکونتگاهدر هایروستاییاغلبمبتنیبر

درزمینه نیازهایزیستیجمعیتروستاییبهویزه یشغلیوهاکشاورزیدرپاسخگوییبه

یفعالیتیبرایمتنوعهاگردشگریروستاییبهعنوانیکیازبرجستهترینبخش،درآمدزایی

موردتوجهاندیشمندانوبرنامهریزانتوسعهقرارسازیوبازساختمطلوباقتصادروستایی

1گرفتهاست)شارپلی بهصورتیکهگردشگریروستاییبهعنوانجزئیاز1001:118، .)

تواندنقشعمدهایدرتوانمندسازیمردممحلیوتنوعبخشیمیصنعتبزرگگردشگری

هایروستاییودرارتباطهایشغلیجدیددرفضابهرشداقتصادیوهمچنینخلقفرصت

(.دراین6836:91،هایاقتصادیایفاءنماید)شریفزادهومرادنژادتنگاتنگباسایربخش

مطالعاتنشان مناطقمیراستا در اقتصادی و اجتماعی منافع روستایی گردشگری که دهد

مختلفایجاد روستکند.میروستایی مناطق کاهشمهاجرتاز در مثال طور نقشبه ایی

روستایی متنوعسازیاقتصاد زیادیدر طریقافزایش، از روستا و تبادلفرهنگیمیانشهر

کاسیل و )ائوریو زندگیروستاییدارد به جدید 8ارزشافزوده ،1060 سال(.691: هایدر

اخیرنرخرشدگردشگرانبهمناطقروستاییدرمناطقمختلفجهاندرطیبیستسالاخیر

اروپابهصورت آسیای،درصد6/1خاورمیانه،درصد6/3آفریقا،درصد91زیربودهاست:

درصدودیگرمناطق1/9آمریکایجنوبی،درصد3/60جنوبشرقآسیا،درصد1/3جنوبی

 درصد)استفانویچ8/1جهان کشورهای1060، گردشگریروستاییدر بیشتریننرخرشد .)

                                                                                                                                                                                 

1  .  Dwyer.  

2  .  Sharpley. 

3  .  Iorio & Cosale. 
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تعدادافرادیکهبهدرصد(ث19جنوبیوشرقی)نزدیکبه همچنیندراروپا بتشدهاست.

هزار900طورمستقیموغیرمستقیمدرگردشگریروستاییمشغولبهکارهستندنزدیکبه

یگردشگریروستاییدرحدودهانفرهستندکهمصرفسالیانهگردشگرانحاصلازفعالیت

(.1061:1،استوانوویچوآزموویچ،)نیکولیچمیلیاردیورواست19

گردشگری توسعه ریزیمیبنابراین برنامه همچنین و اقتصادی رشد تحرک باعث تواند

شود.وجود،کاربریزمینوجذبافرادبهمناطقیکهگردشگریدرآنجاتوسعهیافتهاست

جاذبه نظیر مهمی تاریخیهاعوامل از اعم گردشگری ی طبیعی، و فرهنگی و، تاسیسات

قبیلشبکهحملونقلامکاناتروبناییو زیربناییاز ومراکزپذیراییضروریهااقامتگاه،

جاذبه بهترین داشتن با حتی امکاناترفاهی این وجود بدون تاریخیهااستو و طبیعی ی

جهان داشت، را صنعت این رشد انتظار توان نژادنمی )قره که6833:19، طوری به .)

مرحله روستایی گردشگری گذار از طیای ومیرا سرمایهکند استنیازمند گذاری

(.1069:82،وهمکاران6)آندرسون

 پیشینه تحقیق 

لطفی) و روستایی6836باباخانزاده ساکنین دیدگاه از که کردند بیان خود تحقیق در )

اقتصادیمثبتیچونایجادفرصت یشغلیهاگردشگریآثار ودر، داشته افزایشدرآمدرا

فزایششدیدقیمتزمینوسوداگریآنوکاهشتولیداتکشاورزیشدهعینحالباعثا

باالرفتن،شهرتروستا،است.ازلحاظاجتماعیآثارمثبتبسیارزیادیچونکاهشمهاجرت

سطحآگاهیمردموبهبودمسکنرابههمراهداشتهونهایتاازلحاظزیستمحیطیوکالبدی

تغییرالگوی،تغییرکاربریاراضی،تخریبباغاتوجنگل،آثارمنفیچونآلودگیمنابعآب

 مسکنرابههمراهداشتهاست.

