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چکیده
ا هد ا ف :هدف پژووه ،،بررسژی نشژ ،گردشژرری در توسژعه و بازسژازی منژاق
روستایی در ناحیة خرقان شهرستا ن اوج میباشد و به دنبال پاسخ گویی به این سؤال
کلیدی می باشد که آیا توسعة گردشرری و فعالیت های مرتبط بژا آن توانسژته اسژت
منجر به بهبود توسعه و بازسازی مناق روستایی در محدودۀ مورد مطالعه شود .
روش  :نوع تحشی کاربردی و روش مورد استفاده توصیفی  -علژی مژی باشژد .بژرای
گردآوری داده ها از روش های کتابخانه ای و میدانی ( پرس ،نامژه  ،مشژاهده اسژتفاده
شده است .جامعة آماری تحشی ناحیة خرقا ن از توابع شهرستان اوج است که تعداد
خانوار ساکن در آن بالغ بر  7822مورد می باشد که با استفاده از فرمول اصلاح شژدۀ
کوکران تعداد  743مورد به عنوان نمونه انتخاب شده اسژت .جهژت ارزیژابی پایژایی
داده ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد کژه بژا توجژه بژه ژریب  5 /21و 5/21
نشان دهندۀ مناسب بودن داده ها و روابط آن ها می باشد .برای تجزیه و تحلیل داده ها
از آزمون های آماری از قبیل آزمون رتبه ای فریدمن ،رگرسیون چنژدمتغیره و تحلیژل
مسیر و نرم ابزار  EQSبهره گرفته شده است.
___________________________
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یافته ها/نتایج :یافته های آزمون های استفادهشده نشان می د هد که تفاوت میانرین ها از
دیدگاه پاسخرویان در نشاط روستایی نمونه بژا توجژه بژه سژطف آلفژای  5/58کاملژا
معنادار گزارش شده است .برازش مدل رگرسیونی نشان دهندۀ تأثیر مثبت گردشرر ی
در توسعه و بازسازی روستایی محل سکونت به میزان  5 /14می باشد  .آزمون تحلیل
مسیر نشان می ده د که بیشترین اثر کلی مربوط بژه بعژد ابعژاد اقتصژادی بژا میژزان -
(  5/441است و بعد زیست محیطی با میزان (  5 /958کمترین اثر کلی در توسژعه و
بازسازی روستایی در منطشة مورد مطالعه را داشژته اسژت .همینژین  ،بژرازش مژدل
تحلیل مسیر هم بر اساس خروجی که از نرم افزار  EQSگرفته شژده اسژت ،بژرازش
مناسبی را نشان داد.
نتیجهگیری :نتایج این تحشی نشان داد که گردشرری روستایی در توسعه و بازسازی
مناق روستایی با توجه به اثراتی که در ابعاد (اقتصادی ،اجتماعی -فرهنری ،زیست
محیطی و کالبدی  ،در روستاهای محدودۀ مورد مطالعه به دنبال داشته است بهعنو ان
راهبردی برای توسعه و بازسازی روستا های همجوار که توجه کمتری به آ ن ها شژده
است قلمداد می شود.
کلیدواژهها  :گردشرری ،بازسازی مناق  ،توسعة روستایی  ،ناحیة خرقان ،شهرسژتان
اوج .
 .1مقدمه

از یک قرف ،تضعیف فعالیتهای اقتصادی سنتی در مناق روستایی بهویوه اقتصاد مبتنژی
بر منابع قبیعی ،کشاورزی ،معدن و نظایر آن در قی چند دهة اخیر ،جستجو برای راهکارهای
جدید برای تشویت پایههای اقتصادی و تنوعبخشی بژه فعالیژتهژای اقتصژادی -اجتمژاعی در
مناق روستایی را رورت بیشتری بخشژیده اسژت (بژرد ،بوسژلی و درونبرگژر ،7553،8ص.
 . 192از قرف دیرر ،فرایند تحولات اجتماعی -اقتصادی جوامع و گذار از شیوههای معیشژتی
سنتی به شیوههای زندگی شهری به همراه توسعة زیرساختهژای حمژل و نشژل و ارتباقژات،
تمایلات مردم برای دوری از غوغای زندگی ماشینی و نظایر آن ،به استفاده از مکانهای خوش
1. Byrd, Bosley and Dronberger
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آب و هوای روستایی را برای تجدید قوا ،تفریف و لژذت بژردن از قبیعژت و اسژتفادۀ مناسژب
برای گذران اوقات فراغت افزای ،داده است (صیدای ،خسروی نواد و کیانی ،8913 ،ص83 .؛
گالنت ،مویس و تویدور جون ،7550 ،8ص . 787 .که این امر با توجه به ویوگیهای منحصژر
به فرد گردشرری و فعالیتهای مرتبط با آن ،بهعنوان ابژزاری بژرای تلفیژ فضژای فیزیکژی و
جامعة انسانی مطرح شده است که میتواند پیامدهای متعددی در ایجاد اشکال جدیژد زنژدگی
و تغییر در ارزشها و نررشهای انسان ،دسترسی بژه اقلاعژات و غیژره در جامعژه بژه همژراه
داشته باشد (فریدل و چینرز ،7551 ،7ص73 .؛ یون وتو ،7551،9ص 95 .و از سوی دیرر ،بژا
دارابودن ماهیت چندبعدی خود ،علاوه بر تژأمین نیژاز گردشژرران ،منجژر بژه بژروز تغییژرات
اقتصادی -اجتماعی متعددی در سیستم جوامع میزبان شده است (ایلیسابیت و راسیی،7589،4
ص . 8 .بنابراین ،به عشیدۀ محششان در چند دهة اخیر ،گردشژرری بژهعنژوان سژومین فعالیژت
اقتصادی سودآور در جهان مطرح اسژت (اکومنژد ،7552 ،0ص . 88 .کژه قابلیژت فراوانژی در
پویایی بخشیدن به توسعة اقتصادی -اجتماعی از قری کاه ،بیکاری ،ایجاد درآمد و ارتشژای
سطف رفاه جامعة محلی و به تبع آن کاستن از چال،های توسژعة روسژتایی دارد (لژی،7585،1
ص779 .؛ لی و چون ،7551 ،2ص . 815.بنابراین ،از قری تنوعبخشی به فعالیتهای جامعژة
میزبژژان و ایجژژاد فرصژژتهژژای شژژغلی و درآمژژدی بژژه قژژور مسژژتشیم و غیژژر مسژژتشیم
(کوکوسژژیس ،7551،1ص3 .؛ کاسژژتلانی ،سژژالا و پیتایژژا ،7551 ،3ص . 41 .افژژزای ،تبادلژژات
فرهنرژژی و مزایژژای اجتمژژاعی ناشژژی از آن (بیسژژرولدیس ،لژژی و مژژک کورمیژژک ،7557،85
ص9559.؛ کرایک ،8330،88ص 11 .منجر به بهبود زیرساختها و خدمات عمومی در مناق

