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های سختگیرانه منجر شد مناطق روستایی به عنوان مقاصد و اتخاذ سیاست 11شیوع کووید 

گردشگری ارزان مورد توجه گردشگران داخلی قرار گرفت. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی نقش 

های اقتصادی پرداخته است. قلمرو روستایی در توسعه گردشگری روستایی در ابعاد شاخصحمل و نقل 

استان قزوین( در افق  -مکانی تحقیق روستاهای گردشگرپذیر دهستان حصار ولیعصر )شهرستان آوج

تحلیلی  -های کاربردی  و به روش توصیفیاست. تحقیق حاضر از نوع پژوهش 1400زمانی تابستان 

روستای گردشگرپذیر دهستان حصار ولیعصر  8ی تحقیق آمار جامعهابزار پرسشنامه است.  مبتنی بر

مورد به عنوان نمونه  110( تعداد 5/0برابر با  qو  pشهرستان آوج بود که با استفاده از فرمول کوکران )

 زا استفاده با آن ییایپا و نیمتخصص نظرات از یریگبهره با پرسشنامه یهاهیگو ییرواانتخاب شد. 

-ها از آزمونبرای تجزیه و تحلیل داده .است شده محاسبه 828/0 زانیم انجام گرفت و کرونباخ یآلفا

ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره خطی استفاده شد. نتایج نشان تک نمونه tهای آماری 

( و افزایش 11/3) های دوم گردشگریهای افزایش ساخت و ساز خانهداد در بعد اقتصادی، شاخص

( بیشترین تأثیر مثبت را از توسعه حمل و نقل روستایی 21/3گیری سرمایه )گذاری و شکلسرمایه

اند. همچنین، نتایج رگرسیون خطی چند متغیره نشان داد که حمل و نقل روستایی با ضریب پذیرفته

بتی دارد. به طوری که، با توجه در توسعه گردشگری در ابعاد اقتصادی تأثیر معنادار و مث 842/0تعیین 

افزایش ساخت و "های متغیر مستقل از قبیل به مقادیر بتا یک واحد تغییر در انحراف معیار شاخص

، "بهبود دسترسی به خدمات"، "های شغلی و درآمدیتنوع فرصت"، "های دوم گردشگریساز خانه

گیری سرمایه در ذاری و شکلگافزایش سرمایه"و  "های گردشگری در روستابهبود زیرساخت"

 008/0و  220/0، 333/0، 211/0، 401/0در اثر توسعه حمل و نقل روستایی، به ترتیب به اندازه   "روستا

واحد در توسعه گردشگری روستایی از دیدگاه پاسخگویان تأثیر مثبت دارد.

قزوینحمل و نقل، گردشگری روستایی، اقتصاد روستایی، استان ها: کلید واژه

bigdeli2211@gmail.com نویسنده مسئول:*
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 مقدمه

های گوناگون از قبیل سطح باالی بیکاری، پیری جمعیت، نوسانات از بحران توسعهدرحالمناطق روستایی در کشورهای 

وری عوامل تولید، عدم شهری، مدیریت نامناسب منابع تولید، سطح اندک بهره -جمعیتی ناشی از مهاجرت روستا

 ,Johnson & Lichter)برند آن در بعد اقتصادی و اجتماعی رنج می رینظاهای زیرساختی و سرمایه، نارسایی یریگشکل

2019; Ćurčić et al, 2021; Castanho et al, 2021) .نظران توسعه روستایی لزوم توجه به یک ، برخی از صاحبرونیازا

 Vulevic)دانند رای توسعه پایدار را ضروری مییک کاتالیزوری ب عنوانبهعامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی این مناطق را 

et al, 2021; Naranjo Gómez et al, 2020) . بررسی اجمالی رویکردهای توسعه روستایی پس از جنگ جهانی دوم در

 عنوانبهنقش آن  1دهد که با کاهش نقش مسلط بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملینشان می توسعهدرحالکشورهای 

، جهیدرنت. (Castanho et al, 2021)با چالش مواجه کرده است  یتوجهقابلمنبع درآمد و اشتغال به میزان  نیترمهم

نارسایی  لیبه دل، وجودنیباا. (Castanho et al, 2021)های صنعتی متمرکز شدند راهبردهای توسعه روستایی بر فعالیت

ای ادامه فعالیت با تردیدهای متعددی مواجه شده و در زیرساختی بسیاری از صنایع در انتخاب مناطق روستایی بر

اند ( اظهار کرده260: 1991، ملر و مارفان )رونیازااند. گذاری همچنان به دنبال مراکز شهری بودهترجیحات مکان سرمایه

 هایسرزمین هایاندازی فرآیندهای توسعه پایدار در همه زمینهترین استراتژی برای راه... بخش صنعتی مناسب"که 

. عالوه براین، در طول دهه هشتاد، افزایش اشتغال در مناطق پیرامونی به طور عمده تمرکز "پیرامونی و روستایی نیست

، همه وجودنیباا. (Bryden, 2000; Kilkenny & Partridge, 2009) قراردادندخود را بر روی بخش خدمات و تقویت آن 

 Castanho et)های اقتصادی بخش سوم ظرفیت مناسبی برای ایجاد اشتغال و درآمد در مناطق روستایی ندارند فعالیت

al, 2021) بر روی نقش گردشگری برای  نظرانصاحب. بنابراین، با توجه به نارسایی رویکردهای گذشته، امروزه برخی از

 ;Ibănescu et al., 2018; Juma and Vidra, 2019)اند ای را نشان دادهیژهنیل به توسعه پایدار مناطق روستایی توجه و

Saner et al, 2019) های گردشگری بیش از هر نشان داده است که هزینه شدهانجام. در این رابطه، بسیاری از مطالعات

 ;Yashalova et al., 2017)شود آن توسعه اقتصاد محلی می تبعبهبخش دیگری از اقتصاد باعث ایجاد اشتغال و درآمد و 

Ferrari et al, 2018; Hjerpe, 2018) بررسی منابع مبین این واقعیت است که توسعه گردشگری روستایی با توجه به در .

عوامل تسهیلگر در توسعه اقتصادی مناطق  نیترمهمیکی از  عنوانبهتواند هم تنیدگی طبیعت و فرهنگ محلی، می

 روستایی مطرح شود.

