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نقش مناسبات شهرو روستا در توسعه گردشگری روستایی
( مطالعه موردی :بخش گلبهار  -شهرستان چناران)
حسین رحیمی
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(تاریخوصول- 39/2/66:تاریخپذیرش)39/61/16:

چکیده
وجریانهای

مناسباتشهروروستاتاثیراتفراوانیبرسکونتگاههایروستاییدارد.شهرهامرکزانباشتسرمایه
میروند.به
فضاییهستند.همچنینروستاهادرمقابلبهعنوانمراکزگردشگریبرایساکنانشهریبهشمار  
صورتیکهگردشگریفرصتیبرایبهرهمندیازتوانهایمحیطیروستاییاستکهشکوفاییاقتصادیرانیز
برایروستاهابههمراهدارد.اینتحقیقباروشتوصیفی– تحلیلیانجامشدهاست.دراینبررسیبرمبنای
روش کوکران  619نمونه بررسی انتخاب شده است .تحلیل روابط متغیرها و جهت شناسایی ابعاد اثرگذاری
مناسباتشهروروستابرگردشگریروستاییازمدلساختاریوتحلیلمسیراستفادهشدهاست .نتایجمدل
افزایشمناسباتشهروروستاباعثگسترشخانههایدوم،ایجادشغلوتحول

میدهدکه 
تحلیلمسیرنشان  
اقتصادیدرسکونتگاههایروستاییشدهودرافزایشرضایتمندیروستاییاننقشمؤثریدارد.
خانههای دوم ،مناسبات شهر و روستا ،گردشگری
واژگان کلیدی :تحول اقتصادی ،توانهای طبیعی  ،
روستایی.

 . 1استادیار گروه جغرافیا ،دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول) h.rahimi@pnu.ac.ir
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مقدمه
به طورکلی روابط فضایی بین شهرها با نقاط روستاییواقع در حوزه نفوذ آنها،تغییراتی در
میکند
عرصههای روستایی ایجاد 

ساختارهای جمعیتی،کارکردی،اقتصادی و نیز کالبدی در
(ظاهری .)620: 6830 ،سکونتگاههای شهری در راستای رشد شهرها و تنگناهای زیست
محیطیحاصلهازگسترشکالبدیوتزایدوسایلنقلیهنیازمندفضاهایمکملجهتاوقات
فراغتهستند.دراینارتباطسکونتگاههایروستاییباتوجهبهتوانهایطبیعیمتنوعبهترین
میشوند.بهصورتیکه
گزینهبهمنظورمکانگردشگریواوقاتفراغتشهرنشینانمحسوب 
میگیردکهدرگسترش
مناسباتشهروروستادرراستایاستفادهازفضایروستاییشکل  
گردشگریدرنواحیروستاییبسیارچشمگیراست.گردشگریبهویژهگردشگریروستایی
بهعنوانفعالیتیاقتصادیباظرفیتباالازروندروبهرشدیبرخورداربودهوازسویدیگر
روستاکهتداومزندگیافراددرآنبهمنزلهحفظسرچشمههایاقتصاد،تمدنوفرهنگیک
جامعه است مطرح است جایگاه مهمی در گردشگری دارد .اهمیت گردشگری در تحول
اجتماعی و اقتصادی سکونتگاههای روستایی بسیار مطرح است .زیراگردشگری یکی از
پویاترین فعالیتهای اقتصادی عصر حاضر است که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام
میکنند(عابسی و همکاران.)630:6831،
نهادهاند و از آن به عنوان رکن توسعه پایدار یاد  
دراینراستاگردشگریروستاییباعثشکوفاییورونقاقتصادوایجادتنوعدرشغلهای
میشود(الیوت،6
تجاریوصنعتی،افزایشدرآمدوتحولتوسعهاقتصادیجوامعروستایی  
.) 1:6332برایناساسروستاهاوساکنانآنازدوجهتباصنعتگردشگریدرارتباط
هستند یکی اینکه محیطهای روستایی به عنوان فضاها و اماکن تفریحی محل مناسبی برای
میآیندودیگراینکهتولیداتآنهااعماز
گذراناوقاتفراغتگردشگرانداخلیبهشمار  
موادخوراکیوصنایعدستیبهگردشگرانعرضهشدهوازاینراهبهاقتصادمعیشتیآنها
میشود .شهرستانچنارانبهعنوانیکیازشهرستانهایباقابلیتهایفراوانومتنوع
کمک  
میباشد.زیرا
طبیعیدرغربشهرمشهدواقعشدهاست.بهترینزمانبرایگردشگریتابستان 
روستاهای واقع در کوهپایههای بینالود مطلوبترین آب و هوا را دارا هستند و با توجه به
1. Eiliott.
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مجاورتباکالنشهرمشهدامکانترددنیزبهآسانیباوسیلهنقلیهشخصیوعمومیوجود
دارد.بهطوریکهمسافتتردد  اندکباعثاقبالگردشگرانبهروستاهایاینشهرستانشده
میتواند
میپذیرند که  
است.از سوی دیگر روستاها نیز از روند گردشگری تأثیرات مثبتی  
اقتصاد آنها را دگرگون سازد .گردشگران نیازهای متفاوتی دارند که در روستاهایی که به
میشودخدماتیبرایارایهبهشهروندانایجاد میشودکهدرایجاد
عنوانخانهدومانتخاب  
شغلوافزایشدرآمدروستاییاننقشدارد .سوالاساسیپژوهشعبارتاستاز:مناسبات
شهروروستاچهتأثیریدرگسترشگردشگریروستاییدارد؟