1. Gallent ,Moyes and Tudor Jun
2. Friedel and Chingz
3. UNWTO
4. Elisabete and Raschi
5. ICOMand
6. Liu
7. Lee and Chang
8. Coccossis
9. Castellani, Sala and Pitea
10. Besculides ,Lee amd McCormick
11. Craik
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روستایی شده است (کاستلانی ،سالا و پیتایا ،7552 ،8ص . 41 .به عبژارت دیرژر ،گردشژرری
روستایی بهعنوان یک فعالیت تولیدی و مکمل توانسته است نش ،بهسزایی در بازتوزیع درآمد
و اشتغال در فرآیند توسعة محلی ایفا کند (وزگوز ،ترچرا و مژورالس ،7587،7ص 817 .و بژه
همین دلیل ،از آن بهعنوان یک کاتالیزور کارآمد برای بازسازی و توسعة اقتصژادی -اجتمژاعی
نژژواحی روسژژتایی یژژاد م ژیشژژود (رومیژژانی ،8937،ص . 30 .از مهمتژژرین پیامژژدهای توسژژعة
گردشرری در نواحی روستایی بازسازی خانههای مرمتی و اقامتراه موقت است کژه بژهعنژوان
یکی از مظاهر و تأثیرات نفوذ مناق شهری در توسعة روستایی قلمداد میشژود و گژاهی نیژز
بیانرر نوعی نررش دشهرنشینی است (پاریس ،7551 ،9ص 80.و به منزلة جایرزینی بژرای
شهرنشینی و عوارض ناشی از آن تلشی میشود (لیژال ،7551 ،4ص . 87.منطشژة مژورد مطالعژة
این پووه ،در محدودۀ ایران (شهرسژتان اوج بژه واسژطة قرارگیژری در دامنژههای کوههژای
خرقژژان بژژا دارابژژودن جژژذابیتهای قبیعژژی کوهسژژتانی ،درههژژای میژژانکوهی ،چشژژمهها و
سرشاخههای متعدد رودخانة چنروره در دو دهة اخیر بهویوه با شروع فرآیند بازسازی منژاق
آسیبدیده از زلزله در تیرماه  8918افزای ،قابل توجهی یافته است .بنژابراین ،در ایژن مطالعژه
سعی بر این است که به سؤالات زیر پاسخ داده شود:
آیا توسعة گردشرری و فعالیتهای مرتبط با آن توانسته اسژت منجژر بژه بهبژود توسژعه و
بازسازی مناق روستایی در محدودۀ مورد مطالعه شود؟
 .6روششناسی تحقیق
 .1 .6روش تحقیق

با توجه به اینکه تحیش مشابلة بین فکر و اندیشة اولیه بژا واقعیژتهژای و حشژای موجژود
است ،در این تحشی جهت پاسخرویی به سؤالات و سژنج ،درسژتی تحشژ اولیژة تحشیژ و
واقعیتها ،اقلاعات و دادهها از منطشة مورد مطالعه جمعآوری شده اسژت .در تحشیژ حا ژر
1. Castellani, Sala and Pitea
2. Vázquez, Trechera & Morales
3. Paris
4. Leal
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با توجه به پرس،های مطرحشده و در راستای پاسخرویی علمی بژه ایژن سژؤالات ،بژه تبیژین
چرونه بودن و چرایی و عیت مسئله و ابعاد آن پرداخته شده است .بنابراین ،پژووه ،حا ژر
از نظر هدف ،کاربردی و نوع روش توصژیفی -علژی مژیباشژد و بژرای گژردآوری دادههژا از
روشهای (پرس،نامه ،مشاهده و مصاحبه استفاده شده است .جامعة آماری ایژن تحشیژ سژه
روستای اسماعیلآباد ،مشهد و کامشران میباشد که تعداد خانوار سژاکن در آن بژالغ بژر7822
مورد بوده که با استفاده از فرمول اصلاحشدۀ کوکران تعداد  743مورد بهعنژوان جامعژة نمونژه
انتخاب شد که q= 95، p= 25و  D=5/50در نظر گرفته شده است و با سژطف  5/30اقمینژان
محاسبه شده است .انتخاب خانوارها در سطف هر روستا ،به صورت تصادفی انجام گرفژت تژا
اصل فرصت برابر به منظور انتخاب خانوارها رعایت شده باشد .جهت ارزیابی پایژایی دادههژا
از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج نشان از ر ایتبخ ،بودن دادههژا بژرای انجژام
تحشی میباشد به قوری که برای متغیرهای مستشل و وابستة هر کدام به ترتیب با میژزان 5/21

و  5/21بدست آمژده اسژت .بژرای تجزیژه و تحلیژل دادههژا از آمژار توصژیفی و آزمژونهژای
پارامتریک و ناپارامتریک (فریدمن ،رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر در نرمافژزار SPSSو
برای برازش مدل تحلیل مسیر ،از نرمافزار  EQSاستفاده شده است.
n  n /1  (n / N )

رابطة( 8فرمول اصلاح شدۀ کوکران

جدول  -1گویههای سنجش عوامل مؤثر گردشگری بر توسعه و بازسازی مناطق روستایی
ماخذ :رومیانی8937 ،؛ خسروینواد؛ حبوبه و کیانی 8913 ،؛ جمعهپور و احمدی8935 ،؛ اکبری سامانی ،بدری
و سلمانی8937 ،؛
متغیرها

مولفهها

ابعاد

آن ،فرصتهای پسانداز خانوار ،ایجاد اشتغال در زمینة خدماتی ،توسعة فعالیتهای کژارافرینی،
سرمایهگذاری در مشاغل سنتی ،سرمایهگذاری در روستا ،قیمت زمین و مسکن.
مشارکت در تأمین هزینههای عمومی ،همیاری در تژأمین هزینژههای خژدمات،کاه ،مهژاجرت

فرهنگی

اجتماعی-

گردشگری (متغیر مستقل)

اقتصادی

ایجاد اشتغال در فعالیتهای غیرکشاورزی ،تنوعبخشی به منابع درآمدی خانوار و افزای ،میژزان

ساکنین بهویوه جوانان ،میژزان همژدلی در میژان اهژالی روسژتا بژا گردشژرر ،افژزای ،جژرایم و
ناهنجاریها در روستا ،رواج فرهنگ مصرفی در روستا ،میزان تغییر در ارزشهای مژردم محلژی
ناشی از حضور گردشرران.

