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 چکیده

محیطجاذبه در هایموجود دارند. جذبگردشگر درهایروستایینقشاساسیدر عمومیموجود فضاهای

دعناصرجذاببراینتوانهایموجودمیهاومبلمانهاهمراهمعماریبیرونیخانهکوچهوهاروستاهامانندمیدان

گردشگریازةترینجاذبگردشگرانباشند.کیفیتمحیطیفضاهایعمومیوعناصرموجوددرآناولینومهم

پژوهشحاضرازهدف،تواندموجبرونقگردشگریشود.برایناساسدیدگاهگردشگرانروستاییبودهومی

روشتحقیق است. گردشگر جذب در مقصد روستاهای عمومی فضای محیطی کیفیت ارزیابی سنجشو

هاست.دراینپژوهششدآوریهایموردنیازبهدوروشاسنادیومیدانیجمعودادهاستتحلیلی-توصیفی

،رواجیافتههاوگردشگریدرآناندهایگردشگریکهدارایجاذبه،ستانطرقبهوشاندیزروستاازشهرهشت

جامعشدبررسی جامعةهاست. برای.گردشگراست040نمونهشاملةآماریشاملگردشگرانروستاییو

 پیرسون، همبستگی آزمون اطالعاتاز تحلیل و شد،اینمونهتکTتجزیه استفاده ویکور مدل برو است. ه

بین،اینمونهتکTاساسآزمون آنمربوطبهمؤلفانتخابةمؤلفچهاراز بیشترینمقدار عملکردیباةشده

اساسآزمونهمبستگی،است.بر40/2زیباشناختیبامیانگینةوکمترینمقدارمربوطبهمؤلف10/5میانگین

نتایج،معناداریوجودداردوقابلیتتعمیمبهکلجامعهرادارد.همچنینةهایکیفیتمحیطیرابطدربینمؤلفه

کیفیتمحیطیفضاهای لحاظبرخورداریاز بهترینشرایطبه روستایجاغرقدر که نشانداد مدلویکور

ترینردهاست.عمومیقرارداردوروستایکنگدرپایین
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 مقدمه

یافته  توسعه هایدر کشور که هم طوری به ؛ترین صنایع در حال رشد در جهان است ترین و سریع گردشگری یکی از بزرگ

 ةتوسع ،به عالوه .ای مناسب برای باالبردن فعالیت اقتصادی مناطق است وسیله حال توسعه غالباًکشورهای در در هم 

ای به اهداف دیگر مانند استخدام و ایجاد  یابی منطقه منظور ترویج تصویر مقصد، امکان دست به ،صنعت گردشگری

و اقتصادی جوامع  ،گردشگری نقش مهمی در سالمت اجتماعی، سیاسی (.4: 1919ارشاد، ) آورد کار را فراهم می و کسب

بسیاری  و اجتماعی ،، سیاسیترین نیروهای کمکی اقتصادی مهم گردشگری به یکی از بنابراین،(. 1990مدرن دارد )تلفر، 

اقتصادی و  ةبا توجه به اهمیت گردشگری و نقش آن در رشد و توسع ،امروزه .یافته تبدیل شده است از کشورهای توسعه

وری های گردشگری امری ضر دن و شناساندن جاذبهکرفرهنگی کشور، لزوم توجه به این صنعت و تالش برای توانمند

های مهم اواخر قرن بیستم است که با  رشد و گسترش گردشگری از جمله پدیده ،بنابراین(. 19: 1991یوکسل، ) است

های ملی،  پایدار و ایجاد تحکیم پیوند ةای برای تحقق توسع عنوان فعالیتی چندرشته به و سرعت در قرن جدید ادامه دارد

 رضوانی و صفایی،وجود آورده است ) ای در دنیا برای خود به ایگاه ویژهج ،رشتاب خودبا سرعت پُ ،و جهانی ،ای منطقه

بودن، فرهنگ سنتی،  هایی مانند بکربودن محیط، بومی به دلیل ویژگیگردشگری روستایی در این میان (. 190: 1914

بالنکاس و ) های اخیر رشد بیشتری داشته است انواع مختلف گردشگری در دهه بیندر آرامش و طبیعت جذاب، 

عنوان ابزاری برای رفع فقر روستایی و  های اخیر، گردشگری روستایی به در سال ،به همین دلیل(. 1109: 1912همکاران، 

رونق و بنابراین، (. 91: 1909پور و احمدی،  اقتصادی و رضایتمندی گردشگران مورد توجه قرار گرفته است )جمعه ةتوسع

 ،د و به افزایش مشارکت، حضور بیشتر زنان روستاییوش میچک در روستاها منجر توسعة گردشگری به ایجاد مشاغل کو

هدف توسعة گردشگری در مناطق روستایی (. 9: 1904 )مودودی و همکاران، کند و کاهش فقر روستایی کمک می

ق ناشی از کردن مشکالت مربوط به اشتغال خارج از انگیزه و موضوعات اقتصادی مرتبط با کاهش جمعیت مناط برطرف

ن از اباعث بازگشت مهاجر ،کارگیری سودآوری در روستاها مهاجرت جمعیت روستایی به مراکز شهری است. با تضمین به

موجب ثبات جمعیت فعال، بهبود شرایط زندگی، حمایت و حفاظت از  همچنین ؛شود می أمناطق شهری به مناطق مبد

در های اقتصادی  فعالیت دادن افراد، ایجاد شرایط برای انجام ةقانبخشی پتانسیل خال عامل تفریح و توان ،محیط زیست

یکی از عنوان  به ،گردشگری روستایی(. 102: 1911شود )درتو و همکاران،  و تجاری می ،دیگر مناطق روستایی، صنعتی

)اشتری  دهند های متنوعی است که گردشگران در نواحی روستایی انجام می شامل فعالیت ،های گردشگری شاخه

رامش مطلق از زندگی یکنواخت شهری و ترافیک، آتنها از طریق تضمین  نه ،(. گردشگری روستایی24: 1919 مهرجردی،

باعث ایجاد  بلکه ،(91: 1901 زاده، )جعفری و حافظی کند تفریح و سرگرمی گردشگران را فراهم می ،سروصدا و آلودگی

 (. 4: 1911سینگ و همکاران، ) شود ای می  تصاد و اشتغال منطقهبخشیدن به اق محلی و تنوع ةاشتغال برای جامع

محیط ها کیفیت محیط عمومی روستاست.  ترین آن یکی از مهم است؛ عوامل متعددی در جذب گردشگران مؤثر

هایی  های اساسی در انتخاب مقصدهای گردشگران است که از طریق شاخصه ها و مالک مناسب یکی از شاخص

ریزی برای نواحی روستایی بسیار اهمیت دارد  به همین جهت، موضوع مهمی که امروزه در برنامه .است شدنی تبیین

خدمات،  ةپایدار است که در مقیاس کالن از طریق توسع ةدر چارچوب اهداف توسع مقصدکیفیت محیط  یارتقا

ردشگران ضرورت فراوان دارد گویی به نیازهای گ منظور پاسخ ها به های مناسب و مدیریت آن و زیرساخت ،تسهیالت

گردد.  بازمی 1019 ةادبیات مربوط به کیفیت گردشگری و تفریحی به اوایل ده(. 91: 1901و صادقلو، قیداری )سجاسی 

دادن چگونگی ارزیابی گردشگران از کیفیت خدمات دریافتی در  های مختلفی برای نشان ادبیات جهانگردی، تالش

های  ظاهری و تصویر در دید گردشگران و تقویت جاذبه ةبهبود چهر(. 1: 1991ونک، تورهای خود انجام داده است )ش
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ساز  (. کیفیت محیطی باال زمینه111: 1910)شیعه و علیپور،  هایی است که باید به آن توجه کرد فرهنگی از زمینه

و تقویت حس مثبت  گیری توسعة گردشگری است. شکل های گردشگری و نهایتاً گیری حس مثبت نسبت به مقصد شکل

کیفیت محیطی است که به بهبود تصویر مقصد از دیدگاه  یها ارتقا پذیر است که یکی از آن از طریق مختلف امکان

روستایی با توان و مقصدهای ریزی برای نواحی  (. در برنامه110: 1911مون و همکاران، ) شود گردشگران منجر می

سازی تسهیالت عمومی گردشگران،  های ظاهری روستا، فراهم ویت زیباییحفظ و تقگردشگری نیز باید اهدافی نظیر 

زیرا توجه به این موارد از  .و افزایش کیفیت محیطی مورد توجه واقع شود ،حفاظت از محیط طبیعیانتقال حس جذابیت، 

روستایی کمک  گردشگر در مقصدهایبیشتر و از سوی دیگر به جذب  استداشت جمعیت روستایی  ساز نگه یک سو زمینه

 ةکیفیت محیط گردشگری، بهبود شبک یاصالح ضوابط مرتبط با نواحی گردشگری با هدف ارتقا ،کند. عالوه بر این می

خصوص آلودگی آب و  ها، به روستاها، نظیر اصالح نمای ساختمانی، کاهش آلودگی ةهای طراحان ، بهبود کیفیتآمد و رفت

های جذاب با  همچنین اصالح ضوابط مربوط به بازدید از اماکن و مکان خاک، حفظ پوشش گیاهی و حیات جانوری و

های بهبود گردشگری و توسعة گردشگری  های مدبرانه و هماهنگ با مقتضیات زمان زمینه مشی ها و خط تدوین سیاست

بازسازی کالبدی و محیط زیست و  ،اندازها ها، حفظ چشم زیرا تقویت زیرساخت .سازد را برای مقاصد روستایی فراهم می

