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مورد :روستای گازرخان در شهرستان قزوین
حسین فراهانی؛ دانشیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
جمشید عینالی؛ استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
معصومه مرادی*؛ دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.
دریافت مقاله1397/08/30 :

پذیرش نهایی1398/04/25 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر واکاوی تأثیرات توسعه گردشگری روستایی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستای گازرخان شهرستان قزوین
است .تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش آن توصیفی -تحلیلی است .برای گردآوری دادهها از روشهای کتابخانهای و میدانی
استفاده شده است .جامعه آماری ،کلیه سرپرستان خانوارهای واقع در روستای گازرخان تشکیل میدهد که جهت دستیابی به
اهداف پژوهش ،کلیه سرپرستان خانوار روستای مورد نظر( )N=207به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتهاند .روایی
پرسشنامه از دیدگاه متخصصان بررسی شد و پایایی متغیرها از طریق آلفای کرونباخ 86درصد محاسبه شد که نشان دهنده قابل
اعتماد بودن ابزار تحقیق بود .برای تجزیه و تحلیل دادهها کمی از آزمونهای آماری t ،تک نمونهای و تکنیک تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شده است .نتایج رتبه بندی متغیرهای مورد بررسی نشان داد گردشگری بیشترین اثرات را در روستای گازرخان
بر متغیرهای بهبود وضعیت ساخت وسازهای روستایی ،ارتقاء سطح استانداردهای زندگی ساکنین ،گسترش جایگاههای دفع زباله،
تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی نیز نشان داد تأثیرگذاری گردشگری روستایی در چهار عامل اصلی خالصه میشود که در مجموع
 76 .8درصد از واریانس کل متغیر وابسته را تبیین کرده که به ترتیب اهمیت عبارت است از عامل اجتماعی -فرهنگی (27 .271
درصد) ،عامل اقتصادی (25 .893درصد) ،عامل زیرساختی ـ کالبدی( 14 .350درصد) و عامل زیست محیطی ( 8 .566درصد).
واژگان کلیدی :گردشگری روستایی ،کیفیت زندگی ،روستاهای هدف گردشگری ،استان قزوین.
 1این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع تبیین اثرات گردشگری در ارتقا کیفیت زندگی روستاهای هدف گردشگری
بوده که در گروه آموزشی جغرافیا دانشگاه زنجان دفاع شده است.
masomehmouradi@gmail.com

*
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به ترتیب با ضریب  ، /166 ،0/160 ،0/154داشتهاند .همچنین توسعه گردشگری روستایی در ارتقاء کیفیت زندگی تأثیر مثبت دارد.
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)1مقدمه

کیفیت زندگی ساکنان ،مفهومی است که به طور گسترده در سخنرانیها و برنامههای توسعه در قرن
حاضر به کار برده میشود تا بتوان با ارتقاء آن ،زندگی بهتری را برای افراد فراهم
آورد()Gundos,2014:880که به صورت مفهومی چند سطحی و سیال بوده که بیانگر شادی و بهزیستی افراد
است .همچنین این موضوع را بیان میکند که چگونه یک فرد جنبههای مختلف زندگیاش را ارزیابی می-
نماید .این ارزیابی شامل واکنشهای عاطفی یک فرد در رخدادهای زندگی ،گرایش احساس کامل بودن
زندگی و خرسندی از آن و رضایت از شغل و روابط شخص است( .)Theofilou; 2013;150مفهوم کیفیت
زندگی ،در ادبیات برنامهریزی توسعه اجتماعی و مباحث اقتصاد نوین مطرح شد و از دهه  1960میالدی ،در
کشورهای اروپایی رواج یافت .و به عنوان یک رشته جداگانه از دهه  1960میالدی وارد مباحث علمی در
اروپای غربی و شمال آمریکا شد(.)pukeliene; 2011; 157
در ادبیات نظری توسعه ،موضوع کیفیت زندگی از آغاز دهه  1990به بعد ،اهمیت فوقالعادهای یافته و
مبنای و دستهبندی نوین کشورها در سالهای اخیر شده است(طیب نیا و همکاران  .)1395،در حال حاضر،
بهبود کیفیت زندگی هدف مشترک جامعه بینالمللی بوده( .)Bloom,2001:4و در جوامع روستایی هدف-
نهایی برنامهها و پروژههای اجراشده ،بهبود کیفیت زندگی ساکنان آن است( .).Quagheur; 2004; 162یکی از
عواملی که نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی داشته و مورد تأکید محققان است ،گردشگری است .امروزه
گردشگری به عنوان یک رویکرد اقتصادی پویا و دارای ویژگیهای بارز و منحصر به فرد( )Karar,2011;100به
یکی از بزرگترین و پرمنفعتترین صنایع در اقتصاد جهان تبدیلشده است( .)UNWOT,2013بنابراین
گردشگری به عنوان فعالیت پایهی بالقوهی که میتواند زمینههای اصلی بهبود ساکنان محلی را فراهم آورد،
اهمیت دارد .و به عنوان بستری جهت ایجاد تغییرات اجتماعی و اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال
توسعه میتوان گفت در حال حاضر گسترش گردشگری در روستاها دارای اثرات مثبت و منفی بوده که می-
تواند از طریق نفوذ تأثیر برکلیِ جوانب زندگی باعث توسعه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی و درنهایت
بهبود کیفیت زندگی در نقاط روستایی گردد(جاللی و همکاران.)162:1395 ،
نقش گردشگری در ایجاد کیفیت زندگی مطلوب ،از طریق استانداردهای باالی سطح زندگی ،درآمدهای
مالیاتی روزافزون ،فرصتهای شغلی بیشتر ،درآمد سرانه باال ،تنوع اقتصادی ،ارتقاء و بهبود سطح تسهیالت
فراغتی ،ارتقای کیفیت و توسعه زیرساختها و خدمات عمومی در جامعه ،تبادل فرهنگی ،افزایش سطح
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توسعه به شمار میرود( )WOT,2009;14با توجه به اهمیت گردشگری در جوامع توسعهی یافته و در حال
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آگاهیهای مردم و گردشگران نسبت به یکدیگر و مانند آن قابل اندازهگیری است (محمد پور
جابری .)37:1393،گردشگری در جهان به مثابه یک فعالیت اقتصادی ،تبلور عینی جریان سرمایه و جابهجایی
انسان در حجمی بسیار بزرگ محسوب میشود که در دهههای اخیر ،پیوسته روندی رو به رشد داشته است
بهگونهای که تعداد گردشگران برون مرزی از  25میلیون نفر در سال  1950به  235میلیون نفر با گردش
مالی  1220میلیارد دالر در سال  2016رسیده است .انتظار میرود بین سالهای  2010تا  2030هر ساله
تعداد گردشگران وارد شده به کشورها در سطح بینالمللی  3,3درصد افزایش پیدا کند و به این ترتیب به
 1,۸میلیارد نفر تا سال  2030برسد(.)UNWOT,2017
ورود گردشگری به نواحی مختلف جهان ،تأثیرات مختلفی را در سطح کیفیت زندگی روستانشینان به
وجود آورده است.برای نمونه ،در ایاالت متحده آمریکا ،نواحی روستایی که از منافع گردشگری بهرهمند
هستند ،دارای کیفیت زندگی مطلوبتری نسبت به نواحی روستایی دیگر هستند( (Richard