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای

1

شمارۀ سی و یکم

ادامه جدول 1
متغیرها

مولفهها

ابعاد

محیطی

زیست

گردشگری (متغیر مستقل)

فضای

کالبدی-

تغییرات صورتگرفته در بافت کالبژدی ،الرژوگیری از خانژههای دوم در سژاخت مسژکن ،توسژعة
ساخت ویلاها در دامنهها و حاشیة روستا ،شنریزی و سنرفرش کردن معابر ،توسعة زیرسژاختهای
ارتباقی جادهای ،مشارکت در بهسازی روستا.
زمینة فراهم کردن همکاری در تأمین هزینههای جمعآوری زباله ،افزای ،بهبود روشهای دفع زباله،
افزای ،دسترسی به خدمات بهداشتی ،بهبود جمعآوری و دفع آبهژای سژطحی ،رعایژت پژاگیزگی
محیط
بهبود اسژتانداردهای مسژکن ،سژاماندهی و بهبژود معژابر و رعایژت حژریم رودخانژه و گژذرگاهها،

کالبدی

جدولگذاری ،استفاده از دان،های جدید در ساخت ساز ،توسعة محلژات جدیژد در حاشژیة بافژت
روستا ،استفاده از مصالف با کیفیت ،استحکام بنا ،نمای ساختمان؛ بهبود کیفیژت امکانژات رفژاهی در
روستا؛ بهسازی مساکن و استفاده از ترکیبی از مصالف بومی و صنعتی،

کشاورزی

تغییرات کاربری در مزارع و باغات ،سرمایهگذاری در باغات و زمین های کشاورزی ،افزای ،سژطف
زیرکشت ،تنوع محصولات تولیژدی ،دسترسژی و اسژتفاده از یافتژههای علمژی در زمینژه دامژداری،

ها

زیرساخت

بهبود زیرساختهای خدماتی ،بهبود زیرساختهژای حمژل و نشژل و ارتبژاقی ،سژرمایهگژذاری در
قرحهای انتشال آب به مزارع ،بهینژهسژازی قژرحهژای مژدیریت فا لاب،سژرمایههژای مهژاجران و
کارآفرینان ساکن در شهر با منشأ روستایی.

امنیت

احساس امنیت در روستا ،امنیت بژرای سژرمایهگژذاری در ویلاسژازی ،ایجژاد امنیژت بژرای خژود و
خانوادۀ خود ،امنیت از دوستان و همسایران ،امنیت از ترک کردن خانة خود به مدت چند روز.
رشد شخصیت و شکوفایی استعدادها و ارتشای سطف دان ،و آگاهی ساکنان ،ایجاد انجمنهای غیژر

نهادی

بازسازی و توسعه مناطق روستایی(متغیر وابسته)

زراعت ،شیلات و باغداری؛ بهبود روشهای جدید آبیاری (قطرهای و توسعة کشاورزی و باغداری

دولتی ،تشویت نهادهای محلی ،مشارکت مردم با سرمایهگذاران؛ همکژاری گردشژرران در مژدیریت
عمومی روستا و مشارکت با جوامع محلی ،تأمین به موقع نهادههژای کشژاورزی در جهژت افژزای،
تولیدات کشاورزی.

اجتماعی

مشارکت مردم در تأسیسژات کتابخانژه ،مسژاجد ،ایجژاد شژبکههژای نهژادی (انجمژنهژا ،تعژاونی
سنتی ،همیاری در کارها کشاورزی ،ر ایت شوراها و دهیارهای از مردم ،شارکت مردم در تصژمیم
گیری شوراها.

اقتصادی

ایجاد اشتغالزایی ،افزای ،پسانداز و درآمدزایی ،جلوگیری از مهاجرت و کاه ،بیکژاری ،سژرمایه
گذاری در زمینهای کشاورزی و ویلاسازی.
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 .6 .6منطقة مورد مطالعه

از لحاظ موقعیت جغرافیایی ،ناحیة خرقان در مختصات جغرافیایی  41درجه و  41دقیشه و
 03ثانیة قول شرقی و در  90درجه 41 ،دقیشه و  04ثانیژة عژرض شژمالی واقژع شژده اسژت.
ارتفاع ناحیه حرقان از سطف دریاهای آزاد  7588متری میباشد .به عبارت دیرر ،ناحیة خرقژان
از توابع شهرستان اوج در جنوبغربی استان قژزوین اسژت کژه از شژمال و غژرب بژه اسژتان
زنجان ،از جنوب به استان همدان محدود است .بنابراین ،به دلیل عف فعالیتهای کشاورزی
در چند دهة اخیر فرآیند برونکوچی شدیدی را تجربه کردهاند .از قرفی دیرژر ،بژا توجژه بژه
شرایط اقلیمی مساعد ،جذابیت قبیعی کوهستانی و درههای بینکوهی ،حژس تعلژ مکژانی و
نظایر آن مورد توجه مهاجران سالهای قبل واقع شده و روند گسترش گردشژرری عمژدتا در
یک دهة اخیر (بهویوه با شروع فرآیند بازسژازی بعژد از زلزلژه  8918منطشژة آوج بژه شژدت
افزای ،یافته است.

شکل  -1موقعیت منطقة مورد مطالعه
مأخذ :نرارندگان8934 ،
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شمارۀ سی و یکم

 .3مبانی نظری

گردشرری مشتمل بر فعالیتهای مرتبط با حرکت کوتاهمدت و موقتی مردم بژه مشاصژدی
بیرون از مکانهای زندگی و کار آنها است و فعالیتهای مرتبط بژا آن ،منبژع باارزشژی بژرای
تنوعبخشی به فرصتهای درآمد و اشتغال و رواج اشکال جدید فعالیتهای اقتصادی در کنژار
فعالیتهای کشاورزی بوده و یک فرصژت بژزر

بژرای توسژعة منژاق روسژتایی مژیباشژد

(وزگوز ،ترچرا و مورالس ،7587 ،ص . 817.این فعالیت بژا جژذب زیرسژاختها و امکانژات
توسعه و تشویت بازارهای محلی و منابع جدید درآمژدی و شژیوع شژیوههای زنژدگی شژهری
(لیو ،7585،8ص 788.بهعنوان ابزاری مهم برای توسعة بازآفرینی جوامع روستایی قلمداد می-
شود (شارپلی ،7557،7ص ، 799.و به تحول روابط شهر و روستا و پیدای ،گردشرری منجژر
میشود (هوراگوا ،7585،9ص . 91 .به نظر میرسژد گردشژرری بژهعنژوان فعژالیتی بژا اعتبژار
ایدئولوژیکی (توسعة کارآفرینی بدون استفاده از یارانههای دولتی  ،دارای توانژاییهژایی بژرای
حل مشکل نیروی کار ا افی در بخ،های مختلف اقتصژادی اسژت .ثانیژا بژهعنژوان فعژالیتی
قانونی برای بازسازی روستایی ،حتی در نواحی کژه از قبژل درگیژر فعالیژتهژای گردشژرری
نبودند ،در نظر گرفته شده است .تغییرات در سیاستهژای گردشژرری از رشژد واقعژی نشژ،
گردشرری در بازسژاخت روسژتا نشژأت گرفتژه اسژت (قژادری ،8917 ،ص . 891 .بنژابراین،
تجربة کشورهای مختلف دنیا در رون گردشرری مانند اکوتوریسم و گردشرری روسژتایی در
کشورهایی چون اندونزی ،بلاروس ،لتونی ،لهستان ،اوکراین ،مجارستان و غیژره بژه تأکیژد بژر
فرآیند برنامهریزی توسعه در حژوزۀ زیرسژاختهژای محلژی ،سژکونتراه ،مسژاکن روسژتایی،
تسهیلات رفاهی و خدماترسانی اشاره دارد (بمانیان و محمودی نواد ،8911 ،صص. 77-79 .
بنابراین ،از دیرر نتایج آن ارتباط دو سویهای است کژه گردشژرری و توسژعة سژکونتراههژای
روستایی بر یکدیرر میگذارند .هرچند جمعیت شهری به دنبال آسای ،و آرامشژی بژه دور از
انواع آلودگیها روانه روستاها میشود؛ اما قدر مسلم آن است که نیژاز جامعژة امژروز و نسژل