اشاره1061وهمکاران)1راداک تواندمیکنندکهمزایایاقتصادیگردشگریروستاییمی(

اشتغال ایجاد شکل به زندگی، مخارج افزایش اقتصادی، تنوع و، کشاورزان بازارهای

                                                                                                                                                                                 

1  . Anderson. 

2. Radac. 
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ازسویدیگرسوتاوانمودپیدهازیرساخت ییکهدرها(عقیدهداردکهفعالیت1061)6اکند.

مشارکتجامعهنیاز،گیرداحتیاجبهمشارکتجامعهمحلیدارد.بااینوجودمیروستاانجام

بهتوانمندسازیجامعهمحلیداردواینتوانمندسازیجامعهکلیداصلیرفاهجامعهوپایداری

.شودمیگردشگریمحسوب

ژانگ مطالعات روستایی1061)1براساس گردشگری توسعه همچونمی( را مزایایی تواند

افزایشاقتصادجمعیروستایی ظاهریروستا، زیباسازیجنبه محلی، ،افزایشدرآمدجامعه

سبکزندگی تغییر هماهنگ، یکجامعه ایجاد و روستایی د شهری کاهششکافجامعه

رو گردشگری توسعه کند. یکطرفایجاد از سازیمیستایی تنوع در نقشمهمی توان

اقتصادروستاهادرقالبصنعتگردشگریایفاکندوازطرفدیگروسیلهایبرایتحرک

انگاره بر طریقغلبه ملی)از اقتصاد زندگیمردمهارشد استاندارد بهبود نیافتگیو یتوسعه

 (.6832:191،آید)اردستانیمیمحلی(بهشمار

 

 فی محدوده مورد مطالعهمعر

است. جنوبشرقیشهرستانچنارانواقعشده در سالبخشگلبهار جمعیتاینبخشدر

روستابودهاست.بهعلتمسافتکمباشهر31نفروتعدادکلروستاها10239برابربا6830

برخیازآبوهوایمطلوببهویژهدرتابستان؛وهمچنینکیلومتر(81مشهد)بهطورمتوسط

بهعنوانخانهدوم اقدامبهساکنانشهرمشهدروستاهایاینبخشرا انتخابنمودهاندویا

خریدزمینویاکاربریگردشگرینمودهاند.دراینبخشچهارروستابهعنواننمونهمورد

مطالعهانتخابشدهاستکهدراینارتباطروستاهایمحسنآباد گاوترنا، هوخیرآبادوکا،

اندکهدارایجمعیت 190انتخابشده ،193 اند)مرکز6830نفردرسال913و611، بوده

مالکانتخاباینروستاهاتأثیراتفراوانبخشگردشگرینسبتبهسایر(.6830،آمارایران

روستاهایبخشبودهاست.

                                                                                                                                                                                 

1  .  Sutawa. 

2  .  Zhang. 
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 ی جغرافیایی روستاهای مورد مطالعهها ویژگی :1جدول شماره

حجمخانوارجمعیتروستا

نمونه

ارتفاع

m 

61213626109خیرآباد

913632926102کاهو

193612116100گاوترنا

190660196108محسنآباد

-6111128619جمع
 یتحقیق.هاویافته6830،مرکزآمارایران



 موقعیت جغرافیایی روستاهای مورد مطالعه :1نقشه شماره 
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  روش تحقیق