مبانی نظری
نظریهها یگوناگونیدررابطهبامناسباتشهروروستاذکرشدهاست.دراینارتباطدونظریه

درراستایتأثیرمناسباتشهروروستابرتوسعهگردشگریروستاییذکرشدهاست.


نظریه وابستگیهای فضایی
راندینلی در نظریه خود تأکید برروابط متقابل شهر و روستا و نقش سازنده این روابط در
اقتصاد روستایی دارد .از نظر او این روابط و مناسبات فضایی پایگاه اصلی در امر توسعه
است.دراین راستاگسترش کارکردهای شهری در نواحی روستایی دارای اهمیت است که
بتواندباعثرشدنواحیروستاییگردد(زبردست.)13:6822،گردشگریدراینراستانقش
مهمیدارد.بهصورتیکهعاملگسترشفرصتهایشغلیمتنوعدرنواحیروستاییاست.

نظریه مرکز -پیرامون
بر اساس نظریه مرکز –  پیرامون جان فریدمن عوامل مختلفی باعث مناسبات شهر و روستا
میشود .این عوامل عبارتند از :اثر مدرنیزاسیون ،اثر پیوند :که با خلق نوآوریها روستاها

میتوانند ازمناسباتشهر وروستابهره ببرند ،اثرتولیدی:که باعثتنوع ،تخصص ورشد

اقتصادیدرناحیهمیشود(مهندسانمشاور .)13-13:6826،DHVبراساسایننظریهمناسبات
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شهر  وروستانقشموثریدرتحولناحیهوپیراموندارد .بهطوریکهگردشگریحاصلاز
اینمناسباتعاملتغییراتموثردرناحیهمانندفعالیتهایخدماتیومشاغلجدیداست.

رویکرد پایداری
ناکارآمدیوناپایداریبسیاریازراهبدردهدایکالسدیکگذشدتهدرزمیندهتوسدعهروسدتایی،
راهبردهایجدیدیراجدایگزینراهبردهدای

برنامهریزانودستاندرکارانرابرآنداشتتا
گذشتهکنندد ،ازایدنروبدامطدرحشددننظریدهتوسدعهپایددارازدهده6320بدهبعدد ،توسدعه
گردشگرینیزبهعنوانیکیازراهبردهایممکنوقابل دوامبرایتوسعهدربسیاریازمناطق
دوروروستاییوشایدبهعنوانیکیاز جایگزینهایمناسببرایپیادهسازیالزاماتتوسدعه
پایداروپایداریمحیطزیست،اجتماعواقتصادنواحیروستاییوهمچندینایجداداشدتغال،
ساختهاومندافعاقتصدادیدرندواحیروسدتایی

سرمایهگذاریدولتیوخصوصی،بهبودزیر
مطرحشد(افتخاری.)1:6833،رویکردپایدارینسبتبهگردشگریروستاییتوسطبسدیاری
ازمحققانکهبیشترنگرانحفظاقتصادومحیطزیستهستندپذیرفتهشددهاسدت.اجتماعدات
میتوانندبدونساختاراقتصادیمتنوعبهلحداظاقتصدادیپایددارباشدند.در
روستاییبهندرت 
حالیکهگردشگریروستاییباایجاداشتغالومتندوعسدازیفعالیدتهدایاقتصدادیبدهتوسدعه
میکند .بهایدنترتیدبتوسدعهروسدتاییپایدداربایددگردشدگریرابده
روستاییپایدارکمک 
عنوانحلقهایاززنجیدرهسیاسدتگذاریدرنظدربگیرد(رضدوانی.)613:6832،درفراینددتوسدعهی
روستاییموضوعمهمپایداریبهدلیلبرخورداربودنبیشدترمندابعطبیعدیکشدورهادرمنداطق
روستاییبسیارحائزاهمیتاست.توسعهیپایدارروستایی،نقطهیتدوازنوتعدادلدرجهدت
تحققاهدافتوسعهدرهریدکازابعدادمحیطدی ،اجتمداعیواقتصدادیدرندواحیروسدتایی
است.توسعهیپایدارروستایی،فراینددتغییدرپایدداراجتمداعی،فرهنگدی،اقتصدادیومحیطدی
میشود(بهبودی)93:6833،وبده
استکهبرایافزایشرفاهبلندمدتجوامعروستاییمطرح  
میرودکهبانقشچندد
عنوانراهبردیموثرومهمدرتوسعهیپایدارمناطقروستاییبهشمار  
یتواندموثرواقع
کارکردیخویشبرایحلمشکالتاقتصادیواجتماعیجوامعروستایی م 
گردد(شارپلی.)6830،دراینراستااهددافاساسدیتوسدعهیگردشدگریروسدتاییراشدامل
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فرصتهایدرآمددزا