1. Liu
2. Sharpley
3. Horáková
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امروز تنها برخورداری از قبیعت نیست و عواملی چژون رفژاه مکژانی و بهداشژتی بژه مراتژب
دارای درجه و اهمیت بسیار بالایی هستند .این مسأله به نوعی به خدماترسانی خوب مکژانی
به لحاظ بهداشتی و رفاهی اشاره دارد .گردشررانی که قصد روستا را دارند ،یشینا میداننژد کژه
با امکاناتی که در شهر و در منزل خود داشتهاند مواجژه نخواهنژد شژد؛ امژا آنیژه در فرهنژگ
گردشرری جا افتاده فراهم کردن حداقل امکانات فراخور نیاز نسل و گردشژرر امژروز -لازمژة
جذب گردشرر و مسافر است (همان . 94،بنابراین ،این مطلب به نوعی بیانرر اهمیت نوسازی
و بهسازی مسژاکن روسژتایی بژرای جژذب گردشژرران اسژت .همینژین ،از سژوی دیرژر بژا
روستاییانی مواجه هستیم که به مرور زمان و آمد و شژد گردشژرران و مصژاحبت بژا آنهژا و
شنیدهها و دیدههای خود از رسانه به اهمیت مسکن ،شکل و مسافرپسند بودن آن پی میبرنژد.
این نتیجة همان تأثیر مثبت و دوسویهای است که گردشرری حاصل آورده است .بدین قریژ
روستایی به واسطة ساختن خانه مطاب استاندارد امروز هژم خژود و خژانوادهاش بژه ر ژایت
نسبی از مسأله مسکن میرسند و هم در جلب توجه گردشرر برای اقامت موقت بسژیار مژؤثر
است (پپار و یو دیو وی سی ،7552،8ص . 774.همینین ،از اثرات این پدیژده ،ممکژن اسژت
مساکن قدیمی در روستاها بازسازی و یا تبدیل به مساکن جدید شوند که علاوه بژر زیباسژازی
روستاها ،برای مردم روسژتاها نیژز زمینژة اشژتغال موقژت و یژا دائمژی فژراهم آورنژد ،درآمژد
فروشراههای محلی را بالا ببرند و تسهیلات دیرری فراهم نمایند (ر ژوانی و صژفائی،8914 ،
صص . 853-878 .همان قور که شکل ( 7نشان میدهد ،گردشرری روستایی بهعنژوان یژک
راهبرد توسعة تنوعبخشی به اقتصاد روستایی ،توانایی ارائة راهحلهایی مؤثر بژرای نژرخ بالژای
بیکاری ،مهاجرتهای روستایی ،وابستری به بخ ،اولیه ،توزیع مجژدد درآمژد و نظژایر آن را
دارد (پولیدو و کاردناس ، 7588،7صص. 800-821 .

1. Perpar and Udovč
2. Pulido& Cárdenas
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شکل  -6اثرات گردشگری در توسعة روستایی
مأخذ :میلان و مورالس و کاسترو7588،8

بنابراین با توجه به اهمیت گردشرری دیدگاههای و راهبرهای مختلفی در مورد آن صورت
گرفته است که به تعدادی از آنها اشاره شده است.
 .1 . 3گردشگری روستایی بهعنوان راهبرد توسعه

به قوری که این راهبرد معتشد است که گردشرری میتواند از یک سژو ،اثژرات اقتصژادی
مهمی داشته باشد و به نوعی به کند شدن روند تخلیژة سژکونتراههژای روسژتایی و مهژاجرت
جمعیت روستایی کمک کند و از سوی دیرر ،علاوه بر اهداف توسعة روستایی سژبب کژاه،
فشر و امنیت غذایی ،افزای ،اشتغال و درآمد و جلوگیری از تخریژب روسژتایی شژود و زمینژة
استفادۀ بهینه از منابع روستایی مانند شرایط آب و هوایی ،آداب و سنن ،فرهنگ و چشماندازها
و مناظر قبیعی را فراهم میکند (قادری ،8917 ،ص. 890 .
.6. 3گردشگری روستایی بهعنوان یك سیاست بازساخت سکونتگاههای روستایی

در این راهبرد گردشرری ،بهعنوان یک بخ ،اصلی بژرای بازسژاخت روسژتایی حتژی در
نواحی که از گذشته فعالیتهای گردشرری در آنها رون چندانی نیافته ،بکار گرفته میشژود،
1. Millán, Morales and Castro
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به قوری که قرفداران این نظریه معتشدند که آنها قادرند از اتکای بی ،از حژد تولیدکننژدگان
روستایی به کشاورزی بکاهند و آنها را در فرصتهژای اقتصژادی جدیژدی کژه بژا بازاریژابی
جهانیتر شده رقابت کنند ،بکژار گیرنژد و هژدف آن پاسژخرویی بژه تغییژر در سیاسژتهژای
کشاورزی ،روستایی و بخشی نیز با نررش تغییر در تفکژر و عمژل صژنعت گردشژرری بژوده
است (قادری ،8917 ،ص . 891 .همینین ،میتوان به اهمیت گردشرری از دیژدگاه صژاحب-
نظران اشاره کرد که لویسترنر 8آن را امیدبخ،ترین و پیییدهترین صنعتی میداند کژه جهژان
سوم با آن روبروست و معتشد است گردشرری بیشترین قابلیت را برای جانشینی دیرر ،صنایع
درآمدزا دارد (بلنکس ،گنزالی ،لوزانو اویولا و پرز ،7585،7صص . 714-737.ایلیسابت معتشژد
است که توسعة گردشرری روستایی و سرمایهگذاری در فعالیژتهژای مژرتبط بژا آن ،راهحژل
مناسبی برای خروج مناق روستایی کشورهای اروپایی از اثرات بحران اقتصادی است (همان،
 . 731زیرا گردشرری روستایی میتواند در زندگی اقتصادی روسژتاییان در درازمژدت پیامژد-
های زیر را به دنبال داشته باشد -8 :ایجاد روستای پایدار؛  -7تشوی فعالیتهای سنتی محلی
(ساخت و ساز ،تجارت و بازارها ،محلهای کار جدید ؛  -9پشتیبانی برای ایجاد کسب وکژار
و مشاغل جدید؛  -9تشویت توسعه در مشیاس محلی و منطشهای؛  -4بالژابردن درآمژد سژاکنان
محلی (استفادۀ خوب از محصولات کشاورزی ،منابع و نظایر آن ؛  -0بالژابردن اسژتانداردهای
زندگی در مناق روستایی و نظایر آن .از دیدگاه نوریس و وینستون ( 7552؛ وارگاس سانیز،
پوراساس بوئنو و دلوس انجلس پلازا مجیا ( ، 7588گسژترش گردشژرری روسژتایی در ابعژاد
اقتصادی منجر به (ایجاد اشتغال ،بهبود شبکة تجاری ،شروع فعالیت کارآفرینی ،توسعة ساخت
و ساز محلی ،تأمین خدمات و سرمایهگذاری محلی ،بهبود کیفیت زندگی و غیره  ،و در ابعژاد
اجتماعی منجر به (ارتشای شیوه زندگی ،کاه ،برون کوچی ،کاه ،انژزوا ،افژزای ،مشژارکت
محلی و غیره و در نهایت در ابعاد محیطی منجر به (دوستداری محژیط ،حفاظژت از محژیط
شود (وارگاس سانجز ،بارس بونو و دی لوس ،انرلیس ،پازی مجیرا ،7588،9ص9 .؛ نوریس و