ا توصیفی روش با پژوهش گرد–ین است. شده انجام روشآتحلیلی با اطالعات وری

ایومیدانیانجامشدهاست.حجمجامعهنمونهازطریقفرمولکوکرانمحاسبهشدهکتابخانه

نفرانتخابشدهکهبهصورتتصادفیدرروستاهای619است.برمبنایاینفرمولحجمنمونه

یپژوهشهابراساسمیزانجمعیتتوزیعشدهاست.برایارزیابیگویهموردبررسیپرسشنامه

 هاست.ازمدلتحلیلمسیراستفادهشد



 ی پژوهشها یافته

و ابعاد با روستایی گردشگری بر روستا و مناسباتشهر تأثیر هدفمطالعه پژوهشبا این

یهاوستاتعدادخانهبرایسنجشمیزانمناسباتشهروربررسیشدهاست.یمختلفیهاگویه

است. گرفته بررسیقرار مورد فعالیتدوم سنجشتوسعه منظور اقتصادیبه های گسترش،

تنوعبخشیاقتصادیو،دراثربخشیگردشگریروستایی،هایخدماتیوکارآفرینیفعالیت

رضایتمندیارزیابیشدهاست.
 ی پژوهشها گویه :5جدول شماره 

متغیرهاهاگویهابعاد

 نقشمناسباتشهروروستاناسباتم

 روستاییگردشگری



یدومهاتعدادخانه



توسعه

فعالیتهای

اقتصادی



خدماتبخشفعالیتهایگسترش

.ساختمانیفعالیتهایگسترش

.روستاییدومیهاخانهگسترش

.باغبانیفعالیتهایگسترش

نقلوحملبهمربوطمشاغلافزایش

.سرایداریخدماتافزایش

.روستایهامغازهافزایش

وامالکیبنگاههاافزایش

زمینیهاواسطه
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اثربخشی

گردشگری

روستایی



افزایشمیزاندرآمد

تنوعشغلی



رضایتمندی

روستایی

شغلیفرصتهایافزایش

جمعیتتثبیت

اقتصادیبخشیتنوع



 یتحقیقهامنبع:یافته

یافته نتایجهابراساس تحلیل و میدانی متغیر بررسیی با روستایی دارای93/1رضایتمندی

باشدکهارزیابیمی31/8یاقتصادیدارایکمترینمیانگینهابیشترینمیانگینوتوسعهفعالیت

دادههامیانگین روابط بودن قبول قابل توسعههانشانگر در روستا و شهر نقشمناسبات و

دهدکهمیدرصدضریبپراکندگینشانگردشگریروستاییورضایتمندیروستاییاناست.

)هاپراکندگیداده بیشترازسایرمتغیرها استدرحالیکه86/62یمناسباتشهروروستا )

است واریانسرضایتمندیروستاییازسایرمتغیرهاکمتروبیانگرمثبتبودنروابطمتغیرها

(.8)جدولشماره

 ی توصیفی متغیرهای تحقیقها شاخص :3جدول 

درصد ضریب  انحراف معیار میانگین متغیر

 پراکندگی

60/126/086/62 مناسباتشهروروستا

12/191/066/68 یدومهاخانه

31/813/063/61 یاقتصادیهاتوسعهفعالیت

19/110/061/61 اثربخشیگردشگریروستایی

93/113/013/60 رضایتمندیروستایی

مر پایایی مقادیر همچنین شماره جدول در تحقیق متغیرهای یکاز هر برای درج1کب

است. میمالحظهگردیده دارندشود قرار قبول قابل دامنه در معیارها توانمیبنابراین.همه
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(بهمیزان399/0(واثربخشیگردشگریروستایی)333/0یاقتصادی)هاتوسعهفعالیتگفت

 وسطمتغیرهایمستقلتبیینشدهاند.بهمیزانمتوسطتبسیارقویورضایتمندی


 مقادیر پایایی مرکب و روایی همگرا: 4جدول شماره 

پایایی  نام متغیر

 مرکب

آلفای 

 کرونباخ

AVE 

 - - - مناسباتشهروروستا

 296/0 389/0 300/0 یدومشهریهاخانه

 101/0 313/0 300/0 یاقتصادیهاتوسعهفعالیت

 131/0 263/0 303/0 اثربخشیگردشگریروستایی

 903/0 203/0 306/0 رضایتمندی

 