&Denis,2005;101بانک جهانی نیز تأثیرات گردشگری را در تغییر سطح کیفیت زندگی مقاصد به دو صورت
مثبت (افزایش سطح درآمد ،اشتغال زنان ،افزایش بهداشت و غیره) و منفی (افزایش آلودگیها ،تغییر محیط
بومی ،نابودی حیاتوحش ،تغییر در ارزشها هنجارها و غیره) ارزیابی میکند).)Markanda,2002. 9
رواج و رونق گردشگری در عرصههای گردشگری خصوصاً در نواحی روستایی متأثر از جاذبهها و قابلیت-
های مختلف این نواحی است که انواع مختلفی از گونههای گردشگری را داراست که بارزترین آنها با عنوان
گردشگری روستایی شناخته میشود که اثرات و پیامدهای مختلفی اعم از اقتصادی ،محیطی ،اجتماعی و
فرهنگی به همراه دارد و البته بسته به بافت و شرایط جامعه میتواند مثبت یا منفی باشد (طالبی و
همکاران .)7۸:1396،ورود گردشگران به نواحی روستایی میتواند از طریق نفوذ و تأثیر بر کلیه جوانب زندگی
باعث توسعه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی و درنهایت بهبود سطح کیفیت زندگی در نقاط روستایی
شغلی ،افزایش درامد ،بهبود سطح بهداشت ترویج فرهنگها و شیوههای مختلف زندگی در روستا شده و بدین
ترتیب تغییراتی را در وضعیت زندگی مردم به وجود میآورد .بنابراین میتوان گردشگری روستایی را یکی از
عوامل بـر ارتقاء کیفیت زندگی سـاکنین روستایی دانست (.افراخته.)12۸ :1393،
روستای گازرخان به دلیل جاذبههای متعدد طبیعی ،فرهنگی ،تاریخی و مذهبی به یکی از جاذبههای
گردشگری استان قزوین تبدیل شده است .این منطقه با داشتن اقلیم نیمه کوهستانی ،آثار و بناهای تاریخی و
ویژگیهای خاص فرهنگی ،مستعد جذب گونههای متفاوت گردشگری است به سبب وجود مناظر طبیعی و
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گردد(یگانه و همکاران ،1392،بیات و خزائی پور )67 :1395 ،حضور گردشگران در یک منطقه ،باعث تنوع
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تاریخی و شرایط خاص آب و هوایی ،از مهمترین و جذاب ترین عرصه _های گردشگری در استان قزوین به
شمار میروند که ساالنه گردشگران داخلی و خارجی بسیاری را به این منطقه میکشاند همواره مورد توجه و
آمد وشد گسترده گردشگران برای گذران اوقات فراغت در فصول مختلف سال میباشند .با توجه به پتانسیل-
های خوبی که روستای گازرخان دارد ،میتواند منشاء درآمد قابل توجهی برای منطقه و بستر مناسبی برای
رشد گردشگری باشد .در این روستا با ایجاد کسب و کارهای بومی محلی نظیر راهاندازی اقامتگاههای بومی و
عرضه محصوالت محلی و صنایعدستی عالوه بر ارائه خدمات به گردشگران باعث بهبود وضع زندگی ،احیا
سنتهای بومی و حفظ و تقویت صنایعدستی میشود .با افزایش میزان درآمد باعث باال رفتن رفاه زندگی و
بهبود وضع سالمت و بهداشت و ارتقاء کیفیت زندگی در روستای گازرخان میشود .تحقیق حاضر با هدف
واکاوی تأثیرات گردشگری در ارتقاء کیفیت زندگی در روستای گازرخان تدوین شده است .بر این اساس،
سواالتی مطرح میشود ،از جمله اینکه تأثیر گردشگری بر ارتقاء کیفیت زندگی روستای گازرخان در چه
سطحی بوده است؟ تأثیر گردشگری بر ارتقاء کیفیت زندگی در روستای گازرخان در قالب چند عامل بوده و
مهمترین عوامل کدامند؟
)2مبانی نظری