، هر عاملی که مانع (Popescu, 2021; Afwa et al, 2021)سفر و جابجایی الزمه فعالیت گردشگری است  کهییزآنجاا

. بررسی (Castanho et al, 2021a; Yeh, 2021)از سفر شود، ممکن است تأثیر عمیقی بر صنعت گردشگری داشته باشد 

هایی از قبیل قرنطینه کلی و اعمال سیاست لیبه دل 19دهد که در دوره شیوع کووید منابع این واقعیت را نشان می

، مناطق روستایی یک جایگزین اصلی برای آن دسته از (Fong et al, 2020; Brodeur et al, 2020)فاصله اجتماعی 

 de)است  هغت سفر کنندتفریح و اوقات فرا منظوربهخواهند در عین حفظ فاصله اجتماعی گردشگران داخلی که می

Aldecoa Fuster, 2021) .و بهبود  ونقلحملهای ، رواج سفر و مراجعه گردشگران با پیشرفت در فناوریکهیطوربه

 نیترمهمیکی از  ونقلحملو کمیت و کیفیت دسترسی به سیستم  (Duro et al, 2021)ارتباطات ارتباط معناداری دارد 

                                                           
1 . Gross National Product (GNP) 
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 حسین زاده و همکاران/...گردشگری توسعه در نقل و حمل نقش

 

پذیری مقاصد گردشگری روستایی از طریق کاستن از انزوای جغرافیایی و تسهیل پیوندهای رقابتثیرگذار در های تأمؤلفه

 .(Sewell et al, 2019; Zhao & Yu, 2020)شود و مقصد قلمداد می مبدأفضایی و بهبود ارتباطات بین 

گردشگر روستاهای  در 19در توسعه گردشگری در دوره پساکرونای کووید  ونقلحملبررسی نقش  باهدفتحقیق حاضر 

 منطقه کیو در  نیقزواستان  یآوج در جنوب غرب منطقهاست.  شدهانجامدهستان حصار ولیعصر شهرستان آوج  ریپذ

 یاهسکونتگاه یریگشکل به یانسان یهایژگیوو  ییایعوامل جغراف بی، ترککهیطوربهاست.  شدهواقع یکوهستان

 ،کوچک یعیطب یهااچهیدر لی)از قب یعیطب یهاجاذبه کنار در. است شده منجر بایز ییایجغراف طیمح در ییروستا

 یاهجشنواره ،یمحل گفرهن ،یزندگ وهیش لیقب)از  یسانو ...( و ان بایز یکوهستان مناظر متعدد، یآبشارها و هارودخانه

و ...(  یخیتار یو کاروانسراها هاحمام خرقان، یدوقلو یهابرج مانند یخیتار یبناها ،یمذهب یهانییآ محصول، برداشت

 دهش( دارند سکونت آن در منطقه نیا قبل یهاسال مهاجران)که  نیقزو و تهران منشأ با یشهر ساکنان موردتوجه اغلب

 فوق یشهر گردشگران مقصد عنوانبه منطقه نیا دولت، توسط 19 دیکوو کنترل یهااستیس اعمال با ،کهیطوربه. است

. استثر شده أمتگردشگران  نیاز ورود ا شدتبه یمحل یوکارهاکسبو توسعه  یگردشگر یهاخانه وسازساخت و بوده

 آن یقتصادا اثرات بر دیکأت با ییروستا یگردشگر توسعه در ییروستا ونقلحمل نقش یبررس به حاضر قیتحق ،رونیازا

 ییروستا یگردشگرو  ونقلحملای بین توسعه چه رابطه -1 سؤاالتتحقیق حاضر سعی دارد به  ن،یبنابرا. است پرداخته

 نیب یارابطه چه -2وجود دارد؟ و  موردمطالعهدر منطقه  ریگردشگر پذدر روستاهای  یمحل یاقتصاد یهاشاخص در

اسخ پوجود دارد؟  موردمطالعه منطقهدر  ییو توسعه روستا ریگردشگر پذ ییدر مناطق روستا یگردشگر یاثرات اقتصاد

 دهد. 

 و پیشینه پژوهش نظریمبانی 
 و گردشگری روستایی 11شیوع کووید 

ثیر صادی و اجتماعی در مناطق مختلف تأهای اقتبست در فعالیتدر سراسر جهان، با ایجاد بن COVID-19 شیوع

یک  انعنوبهنامطلوبی بر روی توسعه اقتصادی در سطوح مختلف فضایی برجا گذاشته است. در این میان، گردشگری 

نی گیری جهاپذیری را از همههای اقتصادی بیشترین میزان آسیباقتصادی نسبت به سایر بخش -اجتماعی فعالیت

های پیشگیری و مقابله با شیوع کووید ، اتخاذ سیاستکهیطوربه. (Abbas et al, 2021)متحمل شده است  19-کووید

را  هاآنن و هم تقاضای ونقل گردشگراجابجایی و حملهای اجتماعی هم بخش یگذارفاصلهاز قبیل قرنطینه کلی و  19

گیر ایمنی و سالمت ثر کاهش داده است و عالوه بر اثرات چشمگیر آن بر تقاضای بازار، این بیماری همهمتأ شدتبه

ه و گسترد یقدربه 19. بنابراین، بحران ناشی از شیوع کووید (Gursoy & Chi, 2020)کارکنان را نیز تهدید کرده است 

دی های متعدبینی در بازگشت به دوره قبل از شیوع آن، با عدم قطعیت و دشواریناگهانی و غیرمنتظره بود که پیش

-سایر فعالیت مانندبهدوباره مثل قبل نخواهد شد و گردشگری هم  زیچچیه ،(2424سازد. به عقیده روماگوسا )مواجه می

زم خواهد داشت. بنابراین، این شرایط مبتنی بر وضعیت عدم قطعیت، های اقتصادی زمان زیادی برای بازیابی خود ال

اقتصادی شگرفی بر روی گردشگری در فضاهای مختلف جغرافیایی منجر خواهد شد. -به تغییرات اجتماعی ادیزاحتمالبه

ای مصرف، اوقات پذیری، الگوهگذاری اجتماعی، جامعهفاصله اصطالحبهنظران، تغییرات در تحرک یا از دیدگاه صاحب

. در این رابطه، فلچر (Korstanje, 2020)ثر خواهد کرد أفراغت و کار و بسیاری از ابعاد دیگر زندگی اجتماعی انسان را مت

بر تحرک افراد توسط بحران سالمت باعث شده  شدهلیتحمهای ها و کنترلمعتقدند که محدودیت ،(2424و همکاران )
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، بسیاری از مقاصد گردشگری نتواند متقاضیان خود را به 19-بحران کووید زودهنگامن ... حتی با فرض پایا"است که 

 ."سطح قبل از شیوع برسانند

ی و های سیاسگیر، تروریسم، ناآرامیهمه یهایماریبصنعت گردشگری در برابر عوامل متعددی مانند سوانح طبیعی، 

های بخش ، فعالیتگریدعبارتبه. (Yeh, 2021; Rogerson & Rogerson, 2020)پذیر است آسیب شدتبهنظایر آن 

 94های کوچک و متوسط مقیاس )که حدود قرارگیری در زمره بنگاه لیبه دلگردشگری روستایی  ژهیوبهگردشگری و 

ولوژیک های بیاز بروز بحران شدتبههای اقتصادی دهند( نسبت به سایر فعالیتدرصد از بخش گردشگری را تشکیل می

عمده در قالب  طوربه. گردشگری روستایی (Afwa et al, 2021)شوند ثر میهای ویروسی متأشیوع انواع بیمارینند ما