مواردیازقبیل:افزایشسهمبخشگردشگریدراشتغالزاییوایجاد
ارزشهدایجامعده؛افدزایشسدهم

درنواحیروستایی؛توسعهیارتباطاتفرهنگیباتوجدهبده
بخشگردشگریروستاییدرایجاددرآمدخالصارزشوکمکبهتوسعهیپایدارفرهنگدی
ارزشهایجامعهواتخاذرویدههدایپایددارتوسدعه

داجتماعیوزیستمحیطیباارجنهادنبه
دانست(قادری.)6838،

اهمیت و تأثیرات گردشگری روستایی
گردشگری در مناطق روستایی درحال حاضر اهمیت زیادی یافته است و ابزاری برای رفاه
میشود(نجارزادهونعمتاللهی.)119:6839،
جوامعمحلیمحسوب 
گردشگریروستاییدربرگیرندهجریانیازسرمایه،انسان،فرهنگوسرزمینباظرفیتهای
گردشگریوفراغتوکنشمتقابلمیانآنهاستکهدرفضاهایجغرافیاییآثارمختلفیبر
مینهد(بریدنهان .)2: 1001،6گردشگریدرنواحیروستاییآثاروپیامدهایمختلفو
جای  
میتواند به برنامه ریزان در راستای توسعه
متفاوتی را به همراه دارد که آگاهی از این آثار  
پایدار گردشگری کمک مؤثری نماید (اکبریان رونیزی و بدری .)12: 6831 ،به عبارت
دیگرگردشگریروستاییبواسطهپیوندهاوتعامالتیکهبامحیطزیستوجاذبههایطبیعیو
جوامع محلی بر قرار میکند،پیامدهایقابل توجهی در ابعاد مثبت و منفی از خود در محیط-
های انسانی و طبیعی بر جای میگذارد .از جمله این پیامدها ،تأثیرات رواج گردشگری بر
پایداری جوامع محلی است (یاری وباختر .)616 :6839 ،زیرا گردشگری روستایی توجه
سازمانها یغیردولتیوفعاالناقتصادیرابهخودجلبکردهاستو نقشمهمی

دولتها،

میکند(چین
درجهتدهیفعالیتهایاقتصادیوکمکبهافزایشدرآمدجوامعمحلیایفا 
و همکاران .)81 :1061 ،1به طوری که صنعت گردشگری به عنوان یک فرصت در بخش
خدماتسکونتگاههایروستاییمطرحاست(ازیودوجی.)1:1068،8دراینراستادرسالهای
اخیرتالشهایبیشتریدرراستایارزشگذارینواحی روستاییبهمنظوربهبودروابطبین

1. Briedenhann.
2. Chin et al.
3. Ezeuduji.
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میتواندباعثتغییردیدگاههایسنتیدر
شهرونواحیروستاییانجامشدهاست.اینمورد  
رابطهبامفهومگردشگریروستاییشود (آنتوسووا .)8: 1002،بهصورتیکهگردشگریبه
عنوانگذرگاهتوسعهیپایداریتلقی میشودکهباماهیتیچندبعدی،عالوهبرتامیننیاز
میشود(.دایر 6وهمکاران،
گردشگران ،باعثتغییراتعمده ایدرسیستم جامعه یمیزبان  
ینواحیروستایییکیازمهمترینانگیزههایگردشگری