واژه ی کیفیت در التین( )Qualبه معنی چیزی و چه و Qualityبه مفهوم چگونگی آمده و Qolاز منظر
واژگاهی به معنی چگونگی زندگی و دربرگیرنده تفاوت های آن است که برای هر فرد ،ویژه و یگانه و متفاوت
از دیگران است( محمدی یگانه و همکاران .)12 :1390،مفهوم کیفیت زندگی ابتدا در حوزه محیط زیست
مطرح گردید اما ریشه این مفهوم را میتوان حتی در زمان فیلسوفانی چون ارسطو نیز یافت .وی از زندگی
خود و بهبود زندگی و تأثیر زندگی و تأثیر سیاستهای عمومی بر آن سخت میگفت .تا اینکه در سال 1۸۸9
پیتز در سال  1920واژه کیفیت زندگی را به صورت تخصصی به کار برد و همچنین در سال  ، 1955با
تأسیس انجمن بین المللی برای مطالعه درباره کیفیت زندگی سنجش این مفهوم را به صورت نهادینه درآورد(
تازیکی و همکاران .)۸7:1390،مفهوم کیفیت زندگی از دهه  1960در کشورهای اروپایی رواج
یافت( .)Dolnicar et al,2013:726در اوایل دهه  90سازمان ملل ،گزارش توسعه را با رویکرد توسعه انسانی
منتشر کرد و از اواسط این دهه در اهداف توسعه تغییراتی اساسی حاصل گردید و بهزیستی اجتماعی
وکیفیت رندگی در راس اهداف توسعه قرار گرفت .همزمان به ابعاد اجتماعی  ،سیاسی و فرهنگی توسعه به
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عنوان هدف اصلی توسعه مورد تاکید قرار گرفت( شیخ زاده .)55:1394،بیشتر از  100تعریف و مدل از
کیفیت زندگی وجود دارد ،با این وجود در سالهای اخیر بر این موضوع توافق وجود دارد که کیفیت زندگی
مقولهایی چند وجهی و ساختی فعل و انفعالی دارد که شامل جنبههای بسیاری از زندگی افراد می-
باشد .)Andereck,2011:250, woo et al, 2015:87(.کیفیت زندگی تمام جوانب زندگی بشر را در برمیگیرد(
.)Dolnicar et al,2012:72۸عمدتا به عنوان رضایت از زندگی ،خوشبختی و سعادت ،و رفاه و آسایش شناخته
میشود و سطح تحقق نیازهای انسان را منعکس میکند  .)Ielinska et al,2011:199(.عالوه بر شاخصهای
عینی و ذهنی ،کیفیت زندگی را هم میتوان در سطوح فردی ،خانواده  ،جامعه و هم به واسطه شاخصهای
تکوینی( موثر بر شاخصها و یا انعکاسی( شاخص سازی مرسوم مورد بررسی و سنجش قرار داد (.شفیعی
ثابت و قربانی1395،؛67؛ رونیزی و همکاران .)۸77:1392 ،کامینس هفت بعد کیفیت زندگی را تعریف می-
کند که شامل ،رفاه ،بهداشت ،خالقیت ،صمیمیت ،امنیت ،سعادت جامعه و سالمت روان میشود .موسسه
تحقیقات توسعه اجتماعی ملل متحد در تعریف مفهوم کیفیت زندگی در مقیاس جهانی ،نه بعد اساسی را
مطرح می کند که شامل تغذیه ،مسکن ،بهداشت ،آموزش ،تفریح و اوقات فراغت ،محیط فیزیکی ،تامین
امنیت ،پایدار اجتماعی ودرآمد میباشد (.امیر حسینی و داود پور ،23:1394:،مطیعی لنگرودی و
حیدری .)20 :1391،یکی از عواملی که نقش به سزایی در بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی دارد
گردشگری است(.دانائی و همکاران .)72:1396 ،گسترش گردشگری در نواحی روستایی که به دلیل افزایش
جمعیت شهرنشین ،افزایش اوقات فراغت ،پیدایش مؤسسات گردشگری و مطلوبترشدن شرایط کار روی داد،
توانست به عنوان فعالیتی مکمل ،تغییرات عمدهای را در کیفیت زندگی ساکنان روستایی ایجاد کند
(.)Araf,2013:47
گردشگری روستایی به عنوان یکی از اشکال گردشگری ،فعالیتی تفریحی -اجتماعی محسوب میشود که
ارتقای سطح رفاه جامعه محلی دارد( رحمانی و همکاران .)134 :1395 ،امروزه گردشگری روستایی به شکل
قابل توجهای در تحوالت اجتماعی ،اقتصادی و رفاه روستایی از جمله بر کیفیت زندگی ساکنان روستایی
تأثیرگذار است( بیگی و قاسمی۸۸ :1394 ،؛ مرادی و مهدوی راد ،1395،آمار.)172 :1393 ،
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

کروت و هوالند2در مطالعات خود به این نتیجه رسیدهاند که توسعه گردشگری اثرهای مثبتی بر شاخص-
های عینی کیفیت زندگی ساکنان محلی نظیر سالمتی ،تفریح ،خدمات ،و میزان فروش و کاهش سطح فقر
داشته است .همچنین پردیو النگ و گاستک 3در مطالعه کیفیت زندگی مقصد شاخصهایی عینی نظیر
جمعیت؛ سطح درآمد ،آموزش ،سالمت ،رفاه ،و میزان جرم و جنابت را اندازه گرفتند .یافتههای آنها نشان
میدهد توسعه گردشگری باعث افزایش میزان مهاجرت جمعیت ،تنوع شغلی ،هزینه آموزش ،بهبود سطح
کلی آموزش ،و میزان تسهیالت مربوط به سالمت در مقصد شده است (پورجابری .)3۸ :1393،تحقیقات در
زمینه کیفیت زندگی ،سفر و گردشگری نشان می دهد که سفر مزایای مثبت مستقیم و غیر مستقیم زیادی
نظیر سطوح باالتری از شاد بودن ،ارتقاء سالمتی ،افزایش امید به زندگی ،افزایش عزت نفس ،باال بردن سطح
رضایتمندی در جنبههای مختلف زندگی و به طور کلی رضایت از زندگی را به همراه دارد و بر مقوالت مرتب
1392؛ ۸7,111؛. ( .woo et al,2015به طور کلی گردشگری روستایی در پیوند با سطح کیفیت زنـدگی
جامعـه محلی،مـیتوانـد بـا پیامـدهای مطلوب و نامطلوب همراه باشد و این امر به شدت بر نحوه نگرش
جامعه میزبان تأثیر خواهد گذاشت.