های داخلی مانند که بخش (Dinis et al, 2019; Purwaningsih et al, 2021)شود می یبنددستهخرد  یوکارهاکسب

کند و نقش مهمی در درآمد خانوار ایفا فروشی و نظایر آن را به هم مرتبط میونقل، اقامت، پذیرایی و تجارت خردهحمل

این، مزایای حاصل از گردشگری روستایی و گردشگری کشاورزی تأثیر مثبتی . عالوه بر(Henseler et al, 2022)کند می

 وکارهاکسب، در مقایسه با حالنیدرعکند و نفعان کمک میهای تجاری ذیدارد و به تنوع ریسک هاوکارکسببر موفقیت 

، جهیدرنتو  (Mura & Ključnikov, 2018)تر هستند پذیرتر و حساسهای بزرگ، نسبت به تغییرات بازار آسیبو شرکت

متحمل شدند  19را در اثر شیوع کووید  های شدیدیفعال در گردشگری روستایی زیانهای کوچک و متوسط شرکت

(Haqbin et al, 2022; Eggers, 2020)( 2424. در این رابطه، ژو و دنگ)، اند که شیوع جهانی اظهار کردهCOVID-19 

ی و فروش، گردشگری، پذیرایی، خردهونقلحملبر روی صنایع مختلف مرتبط با گردشگری از قبیل   تأثیر مخرب زیادی

 هاآناخراج کارکنان  جهیدرنتهای تجاری و و به توقف اجباری فعالیت (Zhu & Deng, 2020)کرده است سرگرمی وارد 

 .(Eggers, 2020; Chi et al, 2021)منجر شده است 

ادی اقتص-از اجزای اجتماعیکند که ترکیبی های گردشگری را توصیف میای از فعالیتگردشگری روستایی مجموعه

و محصوالت است  اندازچشممحیطی نواحی روستایی است که دارای یک رویکرد یکپارچه در پیوند مردم، و زیست

(Rosalina et al, 2021; Yang et al, 2021) .گردشگری روستایی با قرار گرفتن در مناطق روستایی، تنوعی گریدعبارتبه ،

. گردشگری روستایی (He et al, 2021)کند ا ترکیب میهای گردشگری مستقر در یک محیط روستایی معمولی راز فعالیت

عرضه، به دلیل ظهور جامعه مبتنی بر  ازنظرتقاضا و هم  ازنظردر بسیاری از نقاط جهان، هم  1994تا  1974از دهه 

 ژی، رو به رشد برای توسعه و احیاءیک استرات عنوانبهسبک زندگی و اوقات فراغت، و بسیج گسترده گردشگری 

الرن و فیلیپ . طبق نظر مک(Silva, 2022)توسعه است  گذاراناستیسریزان و های روستایی مدنظر برنامهسکونتگاه

ها )مانند تجربه ذهنی بودن های غیرمادی آنهای مادی و کیفیتای از داراییهای روستایی با مجموعهمکان ،(2421)

ای سیال، که پدیده" عنوانبه( گردشگری روستایی را 2421کاران ). روزالینا و همشوندیک فضای روستایی( تعریف می

یر یا نتیجه تغی عنوانبهتواند هم کند. گردشگری روستایی میتوصیف می "یابدهای زمان و مکان تکامل میبا ویژگی

 ,Frisvoll)ود مطرح ش "یکی از عوامل ایجاد تغییرات بالقوه عمیق روستایی" عنوانبهبازسازی روستایی باشد و هم 

 -پیوستگی روستایی»برای درک بهتر گردشگری روستایی با کارگیری مفهوم  ،(2415. لین و کاستنهلز )(2014:41

رانی، کوهنوردی یا خاص روستایی )مانند قایق طوربههای اوقات فراغت که به متمایز ساختن اشکال فعالیت« شهری

خاص شهری هستند  طوربههایی که ای فرهنگی، میراث عمومی و ...( و آنهارزیابی منظر(، روستایی یا شهری )جشنواره

 اند. وگذار در شهر، میراث شهری( اقدام کرده)خرید، گشت
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 نیترمهم عنوانبهکنندگان شهری های مصرفبه تغییر رفتارها و خواسته 19برخی از محققان معتقدند که شیوع کووید 

، مواردی از قبیل دوری از ازدحام جمعیت و نیز جستجوی کهیطوربهمشتریان گردشگری روستایی منجر شده است. 

 ;Traanman, 2021)فضاهای سالم عاملی برای توسعه گردشگری در مناطق روستایی است  عنوانبهفضاهای باز و طبیعت 

Castanho et al, 2021; Kinczel & Müller, 2022) .توسعه گردشگری  ،(2421، کوروش و همکاران )مثالانعنوبه

را با مواردی از قبیل مزایای آرامش، هوای پاک، زیبایی مناظر طبیعی و  19روستایی در رومانی در دوره شیوع کووید 

داند که نقش مهمی در توسعه اجتماعات محلی ایفا های میراث محلی و نیز تراکم جمعیتی پایین مرتبط میدارایی

 19دهد که مناطق روستایی در دوره شیوع کووید می کند. همچنین، بررسی مطالعات صورت گرفته در لهستان نشانمی

های خدمات گردشگری از قبیل تفریحات در فضای باز، بازدیدهای اوقات فراغت از مزارع کشاورزی، کلبه ارائهبا توجه به 

 ;Wojcieszak-Zbierska et al, 2020)ن شهری داشته است های دوم نقش مهمی در جذب گردشگراروستایی و خانه

Roman & Grudzień, 2021)عنوانبهدر جمهوری چک،  19این، توسعه گردشگری روستایی در دوره کووید . عالوه بر 

ست ا قرارگرفته موردتوجهفرهنگی ناشی از ازدحام مناطق شهری  -های اجتماعیسوپاپ اطمینانی برای کنترل ناهنجاری

-Lewandowicz & Bac)های فرهنگی مرتبط است تفریحات سالم در محیط طبیعی، غذاهای محلی و جاذبه ارائهه با ک

Bronowicz, 2022; Vaishar & Štastná, 2022)  . 