د و تقویت کیفیت محیطی برای جذب گردشگری را وش میظاهری و تصویر روستا از دید گردشگران منجر  ةبه بهبود چهر

های گردشگری برای گردشگران  عنوان جاذبه در خصوص کیفیت محیطی توجه به عواملی که به ،بنابراین .دهد شکل می

کیفیت محیط در مناطق روستایی نقش اساسی در توسعه (. 112 :1910علیپور، یابد )شیعه و  کند اهمیت می جلب توجه می

کیفیت مورد عبارت است از: (. رضایت گردشگران در پنج جنبه مربوط به کیفیت 10 :1919حسینی،  دارد )رهنمایی و شاه

ال، بین هر یک از این شده. با این ح و کیفیت تعریف ،شده، کیفیت مورد نیاز شده، کیفیت تعیین انتظار، کیفیت درک

ها شامل منافع و رضایت کارآفرینان،  ها تفاوت وجود دارد. در یک مقصد گردشگری برخی از عالئق و نگرانی جنبه

منافع  ةو جامعه وجود دارد که باید سازگار باشد و همچنین به کیفیتی برسد که هم ،مدیران، کارمندان، میهمانان، ساکنان

(. 1992 ،ین تنها راه برای ایجاد سطح باالیی از اشتغال در هر مقصد گردشگری است )ووجیچرا برآورده سازد؛ زیرا ا

تواند در تصویر ذهنی و رضایت ساکنان محلی و گردشگران مؤثر باشد. تصویر ذهنی از مقصد  کیفیت محیطی می

: 1909اظمی و همکاران، گیرند )ک گردشگری عاملی است که بسیاری از گردشگران هنگام انتخاب یک مقصد درنظر می

و  ،انداز مطلوب، قابلیت دسترسی روستاها شامل متغیرهایی نظیر محصوریت، زیبایی و چشم کیفیت محیطی ،(. بنابراین19

های  (. با توجه به اهمیت کیفیت محیط و مؤلفه92: 1914)چین و همکاران، نیز احساس آرامش و احساس امنیت است 

 مطالعات متعددی مستقیم و غیرمستقیم در این رابطه انجام شده است )جدول ،روستاییمختلف آن در توسعة گردشگری 

 .شود حاضر با هدف ارزیابی کیفیت محیط مقاصد گردشگری روستایی در شهرستان طرقبه و شاندیز انجام می ة(. مطالع1

 ب مقصد توسط گردشگران عاملترین عوامل تأثیرگذار در انتخا توان گفت یکی از مهم می ،توجه به چنین شرایطیبا 

ترین فضاهایی است که  زیرا فضاهای عمومی روستاها اولین و اصلی .های کیفیت محیطی فضاهای عمومی است مؤلفه

و بهداشت روستاست.  ،نظم، اصالت، زیبایی ةدهند و نشان نمایند  و ارتباط برقرار می کنند میگردشگران در آن حضور پیدا 

روستاهای طرقبه  .شوند میجذب گردشگران این زمینه دارند باعث  جذابیت بیشتری در ی کهمقصدهایها و  مکانبنابراین، 

هرساله گردشگران زیادی را  مناسبهوای  و آبوجود محیط بکر و دلیل بلکه به  ،و شاندیز از این امر مستثنی نیستند

در این بنابراین،  .گیرند میمورد توجه گردشگران قرار  های متنوع جاذبهبرخورداری از به دلیل  ،همچنین کنند؛ میجذب 

روستای پنج ر جذب و ماندگاری گردشگر در دفضای عمومی  کیفیت محیطی سنجش و ارزیابیپژوهش هدف اصلی 

کیفیت محیطی های  تبیین ابعاد و مؤلفه هبتا ن خواهد شد آشهرستان طرقبه و شاندیز است. در این پژوهش سعی بر 
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ال کلیدی ؤس ،در این راستا. پرداخته شودشده های روستایی  باعث جذب گردشگر در محیطکه مؤثر  فضای عمومی

به چه روستایی ر جذب و ماندگاری گردشگران دکیفیت محیطی فضای عمومی های  اثر مؤلفه :عبارت است از تحقیق

 میزان است؟ 

بررسیسوابقموضوعتحقیق.0جدول
نتایجعنوانمؤلفوسال

 مهدوی و همکاران

(1912) 

 ةر توسعبگردشگری  هایسنجش اثر

 سولقان - روستایی کن

 مثبت محدود هایاقتصادی اثر ةدر زمین ؛محیطی پرداختند زیست - و کالبدی ،به تحلیل سه شاخص اقتصادی، اجتماعی

دشگری روستایی به محیطی توسعة گر زیست – کالبدی ةو در زمین است؛ مثبت قوی هایاجتماعی اثر ةدر زمین است؛

 شده است.منجر های مختلف زیستی و تغییرات نامناسب در بافت و کالبد روستا  تخریب و نابودی گونه

 (1910شیعه و علیپور )

بخش محیط  تحلیل عوامل کیفیت

گردشگری ساحلی با توجه به معیارهای 

موردی: سواحل  ةگردشگری پایدار )مطالع

 شهر رامسر(

شاخص امتیاز  2شاخص مورد بررسی  12اند که از میان  ی با روش میدانی به این نتیجه رسیدهشاخص کیف 12در قالب 

مشخص شده است  ،همچنین. شاخص نیز با امتیاز باالی میانگین دارای کیفیت مطلوب است 19تر از میانگین و  پایین

 عامل اساسی محیط گردشگری در ادراک گردشگران مؤثر است. پنجکه 

 همکارانکاظمی و 

(1909) 

تأثیر ذهنی گردشگران بر ارزش 

شده از شهرهای ساحلی دریای  ادراک

خزر با تأکید بر نقش واسط کیفیت 

 شده عوامل ادراک

در این رابطه تأثیر کیفیت عوامل  .شده بیشتر بر تصویر ذهنی گردشگران تأثیرگذار است دریافتند که کیفیت ادراک

تصویر  ةبلکه نیاز به بهبود و توسع ،شده برای موفقیت کافی نیست کیفیت ادراکارتقای  فقطناملموس محدود است و 

 مقصد نیز الزامی است.

قدیری معصوم و 

 (1901همکاران )

کالبدی گردشگری بر نواحی  هایاثر

 در دهستان کالردشت روستایی

و  ،بسیار معنادار، مستقیم ةرابطعد کالبدی دهستان کالردشت شرقی دریافتند که بین توسعة گردشگری و تغییر در بُ

عد کالبدی روستاهای مورد توسعة گردشگری موجب تغییرات مثبت و منفی متفاوتی در بُ ،همچنین .مثبتی وجود دارد

 مطالعه شده است.

کاکاوند و همکاران 

(1901) 

سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند و 

شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهری 

 قزوین ةبافت فرسود

دهد از نظر مردم عامل مؤثر در  تحلیلی به این نتیجه رسیدند که نتایج نشان می - شناسی توصیفی با استفاده از روش

مدیران در  ،از طرف دیگر .کالبدی است به مسائل فیزیکی و یتوجه بیمورد مطالعه  ةبودن کیفیت محیط منطق پایین

 یتی دارند.افزایش کیفیت محیط تأکید بر معیارهای محیطی و مدیر

 بیگلو اکبریان و شیخ

(1904) 

سنجش کیفیت محیط روستاهای 

 –موردی: بخش آسارا ةگردشگری )مطالع

 شهرستان کرج(

نامه به این نتیجه رسیدند که توسعة گردشگری روستایی راهبردی برای  تحلیلی از طریق پرسش – با روش توصیفی

ساختاری،  – که شامل کیفیت عملکردی) گردشگری ةدر این پژوهش از میان هفت شاخص عمد .پایدار است ةتوسع

های ارتباطی، کیفیت محیط  محیطی، کیفیت بافت و شبکه های گردشگری، کیفیت بصری، کیفیت زیست کیفیت جاذبه

ر دشترین تأثیر را ساختاری است که بی – ترین شاخص کیفیت عملکردی مهم است( و کیفیت پویایی محیط ،اجتماعی

 جذب و توسعة گردشگری دارد.

و صادقلو قیداری سجاسی 

(1901 ) 

تحلیل و تبیین نقش کیفیت محیطی در 

جذب گردشگر به مقاصد گردشگری 

موردی: روستاهای  ةروستایی )مطالع

 گردشگری دهستان لواسان کوچک(

ویژه در مناطق روستایی  تفریحی و گردشگری بههای  زندگی شهری و شهرنشینی اهمیت فعالیت ةدریافتند که با توسع

کیفیت  یترین عوامل در جذب گردشگر در مناطق روستایی ارتقا در حال افزایش است و در این راستا یکی از مهم

گیرد که محیط دارای  محیطی است و زمانی احساس رضایتمندی در گردشگران مقاصد گردشگری روستایی شکل می

 های مختلف باشد. کیفیت مناسب در زمینه

 (1911) یوردیور و دکل

ها و روابط محیط طبیعی و  سکونتگاه

های گردشگری در  هایی با پتانسیل مکان

 روستاهای بخش کوهستانی توکات

 ةاقامت چندروز ها صرفاً سیس با طبیعت کوهستان سازگاری ندارند و کارکرد آنأت های تازه دهند که سکونتگاه نشان می

 گردشگران است.