2

Crout and Hollywood
Prady Long and Gastec
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یپی

از جملۀ پژوهشهایی که در زمینه گردشـگری و اثرات آن بر زوایای مختلف کیفیت زنـدگی و توسـعه
صورت گرفته است عبارتند از :چاک 4و همکاران در سال ( )2014به تحقیقی بهعنوان تجربه گردشگری در
مقصد و کیفیت بهبود زندگی پرداختند .در این تحقیق هفت مؤلفه رضایت شخص ،لذت ،اقتصاد ،ایمنی،
تجانس اخالقی و اوقات فراغت بررسی شدند که نتایج نشان دهنده تأثیر این هفت مؤلفه در بهبود کیفیت
زندگی در استرالیا است.
امان5و همکاران در سال ( )2014تأثیر نوآوری گردشگری بر کیفیت زندگی ساکنان در سونگی مالکا را
بررسی کردند .نتایج نشان داد که نوآوری در گردشگری بر کیفیت زندگی ساکنان ،بهطور قابل توجهی ،تأثیر
دارد و حوزههای خاصی از زندگی ساکنان را تحت تأثیر قرار میدهد و به طور کلی باعث افزایش رضایت از
زندگی در میان ساکنان میشود.
ریچارد 6در سال ( )2013به مطالعه گردشگری و کیفیت زندگی روستاییان پرداخته است و نتایج آن
حاکی از آن است گردشگری را عامل بهبود کیفیت زندگی روستاییان در شاخصهایی همچون :توسعه محلی،
سطح دستمزدها ،کاهش فقر و بهبود آموزش و سالمتی روستاییان میداند؛ اما در مقابل ،بیان میکند که بر
تأثیرات منفی همچون افزایش سطح قیمتها ،آلودگیها و غیره نیز کنترل و برنامهریزی گردشگری مقصد را
ضروری میسازد.
ماریا 7در سال ( )2012به مطالعه تأثیر گردشگری در کیفیت زندگی پرداخته است که نتایج نشان می-
دهد نقش گسترش گردشگری در ارتقاء سطح کیفیت زندگی ساکنان دارد .این تأثیرات در بهبود بهزیستی
روانی ،افزایش درآمد و اشتغال ،بیشتر از سایر متغیرها است.
موسکارد۸و در سال( )2009نتایج تحقیق نشان میدهد که گردشگری به عنوان یک نیروی مثبت و اثر-
گذار بر مسیر و مقصد گردشگری میتواند باعث افزایش سطح رضایتمندی و درنهایت بهبود کیفیت زندگی
طیب نیا و همکاران ( ،)1395در مقالهای تحت عنوان تحلیل تأثیرات گردشگری بر کیفیت زندگی
روستاییان به بررسی سنجش تأثیرات گردشگری در تغییر سطح کیفیت زندگی روستاییان بخش اورامان
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شهرستان سروآباد ،به عنوان یکی از محورهای پربازدید گردشگری استان کردستان و کشور است .نتایج نشان
میدهد توسعه گردشگری موجب بهبود سطح کیفیت زندگی روستاییان این بخش شده است.
عنابستانی و محمودی( ،)1395در مقالهای تحت عنوانبررسی تأثیرگردشگری مذهبی بر ارتقاء کیفیت
زندگی روستاییان (مطالعه موردی :حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد نتیجه نشان میدهد بین گردشگری
مذهبی و ابعاد کیفیت زندگی رابطه معنادار وجود دارد.
بیگی و قاسمی ( )1394نتایج نشان میدهد گردشگری مذهبی در مؤلفه کیفیت زندگی در تمامی ابعاد
اعم از اجتماعی ،زیست محیطی(در حد باالتر از متوسط) و اقتصادی ،کالبدی(در حد متوسط) ،بهبود کیفیت
زندگی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه به همراه داشته است ،همچنین یافتههای تحقیق در ارتباط با مؤلفه
سرمایه اجتماعی نشان میدهد ،بعد از گسترش گردشگری مذهبی در بعد مشارکت اجتماعی ،شبکههای
اجتماعی بهبود داشته ،اما در بعد اعتماد اجتماعی ،بعد از گسترش گردشگری مذهبی از سطح این بعد کاسته
شده است
)3روش تحقیق