 و توسعه گردشگری روستایی ونقلحمل

 هایی است که دربرگیرندههای اساسی برای توسعه، بیانگر آن دسته از فعالیتیکی از زیرساخت عنوانبه ونقلحمل

تواند زمینه را برای توسعه در ابعاد مختلف مناسب است که می ونقلحملجابجایی افراد یا کاالها در فضا از طریق وسایل 

یز برانگدر مناطق روستایی موضوعی بحث ژهیوبهونقل در توسعه گردشگری . نقش حمل(Wimberley, 2019)فراهم سازد 

تأثیر  ،(1993. داوسون و بارول )(Musa and Ndawayo, 2011)وجود دارد  بارهنیدرامتعددی است و مکاتب فکری 

بندی کرده است. در حالت مثبت، ای را به سه دسته اثرات مثبت، خنثی و منفی طبقهبر توسعه منطقه ونقلحمل

الت شود که تسهیاعمال می ییدرجااثر خنثی  کهیدرحالکند، یک محرک برای توسعه بیشتر عمل می عنوانبه ونقلحمل

کنند. مورد منفی مربوط به شرایطی است که باعث افزایش های مولد را ایجاد نمیفعالیت خودیخودبه ونقلحمل

 ونقلحملهای زیرساخت نظران، ارتقاء. از دیدگاه صاحبشودمهاجرت، شیوع بیماری یا کاهش سطح درآمد سرانه می

. (Gharehbaghi et al, 2020)ای دارد و مزایای آن بیشتر از معایب آن است توسعه منطقهبرای  یتوجهقابلثیر تأ

 تالشی گسترده برای عنوانبه ونقلحملهای ای مستلزم توسعه زیرساخت، نیل به اهداف توسعه منطقهگریدعبارتبه

 . (Gharehbaghi & Georgy, 2015; Gharehbaghi et al, 2019)باشد کاهش نابرابری در مناطق روستایی می

ذب سازی برای ج، زمینههاسکونتگاهتواند از طریق بهبود پیوندهای بین یک عامل تسهیلگر می عنوانبه ونقلحمل

 لونقحملهای ای، کاستن از هزینهای و زیرساختی، بهبود دسترسی و ارتباط با بازارهای محلی و منطقهخدمات توسعه

 ,Samaاجتماعی این مناطق بر عهده بگیرد ) -های اقتصادیبه سزایی در کاستن از چالش تواند نقشو نظایر آن می

روستایی و توسعه آن تحت عنوان یک عامل حیاتی  ونقلحمل(. از دیدگاه اهداف توسعه هزاره سازمان ملل، 2014

ی و های محلتقویت ظرفیتشود و زمینه را برای یافته یاد میتسهیلگر در جهت نیل به توسعه مناطق کمتر توسعه

نظران به نقش مثبت دهد که بیشتر صاحب(. بررسی منابع نشان میMDG, 2014سازد )توانمندسازی جوامع مهیا می

 -صادیها و ارتقای پیوندهای اقتدر توسعه گردشگری روستایی از طریق بهبود ارتباطات فضایی بین سکونتگاه ونقلحمل
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 عنوانبهرا  ونقلحمل، توسعه گریدعبارتبه. (Kanwal et al, 2020; Betta et al, 2021)اند توجه کرده هاآناجتماعی بین 

 ;Michailidou et al, 2016)اند و مناطق مولد گردشگری روستایی معرفی کرده مبدأعامل ایجاد پیوند بین مناطق 

Polyzos & Tsiotas, 2020) .وری عوامل تولید و توسعه محلی با بهبود بهره، منجر به بهبود ایجاد تحرک در کهیطوربه

 ,Wetwitoo & Kato, 2017; Polyzos & Tsiotas, 2020; Dwyer)های گردشگری با اقتصاد محلی ترکیب بهینه جاذبه

 & Lenzen et al, 2018; Michaelowa)های مرتبط برداری بهینه از محیط طبیعی و جاذبه؛ توسعه پاک و بهره(2022

Sippel, 2022) های شغلی ای در درآمد و فرصتهای منطقهو کاهش نابرابری زادرون؛ توسعه(Patuelli et al, 2016; 

Betta et al, 2021) روستایی  اسیمقکوچک؛ توسعه کارآفرینی(Kwil et al, 2020; Yachin & Ioannides, 2020; 

Dwyer, 2022)پذیری مقاصد ها و رقابتتوانمندی ارتقاءایی از انزوای جغرافیایی و ؛ خروج مناطق روست(Karadzhova, 

2016; Van Truong & Shimizu, 2017; Manzoor, 2020) ؛ دسترسی به بازار و فناوری(Bonča et al, 2017; Purwanto 

et al, 2017) ا بخشی مناسب ر ونقلحملدسترسی به  ،(2419ویرکار و مالیا ) مثالعنوانبهکند. و نظایر آن ایفا می

 هانآثیر بسزایی در رضایت گردشگران و وفاداری کند که تأدشگری روستایی معرفی میاز توسعه صنعت گر ریناپذییجدا

توسعه  ،(2422و میخایولوا و همکاران ) ،(2419. از دیدگاه افرادی مانند لی و لی )(Virkar & Mallya, 2018)کند ایفا می

 "اهدگردیسی"تواند به بروز های دورافتاده در یک تراکم شهری میدغام سکونتگاهعمومی با ا ونقلحملهای زیرساخت

در مباحث اقتصادی به ایجاد تغییراتی در سبک زندگی معمول روستایی کمک کند  ژهیوبهاندازهای روستایی در چشم

(Li & Li, 2019; Mikhaylova et al, 2022).  در توسعه  ونقلحملدر منابع داخلی نیز برخی از محققان به بررسی نقش

پذیری مقصدهای به بررسی نقش رقابت ،(1041عینالی و همکاران ) مثالعنوانبهاند. گردشگری روستایی پرداخته

ثبتی ثیر مأت روستایی ونقلحملدهد که اند که نتیجه نشان میتوجه کرده ونقلحملهای گردشگری روستایی و شاخص

پذیری اقتصادی مقاصد گردشگری های رقابتشاخص ءهای اشتغال و درآمد و ارتقابخشی به فرصتلفه تنوعؤبر روی م

های تولید و روستایی به کاهش هزینه ونقلحملاند که اظهار کرده ،(1395روستایی دارد. سجاسی قیداری و همکاران )

 دا پناهخکند. کمک می ریگردشگر پذشهری در مناطق روستایی  منشأگذاری با یهها و افزایش سرماجویی در هزینهصرفه

داند. رضوانی و ثر میؤروستایی را در توسعه و کاهش انزوای جغرافیایی مناطق روستایی م ونقلحملنقش  ،(1044)

های اشتغال و درآمد ثر در امنیت اجتماعی، بهبود فرصتؤروستایی را عاملی م ونقلحملتوسعه  ،(1391همکاران )

که  در تحقیق مورداستفادهبا توجه به مباحث مطرح در مبانی نظری ه مناطق روستایی را در پی دارد. دانند که توسعمی

ثیر مثبت حمل و نقل در مناطق روستایی و بویژه توسعه گردشگری در مناطق روستایی گردشگرپذیر دارد، مدل أبیانگر ت

 ( ارایه شده است.1) شماره مفهومی در قالب شکل
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 حمل و نقل و توسعه گردشگری روستاییرابطه . 1شکل 

 (1041منبع: اقتباس از مبانی نظری تحقیق )
 روش پژوهش

باشد. برای گردآوری تحلیلی می -های کاربردی بوده و روش مورد استفاده توصیفیتحقیق حاضر از نوع پژوهش

های ها از آزمونت. برای تحلیل دادههای میدانی مبتنی بر ابزار پرسشنامه استفاده شده اسهای مورد نیاز از روشداده

 ثر از حمل و نقل روستایی(، همبستگیهای اقتصادی گردشگری متأبیت شاخصای )تحلیل مطلوتک نمونه tآماری از قبیل 