 همکارانسینگ و 

(1911) 

های گردشگری روستایی  نیازها و چالش

 موردی: روستاهای هند( ة)مطالع

ای نوظهور است و چون روستاهای هندوستان دارای مناظر  به این نتیجه رسیدند که گردشگری روستایی در هند پدیده

 یت منظمی صورت گیرد.شوند و در این راستا باید مدیر باعث جذب گردشگر می ،طبیعی زیبایی هستند

 ساتیارینی و همکاران

(1912) 

تأثیر تصویر مقصد بر اهداف گردشگری 

و تصمیم به بازدید از مقصد گردشگری 

و  ،در روستای پموتران در بوللنگ، بالی

 اندونزی

مده آ ستد نتایج به ند.و اندونزی پرداخت ،نفر از گردشگران در روستای پموتران در بوللنگ، بالی 119 ةبه مطالع

ها به این مکان  آن ةاین است که تصویر مقصد بر گردشگران تأثیر مثبتی دارد و باعث بازگشت دوبار ةدهند نشان

کنند و همچنین از  محلی و دولت محلی همیشه تصویر موجود خود را حفظ می ةشود در روستای مورد مطالعه جامع می

ر جذب و ماندگاری گردشگر دهمین عوامل تأثیر زیادی  .کنند خود حفاظت می ةمحیط زیست و میراث فرهنگی منطق

 مورد مطالعه دارد. ةدر منطق

0540خذ:نگارندگان،أم

 ،نقش بسزایی در جذب و ماندگاری گردشگر در مناطق روستایی دارد کیفیت محیطی های که مؤلفهنبا توجه به آ

های  به نقش و اهمیت مؤلفهاندکی مطالعات در ایران نیز  در ،همچنین .تحقیقات در این زمینه هنوز در مراحل اولیه است

با توجه به نقش و  ،پژوهش حاضردر  ،. بنابرایناستشده پرداخته در جذب گردشگر در مناطق روستایی  کیفیت محیطی
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در جذب گردشگر روستایی های مؤثر بر آن  به شناسایی ابعاد و مؤلفه ،محیطی فضای عمومی روستاییهای  اهمیت مؤلفه

 . استشده پرداخته 

 مبانینظری

 است و  های مختلف روستایی و پیرامون آن های مختلف گردشگری در محیط ها و گونه فعالیت شاملگردشگری روستایی 

(. 191: 1909و طبیعت است )پاپلی یزدی و سقایی،  ،زیست و روستا، انسان  مثبت و منفی برای محیط هایاثر ةدربردارند

اما  .دردها و مسائل و مشکالت نواحی روستایی نیست ةحلی کلی برای هم گردشگری روستایی راهباید توجه کرد که 

 ةندشدن روند تخلیتواند آثار اقتصادی مهمی برای نواحی روستایی داشته باشد و به کُ هایی است که می یکی از شیوه

ای از محققان گردشگری روستایی را  عدهزیرا ایی کمک کند؛ های روستایی و کاهش مهاجرت جمعیت روست سکونتگاه

و  ،های غیردولتی ها، سازمان گردشگری روستایی توجه دولت (.11: 1901)نوری،  دانند میروستایی  ةتوسع ةموتور محرک

به های اقتصادی و کمک  دهی به فعالیت زیرا نقش مهمی در جهت ؛فعاالن اقتصادی را نیز به خود جلب کرده است

مد برای جوامع آمنبع مهم و جدید ایجاد در و( 91: 1914چین و همکاران، ) است اشتهافزایش درآمد جوامع محلی د

زایی، رشد بخش  مد، اشتغالرآفرانسه این صنعت پویا را منبع اصلی د و روستایی است و در بسیاری از کشورها مثل اسپانیا

تواند  میتوسعة گردشگری روستایی بنابراین،  .کنند نق آن تالش فراوان میدانند و برای رو زیربنایی می ةو توسع ،عمومی

 مهمی در جهت حمایت از محیط ةوسیل اقتصادی جوامع روستایی باشد و غالباً - اجتماعی ةمهمی برای توسع ةوسیل

(. 1: 1919لی، نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا دارد )شارپگردشگری  ،بنابراین .باشد زیست و فرهنگ روستایی  

ها را مقاصد گردشگری درنظر  و فستیوال ،های تاریخی، فرهنگی گردشگران نقاط گوناگونی از مناطق بکر طبیعی تا سایت

شان دارند.  نفوذ عملکردی و توزیعی ةها جمعیتی در حوز این مقاصد محیط طبیعی خود را دارند و اغلب آن همةگیرند.  می

پذیرند )صدرموسوی و همکاران،  های گردشگری تأثیر می فعالیت ةانسانی( از توسع دو محیط مذکور )محیط طبیعی و

هویت و تصویر  ةطبیعی و انسانی است که ایجادکنندة گیری گردشگری روستایی نیازمند جاذب (. اما شکل01 :1901

است که پیش از  های کارکردی هم غیرکارکردی هویت و تصویر مقصد گردشگری هم شامل ویژگیفرد است.  منحصربه

های احساسی و  و سپس جنبه ،ها و خدمات های فیزیکی مانند موقعیت، سهولت دسترسی، اقامت، فعالیت همه شامل جنبه

یکی از نکات مهم  ،بنابراین(. 10: 1912، )رضوانی میزبان است ةهوا و صمیمیت جامع و انداز و آب هیجانی مانند چشم

فرد است که گردشگران را تحت تأثیر قرار دهد. در این  ایجاد تصویری منحصربهبرای تعیین مقصد گردشگری توانایی 

ها مطالعات  هایی که از محیط دارند قادر خواهند بود بر دیگران تأثیر بگذارند. در طول سال گردشگران با خاطره ،صورت

تصاویری از آنجا  ترک مقصد صرفاًگردشگران پس از  .اند تبیین کردهرا اهمیت تصویر مقصد بر رفتار گردشگر  ،گوناگون

داری  آوردن خدمات گردشگری و مهمان جلب رضایت گردشگران از طریق فراهم ،از این رو .همراه خواهند داشت

ند ا عناصر مقصد گردشگری عبارت(. 191: 1914کارانتو و دایتویی، ) عنوان جزئی از کیفیت محیطی( اهمیت بسیار دارد )به

. 1و سایر خصوصیات مقصد و منابع طبیعی آن؛  ،انداز دریا، آب و هوا، گیاهان عی: مناظر، چشمهای طبی . جاذبه1از: 

های فرهنگی: تاریخ و  . جاذبه9ها؛  ها و باغ ها و بناهای یادبود، پارک های مصنوع: معماری تاریخی و مدرن، بقعه جاذبه

میزبان،  ةهای ساکنان و جامع : سبک زندگی و سنتهای اجتماعی . جاذبه4ها؛  ها و سرگرمی آداب و رسوم محلی، موزه

(. در میان عناصر مذکور، میراث فرهنگی در مقصد گردشگری نقش 491: 1904بیگلو،  تعامالت اجتماعی )اکبریان و شیخ

(. 11: 1000شود )اندرسن،  منبعی برجسته و ممتاز شناخته می ،ویژه جوامع روستایی به ،ای محوری دارد و در هر جامعه

های ارزیابی کیفیت گردشگری سنجش میزان رضایتمندی محیط از سوی گردشگر است.  ترین روش یکی از مهم
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افزایش کیفیت محیط به طور معناداری رضایتمندی گردشگر و تمایل به سفر مجدد آنان را تحت تأثیر قرار  ،همچنین

تایی یکی از موضوعات مهم در توسعه است، (. توجه به کیفیت محیط در نواحی روس1991دهد )پتریک و همکاران،  می

 ،های تاریخی، فرهنگی ضمن داشتن ریشه ـ های رفتاری در جوامع شهری و روستایی اینکه بسیاری از ناهنجاری خصوصاً

(. محیط یکی از 10: 1919حسینی،  در کیفیت فضاهای سکونتی و کاری آنان نهفته است )رهنمایی و شاه ـ و اقتصادی

اند. عالوه  گردشگری و محیط به طور متقابل به هم وابسته ،آید. به همین دلیل شمار می جریان گردشگری بهارکان اصلی 

سیسات أو برپایی ت ،ها های گردشگری در مراحل مختلف همچون انتخاب محل، احداث هتل اجرای برنامه ،بر این

های گردشگری همیشه در اولویت قرار دارد  رنامهاند و توجه به ابعاد محیطی در ب زیربنایی همگی با محیط در ارتباط

سطح کیفی خود خدمات . 1 ؛آوری خدمات کیفیت فراهم. 1(. در گردشگری، کیفیت دو جزء دارد: 44: 1921زاده،  )میراب

  ، تعاریف مختلفی از کیفیت محیط ارائه شده1999های ون کمپ در سال  (. در بررسی121: 1914)باتنارو و همکاران، 

عنوان مثال، کیفیت محیط شامل محیط باکیفیت، احساس رفاه و  گیرد. به می که ابعاد گوناگون این مقوله را دربراست 

: 1901پور و روشنی،  کند )داداش یا سمبلیک فراهم می ،های فیزیکی، اجتماعی رضایتمندی ساکنان را از طریق مشخصه

و موجب خاص و  ردیا یک فکر دا ،ه یک شخص، یک شیکیفیت در زبان انگلیسی به معنای چیزی است ک ة(. واژ2

و  ،های گردشگری های میراث فرهنگی، زیرساخت گردد. کیفیت محیطی شامل حفاظت محیطی، جاذبه شدن آن می جالب

 ،. کیفیت محیطی(91: 1914چین و همکاران، )بودن مقصد گردشگری سهم مهمی دارد  منابع طبیعی برای تقویت رقابتی