مطالعه حاضر به لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر روش ،از نوع تحقیقات توصیفی ـ تحلیلی است که جهت
گردآوری اطالعات مورد نیاز ،از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده است .جامعـه آمـاری تحقیـق،
مشتمل بر کلیه سرپرستان خانوار روستای گازرخان ( 207نفر) بوده است که به علت محدود بودن افراد
جامعه و قابل دسترس بودن آنها ،نمونه مورد مطالعه به صورت تمام شماری انتخاب گردید .ابزار اصلی
تحقیق ،پرسشنامه محقق ساخته بوده که جهت سنجش پایایی تحقیق نیز ار روش آلفای کرونباخ استفاده
شده که مقدار آن  ۸6درصد به دست آمده است و در مجموع نشان دهنده پایایی آن است .برای تغیین روایی،
امتیاز ، 1کم با امتیاز ، 2متوسط با امتیاز ، 3زیاد با امتیاز  4و بسیار زیاد با امتیاز  .) 5سپس پرسشنامه در
اختیار  30متخصص روستایی قرار داده شد .پس از تکمیل پرسشنامه توسط گروه هدف ،با استفاده از فرمول
روش تأثیر ،میانگین روایی 1/۸محاسبه که نشانگر قابل قبول بودن آن است .مورد تأیید قرار گرفت .برای
تجزیه و تحلیل دادهها از آماره های توصیفی و همچنین ،تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کمی صورت
گرفته است .که در روشهای کمی از آماره توصیفی و استباطی نظیر tتک نمونهای و تکنیک تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شده است.
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روستای گازرخان یکی از روستاهای هدف گردشگری بخش الموت شرقی شهرستان قزوین است.
مختصات جغرافیایی  50درجه و  36دقیقه طول شرقی و  36درجه و  26دقیقه عرض شمالی واقع شده است.
این روستا با 207خانوار و 517نفر جمعیت  ،در فاصله  16کیلومتری شهر معلم کالیه و  110کیلومتری مرکز
شهرستان قزوین قرار دارد روستای مورد مطالعه طی سالیان گذشته به واسطه جاذبههای طبیعی و مقبرههای
امامزاده محمود و امامزاده هیجده تن ،مسجد قدیمی روستا ،میدان قتلگاه ،قبرستان قدیمی روستا و بناهای
تاریخی ارزشمندی مانند خانۀ منصوری ،سمیعی و صفری قلعۀ تاریخی و شگفت انگیز الموت (حسن صباح(

این قلعه در شمال شرقی روستا و بر فراز صخرهای به ارتفاع  2163متر از سطح دریا قرار دارد .وجود این
قلعۀ تاریخی در این منطقه همواره سبب جذب تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی به روستای
گازرخان میشود ،البته جاذبههای گردشگری روستا فقط محدود به بناهای تاریخی آن نمیشود و غذاهای
محلی ،پوشش و لباسهای مردم بومی ،موسیقی محلی (سرنا و دهل) ،لهجه و گویش افراد بومی و آداب و
رسوم ویژة مردم از جمله مراسم مربوط به جشنهای عروسی و اعیاد و مراسمهای مذهبی بهویژه مراسم ماه
محرم ،از دیگر جاذبههای مورد توجه گردشگران بهشمار میرود.

)4یافتههای تحقیق

بر اساس نتایج تحقیق ،در ابتدا سعی شد تا به یافته های توصیفی پرداخته شود .طبق (جدول ) 4از 26۸
پاسخگو ،از نظر سن  35/14درصد پاسخگویان در رده سنی  40-31سال ،جنسیت  77/61درصد پاسخگویان
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مرد ،از لحاظ سطح تحصیالت  36/11درصد دیپلمه و 67/16درصد پاسخگویان در مشاغل کشاورزی فعالیت
میکنند.
جدول  .1ویژگی فردی پاسخگویان

مولفه

بیشترین تعداد پاسخگویان

درصد

مولفه

بیشترین تعداد پاسخگویان

درصد

سن

31-40

35/14

سواد

دیپلم

36/11

جنسیت

مرد

کشاورزی

67/16

 77/61نوع شغل

نتایج حاصل از اولویت بندی متغیرهای مورد بررسی بر اساس ضریب تغییرات نشان میدهد ،پنج متغیر
بهبود وضعیت ساخت وسازهای روستایی ،ارتقاء سطح استانداردهای زندگی ساکنین ،گسترش جایگاههای
دفع زباله ،ایجاد سروصدا و آلودگی صوتی و حفظ بافت ارزشمند و سودمند به ترتیب با ضریب تغییرات
0/179 ،0/172 ،0/166 ،0/160 ،0/154بیشترین تأثیرات توسعه گردشگری روستایی بر ارتقاء کیفیت زندگی
روستای گازرخان پذیرفته است .همچنین ،نتایج نشان میدهد متغیرهای پایبندی به روابط سنتی ،نظارت و
کنترل درساخت وسازها و احساس امنیت در روستا به ترتیب با ضریب تغییرات،0/351 ،0/371 ،0/377
 0/291از نظر ساکنین روستای گازرخان کمترین تأثیرات توسعه گردشگری روستایی بر ارتقاء کیفیت زندگی
است.
جدول .2رتبه بندی متغیر های مورد استفاده در پژوهش بر اساس تأثیرات توسعه گردشگری روستایی

متغیر
افزایش ساخت وساز در روستا

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

رتبه

4

0/643

0/160

2

گسترش جایگاههای دفع زباله

4/1

0/6۸4

0/166

3

حفط بافتهای تاریخی و ارزشمند

3/9

0/671

0/172

4

ایجاد سروصدا و آلودگی صوتی

3. 3

0/593

0/179

5

تغییر اراضی کشاورزی به غیر کشاورزی

3/2

0/579

0/1۸0

6

بهبود وضعیت آموزش

3. 4

0/619

0/1۸2

7

بهبود زیرساختهای جادهای و ارتباطی

3/۸

0/694

0/1۸2

۸

افزایش ارزش زمین و مسکن

3/3

0/623

0/1۸3

9

تغییر مصالح مورد استفاده در ساخت وساز¬ها

3/6

0/664

0/1۸4

10

گسترش ناهنجاری(اعتیاد ،انجام منکران و  )...بین جوانان

3. 1

0/5۸0

0/1۸7

11

مشارکت ساکنین پاک سازی محیط زیست

3/3

0/630

0/190

12

بهبود وضعیت امکانات بهداشتی و درمانی

3. 2

0/620

0/193

13

ارتقاء سطح استانداردهای زندگی
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3