1. Lewis Turner
2. Blancas, Gonzlez, Lozano-Oyola, and Pérez
3. Vargas-Sánchez, Porras-Bueno, & de los Ángeles Plaza-Mejía
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وینستون ،7552 ،8صص . 85-87.بنابراین محششان ،توسعة گردشرری در منژاق روسژتایی را
بهعنوان یکی از راههای نجات روسژتاها از چال،هژایی از قبیژل فشژر ،مهژاجرت و مشژکلات
اجتماعی -اقتصادی میدانند .با توجه به موارد مطژرح در بالژا مژیتژوان اثژرات گردشژرری را
مناق روستایی را به قور خلاصه به شرح جدول( 7مورد توجه قرار داد.
جدول  -6اثرات فعالیتهای گردشگری در مناطق روستایی
مأخذ :سبیل 7585،7؛ سیولگ ،سی اس واسز،بیلون و دینکوه 7588 ،9؛ آپوستولوپوسلوس ،اسکاریز و
تامسون ،7552،4؛ زنگ و رایان 7587 ،0؛ سزیماناسکا7589 ،1
اثرات

مثبت

منفی

اقتصادی

 توسعة زیرساختها -به دست اوردن درامد ا افی از تفریحات و اوقات

 -هزینه های تفریحی بالاتر برای ارائه و حفظ

کالا و خدمات تولید شده در خانههای محلی

تغییرات در شیوۀ زندگی مردم محلی

فراغت

زیست
محیطی

-

افزای ،اشتغال نیروی کار محلی

-

آگاهی روبه رشد بر روی محیط زیست و عناصر

فعالیتهای تفریحی

 اختلال از گیاهان و جانوران -ظاهر آلودگی ( در تمام اشکال آن

تخریب و یا رها کردن محصولات کشاورزی

آن

-

حمایت مالی بیشتر برای محیط زیست

 جبران خسارت /کمک به کشاورزان برای نوسازی،اجرای قانون درمناق روستایی جهانرردی

قوانین

-

مسئولیت کشاورزان برای خدمات خود

تعمیر و نرهداری ،حفاظت فعالیت

 افزای ،تعامل شهر و روستا وجود "پناهراه امن" برای ساکنان در شهرها -مشارکت مشامات محلی /منطشهای در فعالیتهای

ایجاد تغییرات در ذهنیت مردم و انراره های سنتی

اجتماعی

مختلف محلی

 ظهور برخی از استرسها برای کشاورزان بهنررش متفاوت از گردشرران و مردم محلی

علت تراکم منطشه

 پیدای ،از فعالیتهای فصلیتغییرات در شیوۀ زندگی

1. Norris and Winston
2. Sebele
3. Ciolac, Csosz, Balan and Dincu
4. APsaltopoulos, Skuras and Thomson
5. Zeng & Ryan
6. szymańska

بررسی نش ،گردشرری در توسعه و بازسازی مناق روستایی در...

سال شانزدهم

89

ادامه جدول 6
اثرات

منفی

مثبت

 بازسازی مسکن و بهبود شخصیت بصری سکونتراهها ساماندهی و بهبود معابر و رعایت حریم رودخانه وکالبدی

گذرگاهها
 بهسازی معابر ،توسعة زیرساختهای ارتباقی جادهای -توسعة ساخت ویلاها در دامنهها و حاشیة روستا

 گسترش بدون برنامة گردشرری رقابت برای اشغال ارا ی -تشدید تغییرات کاربری

شهرنشینی تدریجی در مناق روستایی

 بهبود استانداردهای مسکنسایر

 توجه به اهمیت مناق روستاییوجود برنامههای آموزشی

 احتمال از دست دادن کنترل بر روستاییشهرنشینی تدریجی در مناق روستایی

پدیده گردشرری

از این رو با توجه به اهمیت مو وع ،دیدگاهها و راهبردهای مطژرحشژده در ایژن تحشیژ ،
سیاستهای توسعة گردشرری روستایی باید تأکید خود را بر روی حفاظت از منژابع قبیعژی،
اجتماعی و فرهنری ،حمایت از فعالیت و ظرفیت محلی در راستای تأمین نیازهای گردشژرران
و سژژاکنان در موقعیتهژژای حژژال و آینژژده قژژرار دهژژد(مژژولر ،راتژژوس ،اسژژکارل ،هژژولمز و
تریب ،7585،8صص . 170-142.که این خود نیازمند چارچوب عملیاتی و اسژتراتویکی بژرای
پیشبرد اهداف توسعه در سطف محلی است (پاراسیینی و پاتینی ،جونز و پژرز سژوابا،7588،7
صص 25-18.؛ تونروای ،راجرسون ،لوفر و لانوی ،7585،9صص. 452-481.
.4یافتههای توصیفی

از  743نفر فرد پاسخرو 15درصد پاسخدهندگان مژرد و 45درصژد زن بژودهانژد کژه 48/3
درصد پاسخگویان سن بین  98تا  45را دارا بودهاند که بیشترین عدد را نشان میدهد .میانرین
تعداد افراد خانوار برابر با 7/89نفر و بیشترین سژطف سژواد مربژوط بژه دورۀ ابتژدایی بژا 98/3
درصد بوده است .در این بخ ،از تحشیژ بژه تحلیژل اثژرات گردشژرری در سژکونتراههژای
روستایی مورد مطالعه در ابعاد چهارگانة (اقتصژادی ،اجتمژاعی -فرهنرژی ،زیسژتمحیطژی و
1. Miller, Rathouse, Scarles, Holmes & Tribe
2. Paracchini, Pacini, Jones & Perez-Soba
3. Tanguay, Rajaonson, Lefebvre & Lanoie
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کالبدی پرداخته میشود .به قوری که تحلیل میانرین عژددی حاصژل از محاسژبة مؤلفژههای
اثرات گردشرری در توسعه و بازسازی روستایی که عمدتا در قالژب گسژترش گردشژرری در
مناق روستایی است ،در بین پاسخگویان با استفاده از دادههای پرسژ،نامژهای بدسژت آمژده
است .بنابراین ،همانطوری که در شکل( 4ملاحظژه مژیکنیژد روسژتای مشژهد در چهژار بعژد
اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی و زیستمحیطی کمترین میانرین و روسژتای کامشژران بیشژترین
میانرین را به خود اختصاص داده است و از روش جمع دادهها و تشسیم بر تعداد آنها استفاده
شده است و میانرین هر کدام از شاخصها بدست آمده و روی نششه نمای ،داده شده اسژت.
به قوری که برای بدست آوردن میانرینها از قیف لیکرت استفاده شژد و بژرای ارزیژابی آن،
سؤالات به صورت بسته در احتیار پاسخدهندگان قرار گرفت و هر کدام از گزینژههژای قیژف
لیکرت (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد را مشخص کردند .در همین راسژتا ،بژرای
سنج ،آن سطف مبانی نظر ( 9در نظر گرفته است تا تعادل بین سژؤالات رعایژت شژود و بژه
همین خاقر مورد بررسی و تفحص قرار گرفت.