ترین مباحث پژوهشی در  کیفیت محیط به یکی از مهم بارةمهم است. بحث در افتد، واقعاً در آن اتفاق میکه گردشگری 

ها را  کنند که آن و جغرافیا تبدیل شده است. زیرا گردشگران مقاصدی را انتخاب می ،شناسی، اکولوژی گردشگری روان

محصول گردشگری پایدار دارد.  ةاساسی در توسع گردشگران نقش هتسهیالت و خدمات باکیفیت ب ةخوشحال کند. ارائ

ویژه هنگامی که با میراث طبیعی و فرهنگی ارتباط داشته باشد. در چنین مواردی کیفیت باالی محصوالت گردشگری  به

تر منجر شود و در بازگشت  بهتر تعطیالت و اقامت طوالنی ةشود و این ممکن است به تجرب باعث رضایت گردشگران می

ها، محیط  محیط شامل طبیعت، فضای باز، زیرساخت ةتجربیات خود صحبت کنند. اجزای سازند بارةه با دیگران دربه خان

و غیره است که هر یک مشخصات و کیفیات خاص خود را  ،ساخت، روابط اجتماعی، تسهیالت محیط کالبدی انسان

، بیان مطالعات کیفیت محیطی ةمشهور در زمیننظران  یکی از صاحب ،1(. لینچ0: 1999داراست )ون کمپ و همکاران، 

معیارهای اساسی سرزندگی نظیر معنی، تناسب و سازگاری، دسترسی، نظارت و اختیار، کارایی و عدالت کند که  می

 (. 19: 1909)رفیعیان و همکاران،  اند محورهای اصلی کیفیت محیطی

ها و  ی نسبی محیطی و کالبدی تحت تأثیر واکنشها فعالیت مقصدهای گردشگری در فضای رقابتی مبتنی بر مزیت

ر دهای اصلی مؤثر  شود. در این زمینه یکی از مؤلفه گردشگران انجام می ةمحلی و جامع ةهای محیطی جامع حساسیت

: 1909ست )قدمی و غالمیان آقامحلی، عمومی مقصدهاعملکرد مقصد گردشگری کیفیت کالبدی و کارکردی فضاهای 

های روستایی، هویت معماری و منظر  نمای کلی از محیط ةهای روستایی از طریق ارائ ومی در محیطفضاهای عم .(111

فرد  گیری تصویر و هویت منحصربه ساز شکل و معماری زمینه ،ها ها، رنگ روستایی، انتقال روح روستا از طریق شکل

اقامتگاهای گردشگری، بلمان روستایی، مهمچون  کالبدی های عد دارای مؤلفهاین بُروستا در ذهن گردشگران است. 

ها در جذب و ماندگاری  ک از آنی است که هر نظم محیطیو  ،ها، کیفیت محیطی تسهیالت گردشگری، زیرساخت

. شودعد مکانی بیشتر از سایر ابعاد توجه باید به بُ ،برای اینکه روستایی دارای پتانسیل گردشگری باشد .گردشگر مؤثرند

و  ،ها، منابع انسانی نقل، زیرساخت و باید شامل حمل ،و سایر امکانات است ،ها ها، اقامتگاه جاذبه ةردارندکه درب ،مقصد سفر

                                                                                                                                                                   
1. Linch 
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(. در 11: 1901)آیتی و همکاران، گردشگران از منطقه دارد  ةر کیفیت تجربددیگر عواملی باشد که تأثیر مستقیم و مهمی 

ها، استفاده از مصالح ناهمگون و نامناسب با اقلیم،  متفاوت ساختمانهای  ارتباط، ارتفاع و رنگ های بی مقابل وجود فرم

نظم و غیرمنطقی تابلوها،  های بصری چون قرارگیری بی ها، وجود آلودگی قرارگیری ساختمان ةناهمگونی حجم، نحو

از وضع فرمی  روها ها، درختان و پیاده ها، وضع نامناسب جوی ها و پشت بام سیسات گرمایشی و سرمایشی در جدارهأت

عالوه بر اینکه باعث  ،روستایی یعوامل محیط ةوسعت ،شود. بنابراین و مانع جذب گردشگر می هدکا میمطلوب روستاها 

باعث جذب گردشگر در منطقه و تمایل به بازگشت و معرفی منطقه به دیگران  ،شود پایداری در مناطق روستایی می

انداز  چشمفضای عمومی از طریق ایجاد برای روستاییان ایجاد خواهد کرد.  خواهد شد و به تبع آثار اقتصادی فراوانی

بودن خصوصیت  است و به مفهوم متناسبگیری کیفیت محیطی مطلوب در مقصدهای روستایی  ساز شکل زمینهمطلوب 

 ةالح و رابطبندی، کیفیت رنگ و مص نوازی کالبد فضا یا ترکیب چشم .بصری محیط با عملکرد و معنی محیط مزبور است

و درنهایت نبود  ،ها، ارتباط بصری با نقاط مختلف آزار، تنوع فرم میان بنا و محیط آن، نبود اغتشاش و عناصر چشم

ر ایجاد لذت بصری در گردشگران مؤثر دو نظایر آن  ،ر زندگی انسان، آلودگی صدا، آلودگی بصریدگذار  های تأثیر آلودگی

ترین عناصر در ایجاد کیفیت محیطی مناسب در مقصدهای  یکی از مهمبنابراین، (. 101: 1901، همکارانیدی و ؤ)م است

ویژه نواحی روستایی  های انسانی و به کیفیت محیط سکونتگاه ،درمجموع .گردشگری عناصر فضای عمومی است

روستاها مانند فضاهای عمومی موجود در ها و مدیریت مناسب آن دارد.  گردشگری بستگی زیادی به کیفیت زیرساخت

تواند  های موجود می ها و مبلمان های کالبدی همراه معماری بیرونی خانه نوسازی بافتو آمیزی،  ها، رنگ ها، کوچه میدان

تصویر ذهنی و رضایتمندی ساکنان محلی و گردشگران ایجاد تواند در  این وضع میعناصر جذاب برای گردشگران باشد. 

 یا ورود گردشگران جدید به روستا شود.  ساز بازگشت و زمینهمؤثر باشد 

 ،داری، مدیریت گردشگری، غذا و آشامیدنی اصلی توسعة گردشگری هماهنگی میان مدیریت هتل های  یکی از مؤلفه

ای  تواند تأثیر عمده ها می (. در این میان، خدمات و کیفیت آن111: 1992و خدمات تکمیلی است )سیائوس و همکاران، 

(. این حقیقت که کیفیت 191: 1914یا عدم رضایتمندی گردشگران داشته باشد )کارانتو و دایتویی، بر رضایتمندی 

کار است باعث شده که عصر کنونی  و ترین عامل رقابت در دنیای کسب شدن به مهم شده از محصول در حال تبدیل ادراک

االها و خدمات در سطح کیفی مورد انتظار (. اگر ک11: 1909کار را عصر کیفیت بنامند )کاظمی و همکاران،  و کسب

(. سطح رضایتمندی 922: 1911روند )باتنارو و میلر،  خدمات می ةها به سایر مراکز عرض مشتریان عرضه نشوند، آن

دوباره به مکان مورد نظر یا پیشنهادکردن آن به دیگران مؤثر  ةگردشگر ممکن است در تصمیمات آتی وی برای مراجع

اندرکاران عامل بسیار مهمی در جذب  شونده از سوی دست گردشگری روستایی، کیفیت خدمات عرضه ةباشد. در زمین

برنامگی مستمر در خدمات گردشگری روستایی موجب  (. بی194: 1914آید )رجارتنام و همکاران،  شمار می گردشگران به

آید )پراب هاکاران و  شمار می گردشگری بهشود و مانعی برای توسعة  محلی می ةامیدی گردشگران و جامع دلسردی و نا

. شود عد عوامل ملموس و ناملموس بررسی میشده از دو بُ (. در این مطالعه، کیفیت خدمات ادراک101: 1914همکاران، 

بودن ظاهر و آراستگی  تواند شامل محیط فیزیکی و ملموس از قبیل مبلمان روستایی، جذاب شده می عوامل ملموس ادراک

ها را با چشم  توان آن پاکیزگی محیط، مراکز اقامتی باکیفیت باشد. مقصود از عوامل ناملموس نیز این است که نمیروستا، 

همواره با  انسان. احساس امنیت در روستا و صمیمی بین افراد بومی و گردشگران ةاز قبیل رابط ،دید و احساس کرد

 محصول و ساخت انسان عناصر ،یعیطب یها دهیکه از عوامل و پد یطیمح .است تعامل در و دارد رابطهاطراف خود  طیمح

 ةدر این رابط انسان. است گرفته شکل ساخت انسان و یعیطب یها دهیپد نیب متقابل کنش و یانسان جوامع رشد و توسعه

محیط بوده است. در این بین و  ةکنند و هم تخریب ،محیط ةکنند کننده از محیط، هم خلق متعامل و پویا هم استفاده
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بسیار زیادی زیباشناختی از اهمیت  - کیفیت بصری یها و فضاهای روستایی ارتقا کیفیت محیط در عرصه یمنظور ارتقا به

ها و عناصر در  و بازنمایی پدیده ،اندازهای بصری در احساس، ادراک مطلوبیت و خوشایندی چشم زیرابرخوردار است. 