 .)12:1003دراینارتباطجاذبهها
است( محمودی و همکاران .)11 :6831 ،طی چند دهه گذشته از یک سو به دلیل رشد و
توسعهگردشگریدرفضاهایگوناگونجغرافیاییوازجملهنواحیروستاییوازسویدیگر
در پیضعفساختارهایاقتصادیبسیاریازسکونتگاههایروستایی اغلبمبتنی بر بخش
کشاورزیدرپاسخگوییبهنیازهایزیستیجمعیتروستایی بهویزهدرزمینههایشغلیو
درآمدزایی،گردشگریروستاییبهعنوانیکیازبرجستهترینبخشهایفعالیتیبرایمتنوع
سازیوبازساختمطلوباقتصادروستایی موردتوجهاندیشمندانوبرنامهریزانتوسعهقرار
گرفتهاست(شارپلی.)118: 1001،1بهصورتیکهگردشگریروستاییبهعنوانجزئیاز
میتواندنقشعمدهایدرتوانمندسازیمردممحلیوتنوعبخشی
صنعتبزرگگردشگری 
بهرشداقتصادیوهمچنینخلقفرصتهایشغلیجدیددرفضاهایروستاییودرارتباط
تنگاتنگباسایربخشهایاقتصادیایفاءنماید(شریفزادهومرادنژاد.)91:6836،دراین
میدهد که گردشگری روستایی منافع اجتماعی و اقتصادی در مناطق
راستا مطالعات نشان  
روستایی مختلف ایجاد میکند .به طور مثال در کاهش مهاجرت از مناطق روستایی نقش
زیادی در متنوع سازی اقتصاد روستایی ،تبادل فرهنگی میان شهر و روستا از طریق افزایش
ارزش افزوده جدید به زندگی روستایی دارد (ائوریو و کاسیل .)691 :1060 ،8در سالهای
اخیرنرخرشدگردشگرانبهمناطقروستاییدرمناطقمختلفجهاندرطیبیستسالاخیر
بهصورتزیربودهاست:اروپا 91درصد،آفریقا 3/6درصد،خاورمیانه 1/6درصد،آسیای
جنوبی3/1درصد،جنوبشرقآسیا60/3درصد،آمریکایجنوبی9/1درصدودیگرمناطق
جهان  1/8درصد(استفانویچ .)1060 ،بیشترین نرخ رشد گردشگری روستایی در کشورهای
1. Dwyer.
2. Sharpley.
3. Iorio & Cosale.
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جنوبیوشرقی(نزدیکبه 19درصد)ثبتشدهاست.همچنیندراروپاتعدادافرادیکهبه
طورمستقیموغیرمستقیمدرگردشگریروستاییمشغولبهکارهستندنزدیکبه 900هزار
نفرهستندکهمصرفسالیانهگردشگرانحاصلازفعالیتهایگردشگریروستاییدرحدود

19میلیاردیورواست(نیکولیچ،استوانوویچوآزموویچ.)1:1061،
بنابراین توسعه گردشگری میتواند باعث تحرک رشد اقتصادی و همچنین برنامه ریزی
کاربریزمینوجذبافرادبهمناطقیکهگردشگریدرآنجاتوسعهیافتهاست،شود.وجود
عوامل مهمی نظیر جاذبههای گردشگری اعم از تاریخی ،فرهنگی و طبیعی ،تاسیسات و
اقامتگاهها ومراکزپذیراییضروری

امکاناتروبناییو زیربناییازقبیلشبکهحملونقل،
است و بدون وجود این امکانات رفاهی حتی با داشتن بهترین جاذبههای طبیعی و تاریخی
جهان ،نمی توان انتظار رشد این صنعت را داشت (قره نژاد .)19: 6833 ،به طوری که
میکند و نیازمند سرمایهگذاری است
گردشگری روستایی مرحلهای از گذار را طی  
(آندرسون6وهمکاران.)82:1069،

پیشینه تحقیق
باباخانزاده و لطفی( ) 6836در تحقیق خود بیان کردند که از دیدگاه ساکنین روستایی
گردشگریآثاراقتصادیمثبتیچونایجادفرصتهایشغلی،افزایشدرآمدراداشتهودر

عینحالباعثافزایششدیدقیمتزمینوسوداگریآنوکاهشتولیداتکشاورزیشده
است.ازلحاظاجتماعیآثارمثبتبسیارزیادیچونکاهشمهاجرت،شهرتروستا،باالرفتن
سطحآگاهیمردموبهبودمسکنرابههمراهداشتهونهایتاازلحاظزیستمحیطیوکالبدی
آثارمنفیچونآلودگیمنابعآب،تخریبباغاتوجنگل،تغییرکاربریاراضی،تغییرالگوی
مسکنرابههمراهداشتهاست.
میکنندکهمزایایاقتصادی گردشگریروستایی میتواند
راداک1وهمکاران()1061اشاره  
به شکل ایجاد اشتغال ،افزایش مخارج زندگی ،تنوع اقتصادی ،بازارهای کشاورزان و