شکل  -3میانگین ابعاد گردشگری در روستاهای مورد مطالعه
مأخذ :نرارندگان8934 ،
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برای بیان نش ،و جایراه هر یک از مؤلفههای مطرح در تحشی از آزمون رتبژهای فریژدمن
بهره گرفته شده است .به عبارت دیرر ،این آزمون ابزار مناسبی برای تحلیل معنژاداری تفژاوت
میانرین مؤلفهها به قور مشایسهای با یکدیرر میباشد .همان قوری که جدول ( 9نشژان مژی-
دهد ،نتیجة تحلیل تفاوت میانرینها از دیدگاه پاسخگویان در نشاط روستایی نمونه با توجه بژه
سطف آلفای  5/58کاملا معنادار گزارش شده است .در این بژین بیشژترین میژانرین رتبژهای بژه
ترتیب با ( 9/21و ( 7/03به ابعاد کالبدی و اقتصادی مناق روستایی نمونه اختصاص داشژته
است .بنابراین ،میتوان اذعان کرد کژه توسژعة گردشژرری در ابتژدا توانسژته اسژت بژه لحژاظ
کالبدی -فیزیکی منجر بژه ایجژاد ،تغییژرات زیژادی در کیفیژت و کمیژت سژاخت و سژازهای
روستایی ،بهبود و عیت معابر و نظایر آن شده و در وهلة دوم باعث افژزای ،درآمژد ،اشژتغال
در فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی و غیره شده است و کمترین میزان میانرین رتبژه در
بین مؤلفههای تحشی نیز به بعد زیست محیطی که در برگیرنده متغیرهایی از قبیل تغییژرات از
قبیل ایجاد آلودگی در منابع آب و خاک ،تغییرات کاربری ارا ی مرتعژی و دیژم ،حفاظژت از
محیط زیست و نظایر آن اختصاص دارد .به عبارت دیرر ،بررسی معنژاداری میژانرین رتبژهای
دادههای حاصل از تحلیل کمی اثرات گردشرری نشاندهندۀ وجود مشدار ریب خژی دو بژه
میزان 700/331است که بیانرر نزدیکی مشادیر میانرین مؤلفهها بوده و معنژاداری آن در سژطف
 5/58نشان داده شده است.
جدول  -3معناداری تفاوت میانگین رتبهای اثرات گردشگری در روستاهای نمونه
مأخذ :نرارندگان8934 ،
مؤلفهها

میانگین عددی

میانگین رتبة فریدمن

اقتصادی

9/1109

7/03

اجتماعی و فرهنری

9/2041

7/57

زیست محیطی

9/1178

8/17

کالبدی

4/8214

9/21

خیدو

700/331

درجة آزادی

9

سطح معناداری

5/555

در این بخ ،از تحشی  ،برای بررسی دامنژة تژأثیرات گردشژرری در روسژتاهای نمونژه از
دیدگاه پاسخگویان سعی شد عمدهترین تأثیرات گردشرری در سکونتراههای مورد مطالعژه در
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ابعاد اقتصادی ،اجتماعی -فرهنری ،زیست -محیطی و کالبدی از دادههژای گژردآوریشژده از
قری پرس،نامه ،استخراج شوند .به قوری که از دادههای شاخصهای بازسازی و توسعه به-
عنوان متغیر وابسته و از دادههای شاخصهای گردشرری بهعنوان متغیرهای مستشل در تحلیژل
رگرسیون چندگانه 8استفاده شده است .بررسی مدل برازش رگرسیونی نشاندهندۀ تأثیر مثبژت
گردشرر در توسعه و بازسازی روستایی محل سکونت به میزان  5/14میباشد (جدول . 4
جدول -4تحلیل رگرسیون اثرات گردشگری در توسعه و بازسازی روستایی
مأخذ :نرارندگان8934 ،
اشتباه معیار

ضریب تعیین تصحیح شده

ضریب تعیین

ضریب همبستگی چندگانه

5/51250

5/911

5/454

5/190

با استفاده از مدل رگرسیونی چندگانة توأم اثرات گردشرری در میزان توسژعه و بازسژازی
روستایی در فرایند توسعة گردشرری در روستاهای نمونه مشخص شد .به قژوری کژه نتژایج
حاصله حکایت از آن دارد ابعاد چهارگانة گردشرری کاملا معنادار میباشد (جدول . 0
جدول  -5تحلیل رگرسیون مبتنی بر وجود رابطة خطی بین میزان اثرات گردشگری بر توسعه و بازسازی
روستایی
مأخذ :نرارندگان8934 ،
مؤلفه ها

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

 Fآماره آزمون

سطح معناداری

اثر رگرسیونی

5/424

4

5/881

71/790

5/555

باقیمانده

5/132

740

5/554

کل

8/813

743

در جدول( 1مشادیر  ßبیانرر این واقعیت است که از بژین شژاخصهای چهارگانژة مژورد
بررسی گردشرری در روستاهای نمونه از قرف گردشرران در مؤلفههژای اقتصژادی (5/924

 .8برای بررسی نش ،گردشرری و تأثیر آن بر توسعه و بازسازی روستایی از آزمون رگرسیون  a  bx
شده است که این آزمون سطف معنادار بودن شاخصهای بکار گرفته شده را نشان میدهد.



 yاستفاده
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دارای بیشترین میزان تأثیر و در مؤلفههای شاخصهای زیست محیطی ( 5/742کمترین میزان
تأثیر را در توسعه و بازسازی روستایی در منطشة مورد مطالعه به دنبال داشژته اسژت (جژدول
 . 1بنابراین ،عرض از مبدا این آزمون نشان مژیدهژد کژه رابطژة همبسژتری و معنژاداری بژین
متغیرها وجود دارد و این نشان میدهد که خط رگرسیون (عرض از مبدا  ،خطاهای پی،بینژی
شده در بین شاخصهای استفادهشده به حداقل خود رسیده است .همینین ،معادلة رگرسژیون
با ریب بتای استاندارد به شکل زیر میباشد:
رابطژژژژة (( + 52958( + 52742( + 52924( + 52971( 8گردشژژژژرری (y= 82131

(توسعه و بازسازی مناق روستایی
جدول  -2ضرایب شدت روابط میان متغیرهای اثرات گردشگری در توسعه و بازسازی روستایی
مأخذ :نرارندگان8934 ،
نام متغیر