0/59۸

0/199

14

افزایش ترافیک به ویژه در روزهای تعطیل

3/6

0/727

0/201

15

تخریب اراضی زراعی و باغی

3/5

0/726

0/207

16

ایجاد اشتغال برای ساکنین

3

0/635

0/211

17

افزایش درآمد برای ساکنین محلی

3

0/636

0/212

1۸

الگو برداری ساکنین از گردشگران

3. 6

0/701

0/219

19

شن ریزی و سنگ فرش کردن معابر

3/2

0/701

0/219

20

افزایش سرمایه گذاری در روستا

3/1

0/692

0/221

21

افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح زندگی مردم

3/1

0/692

0/223

22

3

0/701

0/233

23

افزایش قیمت کاالها و اجناس محلی

3/1

0/727

0/230

24

تخریب پوشش گباهی و مرتعی و کاهش جاذبهها

3

0/696

0/232

25

درآمد جاصل از فعالیتهای وابسته به بخش گردشگری

3

0/705

0/235

26

بهبود وضعیت زیرساخت های اقامتی و پذیرایی

3/7

0/797

0/240

27

بهبود استانداردهای مسکن

3/5

0/۸4۸

0/242

2۸

بهبود وضعیت شبکه ارتباطی (برق  ،اینترنت)

3. 1

0/779

0/251

29

مشارکت در بهسازی مسکن

3/1

0/۸47

0/273

30

ایجاد پس انداز مناسب

2/4

0/713

0/292

31

2

0/703

0/351

32

نظارت و کنترل در ساخت و سازها

3/6

0/۸67

0. 371

33

پایبندی به روابط سنتی

2/1

0/793

0/377

34

ایجاد اشتغال برای زنان

باال رفتن سطح آگاهیهای فرهنگی ساکنین

برای بررسی سطح کلی تأثیرات توسعه گردشگری روستایی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستای گازرخان ،با
استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و در نظر گرفتن وزن هر متغیر ،شاخص کلی اثرات توسعه
گردشگری روستایی بر ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین روستایی محدوده مورد مطالعه مورد استفاده واقع شد .

(جدول  ) 4میتوان عنوان کرد که گردشگری روستایی در ارتقاء کیفیت زندگی روستای گازرخان تأثیر
بسزایی را داشته است.
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جدول  .3فراوانی و درصد فراوانی تأثیرات گردشگری بر ارتقاء کیفیت زندگی روستای گازرخان
تأثیرات گردشگری روستایی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

خیلی کم

14

6/76

6/67

کم

23

11/11

17/۸7

متوسط

۸0

3۸/64

56/51

زیاد

50

24/17

۸0/6۸

خیلی زیاد

40

19/32

100

کل

207

100

جدول  .4نتایج آزمون tتک نمونهای تأثیرات گردشگری روستایی

مطلوبیت عددی مورد آزمون = 3
آماره آزمون t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت از حد مطلوب

11/727

206

0/000

.32۸36

فاصله اطمینان  95درصد
پایین تر

باالتر

.2732

.3۸35

در این بخش از مطالعه ،به منظور ارزیابی عوامل و متغیرهای موثر تأثیرات توسعه گردشگری روستایی بر
ارتقاء کیفیت زندگی از دیدگاه پاسخگویان در منطقه مورد مطالعه از آزمون آماری تحلیل عاملی اکتشافی
استفاده شده است .جهت آزمون مناسب بودن دادههای مربوط به مجموعه متغیرهای مورد تحلیل در این
خصوص از آزمون  Bartlettو  KMOبهره گرفته شد که با توجه به معناداری آزمون بارتلت در سطح اطمینان
 99درصد و مقدار باالی ضریب  KMOبه دست آمده ،نشان دهنده همبستگی خیلی خوب بین دادههای
مورد استفاده است که برای انجام تحلیل عاملی مناسب میباشد.

مقدارkMO

مقدار باتلت

0۸2۸

3۸5۸,440

درجه آزادی سطح معناداری
206

0,000

با توجه به مناسب بودن دادهها برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی ،در ادامه  34متغیر مستخرج از
پرسشنامه با بهرهگیری از آزمون تحلیلی عاملی اکتشافی مورد تحلیل قرار گرفت .نتیجه حاصل از متغیرها،
معرف  4عامل بوده که  67/0۸درصد از واریانس را تبیین میکند .به طوری که ،مقادیر ویژه ،اهمیت اکتشافی
عاملها را ارتباط با متغیرها نشان میدهد و میزان آن بیانگر نقش آن در تبیین واریانس متغیرها دارد از این
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رو ،عاملهای استخراج شده به همراه میزان مقادیر ویژه و درصد واریانس آنها در جدول  6ارائه شده است.
تعداد چهار عامل که مقدار ویژه آنها بزرگتر از عدد یک بود ،استخراج گردید .در جدول  6تعداد عوامل
استخراج شده ،مقدار ویژه هر یک از آنها ،درصد واریانس هر یک از عوامل و فراوانی تجمعی درصد واریانس
عوامل آورده شده است .طبق نتایج این جدول ،چهار عامل شناسایی شده در مجموع  76/0۸درصد واریانس
ارتقاء کیفیت زندگی را بر روستای گازرخان شهرستان قزوین تبیین کردهاند و عوامل اول تا چهارم به ترتیب
25 /۸93درصد 27 /271 ،درصد 14 /350 ،درصد و  ۸/566از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده است.
جدول  .6خالصه تحلیل عاملی اثرات توسعه گردشگری روستایی بر ارتقاء کیفیت زندگی