د نهای اقتصادی( و رگرسیون خطی چپیرسون )بررسی رابطه بین حمل و نقل روستایی و توسعه گردشگری در شاخص

ثر از حمل و نقل روستایی در توسعه اقتصادی های اقتصادی گردشگری متأاری شاخصثیرگذتأمتغیره )بررسی شدت 

 گرفته شده است. بهره SPSSافزار مناطق روستایی( با استفاده از نرم

 های مورد استفاده در تحقیقشاخص. 1جدول 

 گویه شاخص

 پذیریوری و رقابتبهبود بهره

استفاده بهینه از منابع طبیعی و فرهنگی در توسعه گردشگری، بهبود توان برای جذب و نگهداشت 

گردشگران، ارائه خدمات گردشگری با قیمت پایین برای جذب گردشگران بیشتر، توسعه کسب و کار در 

گری، دشاستفاده از فضاهای مجازی برای جذب گردشگر، بهبود فضای کارآفرینی در گرزمینه گردشگری، 

رایه های موفق در اتوسعه صنایع دستی و تبدیلی کشاورزی، دسترسی به بازارهای شهری، استفاده از ایده

 محصول و ...

تنوع فرصت های شغلی و 

 درآمدی

های غیرکشاورزی، امکان اشتغال پاره وقت، افزایش درآمد و تنوع آن، فروش محصوالت دردسترس به فرصت

ذیرایی از مسافران و گردشگران در کنار باغ و مزرعه، ارائه غذاهای محلی، ارائه محلی )باغی و خانگی(، پ

خدمات مرتبط از قبیل جابجایی و حمل و نقل مسافران، افزایش انگیزه برای ماندگاری در روستا و شروع 

 دماتهای مرتبط، ارائه خهای کسب و کار مرتبط، افزایش زمینه فعالیت در ساخت و ساز و مهارتفعالیت

 خودرویی و ... 

-گذاری و شکلافزایش سرمایه

 گیری سرمایه

ل های خدماتی از قبیگذاری در توسعه فعالیتگذاری در بهبود فضای فعالیت گردشگری، سرمایهسرمایه

های ارایه خدمات به ، تعمیرگاهی و ...، افزایش زمینهارایه خدمات خودرویی از قبیل تعویض روغنی

 های عمومی و گردشگری روستا و ...و پذیرایی و ...(، توسعه زیرساختگردشگران )اقامت 

های افزایش ساخت و ساز خانه

 دوم گردشگری

ران اوقات فراغت، توسعه ساخت و ساز های دوم با هدف گذهای قدیمی، ساخت خانهمرمت خانه بهسازی و

 ویالها و باغ ویالها و ...

ایتوسعه منطقه  

 توسعه اجتماعی توسعه اقتصادی
حمل و نقل در 

مناطق 

 روستایی 

 بهبود دسترسی به خدمات-

 تسهیل ارتباطات اجتماعی-

های ها و ایدهانتقال اندیشه-

 مدیریتی

 مشارکت فعال و پویا-

 فناوریدسترسی به دانش و -
 بهبود سرمایه اجتماعی و ...-

 

 دسترسی به بازار -

-وری و رقابتبهبود بهره-

 پذیری

 جویی در زمان و هزینهصرفه-

 تنوع شغلی و درآمدی-

 های اقتصادیتنوع فعالیت-

 کاهش انزوای ارتباطی-

 گیری سرمایهشکل-

 توسعه  گردشگری روستایی ها و ...بهبود زیرساخت-
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های بهبود زیرساخت

 گردشگری در روستا

ی، تابلوهای های تاریخی و طبیعسازی جاذبهمحوطه بهسازی معابر عمومی، پارکینگ، روشنایی معابر،

مانند آالچیق، برگزاری  مدتس های بهداشتی و محل اقامت کوتاهمین سرویراهنمای گردشگران، تأ

 ها و جشنوارهای محصوالت محلی و ...نمایشگاه

 بهبود دسترسی به خدمات
خدمات رفاهی از قبیل بهداشت، تجاری و فروشگاهی، خدمات مالی مانند خودپردازها و شعب دسترسی به 

 بانکی، آب شرب، برق، گاز و ...

است که در سال  آوجو به مرکزیت شهر  استان قزوینشهرستان آوج در جنوب غربی (، 2با توجه به شکل شماره )

 46کیلومتر مربع در طول جغرافیایی  2776منتزع شده است. این شهرستان با مساحت  بویین زهرااز شهرستان  1391

های درجه شمالی واقع شده است. بر اساس داده 35و  07۴تا  35و  25۴شرقی و عرض جغرافیایی درجه  09و  05۴تا   09و 

(. این 1395باشد )مرکز آمار ایران، نفر می 03799( جمعیت ساکن در این شهرستان 1395سرشماری نفوس و مسکن )

و از سمت  استان زنجان، از سمت غرب با شهرستان بوئین زهرا، از شرق با شهرستان تاکستانشهرستان از شمال با 

های طبیعی و همجوار است. این شهرستان به لحاظ گردشگری دارای جاذبه استان مرکزیو  استان همدانجنوب با 

های دوگانه خرقان واقع در روستای توان به برجترین آنها در دهستان خرقان غربی میانسانی متعددی است که از شاخص

یعت کوهستانی جنوب دهستان که بیشتر روستاهای نمونه در آن واقع ارزش تاریخی روستایی، طب حصار ولیعصر، بافت با

( شهرستان آوج -اند، اشاره نمود. جامعه آماری تحقیق روستاهای گردشگرپذیر دهستان حصار ولیعصر )بخش خرقانشده

 که براساساست،  بالغدره، آدار، دیدار و قرهآباد، مشهد، چنگوره، آباست که دربرگیرنده روستاهای کامشکان، اسماعیل

روستای دارای این پدیده  9اند که در خانوار ساکن دایمی بوده 359غ بر ( بال1395های سرشماری نفوس و مسکن )داده

 مورد به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. 194با استفاده از فرمول کوکران 

 )شهرستان آوج(ولیعصر  روستاهای گردشگرپذیر دهستان حصار. 2شکل 

 (1041ریزی استان قزوین )منبع: سازمان مدیریت و برنامه
 ها و بحثیافته
لیلی با های تحهای فردی پاسخگویان و یافتههای توصیفی مبتنی بر ویژگیهای تحیق حاضر در دو بخش یافتهیافته

 ه شده است.ئرگرسیون چند متغیره خطی اراای، همبستگی پیرسون و تک نمونه tهای آماری از قبیل گیری از آزمونبهره

 االت پرسشنامهپاسخگویان به سؤهای توصیفی ویژگی

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)


 یاقتصاد یایجغراف یهاپژوهش        67
 

 حسین زاده و همکاران/...گردشگری توسعه در نقل و حمل نقش

 

( درصد پاسخگویان 1/90نفر ) 194، از تعداد های توصیفی پاسخگویان(، برای ویژگی2بر اساس نتایج جدول شماره )