ریزان و مدیران  تواند از نظر برنامه ترین مسائلی که می یکی از مهم ،ی دارد. امروزهناپذیرتأثیر انکارذهنی انسان  ةعرص

کیفیت دید و منظر روستایی در  یارتقا ةروستایی در جهت توسعة گردشگری روستایی مورد توجه قرار گیرد مسئل

های دیگر  مؤلفه یبلکه در کنار ارتقا ،ه تنهاییزیباشناختی کیفیت محیط است. این مؤلفه نه ب - بصری ةچارچوب مؤلف

کیفیت  یارتقا ةتواند زمین محیطی می ادراکی، زیست - فعالیتی، معنایی -های عملکردی کیفیت محیطی روستا مانند مؤلفه

 رسد نابسامانی و نظر می فراهم سازد؛ زیرا به اند های روستایی امروزی را که دارای توان گردشگری مکان محیط در

ها و  های روستایی، رهاشدن و فرسودگی نشانه بودن امنیت روانی و سردرگمی گردشگران در عرصه اغتشاش بصری، پایین

کیفیت دید و منظر  یو ... از لزوم ارتقا ،بودن سطح بهداشت، مشکل خوانایی های تاریخی و فرهنگی، پایین میراث

های تاریخی و  عنوان مثال، میراث کند. به حیط حکایت میزیباشناختی کیفیت م - بصری ةروستایی در چارچوب مؤلف

مندی گردشگران به بازدید از  آید و باعث عالقه شمار می عنوان نماد شاخص گردشگری به فرهنگی موجود در روستا به

سی شود )سجا اغتشاشات در محیط روستا باعث نابودشدن این نمادها و مانع جذب گردشگر به روستا می .شود روستا می

 (. 92: 1901و صادقلو، قیداری 

 روشپژوهش

تحلیلی است و از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است. در  - های توصیفی شناسی این پژوهش از نوع پژوهش روش

و اثر  هدشعد تعیین بُ چهارهای مورد بررسی در  متغیر ،گرفته مبانی نظری و مطالعات انجام عةپژوهش حاضر پس از مطال

در  ،شاخص نُهروستاها  زیباشناختیعد کیفیت در بُبنابراین، آن بر جذب گردشگر به صورت همبسته لحاظ گردیده است. 

شاخص سه  محیطی عد کیفیت زیستبُدر و  ،شاخص هشت عملکردیعد کیفیت شاخص، در بُ ده معناییعد کیفیت بُ

 .(1جدول د )شتعریف 

 فضایعمومیتمحیطیهایکیفیمتغیرهاوشاخص.2جدول

ابعادکیفیتمحیطی

فضایعمومی
هاشاخص

 زیباشناختیکیفیت 

وضعیت  بودن مرتبط، داخل روستا ، پوشش گیاهیمعابر ، نورپردازیمناسب و جذاب مساکن نمای ساختمان، رنگبودن  جذاب

های  استفاده از ارزشکیفیت عینی محیط کالبدی، بودن معابر،  گذاری بودن معابر، جدول فرش آسفالت یا سنگمعابر، ظاهری 

 وسازهای جدید در روستا فرهنگی و معماری سنتی روستا در کالبد، نبودن آشفتگی در فضای کالبدی، عدم نفوذ ساخت

 معناییکیفیت 

استفاده از ، در محیط روستا ها رسوم و آیین  و   آدابهایی از  وجود نشانه، در محیط روستا فرهنگی و تاریخی های ارزشالقای 

القای شادابی و سرزندگی احساس آرامش، القای ، روستاییها  هویتمندی مکانالقای ، در روستا های تاریخی بناها و یادمان

 سرزندگی روستایی وجود ،در محیط روستا احساس امنیت القای، کالبد خوانایی مطلوبروستایی، 

 عملکردیکیفیت 

های  ها و خیابان نقلیه، وجود پارکینگ عمومی، وجود کوچه ةوآمد وسیل سهولت رفتهای ارتباطی،  راه بهآسان دسترسی امکان 

های مناسب برای استراحت در  ، وجود محل، تقویت تعامالت اجتماعییت گردشگریباجذباز در محیط روستا، برخورداری از 

 ...(، و ،جهیزات )ایستگاه اتوبوس، نیمکت، سطل زبالهتگو، برخورداری از و های مناسب برای گفت داخل بافت، وجود محل

 در بافت کارکرد تفریحیوجود 

 محیطی زیستکیفیت 
بودن محل  حفظ فضاهای سبز و پوشش گیاهی در محیط روستا، مشخصمحیط روستا،  تمیزبودن، در محیط روستا زباله نبود

 فاده از مصالح محیطی در معماری و تزئینات بیرونی روستانبودن فضوالت حیوانی در محیط روستا، است دفع زباله، پراکنده

0500؛پورجعفروهمکاران،0543؛سجاسیوصادقلو،0543یوهمکاران،تیآمنابع:
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بازدید  1901مورد مطالعه در سال  ةکه از روستاهای هدف گردشگری منطق آماری پژوهش را گردشگرانی ةجامع

و دهند. شهرستان طرقبه و شاندیز و روستاهای واقع در آن به جهت موقعیت کوهستانی و ییالقی آن  کردند تشکیل می

ن اهای اصلی تفریحی و گردشگری ساکن های گوناگون طبیعی و تاریخی یکی از کانون همچنین برخورداری از جاذبه

عنوان مقصدهای گردشگری  این منطقه را بهساالنه حجم انبوهی از گردشگران روستاهای بنابراین، است.   مشهد و زائران

تواند  روستاهای مقصد گردشگری می های کیفیت محیطی فضاهای عمومی مؤلفه ،این اساس کنند. بر انتخاب می

های  تا نقش و اهمیت مؤلفهدر این مطالعه تالش شده است بنابراین، ساز جلب و جذب گردشگران بسیار زیاد باشد.  زمینه

به  ،نامه پس از تدوین پرسش ،سازی مطالعه د. برای عملیاتیشوروستاهای مورد مطالعه ارزیابی ومی کیفیت فضاهای عم

مورد  ةهای منطق در گام اول برای تعیین حجم نمونه از کل روستا بنابراین،د. شهای مورد مطالعه اقدام  تعیین نمونه

سازمان میراث فرهنگی،  نظر کارشناسان اساس برطرقبه و شاندیز  ةروستای هدف گردشگری منطق هشتمطالعه، 

 (. 1 د )شکلشانتخاب و صنایع دستی شهرستان  ،گردشگری


موقعیتروستاهایموردمطالعه.0شکل

 ةها در سطح گردشگران روستایی تالش شد تعداد و میانگین ساالن برای تعیین دقیق تعداد نمونه ،گام دومر د

شده توسط  به جهت نبود آمارهای رسمی، آمار ارائه ،آید. برای این منظوردست  گردشگران در هریک از روستاها به

گردشگر از  11199 هطور میانگین، ساالن به ،طبق آمار دهیاران ،دهیاران هر کدام از روستاها مبنا قرار گرفت. بنابراین

روستاهای مورد هدف گردشگری برای تعیین حجم نمونه در  ،این اساس کنند. بر مورد مطالعه بازید می ةروستاهای منطق

اساس  بر ،. در ادامهندعنوان نمونه انتخاب شد نفر گردشگر به 104استفاد شد که  92/9از فرمول کوکران با میزان خطای 

 ةنام و پرسشها در بین روستاهای مورد مطالعه بر اساس میانگین تعداد گردشگران ساالنه توزیع  دهی، نمونه روش نسبت

 .(9 )جدول ها تکمیل گردید ین آنشده در ب طراحی
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تعدادنمونهدرهرروستا،روستاهاینمونه،میانگینگردشگرساالنه.5جدول
جمعزشکابرده جاغرقازغدعنبراننغندرکنگطرقدرنامروستا

های  جاذبه

 مهم روستا

وجود 

های  باغ

زیبا و 

 معروف

معماری روستا و 

حصار و  قلعه

تیغ میان و  قلعه

قبرستان قدیمی 

کنگو و رباط 

 عباسی  ه شا

وجود 

درخت 

توت و 

پرورش 

کرم 

 ابریشم 

طبیعت 

سرسبز و 

ها و  اقامتگاه

 رستوران

های  مقبره

قدیمی مندرج با 

خط عبری، 

مسجد تاریخی، 

علمیه با  ةمدرس

 ساله499قدمت 

درخت چنار 

ساله و 299

عمارت 

عباسی و  شاه

 ةگورستان دور

 تیموری

پارک جنگلی 

شاندیز، ارگ 

آرامگاه شیخ 

حافظ ابردهی، 

دختر  چاه چهل

 و مسجد جامع

های  چشمه

 جوشان
 

میانگین 

گردشگر 

 ساالنه

1199 1199 1199 1199 1199 1199 1299 1199 11199 

 104 10 11 11 11 11 19 11 11 ها تعداد نمونه

0540هایپژوهش،مأخذ:یافته

و پژوهشگران  داناتها در اختیار اس ، این گویهدر قالب طیف لیکرت( االتؤ)با س نامه منظور سنجش روایی پرسش به

متخصصان و اصالحات الزم، آرای قرار گرفت. پس از اعمال  ریزی روستایی و گردشگری برنامه ةمتخصص در زمین

سنجش نیز از شیوة کار گرفته شد. برای پایایی ابزار  های مورد نیاز پژوهش به گردآوری داده براینهایی تهیه و  ةنام پرسش

 111/9 نامة مقدماتی پرسش سی برایآمده از محاسبة آلفا  دست هد. عدد بشآلفای کرونباخ استفاده  ةآزمون و محاسب پیش

برای تجزیه  رود. شمار می نامه به ( است و ضریب مطلوبی برای پایایی پرسش2/9شده ) دست آمد که باالتر از حداقل تعریف هب