ردیف

نام عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد واریانس تجمعی

1

اول

6,412

25,۸93

25,۸93

2

دوم

1/514

27,271

53,164

3

سوم

2/576

14,350

67,514

4

چهارم

2/322

۸,566

76,0۸

برای چرخش عاملها از روش وریمایکس استفاده شد .در این مرحله متغیرهایی که بار عاملی بزرگتر از
 0 .50دارند ،معنیدار فرض شده و در جدول  7نشان داده شده است .عامل متغیرهای رضایت درآمد ،رضایت
شغل ،افزایش درآمد برای ساکنین محلی ،ایجاد مشکل برای خرید و فروش برای جوانان روستا ،افزایش قدرت
خرید مردم،ایجاد اشتغال برای زنان روستایی ،افزایش قیمت خانه و زمین  ،افزایش هزینه زندگی ،درآمد
جاصل از فعالیت های وابسته به بخش گردشگری ،ایجاد پس انداز مناسب در مجموع با تبیین 25 .۸93
درصد واریانس تأثیرات توسعه گردشگری روستایی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستای گازرخان ،در عامل اول
بارگذاری شده است .از آنجایی که هر یک از متغیرهای فوق بر تأثیرات توسعه اقتصادی گردشگری روستایی
دوم که  27 .271درصد کل وایانس متغیر وابسته را تبیین کرده است ،متغیرهای ارتقاء سطح استانداردهای
زندگی،افزایش ازدحام و شلوغی به ویژه در روزهای تعطیل ،رضایت و خشنودی از زندگی ،حس تعلق نسبت
به روستا ،بهبود وضعیت امکانات بهداشتی و درمانی ،الگو برداری ساکنین از گردشگران ،احساس امنیت در
روستا و پایبندی به روابط سنتی از آنجایی که متغیرهای فوق نشانگر تأثیرات اجتماعی -فرهنگی تأثیرات
گردشگری روستایی بر ارتقاء کیفیت زندگی میباشند ،عامل دوم" ،اجتماعی -فرهنگی" نامگذاری میشود.
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ده متغیر بهبود وضعیت ساخت وسازهای روستایی ،حفظ بافتهای تاریخی و ارزشمند ،بهبود زیرساخت
های جادهای و ارتباطی ،بهبود استفاده از مصالح مقاوم در ساخت مساکن روستایی ،تغییر مصالح مورد
استفاده در ساخت وسازها ،شن ریزی و سنگ فرش کردن معابر ،بهبود وضعیت زیرساختهای اقامتی و
پذیرایی ،بهبود استاندارد¬های مسکن ،بهبود وضعیت شبکه ارتباطی (برق ،اینترنت) ،مشارکت در بهسای
مسکن و نظارت و کنترل در ساخت و سازها با تبیین  14 .350درصد از واریانس تأثیرات توسعه گردشگری
روستایی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستای گازرخان در عامل سوم بارگذاری شده است .هر یک از متغیرهای
فوق به نوعی تداعی کننده اثرات زیرساختی -کالبدی نواحی روستایی بوده است .از این رو عامل سوم،
"زیرساختی ـ کالبدی" نامگذاری گردید .در عامل چهارم ،با تبیین  ۸ .566درصد متغیر وابسته ،گسترش
جایگاههای دفع زباله ،افزایش ازدحام و شلوغی به ویژه در روزهای تعطیل ،تغییر اراضی کشاورزی به غیر
کشاورزی ،مشارکت پاک سازی محیط زیست ،افزایش ترافیک به ویژه در روز های تعطیل ،تخریب اراضی
زراعی و باغی و تخریب پوشش گیاهی و مرتعی و کاهش جاذبهها که نشان دهنده اثرات زیست محیطی اثرات
توسعه گردشگری روستایی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستای گازرخان است ،بارگذاری شده است که تحت
عنوان عامل "زیست محیطی" است.
جدول  .7نامگذاری عاملها ،ضرایب عاملی دوران یافته تأثیرات توسعه گردشگری روستایی
عامل