( 4/29ه و )سال 31-04( در گروه 2/39ه، )سال 21-34( درصد در گروه 4/21اند و از نظر گروه سنی پاسخگویان )مرد بوده

اند. به لحاظ سطح سواد ساله و بیشتر بوده 51ساله قرار داشتند و مابقی نیز در گروه سنی  01-54درصد نیز در گروه 

( نیز تحصیالت راهنمایی داشته و سایر افراد نیز دارای تحصیالت 4/21( درصد دارای سطح سواد دبیرستانی و )5/62)

اند و شاغلین بخش کشاورزی ( در بخش اشتغال آزاد و خدمات فعالیت داشته1/76اند. از نظر شغل دایمی )دانشگاهی بوده

( درصد در شاغل بخش دولتی بوده و مابقی 0/7، )( درصد از پاسخگویان را به خود اختصاص داده بودند. همچنین0/11)

( درصد دارای سابقه 50ظر سابقه مهاجرت از روستا به دلیل اقتصادی )درباره این سوال اظهار نظری نکرده بودند. از ن

اند. از دارای زمین و امالک شهری در شهرهای قزوین، تهران و سایر استان تهران بودهمهاجرت بوده و کلیه افراد نمونه

 اند.  زی داشتهدهندگان کلیه پاسخگویان منبع درآمد غیر کشاورع درآمد غیر از محل کشاورزی پاسخنظر منب

 های پاسخگویان به سؤاالت تحقیقویژگی.2جدول 

 درصد از کل نمونه بیشترین تعداد پاسخگو های فردی پاسخگویانویژگی

 39 سال 21-34 ترکیب سنی

 90 مرد جنسیت

 63 متوسطه سطح تحصیالت

 91 متاهل وضعیت تاهل

 76 آزاد و خدمات شغل اصلی

 50 حداقل یک بار سابقه مهاجرت از روستا

 144 دارابودن مالکیت ملک در شهر

 144 دارابودن مالکیت وسیله نقلیه سواری

 144 غیر کشاورزی منبع اصلی درآمد

 تحلیل مطلوبیت تأثیرگذاری حمل و نقل و توسعه آن در اقتصاد گردشگری روستایی

اد های اقتصگردشگری روستایی از منظر شاخصبه منظور بررسی تأثیرگذاری حمل و نقل روستایی و توسعه آن در 

گروه به شرح   6های مورد بررسی در قالب گیری از مبانی نظری تحقیق، شاخصروستایی در منطقه مورد مطالعه با بهره

های دوم گردشگری، های شغلی و درآمدی، افزایش ساخت و ساز خانهپذیری محلی، تنوع فرصتوری و رقابتبهبود بهره"

 "گیری سرمایه و بهبود دسترسی به خدماتگذاری و شکلهای گردشگری در روستا، افزایش سرمایهزیرساخت بهبود

به  3ای )با در نظر گرفتن مطلوبیت عددی مورد آزمون مساوی تک نمونه tبندی شده است. از این رو، از آزمون دسته

با توجه به نتیجه بدست آمده در جدول شماره  گرفته شده است. سطحی لیکرت( بهره 5عنوان میانگین عددی طیف 

 99ها در سطح های مورد بررسی در همه شاخصتوان اذعان کرد که تأثیرگذاری حمل و نقل در بین شاخص(، می3)

توان گفت که توسعه حمل دهد و همچنین با توجه به میزان تفاوت از حد مطلوب میدرصد تفاوت معناداری را نشان می

مورد مطالعه بوده است. عالوه  ثیر مثبتی در توسعه گردشگری در روستاهای هدف گردشگرییی دارای تأو نقل روستا

دهد که حمل و نقل روستایی در کلیه نشان می tاین، نتایج بدست آمده از تحلیل با استناد به میانگین عددی و آماره بر

های مورد استفاده در تحقیق، به که از بین شاخصثیر مثبتی برجا گذاشته است. به طوری مورد بررسی تأهای شاخص

گیری سرمایه گذاری و شکل(؛ افزایش سرمایه99/3های دوم گردشگری )ت و ساز خانههای افزایش ساخترتیب شاخص
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ثیر مثبت را از توسعه حمل و نقل روستایی ( بیشترین تأ05/3های گردشگری در روستا )زیرساخت( و بهبود 69/3)

 .پذیرفته است

تک  tمعناداری تفاوت تأثیرگذاری حمل و نقل روستایی در گردشگری روستایی براساس تفاوت از حد مطلوب مبتنی بر آزمون . 3جدول 
 اینمونه

 میانگین پذیریهای رقابتشاخص
آماره 

 tآزمون 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت از 

حد 

 مطلوب

 95فاصله اطمینان 

 درصد

 باالتر پایین تر

 451609 454063 451456 45441 199 35549 351456 های شغلی و درآمدیتنوع فرصت

 452570 454903 451759 45444 199 05205 351759 پذیری محلیوری و رقابتبهبود بهره

 457703 456456 456999 45444 199 165140 356944 گیری سرمایهگذاری و شکلافزایش سرمایه

 154676 459316 459999 45444 199 295932 359996 های دوم گردشگریخانهافزایش ساخت و ساز 

 455200 453759 450541 45444 199 115931 350541 های گردشگری در روستابهبود زیرساخت

 452431 451221 451626 45444 199 75949 351626 بهبود دسترسی به خدمات

 (1041های تحقیق )منبع:  یافته

افزایش "توان به نکته خیلی مهمی در رابطه با دو شاخص ها مینتایج بدست آمده از تحلیل مطلوبیت شاخصبا توجه به 

ایی هبا استفاده از گویه "گیری سرمایهگذاری و شکلافزایش سرمایه"و  "های دوم گردشگری در روستاساخت و ساز خانه

های جدید در روستا در هادهای محلی، جذب سرمایههای جذب گردشگر توسط نگذاری در زیرساختاز قبیل سرمایه

ای ههای گردشگری در روستا، توسعه ساخت و ساز ویالها توسط افراد خارج از روستا و مهاجران سالقالب توسعه اقامتگاه

 ها، پشتیبانیدهاندازی اشتغال جدید و درآمدزایی و ... در بین خانواقبل در قالب خانه های دوم و ...، تشویق به ایجاد و راه

اره لیدات محلی و ... اشاز تأمین مالی کسب و کارهای محلی توسط نهادهای دولتی، نارسایی زنجیره تأمین و بازاریابی تو

های تحقیق از دیدگاه پاسخگویان ساکن دایمی در روستاهای مورد مطالعه ثیرپذیری بیشتری از سایر شاخصکرد که تأ

باشد. با گفتگویی که با مسئولین روستایی در روستاهای هدف گردشگری می 19کووید در دوره شیوع ویروس کرونای 

یی، توسعه باغات های قدیمی روستاتوان در بازسازی و بهسازی خانهمورد مطالعه صورت گرفت دلیل این امر را می

های م، بهسازی زیرساختهای دوگذران اوقات فراغت، توسعه ساخت و سازهای مسکن در قالب خانهخانوادگی با هدف