افزار  ای( در نرم نمونه از آمار توصیفی و استنباطی )آزمون همبستگی پیرسون، تی تک ،شده آوری معهای ج و تحلیل داده

SPSS از ویکور آمده از مدل  دست هب ةو برای نمایش رتبویکور ها از  بندی روستا و برای رتبهGIS .استفاده شده است 

هابحثویافته
سال،  99-11درصد بین  1/91 ها نامه دهندگان به پرسش مجموع پاسخکه از  دهد های توصیفی مطالعه نشان می یافته

 1/19سال سن دارند. از نظر جنسیت،  11درصد باالی  0/11سال،  19-41درصد بین  9/0سال،  49-91درصد بین  2/49

 1/11سواد،  گویان بی درصد پاسخ 9/0باشند. از نظر سطح تحصیالت نیز  گویان مرد می درصد پاسخ 1/90درصد آنان زن و 

درصد دارای مدرک فوق لیسانس و باالتر هستند. از  1/0 و ،درصد دارای مدرک لیسانس 0/11 ، درصد دیپلم و زیر دیپلم

 0/99هزار تومان، و  299–199درصد بین  1/1هزار تومان،  199گویان زیر  درصد پاسخ 1/4نظر میزان درآمد ماهیانه، 

درصد از  11 ،تومان درآمد دارند. همچنین میلیون 1درصد نیز باالی  1/12 ،مانتا یک میلیون تو 299درصد آنان بین 

 0/11و  ،درصد در حال تحصیل 12درصد بازنشسته،  1/19درصد دارای شغل آزاد،  9/41گویان دارای شغل دولتی،  پاسخ

اند.  درصد بیکار بوده



فضایعمومیهایکیفیتمحیطیبررسیوضعیتمؤلفه

ها )میزان  بودن شاخص ، با توجه به نرمالمورد مطالعهفضای عمومی روستاهای  کیفیت محیطیهای  مؤلفهبرای بررسی 

مؤلفة ، 912/9کیفیت معنایی ، 914/9 زیباشناختیمؤلفة کیفیت  اسمیرنوف برای - معناداری حاصل از آزمون کولوموگراف

ای استفاده شده است. با توجه به  نمونه تک Tن از آزمو( 910/9 محیطی زیستمؤلفة کیفیت  ،910/9 عملکردیکیفیت 

 ،د. همچنیننتعمیم به کل جامعه را دار یتمعنادار بوده و قابلها  مؤلفه همةها،  مؤلفه آمده برای این دست میزان معناداری به
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ر مورد آزمون ها بیشتر از مقدا بدین معنی که میانگین جامعه در این شاخص .مثبت بوده است ها مؤلفهحد باال و پایین 

های کیفیت  ، با توجه به اینکه میانگین شاخصTاست. توجه به نتایج آزمون  در وضعیت مناسبی قرار گرفتهو  است

در شاخص کیفیت  ،همچنین برابر مقدار مورد آزمون است. اًیبقرتمحیطی  زیستو کیفیت  ،عملکردی، کیفیت معنایی

 کیفیت محیطیهای  مؤلفههای  کمتر از مقدار آزمون شده است که این نتیجه گویای این است که شاخص زیباشناختی

روستاییان، از سوی  ها لزوم توجه جدی به این شاخص ،بنابراین است.فضای عمومی در وضعیت مناسبی قرار نگرفته 

 (.4 )جدول شود مطرح میمرتبط با روستاها و مسئوالن  ،کارشناسان

 ای(نمونهتکTفضایعمومی)آزمونهایکیفیتمحیطیمعناداریتفاوتازحدمطلوبمؤلفه.0جدول

معیارانحرافمیانگینتیۀآمار شاخصومتغیرهایتحقیق
ةدرج

آزادی

میزان

معناداری

اختالف

از

میانگین

95% Confidence Interval 

of the Difference

Lower Upper 

 91/9 11/1 04/1 999/9 109 11/9 04/1 1/10 زیباشناختیکیفیت 

 11/9 01/1 91/9 999/9 109 21/9 91/9 1/10 معناییکیفیت 

 11/9 01/1 91/9 999/9 109 21/9 91/9 1/19 عملکردیکیفیت 

 11/9 09/1 91/9 999/9 109 20/9 91/9 9/19 محیطی زیستکیفیت 
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باشند که  ها دارای اثرگذاری مثبت و باالیی می شاخص ةدهد که هم نشان می tآمده از آزمون  دست معناداری بهسطح 

با توجه به  ،همچنین .است در جذب گردشگر فضای عمومی روستاها کیفیت محیطیهای  مؤلفه ةدهند این خود نشان

ها بیشتر از مقدار  که میانگین جامعه در این شاخص، آشکار است مثبت بوده است ها نیز شاخصحد باال و پایین اینکه 

بودن معابر،  گذاری های جدول  شاخص ،است. با این حال در وضعیت مناسبی قرار گرفتهو از این نظر  مورد آزمون است

ی در فضای های فرهنگی و معماری سنتی روستا در کالبد، نبودن آشفتگ استفاده از ارزشکیفیت عینی محیط کالبدی، 

رسوم و   و   آدابهای  کیفیت زیباشناختی، همچنین شاخص ةعد مؤلفسازهای جدید در روستا از بُ و کالبدی، عدم نفوذ ساخت

، خوانایی روستایی یها هویتمندی مکانالقای ، در روستا های تاریخی بناها و یادماناستفاده از ، در محیط روستا ها آیین

های مناسب برای  و شاخص وجود محل تقویت تعامالت اجتماعیهای  و شاخص ،معنایی ةعد مؤلفکالبد از بُ مطلوب

عد استفاده از مصالح محیطی در معماری و تزئینات بیرونی روستا از بُ  و شاخص ،کیفیت عملکردی ةعد مؤلفگو از بُو گفت

 (.1 محیطی وضعیت مناسبی از نظر گردشگران ندارند )جدول زیست

تر از حد متوسط  پایین های زیباشناختی فضای عمومی و بیرونی روستاهای مورد بررسی عمدتاً بهجن ،به عبارت دیگر

صحیح از عناصر  ةتوان ایجاد جذابیت زیباشناختی در جذب گردشگران به دلیل عدم استفاد. بنابراین، آزمون قرار دارد

رسیدگی بیرونی به بافت روستایی و همچنین های ظاهری به لحاظ عدم  شود. با وجود آشفتگی زیباشناختی مشاهده نمی

توان احساس هویت روستایی را در  سازها و الگوی معماری شهری به روستاها، همچنان به لحاظ معنایی می و نفوذ ساخت

تری برخوردارند و وجود  روستاها از وضعیت مناسب ،روستاها در حد متوسط مشاهده کرد. به لحاظ عملکردی، خوشبختانه

قوت برای جذب گردشگر بیشتر با لحاظ ظرفیت تحمل  ةتواند نقط های مناسب از دیدگاه گردشگران می زیرساخت

توان با تقویت  محیطی نیز وضعیت بافت کالبدی در حد متوسط است و می کیفیت زیست ةگردشگری باشد. از جنب

 هداشت محیطی روستاها شرایط برای جذب گردشگر بهتر شود. های گیاهی و ب پوشش
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ای(نمونهتکT)آزمونمحیطیوزیست،معناداریتفاوتازحدمطلوبمؤلفةزیباشناسی،معنایی،عملکردی.3جدول

 زیباشناختیةمؤلف

 شاخصومتغیرهایتحقیق
ۀآمار

T 
میانگین

انحراف

معیار

ةدرج

آزادی

میزان

معناداری

اختالف

از

میانگین

95% Confidence 

Interval of the 

Difference
Lower Upper 

 19/9 14/1 91/9 999/9 109 11/1 91/9 1/99 نمای ساختمانبودن  جذاب

 19/9 21/1 01/1 999/9 109 14/1 01/1 1/99 مناسب و جذاب مساکن رنگ

 41/9 92/9 14/9 999/9 109 10/1 14/9 2/92 نورپردازی معابر

 90/9 99/9 11/9 999/9 109 14/1 11/9 1/91 پوشش گیاهی داخل روستا

 11/9 14/1 91/9 999/9 109 11/1 91/9 9/91 بودن وضعیت ظاهری معابر مرتبط

 19/9 14/1 91/9 999/9 109 11/1 91/9 1/99 بودن معابر فرش آسفالت یا سنگ

 01/1 11/1 21/1 999/9 109 19/1 21/1 9/91 بودن معابر کشی جدول

 21/1 91/1 12/1 999/9 109 94/1 12/1 2/11 کیفیت عینی محیط کالبدی

 94/9 29/1 12/1 999/9 109 11/1 12/1 1/99 های فرهنگی و معماری سنتی روستا در کالبد استفاده از ارزش

 99/9 11/1 14/1 999/9 109 94/1 14/1 9/10 نبود آشفتگی در فضای کالبدی

 91/9 11/1 19/1 999/9 109 11/1 19/1 1/99 وسازهای جدید در روستا ساخت عدم نفوذ

         معناییة مؤلف

 19/9 12/1 94/9 999/9 109 11/1 94/9 1/91 در محیط روستا فرهنگی و تاریخی های ارزشالقای 

 90/9 24/1 01/1 999/9 109 14/1 01/1 1/91 ها در محیط روستا هایی از آداب و رسوم و آیین وجود نشانه

 01/1 19/1 22/1 999/9 109 11/1 22/1 2/99 های تاریخی در روستا استفاده از بناها و یادمان