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد شده

B

خطای B

بتا ß

T

سطح
معنیداری

عرض از مبدا

8/131

5/771

-

1/933

5/555

اجتماعی

5/873

5/572

5/958

4/235

5/555

محیطی

5/882

5/571

5/742

9/343

5/555

اقتصادی

5/811

5/595

5/924

0/120

5/555

کالبدی

5/800

5/597

5/971

0/805

5/555

در ادامة تحشی بعژد از اینکژه رابطژة میژان مؤلفژههژای گردشژرری و توسژعه و بازسژازی
روستایی بدست آمد ،به بررسی اثرات مستشیم و غیر مستشیم گردشرری بر توسعه و بازسژازی
روستایی با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره (تحلیل مسیر پرداختژه شژده اسژت .بژرای
انجام تحلیل مسیر ابتدا بین متغیر وابسته (توسعه و بازسژازی روسژتایی و متغیرهژای مسژتشل
(شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و کالبدی رگرسیون گرفتژه شژد و در بشیژه
مراحل هر یک از شاخصها که بیشترین ریب بتا ( BETAرا داشژتهانژد بژه عنژوان متغیژر
وابسته و سایر عوامل متغیر مستشل فرض شده است و در شکل ( 4میزان و نوع تأثیر (مستشیم
و غیر مستشیم هریک از متغیرهای مستشل و وابسته نشان داده شده است.
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شکل  -4مدل تحلیل مسیر عوامل و متغیرهای گردشگری و تأثیر آن بر توسعه وبازسازی روستایی
مأخذ :نرارندگان8934،

همانرونه که جدول ( 2نشان میدهد اثرات مسژتشیم و غیژر مسژتشیم شژاخصهژای ابعژاد
اقتصادی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و کالبژدی در توسژعه و بازسژازی روسژتایی بژا اسژتفاده از
آزمون تحلیل مسیر بدست آمده که بیشترین اثرکلی مربوط بژه بعژد ابعژاد اقتصژادی بژا میژزان
( 5/441داشته است .همانطوری که یافتههای تحشی نشان میدهد ،میزان ابعژاد اقتصژادی بژر
اثر گسترش گردشرری مبتنی بر گردشرری روستایی در متنوعسازی و ایجاد اشتغال در زمینژة
فعالیتهای غیر کشاورزی (از قبیل توسعه صنایع دسژتی ،نرهبژانی از تأسیسژات ،سژرایداری،
جمژژعآوری و فژژروش گیاهژژان دارویژژی ،کژژارگری و غیژژره  ،توسژژعة اشژژتغال در فعالیتهژژای
کشاورزی (از قبیل تولید محصولات دامژی و بژاغی ،کژارگری دامژداریها و مژزارع و باغژات
مالکان غیر ساکن و غیره  ،بهبود زیرساختهای خدماتی و زیربنژایی ،تنژوعبخشژی بژه منژابع
درآمژژدی و افژژزای ،میژژزان آن (فژژروش محصژژولات دامژژی و بژژاغی بژژه گردشژژرران ،توسژژعة
خردهفروشی و غیره  ،توسعة سرمایهگذاری در روستا توسط گردشژرران و مالکژان خانژههای
دوم (سرمایهگذاری در ساخت و ساز ویلاها ،توسعة ارا ی زیرکشت باغات ،ایجاد کانالهژای
انتشال و لولهگذاری آب به مزارع و باغات و غیژره بژهعنژوان اثژرات مثبژت ناشژی از توسژعة
گردشرری روستایی در منطشة روستایی مورد مطالعه به شمار میآید و به همین جهت این بعد
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مهمترین عامل در بین مؤلفههای گردشرری در توسعه و بازسازی روستایی شناخته شده است
و بعد زیستمحیطی با میزان ( 5/958دارای کمترین اثر کلی در توسعه و بازسژازی روسژتایی
در منطشة مورد مطالعه بوده است .برای بدست آوردن اثرات غیژر مسژتشیم متغیرهژای مسژتشل،
رایب مسیر در هم رب شدند و برای اثرات کلی رایب کلیه مسیر منتهی به متغیر وابسته
در جمع هم شدند.
جدول  -7سنجش میزان اثرات مستقیم و غیر مستقیم و کلی متغیرها بر توسعه و بازسازی روستایی
مأخذ :نرارندگان8934 ،
متغیرها

اثرات مستقیم

اثرات غیر مستقیم

کل

اولویت

اقتصادی

5/924

5/524

5/441

8

اجتماعی

5/742

-5/547

5/409

7

کالبدی

5/971

5/572

5/900

9

زیست محیطی

5/958

-

5/958

4

. .1 .4برازش مدل تحقیق با استفاده از نرمافزار EQS

در تحلیل عوامل تأییدی که نوع خاصی از مدلیابی معادلات سژاختاری اسژت ،پووهشژرر
الرویی از روابط میان متغیرها را با توجه به نظریه یا دان ،تجربی و یا هر دو فرض میکند که
نتیجة آن ،مدل تحشی میباشد و سپس به آزمون آماری آنهژا مژیپژردازد کژه در آزمژونهژای
آماری نمرههای عاملی محاسبه نمیشود (بشژلیده ،8938 ،ص 919 .کژه بژدین منظژور بژرای
انجام آزمون تطاب مدل پیشنهادی با دادههای مشاهدهشده ،روش تحلیل معادلات ساختاری بژا
کمک نرمافزار( EQSانجام شد و متغیرهای مستشل و وابسته همژراه شژاخصهژا و ابعژاد آن
وارد مدل شدهاند .همانقور که عنوان شد در اینجا هژدف اصژلی از بکژاربردن ایژن نرمافژزار
برازش مدل تحشی است نه ارزیابی اثژر؛ بنژابراین جهژت ارزیژابی بژرازش مژدل در معادلژات
ساختاری آمارههای مختلفی وجود دارد که یکی از مهم ترین آمارههژا آمژارۀ خطژای مجمژوع
مجذورات میانرین یا شاخص رمزی ( RMSEAمیباشد .هر گاه در مدلی کمتر از  5/8باشد
میتوان گفت مدل مورد نظر از برازش نسبتا مناسبی برخوردار است .در این مژدل میژزان ایژن

آماره  5/577و کمتر  5/8میباشد .همینین ،هرچه مشدار شاخص برازندگی تطبیشی ( CFIبژه
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یک نزدیکتر باشد مدل از برازندگی بهتری برخوردار اسژت .مشژدار قژراردادی ایژن شژاخص
برای پذیرش برازنژدگی مژدل  5/35اسژت (بشژلیده ،8938 ،ص . 912 .در ایژن مژدل 5/351
برآورد شده است .بنابراین ،قب شاخص رمزی و ( CFIمدل فوق بژرازش مناسژبی دارد ،بژه
قوری که در جدول ( 1شاخصهای نیکویی برازش آورده شده است که نشاندهندۀ بژرازش
مناسب مدل میباشند که شکل ( 0خروجی  EQSرا نشان میدهد.
جدول  -8شاخصهای تحلیل ساختاری
مأخذ :نرارندگان8934 ،
علامت اختصاری