عمومی و نظایر آن جستجو کرد. به طوری که، با ممنوعیت سفر بین استانی، کاهش تعداد سفرهای خارجی و حتی بین 

گذاری در روستاهای هدف گردشگری مورد های شهری به سرمایهاستانی و قرنطینه عمومی و مواردی مانند آنها، خانواده

 ند.امطالعه روی خوشی نشان داده

  تحلیل همبستگی بین حمل و نقل روستایی و اثرات گردشگری در بعد اقتصادی

تحلیل ناپارامتری همبستگی بین حمل و نقل روستایی و اثرات اقتصادی گردشگری در روستاهای مورد مطالعه با 

بین دو شاخص مورد  دهد کهنشان می(، 0در جدول شماره )گیری از آزمون پیرسون انجام شده است. نتایج تحلیل بهره

شود. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده درصد معناداری گزارش می 99بررسی رابطه مثبت و مستقیمی در سطح 

توان گفت که با توسعه حمل و نقل روستایی اثرات اقتصادی گردشگری در روستاهای مورد مطالعه در شهرستان آوج می
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-ه گذشته و برگشت مهاجران به منظور گذران اوقات فراغت و تفریح و سرمایهبا توجه به مهاجرت گسترده در چند ده

های جدید در قالب ویالهای گردشگری افزایش قابل های قدیمی و همچنین ساخت خانهگذاری آنها در بهسازی خانه

 دهد. توجهی را نشان می

 وستاهای گردشگرپذیر شهرستان آوج. ماتریس همبستگی بین حمل و نقل و اثرات اقتصادی گردشگری در ر0جدول 

 اثرات گردشگری در توسعه روستایی شاخص

 دسترسی به خدمات حمل و نقل
 45309 ضریب همبستگی

 45444 سطح معناداری

 199 تعداد

 (1041های تحقیق )منبع:  یافته

 کروناسعه گردشگری روستایی در دوره پساثیرگذاری حمل و نقل در توتحلیل واریانس تأ

 گیر به عنوان سانحههای همهبررسی مطالعات صورت گرفته در نواحی مختلف دنیا نشان داده است که شیوع بیماری

مستقیم زیادی است. به طوری که، ایجاد اختالل ردشگری دارای اثرات مستقیم و غیرانسانی بر روی ابعاد مختلف توسعه گ

ای هناپذیر بر روی فعالیتبه بروز اثرات زیاد و گاهی جبرانفاهی تواند از منظر اقتصادی و ردر مسیر توسعه موجود می

 19 گیری کوویدگردشگری جوامع محلی و بویژه مناطق روستایی داشته باشد. با این وجود، با کاهش نسبی شیوع همه

 به بررسی نقش حمل و نقل روستایی در توسعه گردشگری در روستاهای هدف گردشگری منطقه مورد مطالعه در

ثیرگذاری متغیرهای مستقل در تحقیق حاضر یون خطی برای بیان مقدار و شدت تأهای اقتصادی از تحلیل رگرسشاخص

و  یی به عنوان متغیر وابستهثر از حمل و نقل روستامنظور، توسعه گردشگری روستایی متأاستفاده شده است. به این 

بهبود دسترسی به "، "های شغلی و درآمدیتنوع فرصت"، "های دوم گردشگرینهافزایش ساخت و ساز خا"های شاخص

که  "گیری سرمایه در روستاشکلگذاری و افزایش سرمایه"و  "های گردشگری در روستابهبود زیرساخت"، "خدمات

در بخش گردشگری روستاهای هدف بررسی شده است، به عنوان  19ثر از حمل و نقل روستایی در دوره پساکووید متأ

یرگذار در ثعوامل تأ قل در ترسیم مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتیجه تحلیل مدل برازش رگرسیونیمتغییر مست

دهد که نشان می (،5در جدول شماره ) متغیر وابسته از دیدگاه پاسخگویان ساکن در روستاهای هدف گردشگری

ثیر های گردشگری تأدر فعالیت 19در کاهش اثرات ناشی از شیوع کووید  906/4های مستقل با ضریب تعیین متغیر

 مثبتی را داشته است.

 . تحلیل واریانس عوامل تأثیرگذار در توسعه گردشگری روستایی متأثر از حمل و نقل روستایی5جدول 
 اشتباه معیار ضریب تعیین تصحیح شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه

 45924 45906 45900 255659 

 (1041تحقیق )های منبع:  یافته

همانگونه که تحلیل واریانس منحنی وجود واریانس خطی بین تأثیرگذاری حمل و نقل و اثرات آن در اقتصاد روستایی 

دهد، رابطه خطی بین این دو وجود دارد. به طوری که، مقدار آماره نشان می ،(6) در جدول شماره منبعث از گردشگری

درصد معنادار  95در سطح  157/291 که حاصل تقسیم اثر رگرسیونی بر روی اثرات باقیمانده است با مقدار Fآزمون 

 شود.گزارش می
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 . تحلیل واریانس عوامل تأثیرگذار در توسعه گردشگری روستایی متأثر از حمل و نقل روستایی6جدول 

F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مولفه ها آزمونآماره   سطح معناداری 

 444/4 157/291 775/1916 9 970/9593 اثر رگرسیونی

   593/6 191 992/1737 باقیمانده

    199 967/11321 کل 

 (1041های تحقیق )منبع:  یافته

های واحد تغییر در انحراف معیار شاخص(، یک 7با نگاهی به مقادیر بتا )ضرایب استاندارد شده( بر اساس جدول شماره )

 بهبود"، "های شغلی و درآمدیتنوع فرصت"، "های دوم گردشگریافزایش ساخت و ساز خانه"متغیر مستقل از قبیل 

گیری سرمایه در شکلگذاری و افزایش سرمایه"و  "های گردشگری در روستابهبود زیرساخت"، "دسترسی به خدمات

 449/4و  264/4، 333/4، 291/4، 041/4ه ترتیب به اندازه اند ببوده ثر از توسعه حمل و نقل روستاییکه متأ "روستا

واحد در توسعه اقتصاد گردشگری روستایی در روستاهای هدف مورد مطالعه از دیدگاه پاسخگویان نقش مثبتی ایفا 

 خواهد کرد.