1. Anderson.
2. Radac.
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زیرساختها نمودپیداکند.ازسویدیگرسوتاوا)1061(6عقیدهداردکهفعالیتهاییکهدر
میگیرداحتیاجبهمشارکتجامعهمحلیدارد.بااینوجود،مشارکتجامعهنیاز
روستاانجام  
بهتوانمندسازیجامعهمحلیداردواینتوانمندسازیجامعهکلیداصلیرفاهجامعهوپایداری
میشود.
گردشگریمحسوب 
میتواند مزایایی را همچون
براساس مطالعات ژانگ )1061(1توسعه گردشگری روستایی  
افزایشاقتصادجمعی روستایی ،زیباسازی جنبه ظاهری روستا ،افزایشدرآمدجامعهمحلی،
تغییر سبک زندگی ،کاهش شکاف جامعه شهری د روستایی و ایجاد یک جامعه هماهنگ
میتوان نقش مهمی در تنوع سازی
ایجاد کند .توسعه گردشگری روستایی از یک طرف  
اقتصادروستاهادرقالبصنعتگردشگریایفاکندوازطرفدیگروسیلهایبرایتحرک
رشد اقتصاد ملی(از طریق غلبه بر انگارههای توسعه نیافتگی و بهبود استاندارد زندگی مردم
میآید(اردستانی.)191:6832،
محلی)بهشمار 

معرفی محدوده مورد مطالعه
بخش گلبهاردر جنوبشرقی شهرستانچناران واقعشدهاست .جمعیت اینبخش در سال
 6830برابربا 10239نفروتعدادکلروستاها 31روستابودهاست.بهعلتمسافتکمباشهر
مشهد(بهطورمتوسط81کیلومتر)وهمچنینآبوهوایمطلوببهویژهدرتابستان؛برخیاز
ساکنانشهرمشهدروستاهایاینبخشرابهعنوانخانهدوم انتخابنمودهاندویااقدامبه
خریدزمینویاکاربریگردشگرینمودهاند.دراینبخشچهارروستابهعنواننمونهمورد
مطالعهانتخابشدهاستکهدراینارتباطروستاهایمحسنآباد،گاوترنا،خیرآبادوکاهو
انتخابشدهاندکهدارایجمعیت611،193،190و 913نفردرسال 6830بودهاند(مرکز
آمارایران.)6830،مالکانتخاباینروستاهاتأثیراتفراوانبخشگردشگرینسبتبهسایر
روستاهایبخشبودهاست.

1. Sutawa.
2. Zhang.
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جدول شماره :1ویژگیهای جغرافیایی روستاهای مورد مطالعه

حجم

ارتفاع

روستا

جمعیت

خانوار

نمونه

m
6109

خیرآباد

612

13

62

کاهو

913

632

92

6102

گاوترنا

193

612

11

6100

محسنآباد

190

660

19

6108

جمع

6111

128

619

-

ویافتههایتحقیق.

مرکزآمارایران6830،


نقشه شماره  :1موقعیت جغرافیایی روستاهای مورد مطالعه
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روش تحقیق
این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است .گردآوری اطالعات با روش
کتابخانه ایومیدانیانجامشدهاست.حجمجامعهنمونهازطریقفرمولکوکرانمحاسبهشده
است.برمبنایاینفرمولحجمنمونه619نفرانتخابشدهکهبهصورتتصادفیدرروستاهای
موردبررسیپرسشنامهبراساسمیزانجمعیتتوزیعشدهاست.برایارزیابیگویههایپژوهش
ازمدلتحلیلمسیراستفادهشدهاست.


یافتههای پژوهش
این پژوهش با هدف مطالعه تأثیر مناسبات شهر و روستا بر گردشگری روستایی با ابعاد و
گویههایمختلفیبررسیشدهاست.برایسنجشمیزانمناسباتشهروروستاتعدادخانههای

دوم مورد بررسی قرار گرفته است .به منظور سنجش توسعه فعالیتهای اقتصادی ،گسترش
فعالیتهایخدماتیوکارآفرینی،دراثربخشیگردشگریروستایی،تنوعبخشیاقتصادیو
رضایتمندیارزیابیشدهاست.
جدول شماره  :5گویههای پژوهش

ابعاد
مناسبات

گویهها

نقشمناسباتشهروروستا

متغیرها
تعدادخانههایدوم


گردشگریروستایی

گسترشفعالیتهایبخشخدمات

افزایشخدماتسرایداری.



گسترشفعالیتهایساختمانی.

مغازههایروستا.
افزایش 

فعالیتهای

خانههایدومروستایی.
گسترش 

افزایشبنگاههایامالکو

اقتصادی

گسترشفعالیتهایباغبانی.