 19/9 22/1 01/1 999/9 109 11/1 01/1 1/91 های روستایی القای هویتمندی مکان

 19/9 11/9 94/9 999/9 109 99/1 94/9 9/91 القای احساس آرامش

 11/9 11/1 91/9 999/9 109 41/1 91/9 1/10 سرزندگی روستاییالقای شادابی و 

 11/9 20/1 02/1 999/9 109 11/1 02/1 9/91 خوانایی مطلوب کالبد

 91/9 00/1 12/9 999/9 109 12/1 12/9 1/94 القای احساس امنیت در محیط روستا

 41/9 91/9 11/9 999/9 109 90/1 11/9 1/91 وجود سرزندگی روستایی

         عملکردیکیفیت 

 14/9 10/1 92/9 999/9 109 14/1 92/9 4/94 های ارتباطی امکان دسترسی آسان به راه

 99/9 01/1 14/9 999/9 109 12/1 14/9 9/94 نقلیه ةسهولت رفت و آمد وسیل

 99/9 09/1 11/9 999/9 109 91/1 11/9 2/91 وجود پارکینگ عمومی

 11/9 10/1 91/9 999/9 109 11/1 91/9 9/99 باز در محیط روستاهای  ها و خیابان وجود کوچه

 14/9 11/1 91/9 999/9 109 11/1 91/9 1/99 برخورداری از جدابیت گردشگری

 19/9 22/1 09/1 999/9 109 11/1 09/1 1/94 تقویت تعامالت اجتماعی

 49/9 91/9 14/9 999/9 109 99/1 14/9 0/99 های مناسب برای استراحت در داخل بافت وجود محل

 19/9 24/1 01/1 999/9 109 11/1 01/1 9/91 وگو های مناسب برای گفت وجود محل

 11/9 11/1 99/9 999/9 109 11/1 99/9 2/99 برخورداری از تجهیزات

 49/9 99/9 11/9 999/9 109 91/1 11/9 1/99 وجود کارکرد تفریحی در بافت

         محیطی زیست

 11/9 21/1 09/1 999/9 109 14/1 09/1 2/91 در محیط روستانبود زباله 

 11/9 09/1 91/9 999/9 109 11/1 91/9 1/99 تمیزبودن محیط روستا

 91/9 01/1 19/9 999/9 109 91/1 19/9 1/99 حفظ فضاهای سبز و پوشش گیاهی در محیط روستا

 14/9 12/1 91/9 999/9 109 91/1 91/9 4/91 بودن محل دفع زباله مشخص

 11/9 12/1 91/9 999/9 109 99/1 91/9 0/91 نبودن فضوالت حیوانی در محیط روستا پراکنده

  11/1 11/1 999/9 109 91/1 11/1 1/11 استفاده از مصالح محیطی در معماری و تزئینات بیرونی روستا
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ةرابط محیطیمؤلفهبین کیفیت های عمومی عملکردیفضای معنایی، زیباشناختی،  و،)کیفیت

محیطی(زیست

ای مستقیم با  رابطه فضای عمومی کیفیت محیطی ةهای چهارگان دهد که مؤلفه نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان می

که گویای این واقعیت است که بررسی رابطه بین  و قابلیت تعمیم به کل جامعه را دارد دارند یکدیگر قوی باشدتی 

درصد تصادفی نیست و واقعی  01مورد مطالعه با اطمینان  ةفضای عمومی منطق کیفیت محیطیهای  متغیرهای مؤلفه

 (.1 )جدول است

یکدیگر باشند.  ةکنند توانند تقویت های کیفیت فضای عمومی در ارتباط با یکدیگر بوده و می مؤلفه ،به عبارتی

افزایش وضعیت مثبت در سایر  درتأثیر مثبت موجب تواند  ها می که افزایش تغییرات مثبت در یکی از مؤلفه طوری به

 .شودها  مؤلفه

فضایعمومیمحیطیوزیست،هایزیباشناسی،معنایی،عملکردیهمبستگیبینمؤلفه.5جدول

 
کیفیتمحیطیزیست ردیعملککیفیتمعناییکیفیتزیباشناختیکیفیت

 زیباشناختیکیفیت 

 پیرسون       معناداری
1 

192/9)**( 

999/9 

114/9)**( 

999/9 

)**(490/9 

999/9 

 معنایی

 پیرسون      معناداری

192/9 )**( 

999/9 
1 

111/9 )**( 

999/9 

191/9)**( 

999/9 

 عملکردی

 پیرسون     معناداری

114/9)**( 

999/9 

111/9 )**( 

999/9 
1 

110/9)**( 

999/9 

 محیطی زیست

 پیرسون    معناداری

490/9)**( 

999/9 

191/9)**( 

999/9 

110/9 

)**(999/9 
1 
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گیری  از مدل تصمیم فضای عمومی کیفیت محیطیهای   مؤلفهادامه برای تحلیل وضعیت روستاها به لحاظ در 

های کمی،  ها به داده ها و تبدیل آن آوری داده در گام اول، پس از جمع ،ویکور استفاده شد. برای این منظور ةچندمعیار

تعریف شد.  ها(( ها )سطرها( و معیارها )ستون مورد مطالعه )متشکل از گزینه ةماتریس خام هر یک از معیارها در محدود

 اقدام شد: 1سازی ماتریس از رابطة  به نرمال ،سپس

(1)   , , , , ;    , , ,



    


2

1

1 2 1 2
ij

ij
n

ijj

x
f i m j n

x

 

 شده ماتریس نرمال است. های نرمال ام است. نتیجة دادهjام و بعد iشدة گزینة  مقدار نرمال fijمقدار اولیه و  xijکه در آن، 

که اگر تابع معیار  طوری هد. بشدر گام بعدی به تعیین بهترین و بدترین مقدار برای همة توابع معیارها اقدام 

 شود: محاسبه می 1)مثبت( باشد، بهترین و بدترین مقادیر بر اساس رابطة  دهندة سود نشان

(1) 
*

i maxو                min ij i ij
jj

f f f f 

 شود: محاسبه می 9دهندة هزینه )منفی( باشد، بهترین و بدترین مقادیر بر اساس رابطة  و اگر تابع معیار نشان

(9) 
*

i minو                max ij i ij
j j

f f f f 
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منظور تعیین اهمیت  به ،بعد ةتوان بهترین و بدترین مقادیر را برای معیارها مشخص کرد. در مرحل ترتیب، میبدین 

 (.2 )جدول ها از طریق روش آنتروپی شانون مشخص شده است معیارها، وزن نسبی آن /ها نسبی شاخص

هایتحقیقوزنشاخص.5جدول

نبود زباله در محیط 

 روستا

تمیزبودن محیط 

روستا

حفظ فضاهای سبز 

و پوشش گیاهی در 

محیط روستا

بودن محل  مشخص

دفع زباله

نبودن  پراکنده

فضوالت حیوانی در 

محیط روستا

استفاده از مصالح 

محیطی در معماری 

و تزئینات بیرونی 

روستا

شاخص

9110/9  وزن 921/9 9991/9 911/9 9411/9 9111/9

برخورداری از 

جذابیت گردشگری

تعامالت تقویت 

 اجتماعی

های  وجود محل

مناسب برای 

استراحت در داخل 

 بافت

های  وجود محل

مناسب برای 

 وگو گفت

برخورداری از 

 تجهیزات

وجود کارکرد 

 تفریحی در بافت
شاخص

910/9  وزن 9192/9 9911/9 9141/9 9199/9 9114/9

القای احساس 

امنیت در محیط 

 روستا

وجود سرزندگی 

 روستایی

دسترسی امکان 

های  آسان به راه

 ارتباطی

سهولت رفت و آمد 

 نقلیه ةوسیل

وجود پارکینگ 

 عمومی

ها و  وجود کوچه

های باز در  خیابان

 محیط روستا

شاخص

912/9  وزن 91/9 9901/9 9141/9 9111/9 9191/9

هایی از  وجود نشانه

م و وآداب و رس

ها در محیط  آیین

روستا

استفاده از بناها و 

تاریخی  های یادمان

 در روستا

القای هویتمندی 

 های روستایی مکان

القای احساس 

 آرامش

القای شادابی و 

 سرزندگی روستایی

خوانایی مطلوب 

 کالبد
شاخص

9911/9  وزن 912/9 914/9 91/9 9411/9 911/9

بودن  گذاری جدول

 معابر

کیفیت عینی محیط 

 کالبدی

استفاده از 

های فرهنگی  ارزش

و معماری سنتی 

 کالبد روستا در

نبودن آشفتگی در 

 فضای کالبدی

عدم نفوذ 

وسازهای  ساخت

 جدید در روستا

های  القای ارزش

فرهنگی و تاریخی 

 در محیط روستا

شاخص

91/9  وزن 911/9 912/9 9921/9 9121/9 1911/9

بودن نمای  جذاب

ساختمان

رنگ مناسب و 

 جذاب مساکن
 نورپردازی معابر

پوشش گیاهی داخل 

 روستا

بودن وضعیت  مرتبط

 ظاهری معابر

آسفالت یا 

بودن  فرش سنگ

 معابر

شاخص

9112/9  وزن 9100/9 911/9 9104/9 9920/9 9104/9
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 1و  4های  و سپس تجمیع آن بر اساس رابطهشود  میآل مثبت محاسبه  حل ایده بعد، فاصلة هر گزینه از راه ةدر مرحل