نام شاخص

کای اسکوئر

مقدار

81295

شاخص نرمال شدۀ بنتلر بونت

8

BBNFI

52158

CFI

52351

GFI

52321

شاخص نیکویی برازش تعدیلشده لیزرل

AGFI

5239

ریشه میانرین مجذورات باقیماندهها

PMR

52557

خطای مجموع مجذورات میانرین

RMSEA

52577

شاخص مشایسهای برازش

7

شاخص نیکویی برازش لیزرل

9

بنابراین مدل نهایی تحشی به این صورت است:
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

گردشرری و فعالیتهای مرتبط با آن جایراه مهمی را در اقتصاد کشورهای جهان به خژود
اختصاص داده است .به قوری که به لحاظ ایجاد درآمد و فرصتهای شغلی و نیز درآمژدزایی
آن را بعد از صنایع مهمی از قبیل صنایع نفت و پتروشیمی و خودروسازی ،بژهعنژوان سژومین

 .8برازش مدل موجود را با مدل صفری مشایسه میکند که در آن فرض شده متغیرهای پنهان با یکدیرر ناهمبستهاند.
نزدیک به یک برازش خیلی خوب را نشان میدهد.
 .7این شاخص نیز برازش مدل موجود را با مدل صفر مشایسه میکند .مشدارآن از حداقل صفر (فشدان برازش تا حداکثر
یک (برازش کامل تغییر میکند.
 .9این شاخص نیکویی برازش براساس نسبت مجموع مربعات تفاوتها میان ماتریسهای مشاهدهشده و بازتولیدشده برای
واریانسهای مشاهده شده است( .شوماخر و لومکس ،8911 ،ص 873 .بین صفر و یک میباشد.
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فعالیت سودآوری اقتصاد ملی و منطشهای به شمار میآورند کژه بیژانرر اهمیژت آن در کسژب
درآمد و توسعة پایدار در هزارۀ جدید برای کشورها است .در این رابطه ،گردشرری روسژتایی
بهعنوان یکی از مهمترین زیرشاخههای گردشژرری بژا توجژه بژه سژکونت بخژ ،اعظمژی از
جمعیت کشورهای در حال توسعه در آن ،بهویوه سکونت  71درصد از جمعیت ایران میتواند
نش ،مؤثری در کاستن از چال،های اقتصادی -اجتماعی مناق روستایی از قبیژل مهژاجرت-
های روستا -شهری ،فشر درآمدی ،پژایین بژودن سژطف اشژتغال و سژطف بهژرهوری در بخژ،
کشاورزی ،نارسایی و کمبود زیرساختهای توسعهای ،رفژاهی و خژدماتی و نظژایر آن داشژته
باشد .بنابراین ،یافتههای این تحشی را میتوان با تحشیشژات دیرژران مشایسژه کژرد بژه قژوری
افتخاری و قادری ( ، 8918در مطالعة خود به این نتیجه رسیدند کژه مطالعژات انجژامشژده در
کشورهای فرانسه ،اتری ،،سژوییس ،انرلسژتان ،ایرلنژد ،تایلنژد و ژاپژن نشژان داده اسژت کژه
گردشرری روستایی بسرعت در اقتصاد روستایی رشد کرده و مکمل فعالیژتهژای کشژاورزی
شده است و با حل مسائل و مشکلات میتواند به توسعة روستایی کمک کنژد .نجمژی و ولژی
شریعت پناهی ( ، 8913در پووه ،خود به این نتیجه رسیدند که گردشرری روسژتایی پایژدار
سبب احیای فرهنگ محلی و سنتی روستاها ،تشوی فعالیتهای جمعژی روسژتائیان ،افژزای،
درآمد روستائیان ،مهاجرت و تخلیة روستاها و غیره میشود و بهترین راهکژار بژرای روسژتاها
توسعه و گسترش گردشرری روستایی است .صالحی و همکاران ( ، 8939در پووه ،خود به
این نتیجه رسیدند که توسعة گردشرری بر بعد اقتصادی توسژعة پایژدار تژأثیر مثبژت گذاشژته
است؛ اما در بعد محیطی بیشترین تأثیر منفی را داشته است و در ابعاد اجتمژاعی و نهژادی نیژز
و عیتی پایدار در سطف متوسط ارزیابی شده است .بنابراین ،این تحشیژ بژا پژووه ،حا ژر
همسویی خاصی دارد .بنابراین ،به منظور بررسی نش ،گردشرری در توسعه و بازسازی مناق
روستایی مطالعة حا ر انجام شد و در نهایت مشخص شد کژه بیشژترین میژانرین رتبژهای بژه
ترتیب با ( 9/21و ( 7/03به ابعاد کالبدی و اقتصادی مناق روستایی نمونه اختصاص داشژته
است .از قرف دیرر ،بررسی مدل برازش رگرسژیونی نشژاندهنژدۀ تژأثیر مثبژت گردشژرر در
توسعه و بازسازی روستایی محل سکونت بژه میژزان  5/14میباشژد کژه از بژین شژاخصهای
چهارگانة مورد بررسی گردشرری در روستاهای نمونژه از قژرف گردشژرران در مؤلفژههژای
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اقتصادی ( 5/924دارای بیشترین میزان تأثیر است و در مؤلفههای شاخصهای زیستمحیطی
( 5/742کمترین میزان تأثیر را توسعه و بازسازی روستایی در منطشة مورد مطالعه داشته است.
یافتههای آزمون تحلیل مسیر نشان میدهد که بیشترین اثر کلی مربوط به بعد ابعاد اقتصادی بژا
میزان ( 5/441است و بعد زیستمحیطی با میزان ( 5/958دارای کمترین اثر کلی در توسژعه
و بازسازی روستایی در منطشه مورد مطالعه است .همینین ،برازش مدل تحلیل مسژیر هژم بژر
اساس خروجی که از نرمافزار  EQSگرفته شده است ،برازش مناسبی است.
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شکل  -5خروجیEQS
مأخذ :نرارندگان8934 ،

 .2پیشنهادها

 نظارت مسئولان در تغییرات چشمانداز محیط روستا و کاه ،آسیبپذیری آن در
روستاهای مشهد که کمترین سهم را از لحاظ بازسازی به خود اختصاص داده است
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 تأسیس نهادهای مردمی و تعامل با سازمانهای مرتبط با امور گردشرری در جهت
برقرف کردن و مشارکت در زمینة مسائل گردشرری در روستاهای مشهد ،اسماعیل-
آباد و کامشران.
 گردشرری روستایی میتواند با توجه به اثراتی در ابعاد (اقتصادی ،اجتماعی-فرهنری،
زیستمحیطی و کالبدی  ،در روستاهای محدودۀ مورد مطالعه به دنبال داشته است به
عنوان راهبردی برای توسعه و بازسازی روستاهای همجوار که توجه کمتری به آنها
شده است قلمداد شود.
 بهبود زیرساخت رفاهی و خدماتی برای استراحت و اوقات فراغت گردشرران در
محدودۀ مورد مطالعه (مشهد و اسماعیلآباد با توجه به ملاحظات مسائل زیست-
محیطی و تغییر چشمانداز آن.
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