واسطههایزمین


افزایشمشاغلمربوطبهحملونقل



توسعه
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اثربخشی



افزایشمیزاندرآمد
تنوعشغلی

گردشگری
روستایی
رضایتمندی

افزایشفرصتهایشغلی

روستایی

تثبیتجمعیت



تنوعبخشیاقتصادی

منبع:یافتههایتحقیق

براساس یافتههای میدانی و تحلیل نتایج بررسی متغیر رضایتمندی روستایی با  1/93دارای
میباشدکهارزیابی
بیشترینمیانگینوتوسعهفعالیتهایاقتصادیدارایکمترینمیانگین 8/31
میانگینها نشانگر قابل قبول بودن روابط دادهها و نقش مناسبات شهر و روستا در توسعه

میدهدکه
گردشگریروستاییورضایتمندیروستاییاناست.درصدضریبپراکندگینشان 
پراکندگیدادههایمناسباتشهروروستابیشترازسایرمتغیرها()62/86استدرحالیکه

واریانسرضایتمندیروستاییازسایرمتغیرهاکمتروبیانگرمثبتبودنروابطمتغیرهااست
(جدولشماره.)8
جدول  :3شاخصهای توصیفی متغیرهای تحقیق

درصد ضریب

متغیر

میانگین

انحراف معیار

مناسباتشهروروستا

1/60

0/26

62/86

خانههایدوم


1/12

0/91

68/66

توسعهفعالیتهایاقتصادی


8/31

0/13

61/63

اثربخشیگردشگریروستایی

1/19

0/10

61/61

رضایتمندیروستایی

1/93

0/13

60/13

پراکندگی

همچنین مقادیر پایایی مرکب برای هر یک از متغیرهای تحقیق در جدول شماره  1درج
میتوان
گردیده است .مالحظه میشود همه معیارها در دامنه قابل قبول قرار دارند .بنابراین  
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گفت توسعهفعالیتهایاقتصادی()0/333واثربخشیگردشگریروستایی()0/399بهمیزان
بسیارقویورضایتمندیبهمیزانمتوسطتوسطمتغیرهایمستقلتبیینشدهاند.

جدول شماره  :4مقادیر پایایی مرکب و روایی همگرا

نام متغیر

AVE

پایایی

آلفای

مرکب

کرونباخ

مناسباتشهروروستا

-

-

-

خانههایدومشهری


0/300

0/389

0/296

توسعهفعالیتهایاقتصادی


0/300

0/313

0/101

اثربخشیگردشگریروستایی

0/303

0/263

0/131

رضایتمندی

0/306

0/203

0/903

برایارزشیابیمیزاناهمیتضرایبمسیر،رویهخودگردانسازیناپارامتریکبکارگرفتهشد.
تخمینهایمسیردرجدولشماره9نشاندادهشدهاست.برایکلیهمسیرهاضریباطمینان39
میباشد.برایمعناداربودنیکضریب،عددtآنبایدبزرگتراز
درصدوسطحخطا9درصد 
 6/31باشد.هرچقدراینمقدار tاز 6/31بزرگترباشد،نشاندهندهآناستکهمتغیرمستقل
اثربیشتریبرمتغیروابستهدارد.
جدول شماره  :2نتایج حاصل از مدل سازی معادالت متغیرهای تحقیق

ردیف

ضریب

مسیر

T

نتیجه

مسیر
6

مناسباتشهروروستا

خانههایدوم


0/193

1/018

تایید

1

خانههایدوم


توسعهفعالیتهای


0/310

80/138

تایید

8

توسعهفعالیتهای


گردشگریشهرو

اقتصادی

روستا

گردشگریشهرو

رضایتمندیروستایی

اقتصادی

1

روستا

0/816
0/182

1/119
1/113

تایید
تایید
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مناسباتشهروروستا

1

خانههایدوم


2

مناسباتشهروروستا

گردشگریشهرو
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0/313

12/183

تایید

روستا
گردشگریشهرو

0/831

8/168

تایید

روستا
توسعهفعالیتهای


0/100

9/182

تایید

اقتصادی


همانگونه که در جدول  9نشان داده شده ضریب مسیر برای اثر مناسبات شهر و روستا بر
خانههایدومشهریبرابر0/193وعددمعناداری(1/018بیشتراز)6/31نشاندهندهتأییداین
میباشد .همچنین مناسبات شهر و روستا بر توسعه فعالیتهای اقتصادی  10درصد و
رابطه  
).اثرخانههایدومبرتوسعهفعالیتهایاقتصادیبسیارقوی()0/31

میباشد(9/182
معنادار  
میباشد(.)80/138تأثیرتوسعه
برآوردشدهوعددمعنادارینشاندهندهمعناداربودنایناثر  
فعالیتهایاقتصادیبرگردشگریروستاییمعناداروبرابر0/816بود(عددمعناداری.)1/119
همچنیناثرگردشگریروستاییبررضایتمندینیزبرابر11درصدومستقیمومعنادار()1/113
)وخانههایدومشهری

برآوردشد.همچنیناثرمناسباتشهروروستا(عددمعناداری12/183
()8/168برگردشگریبهترتیببرابر 0/313و 0/831برآوردشدکهدردامنهقابلقبولقرار
براساسبررسیهایمیدانیدرروستاهایموردمطالعهفرصتهایشغلیافزایشزیادی