 گیرد: می انجام

(4) 
 *

* 








1

n
i ij ij

j
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آل منفی  حل ایده از راه iفاصلة گزینة  Rjآل )ترکیب بهترین( و  حل ایده نسبت به راه iفاصله از گزینة  Sjکه در آن، 

 انجام خواهد شد. Rjبندی بد بر اساس مقادیر  و رتبه Sjبندی عالی بر اساس  )ترکیب بدترین( است. رتبه

 شود: محاسبه می 1از طریق رابطة   Qiمقدار ،درنهایت
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 وزن راهبرد )اکثریت معیارها( یا حداکثر مطلوبیت گروهی است.  vو 
    

 

     
آل مثبت  حل ایده میزان فاصله از راه 

    دهد. به دیگر سخن،  ام را نشان میiگزینة 
 

     
ام است. در iآل منفی برای گزینة  حل ایده دهندة فاصله از راه نشان 

دهندة حداکثر نگرش منفی  ، این شاخص نشان1/9vی حداکثر توافق و زمانی که دارا Qi، شاخص 1/9vصورتی که 

ها که در مرحلة ششم محاسبه شد،  گزینه Qiبه معنی توافق گروهی برابر است. بر اساس مقادیر  v=1/9است. در کل، 

 گیرند و مقادیر  تر و بدتر قرار میبیشتر در اولویت باال Qiهای دارای مقدار  ها پرداخت. گزینه بندی گزینه توان به رتبه می

Qiشده، روستای جاغرق با عنایت به  تر و بهتر است. بنابراین، بر اساس محاسبات انجام تر به معنی رتبة پایین کوچک

در مناطق روستایی منطقة مورد مطالعه در بهترین رتبه قرار دارد و روستای  فضای عمومی های کیفیت محیطی شاخص

 (.1 گیرد )جدول ترین رده قرار می کمترین مقدار و در پایین فضای عمومی های کیفیت محیطی کنگ از نظر شاخص

بندینهاییورتبهQمقدارةمحاسب.0جدول

 رتبه Qروستا

 1 1 کنگ

 2 111/9 ابرده

 1 421/9 نغندر

 9 119/9 زشک

 1 922/9 ازغد

 4 129/9 طرقدر

 1 100/9 عنبران

 1 9 جاغرق

0540هایپژوهش،یافتهمأخذ:

گیرینتیجه
ترین صنایع در حال رشد در جهان است که باعث رونق اقتصادی و ایجاد  ترین و سریع گردشگری یکی از بزرگ

گیری داشته  های اخیر رشد چشم در دهه ،یکی از انواع گردشگری ،گردشگری روستایی ،شود. در این میان کار می و کسب

های کیفیت  ه اینکه یکی از عوامل مهم در جذب گردشگر در مناطق روستایی عامل مؤلفهبا توجه ب ،همچنین .است

توانند مورد استقبال  بیشتر می هایی که در این زمینه جذابیت بیشتری دارند عموماً محیطی فضای عمومی است و مکان

خود نیز بار دیگر به منطقه  کنند و گردشگران قرار گیرند و از سوی دیگر روستا را بیشتر به دیگران معرفی می

ها کیفیت محیط عمومی  ترین آن عوامل متعددی در جذب گردشگران مؤثرند که یکی از مهم ،گردند. از طرف دیگر بازمی
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محیط مناسب یکی از گردد.  بازمی 1019 ةروستاست. ادبیات مربوط به کیفیت گردشگری و تفریحی به اوایل ده

به  .است شدنی هایی تبیین نتخاب مقصدهای گردشگران است که از طریق شاخصههای اساسی در ا ها و مالک شاخص

کیفیت محیط  یریزی برای نواحی روستایی بسیار اهمیت دارد ارتقا همین جهت، موضوع مهمی که امروزه در برنامه

های  یرساختو ز ،خدمات، تسهیالت ةپایدار است که در مقیاس کالن از طریق توسع ةدر چارچوب اهداف توسع مقصد

حاضر  ةمطالعدر در این راستا،  .گویی به نیازهای گردشگران ضرورت فراوان دارد منظور پاسخ ها به مناسب و مدیریت آن

های  با توجه به داده شد.به سنجش و ارزیابی کیفیت محیطی فضاهای عمومی روستاها در جذب گردشگر پرداخته 

بندی و  ای، همبستگی و مدل ویکور جهت رتبه نمونه تک Tهای تحقیق، اقدام به استفاده از آزمون  شده از بین نمونه آوری جمع

 د. شبندی روستاهای مورد مطالعه  اولویت

های  بودن شاخص های کیفیت محیطی فضای عمومی روستاهای مورد مطالعه، با توجه به نرمال برای بررسی مؤلفه

ها قابلیت تعمیم به کل  آن است که مؤلفه ةدهند ای استفاده شد. این میزان معناداری نشان نمونه تک Tموجود از آزمون 

های کیفیت معنایی،  آن است که میانگین شاخص ةدهند ای نشان نمونه تک Tجامعه را دارند. نتایج حاصل از آزمون 

مون است. اما شاخص کیفیت زیباشناختی کمتر از برابر مقدار مورد آز محیطی تقریباً و کیفیت زیست ،کیفیت عملکردی

های کیفیت محیطی فضای عمومی در  های مؤلفه شاخصکه شده است که این نتیجه گویای آن است  مقدار آزمون

و باید از سوی  است( 1901) سجاسی قیداری و صادقلو ةهای مطالع وضعیت مناسبی قرار نگرفته که در تضاد با یافته

ها  برخی شاخص ،های مورد بررسی د. در میان شاخصشو و مسئوالن مرتبط با روستاییان مطرح  ،اسانروستاییان، کارشن

همچنین  ،کیفیت زیباشناختی ةعد مؤلفکردن معابر، کیفیت عینی محیط کالبدی، نبودن آشفتگی از بُ کشی از جمله جدول

عد های تاریخی در روستاها، خوانایی مطلوب کالبد از بُ رسوم در محیط روستا، استفاده از بناها و یادمان و های آداب شاخص

و  ،کیفیت عملکردی ةعد مؤلفگو از بُ و های تقویت تعامالت اجتماعی، وجود محل مناسب برای گفت معنایی، شاخص ةمؤلف

محیطی وضعیت مناسبی از  عد زیستمحیطی در معماری و تزئینات بیرونی روستا از بُ درنهایت شاخص استفاده از مصالح

. به عبارت دیگر، است( 1904) بیگلو های اکبریان و شیخ یید بخشی از یافتهأنظر گردشگران ندارند. این نتایج در ت

تر از حد متوسط قرار دارد و  پایینها  های زیباشناختی فضاهای عمومی روستاهای مورد مطالعه نسبت به سایر مؤلفه جنبه

توان احساس هویت روستایی را در حد متوسط مشاهده  اما به لحاظ معنایی می .باید بیشتر مورد توجه و بررسی قرار گیرد

محیطی وضعیت بافت کالبدی در حد  زیست ةکرد. به لحاظ عملکردی، روستاها از وضعیت مناسبی برخوردارند و از جنب

تر خواهد  با تقویت پوشش گیاهی و بهداشت محیطی روستا برای جذب گردشگر وضعیت روستا مطلوبمتوسط است که 

دهد که  . نتایج حاصل از آزمون پیرسون نشان میاست( 1901) های کاکاوند و همکاران شد که همخوان با یافته

و قابلیت تعمیم به دارند یکدیگر  با قویای مستقیم با شدتی  رابطهکیفیت محیطی فضاهای عمومی  ةهای چهارگان مؤلفه

یکدیگر هم باشند.  ةکنند توانند تقویت و می ندهای موجود در ارتباط با یکدیگر . به عبارت دیگر، مؤلفهدنکل جامعه را دار

 ،. همچنینشود ها می ها باعث افزایش وضعیت مثبت در سایر مؤلفه بدین معنی که افزایش تغییرات مثبت در یکی از مؤلفه

گرفته نتایج  های صورت  ویکور استفاده شده و بعد از بررسی ةگیری چندمعیار ی تحلیل وضعیت روستاها از مدل تصمیمبرا

ترین رده قرار  و در پایینرا دارد های مورد بررسی کمترین مقدار  حاکی از آن است که روستای کنگ از نظر شاخص

مورد مطالعه در باالترین  ةیت محیطی فضای عمومی در منطقهای کیف و روستای جاغرق با عنایت به شاخصاست گرفته 

مسئوالن و به تواند  آید می های پژوهش، پیشنهادهایی که در ذیل می یافتهبه با توجه  ،رده قرار دارد. در مجموع

د: نفعان گردشگری در ایجاد روستاهای گردشگری با کیفیت محیطی پایدارتر یاری رسان ذی همةریزان و نیز  برنامه

سازهای نامناسب با بافت  و سازهای روستاها و جلوگیری از ساخت و ریزی برای رعایت اصول زیبایی بصری در ساخت برنامه
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ها و رستوران در روستاها؛ مرمت بناهای قدیمی روستا؛ حفظ هویت روستایی؛ حفاظت  کارکرد روستاها؛ افزایش استراحتگاه

ها؛  ت و کیفیت امکانات و خدمات روستاها با توجه به گردشگرپذیربودن آنکمی ةاز محیط زیست روستا؛ ایجاد و توسع

ای از  امکانات و تسهیالت تفریحی مناسب الزم برای گردشگران روزانه با توجه به اینکه بخش عمده ةاحداث و توسع

 ساکنان و گردشگران.؛ ایجاد حس مسئولیت در برابر کیفیت محیط روستاها بین اند گردشگران در این روستاها روزانه
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