بکارگرفتهشد.رویهخودگردانسازیناپارامتریک،برایارزشیابیمیزاناهمیتضرایبمسیر

39نشاندادهشدهاست.برایکلیهمسیرهاضریباطمینان9یمسیردرجدولشمارههاتخمین

آنبایدبزرگترازtعدد،ربودنیکضریبباشد.برایمعنادامیدرصد9درصدوسطحخطا

نشاندهندهآناستکهمتغیرمستقل،بزرگترباشد31/6ازtباشد.هرچقدراینمقدار31/6

اثربیشتریبرمتغیروابستهدارد.
 معادالت متغیرهای تحقیق : نتایج حاصل از مدل سازی2جدول شماره 

ضریبمسیرردیف

مسیر

Tنتیجه

193/0018/1یدومهاخانهتشهروروستامناسبا6 تایید 

یهاتوسعهفعالیتیدومهاخانه1

اقتصادی

310/0 138/80 تایید 

یهاتوسعهفعالیت8

اقتصادی

گردشگریشهرو

روستا

816/0 119/1 تایید 

گردشگریشهرو1

 روستا

113/1 182/0رضایتمندیروستایی  تایید 
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شگریشهروگردمناسباتشهروروستا9

روستا

313/0 183/12 تایید 

گردشگریشهرو یدومهاخانه1

روستا

831/0 168/8 تایید 

یهاتوسعهفعالیتمناسباتشهروروستا2

اقتصادی

100/0182/9 تایید 



 جدول در که بر9همانگونه روستا و مناسباتشهر اثر برای ضریبمسیر شده داده نشان

(نشاندهندهتأییداین31/6)بیشتراز018/1وعددمعناداری193/0ابریدومشهریبرهاخانه

فعالیتمیرابطه توسعه بر روستا و مناسباتشهر همچنین هاباشد. اقتصادی و10ی درصد

اثرخانه182/9باشد)میمعنادار (31/0یاقتصادیبسیارقوی)هایدومبرتوسعهفعالیتها(.

(.تأثیرتوسعه138/80باشد)میدارینشاندهندهمعناداربودنایناثربرآوردشدهوعددمعنا

(.119/1بود)عددمعناداری816/0یاقتصادیبرگردشگریروستاییمعناداروبرابرهافعالیت

(113/1درصدومستقیمومعنادار)11بررضایتمندینیزبرابرهمچنیناثرگردشگریروستایی

یدومشهریها(وخانه183/12ثرمناسباتشهروروستا)عددمعناداریبرآوردشد.همچنینا

برآوردشدکهدردامنهقابلقبولقرار831/0و313/0(برگردشگریبهترتیببرابر168/8)

هایشغلیافزایشزیادییمیدانیدرروستاهایموردمطالعهفرصتهابراساسبررسیدارد.

هایشغلیایجاددرصدفرصت30حالحاضردردهسالهاخیربهصورتیکهدرداشتهاست.

زیرانوعشغلایجادشده.ریاستشدهدرروستاهایموردمطالعهدرنتیجهگسترشگردشگ

خانه تنگاتنگبا ارتباط روستایهادر در مثال طور به است. گردشگران نیازهای و دوم ی

گسترشگردشگریوخانه عاملرهامحسنآباد استکهیدوم شدمشاغلساختمانیبوده

تأثیرزیادیبرجذبکارگرازروستاوروستاهایاطرافداشتهاست.همچنینمیزانجمعیت

هایشغلیرشدداشتهدرروستاهایموردمطالعهنسبتبهدههگذشتهبهعلتوجودفرصت

است پنجساله در 6839-6830بهطوریکه ، درصد92/1روستایمحسنآباد تایکاهوروس،

درصد81/6 ، 3/6روستایگاوترنا درصدرشدداشتهاست.31/6درصدوروستایخیرآباد

براساسنظرروستاییانگسترشمناسباتشهروروستاعاملگسترشگردشگریروستاییبوده
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زیراباگسترششهرمشهدمناسباتاینشهرباروستاهایشرقچنارانافزایشیافتهاستاست.