دارد .
داشتهاست .بهصورتیکهدر حالحاضردردهسالهاخیر 30درصدفرصتهایشغلیایجاد
شدهدرروستاهایموردمطالعهدرنتیجهگسترشگردشگریاست .زیرانوعشغلایجادشده
در ارتباط تنگاتنگ با خانههای دوم و نیازهای گردشگران است .به طور مثال در روستای
محسن آباد گسترش گردشگری وخانههای دوم عامل رشد مشاغل ساختمانی بوده است که
تأثیرزیادیبرجذبکارگرازروستاوروستاهایاطرافداشتهاست.همچنینمیزانجمعیت
درروستاهایموردمطالعهنسبتبهدههگذشتهبهعلتوجودفرصتهایشغلیرشدداشته
استبهطوریکهدرپنج ساله ،6839-6830روستای محسنآباد1/92درصد ،روستایکاهو
 6/81درصد،روستایگاوترنا 6/3درصدوروستایخیرآباد 6/31درصدرشدداشتهاست.
براساسنظرروستاییانگسترشمناسباتشهروروستاعاملگسترشگردشگریروستاییبوده
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است .زیراباگسترششهرمشهدمناسباتاینشهرباروستاهایشرقچنارانافزایشیافتهاست
یدومدرروستاهایموردمطالعهدرسالهایاخیربودهاست .در

نافزایشخانهها

کهشاهدآ
دورهپنجسالهاخیر 19خانهدومدرروستایکاهو،محسنآباد،18گاوترنا 12وخیرآباد61
خانه دوم احداث شده است که بیانگر حجم گردشگران این روستاها است که به اقامت و
میشوندوسببتأثیراتگستردهگردشگریدرابعادمکانیو
سکونتدراینروستاهامتمایل 
میشود.
فضاییونیزناحیهای 

نتیجهگیری
تنگناهایسکونتگاههایروستاییدرسالهایاخیرمشکالتیرادرزمینهتوسعهپایدارسکونتگاهی
بهوجودآوردهاستبهطوریکهباعثروستاگریزیومهاجرتانبوهروستاییانبهشهرهاشده
است .دراینارتباطگردشگریروستایییکیازعواملتحولسازدرنواحیروستاییمحسوب
میتواندبهعنوانراهکارجایگزینچارهجویمشکالتروستاییباشد.درسالهای
میشودکه  
اخیرگردشگریتوسعهچشمگیریافتهاستوباتوجهبهروندتأثیرگذارشهرازگسترشمطلوبی
برخورداربودهاست.دراینراستاباتوجهبهنیازهایشهروندانبرخیازمناطقروستاییتوانستهاند
بابرنامهریزیدرجهترفعنیازهایشهروندانتالشنمایند.
مناسبات شهر و روستا با هدف بهره برداری از توانهای محیطی روستایی در سالهای اخیر
افزایشیافتها ستکهباعثحضورشهرونداندرنواحیروستاییوایجادنیازهایجدیدشده
است و فعالیتهای اقتصادی نوینی را در سکونتگاههای روستایی به وجود آورده است.این
فعالیتها در زمینههای مختلفی مانند ساختمان سازی ،فروش مصالح ،حمل و نقل مصالح
ساختمانی،باغبانی،ایجادفضایسبزاستکهدرراستایگسترشخانههایدومصورتگرفته
است.اینفعالیتهادرتحولاقتصادینواحیروستایینقشمهمیداشتهاست.اینفعالیتهااز
بعد اقتصادی فرصتهای جدیدی در نواحی روستایی ایجاد نموده است که باعث پایداری
سکونتگاههایروستاییشدهاست.
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پایدارروستایی.فصلنامهینظاممهندسیکشاورزیومنابعطبیعی،سالهفتم،شماره.92-18:12
رضوانی،محمدرضا(.)6832توسعهگردشگریروستاییبارویکدردگردشدگریپایددار.انتشدارات
دانشگاهتهران.

رکددنالدددینافتخدداری،علیرضددا،مهدددوی،داوودوپورطدداهری،مهدددی(.)6830ارزیددابیپایددداری
گردشگریدرروستاهایتاریخیفرهنگیایرانباتاکیدبرپارادایمتوسعهپایدارگردشگری.مطالعات
مدیریتگردشگری،شماره.6-83:61
زبردست،اسفندیار(.)6822مفاهیمومبانینظریرویکردعملکردشهریدرتوسعهروستایی.مجله
مسکنوانقالب،شماره.2-16:3
شارپلی،ریچارد(.)6830گردشگریروستایی.ترجمه:رحمتاهللمنشیزاده،تهران:نشرمنشی.
شریفزاده،ابوالقاسمومرادنژاد،،همایون(.)6836توسعهپایداروگردشگریروسدتایی.ماهنامده
اجتماعیاقتصادیجهاد،خردادوتیرشماره.91-99:190-196