 19. ضرایب شدت روابط میان اثرات گردشگری بر میزان کاهش اثرات ناشی از کووید 7جدول 

 T داریسطح معنا

ضرایب 

 استاندارد شده

ضرایب غیر 

 نام متغیر استاندارد

 B Bخطای  ßبتا 

 عرض از مبدا 291/1 036/1 - 944/4 369/4

 های دوم گردشگریافزایش ساخت و ساز خانه 454/5 361/4 041/4 992/13 444/4

 های شغلی و درآمدیتنوع فرصت 632/3 336/4 291/4 796/13 444/4

 بهبود دسترسی به خدمات 901/3 357/4 333/4 766/14 444/4

 های گردشگری در روستابهبود زیرساخت 109/3 272/4 364/4 579/11 444/4

 گیری سرمایهگذاری و شکلافزایش سرمایه 144/4 301/4 449/4 292/4 774/4

  ییروستا نقل و حمل از متاثر ییروستا یگردشگر توسعهمتغیر وابسته: 

 (1041های تحقیق )یافتهمنبع:  

 گیرینتیجه

تنی های زندگی مباندازهای زیبا و شیوهتنیدگی فرهنگ، تاریخ، محیط طبیعی، چشممناطق روستایی با توجه به درهم

های شلوغ و پراسترس شهری به منظور تفریح و گذران های متعددی برای انسان خسته از محیطبر فرهنگ سنتی جادبه

منجر به تغییر رفتارها و  19نظران شیوع کووید کند. به طوری که، از دیدگاه برخی از صاحبارایه میاوقات فراغت 

کنندگان شهری به عنوان مهمترین مشتریان گردشگری روستایی با توجه به عواملی از قبیل تراکم های مصرفخواسته

عاملی برای توسعه گردشگری در مناطق اندک جمعیتی و جستجوی فضاهای باز و طبیعت به عنوان فضاهای سالم 

باشد. به عبارت دیگر، مقاصد گردشگری ثر مید نقش حمل و نقل روستایی عاملی مؤروستایی است که در این فرآین

های میراث محلی نقش مهمی در هایی مانند آرامش، هوای پاک، زیبایی مناظر طبیعی و داراییروستایی با ارایه فرصت

 کنند.ت فراغت و تفریح ایفا میجذب گردشگران اوقا

دهد که توسعه حمل و نقل و ای در منطقه روستایی مورد مطالعه نشان میهای پرسشنامهنتایج حاصل از تحلیل داده

تصاد ثیر مثبتی بر روی توسعه اقدر شهرستان آوج )استان قزوین( تأ بهبود دسترسی به مناطق روستایی گردشگرپذیر

پذیری محلی، تنوع وری و رقابتبهبود بهره"گروه  6های تحقیق در طوری که، با بررسی شاخص است. بهروستایی داشته
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های گردشگری در روستا، های دوم گردشگری، بهبود زیرساختهای شغلی و درآمدی، افزایش ساخت و ساز خانهفرصت

توان ای میمونهتک ن tگیری از آزمون با بهره "گیری سرمایه و بهبود دسترسی به خدماتگذاری و شکلافزایش سرمایه

درصد تفاوت  99ها در سطح های مورد بررسی در همه شاخصثیرگذاری حمل و نقل در بین شاخصنتیجه گرفت که تأ

های افزایش های مورد بررسی در تحقیق حاضر، به ترتیب شاخصاین، از بین شاخصبرمعنادار و مثبتی دارد. عالوه 

ثیر مثبت ( بیشترین تأ69/3گیری سرمایه )گذاری و شکلایه( و افزایش سرم99/3دوم گردشگری )های و ساز خانه ساخت

های گذاری در زیرساختوان به سرمایهتاند. از جمله دالیل اصلی این نتیجه میرا از توسعه حمل و نقل روستایی پذیرفته

-های جدید در روستا در قالب توسعه اقامتگاهسرمایهجذب گردشگر توسط نهادهای محلی در قالب بودجه سالیانه، جذب 

های قبل در قالب های گردشگری در روستا، توسعه ساخت و ساز ویالها توسط افراد خارج از روستا و مهاجران سال

اشاره نمود ها و نظایر آن درآمدزایی و ... در بین خانواده اندازی اشتغال جدید وهای دوم و ...، تشویق به ایجاد و راهخانه

که با ممنوعیت سفر بین استانی، کاهش تعداد سفرهای خارجی و حتی بین استانی و قرنطینه عمومی و مواردی مانند 

 اند.گذاری در روستاهای هدف گردشگری مورد مطالعه روی خوشی نشان دادههای شهری به سرمایهآنها، خانواده

قل روستایی و اثرات اقتصادی گردشگری در روستاهای مورد نتایج بدست آمده از تحلیل همبستگی بین حمل و ن

توان در بازگشت مهاجران ساکن شهر برای باشد که دلیل آن را میدرصد می 99مطالعه بیانگر رابطه معنادار در سطح 

 هایی خانهگذاری آنها در بهسازهای روستاهای منطقه به منظور گذران اوقات فراغت و تفریح و سرمایهاستفاده از جاذبه

ر ثینتایج حاصل از تأاین، های جدید در قالب ویالهای گردشگری جستجو کرد. عالوه برقدیمی و همچنین ساخت خانه

ه متغیرگیری از رگرسیون چندهدف با بهرهکووید در بخش گردشگری روستاهای ز حمل و نقل روستایی در دوره پساا

ای هدهد که متغیرهای مستقل از قبیل افزایش ساخت و ساز خانهمی خطی از دیدگاه پاسخگویان ساکن در روستا نشان

های گردشگری در روستا های شغلی و درآمدی، بهبود دسترسی به خدمات، بهبود زیرساختدوم گردشگری، تنوع فرصت

ثیر تأوسعه گردشگری در ابعاد اقتصادی در ت 906/4گیری سرمایه با ضریب تعیین لگذاری و شکو  افزایش سرمایه

یر های متغمعنادار و مثبتی را در پی داشته است. به عبارت دیگر، مقادیر بتا یک واحد تغییر در انحراف معیار شاخص

ی بهبود دسترس"، "های شغلی و درآمدیتنوع فرصت"، "های دوم گردشگریافزایش ساخت و ساز خانه"مستقل از قبیل 

ه ک "گیری سرمایه در روستاشکلگذاری و افزایش سرمایه"و  "وستاهای گردشگری در ربهبود زیرساخت"، "به خدمات

واحد در توسعه  449/4و  264/4، 333/4، 291/4، 041/4اند به ترتیب به اندازه بودهثر از توسعه حمل و نقل روستایی متأ

 خواهد کرد.اقتصاد گردشگری روستایی در روستاهای هدف مورد مطالعه از دیدگاه پاسخگویان نقش مثبتی ایفا 

 ه می شود:ژوهش، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائبا توجه به نتایج بدست آمده از پ

 های بخش خصوصی.های گردشگری روستایی برای جذب سرمایهگذاری در فعالیتتسهیل قوانین سرمایه -

کید ویژه أروستایی با تهای گردشگری بهره با بازپرداخت بلندمدت برای ایجاد انگیزه برای فعالیته تسهیالت کمارائ -

 بر روی حمل و نقل روستایی.

 ه تسهیالت زیرساختی بویژه توسعه حمل و نقل و نظارت مستمر نهادهای محلی بر نحوه عملکرد مطلوب آنها.ارائ -

 های روستایی مانند تابلوهای هدایت گردشگران و بهسازی و توسعه خدمات دسترسی از قبیل راه -

 دهی تلفن همراه، اینترنت و ...ی و اطالعات از قبیل خطهای ارتباطفناوری ارتقاء -
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