دریاخیربودهاست.هایدومدرروستاهایموردمطالعهدرسالهانافزایشخانهکهشاهدآ

61وخیرآباد12گاوترنا،18محسنآباد،خانهدومدرروستایکاهو19دورهپنجسالهاخیر

اقامتو به استکه اینروستاها گردشگران حجم بیانگر استکه احداثشده دوم خانه

ابعادمکانیوشوندوسببتأثیراتگستردهگردشگریدرمیمتمایلسکونتدراینروستاها

شود.میایفضاییونیزناحیه

 گیری نتیجه

هایاخیرمشکالتیرادرزمینهتوسعهپایدارسکونتگاهیتنگناهایسکونتگاههایروستاییدرسال

اییانبهشهرهاشدهبهوجودآوردهاستبهطوریکهباعثروستاگریزیومهاجرتانبوهروست

دراینارتباطگردشگریروستایییکیازعواملتحولسازدرنواحیروستاییمحسوباست.

هایتواندبهعنوانراهکارجایگزینچارهجویمشکالتروستاییباشد.درسالمیشودکهمی

سترشمطلوبیگاخیرگردشگریتوسعهچشمگیریافتهاستوباتوجهبهروندتأثیرگذارشهراز

.دراینراستاباتوجهبهنیازهایشهروندانبرخیازمناطقروستاییتوانستهاندبرخورداربودهاست

.نیازهایشهروندانتالشنمایندبابرنامهریزیدرجهترفع

توان از برداری هدفبهره با روستا و اخیرمناسباتشهر سالهای در روستایی هایمحیطی

ستکهباعثحضورشهرونداندرنواحیروستاییوایجادنیازهایجدیدشدهافزایشیافتها

سکونتگاه در را نوینی اقتصادی فعالیتهای و است.ایناست آورده وجود به روستایی های

زمینهفعالیت در سازیهاها ساختمان مانند مختلفی ی م، صالحفروش مصالح، نقل و حمل

یدومصورتگرفتههازاستکهدرراستایگسترشخانهایجادفضایسب،باغبانی،ساختمانی

هاازهادرتحولاقتصادینواحیروستایینقشمهمیداشتهاست.اینفعالیتاست.اینفعالیت

اقتصادیفرصت باعثپایداریبعد استکه نموده ایجاد روستایی نواحی در هایجدیدی

هایروستاییشدهاست.سکونتگاه
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  منابع
 .انتشاراتدانشگاهتهران.مبانیگردشگریروستایی(.6832محسن)،نیاردستا

سنجشپایدداریگردشدگریدرروسدتاهای(.6831سیدعلی)،بدری،سعیدرضا،اکبریانرونیزی
.612-638صص،6شماره،یروستاییهاپژوهششهرستانسپندان.هدفگردشگریمطالعهموردی:

ارزیدابیآثدارگردشدگریبدرروسدتایقدوریقلعده.(.6836ه)صددیق،ولطفدیادریس،باباخانزاده

 .661-36:10شماره،سالهفتم،مطالعاتمدیریتگردشگری

داجتمداعیقنداتدردسدتیابیبدهتوسدعهی(.6833هدی)،بهبودی بررسیکارکردهدایاقتصدادی
 .92-18:12رهشما،سالهفتم،پایدارروستایی.فصلنامهینظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعی

انتشداراتتوسعهگردشگریروستاییبارویکدردگردشدگریپایددار.(.6832محمدرضا)،رضوانی

 دانشگاهتهران.

ارزیددابیپایددداری(.6830مهدددی)،داوودوپورطدداهری،مهدددوی،علیرضددا،رکددنالدددینافتخدداری
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