ظاهری ،محمد(.)6830تحلیلیبرتأثیراتمتقابلفضاییکالنشدهرتبریدزوروسدتاهایخوابگداهی
پیرامونباتأکیدبرمهاجرتمعکوسوعواملتأثیرگذاربرآن.فصلنامهتحقیقداتجغرافیدایی،11)8( ،
.620-633

عابسی،سعید،شمسالهی،ساراوشاهطهماسبی،اسماعیل(.)6831بررسیکارایینسدبیمددیریت
گردشگریاستانهایکشوردربرنامهسوموچهارمتوسعه.راهبرداقتصادی،سالدوم،شمارههفتم.
قادری،زاهد(.)6838اصولبرنامهریزیتوسعهیپایددارگردشدگریروسدتایی.تهدران:انتشدارات
ودهیاریهایکشور.

سازمانشهرداریها

قرهنژاد،حسن(.)6833اقتصادوسیاستگذاریتوریسم.تهران،انتشاراتمانی.

6831  تابستان،83  شماره، سال دوازدهم،فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری

61

)توسعهمدلتصدویرذهندیگردشدگرانبدالقوهاز6831(سعید،فتحی،بهرام،رنجبریان،سمیه،محمودی
.16-11،13،فصلنامهمطالعاتمدیریتگردشگری،مقصدگردشگریایران
.فرهنگآبادیهایشهرستانچناران

.)6830(مرکزآمارایران
،جدوادمیدر:ترجمده.رهنمودهاییبرایبرنامهریزیمراکزروستایی.)6826(DHVمهندسانمشاور
.انتشاراتجهادسازندگی

بررسیعواملموثربرتوسعهگردشدگریروسدتاییدر.)6839(مجید،نعمتالهی،محمد،نجارزاده
فصلنامهعلمیپژوهشیوبینالمللی.راستایپایداریوتوسعهجوامعمحلیدرمناطقنمونهگردشگری
.13شماره،سالچهاردهم،انجمنجغرافیایایران

ارزشیابیشاخصهدایگردشدگریپایددارروسدتاییاز.)6839(سهیال،باختر،ارسطو،یاریحصار
،1سال،فصلنامهبرنامهریزیمنطقهای،)شهرستاننیر:مطالعهموردی،منظرجامعهمحلیوگردشگران
.681-616صص،11شماره
Anderson, E., Bakir, A. & Wickens, E. (2015). Rural tourism
development in Connemara, Ireland. Tourism Planning and Development,
12, 73-86.
Antosova, Gabriela (2013) Multidisciplinary determinants of cultural
rural development, Electronic International Interdisciplinary
Conference, September،No. 2-Issues 6.
Briedenhann, Jenny and Eugenia Wivkens (2004) .Tourism routes as a
tool for the Economic development of rural areas-vibrant hope or
impossible dream? . Tourism Management, Vol.25.
Chin،C.H., Lo, M.C.،Sougan , P. & Nair, V.( 2014) Rural Tourism
Destination Competitiveness: A Study on Annah Rais Longhouse
Homestay, Sarawak, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 144, PP.
35-44.
Dwyer, L., Edwards, D., Mistilis, N., Roman, C. and Scott, N.(2009).
Destination and enterprise management for a tourism future, Tourism
Management, (30) 2, 63-74.
Elliott, A.(1997) Politics and public sector management London,
Routledge , tourism,No1,p.2.
Ezeuduji, Ikechukwu (2013) .Strategic event- based rural tourism
development for sub-saharan Africa, Current Issues in Tourism ,London,
UK.

60

... نقش مناسبات شهرو روستا در توسعه گردشگری روستایی

Iorio,Monica, Corsale,Andrea (2010).Rural tourism and livelihood
strategies in Romania, Journal of Rural Studies, Vol .26, Issue 2, Pages
152-162.
Nikolich, R, Stefanovich, V. Azemovich, N. (2012) .Economic
Valorization of Rural Tourism (Suva Planina – A Mountain in South –
Eastern Serbia)،Economics Management Information Technology, Vol. 1,
No.2.
Radac, A.B., Csosz, I., Iulianamerce, I., Matias, C.C & Dobra, C.I.
(2012). The benefits of rural tourism. In sustainable rural development,
International Scientific Symposium, Timisoara, Romania, 14(4), 369-372.
Sharpley, R. (2004). Tourism and the countryside, In A. Lew, C.M,
Hall, & Williams, A. (Eds.) A companion to tourism,Oxford, Blackwell,
pp. 374-386.
Stefanovich, V. (2010). Economics of tourism, Faculty of Science, Nis.
Zhang ,XueMing. (2012). Research on the Development Strategies of
Rural Tourism in Suzhou based on SWOT analysis. Vol 16, 1295- 1299,
Energy Procedia, Elsevier;