مولفه

0/642

بهبود وضعیت زیرساختهای اقامتی و پذیرایی

0/705

تغییر مصالح مورد استفاده در ساخت وساز¬ها

0/663

زیرساختی-
کالبدی
14,350

0/606

ایجاد اشتغال برای زنان

0/537

افزایش قدرت خرید و ارتقای
سطح زندگی مردم

0/646

افزایش ساخت وساز در روستا

0/747

افزایش درآمد ساکنین

0/6۸5

بهبود زیرساختهای جادهای و ارتباطی

0/743

0/610

شن ریزی و سنگ فرش کردن معابر

0/697

0/704

حفط بافتهای تاریخی و ارزشمند

0/614

تنوع فعالیتهای اقتصادی

0/679

افزایش ارزش زمین و مسکن

0/699

بهبود استاندارد¬های مسکن

0/503

افزایش سرمایه گذاری در روستا

0/666

مشارکت در بهسازی مسکن

0/552

پس انداز مناسب

0/75۸

پایبندی به روابط سنتی

0/667

نظارت و کنترل در ساخت و سازها

تخریب پوشش گباهی و مرتعی و کاهش جاذبه
ها

زیست محیطی

اقتصادی
25.893

افزایش قیمت کاالها و اجناس
محلی
درآمد جاصل از فعالیت های
وابسته به بخش گردشگری

فرهنگی-
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عامل

مولفه
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0/69۸

مشارکت ساکنین پاک سازی محیط زیست

0/4۸2

ایجاد سروصدا و آلودگی صوتی

۸ .566

0/510
0/545

گسترش ناهنجاری(اعتیاد،

اجتماعی

انجام منکران و  )...بین جوانا ن

27 .271

باال رفتن سطح آگاهیهای
فرهنگی ساکنین

0/657

افزایش ترافیک به ویژه در روز های تعطیل

0/745

بهبود وضعیت آموزش

0/509

تخریب اراضی زراعی و باغی

0/540

ارتقاء استاندارد های زندگی

تغییر کاربری کشاورزی به تغییر

0/579

کشاورزی

0/54۸

گسترش جایگاهای دفع زباله

0/767
0/632

الگو برداری ساکنین از
گردشگران
بهبود امکانات بهداشتی و
خدماتی در روستا

بنابراین با توجه به نتایج تحلیل آماری میتوان نتایج را به شرح شکل زیر ارائه نمود .همان طوری که
شکل  3نشان میدهد ،اثرات اجتماعی -فرهنگی به عنوان مهمترین تأثیرات گردشگری بر ارتقاء کیفیت
زندگی روستای گازرخان از دیدگاه پاسخگویان در منطقه مورد مطالعه می باشد و بعد از این عامل ،اثرات
اقتصادی در رتبه دوم قرار دارند.

 )5نتیجهگیری

امروزه اهمیت صنعت گردشگری از نظر اقتصادی و اشتغال زایی به حدی است که میتوان آن را به عنوان
نیروی محرکه اقتصادی هر کشوری محسوب نمود .گردشگری روستایی به عنوان یکی از سیاستهای کارآمد
برای دستیابی اجتماعی-اقتصادی و تجدید حیات مناطق روستایی مورد توجه است .منبع مهمی برای ایجاد
فرصت شغلی و درآمدی و در نتیجه عاملی در راستای توسعه بویژه در مناطق روستایی باشد .گردشگری
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روستایی ،با توجه به ماهیت پیچیده آن ،در سالهای اخیر سبب بروز تحوالت اساسی در ابعاد اقتصادی،
اجتماعی ،کالبدی-زیربنایی و زیست محیطی روستاهای هدف گردشگری شده است و تمامی این تحوالت
ایجاد شده در ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان روستایی تأثیر داشته است یافتههای پژوهش نشان داد تأثیرات
توسعه گردشگری روستایی بر بهبود وضعیت ساخت وسازهای روستایی ،ارتقاء سطح استانداردهای زندگی
ساکنین ،گسترش جایگاههای دفع زباله ،ایجاد سروصدا و آلودگی صوتی و حفظ بافت ارزشمند و سودمند
بیشترین تأثیر را داشته است .نتایج بررسی سطح کلی تأثیرات گردشگری حاکی است اکثر پاسخگویان اعتقاد
داشتهاند که گردشگری روستایی تأثیر درسطح متوسط و زیاد بر ارتقاء کیفیت زندگی روستای گازرخان
داشته است .نتایج به دست آمده با یافته های یافته¬های چاک و همکاران ،)2014( ،موسکارد و
همکاران( ،)2009ریچارد و همکاران( ،)2013عنابستانی و محمودی() 1395مطابقت دارد و با نتایج یافتههای
طیب نیا( )1395و یگانه و همکاران( )1390شکوهی و همکاران( )1393در تضاد است .نتایج نشان میدهد
پس از بررسی مهمترین متغیرهای اثرات توسعه گردشگری روستایی در محدوده مورد بحث و سنجش اثرات
کلی گردشگری روستایی بر روستای گازرخان ،با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی ،تأثیرات توسعه
گردشگری روستایی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستای گازرخان در قالب چند عامل محدود شناسایی و
استخراج گردید .نتایج نشان داد تأثیرات توسعه گردشگری بر ارتقاء کیفیت زندگی ساکنین روستای گازرخان،
در چهار عامل اصلی خالصه میشود که در مجموع  67/0۸درصد واریانس کل تأثیرات توسعه گردشگری
روستایی را بر ارتقاء کیفیت زندگی روستای گازرخان تبیین کرده است .عوامل شناسایی شده به ترتیب
اهمیت عبارتند از :عامل اجتماعی -فرهنگی  ،عامل اقتصادی ،عامل کالبدی-زیرساختی و عامل زیست
محیطی که با یافتههای بیگی و قاسمی ،)1394(،امان و همکاران ،)2014( ،ماریا( ،)2012رندا()2011
مطابقت دارد .و با یافتههای یگانه و همکاران ( )1390که بیشترین تآثیر گردشگری را در بعد کالبدی میداند
میتوان با برنامه ریزی صحیح و متناسب با شرایط منطقه ،از قبیل فراهم کردن زمینههای رضایت گردشگران
و بازگشت مجدد آنها به روستا ،با در نظر گرفتن شرایط آینده ،گامی مستحکم به سمت توسعه و ارتقاء
کیفیت زندگی روستای گازرخان برداشت .همچنین ،با توجه به توانمندی باالی روستای گازرخان و دیگر
روستاهای هدف گردشگری بخش الموت شرقی ،میتوان با مدیریت مناسب و جلب مشارکت روستاییان،
زمینهساز ایجاد قطب گردشگری در منطقه بود ،که این مهم ،میتواند چشم انداز روشنی را برای توسعه
روستاهای هدف گردشگری این بخش رقم زند .توسعه گردشگری روستایی عالوه بر اثرات مثبت دارای اثرات
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منفی است که به منظورکاهش اثرات منفی توسعه گردشگری روستایی بر کیفیت زندگی روستائیان.
پیشنهاداتی ارائه شده است.
ارائه آموزش الزم به منظور اهمیت میراث بومی به مردم محلی و گردشگران؛
ثبت و ضبط آداب و رسوم و مراسمات کهن و بومی؛ و میراث بومی روستا؛
ترویج جس تعلق نسبت به محل زندگی در بین ساکنین در روستاهای هدف گردشگری؛
تبلیغ و توسعه سبک زندگی روستا نشینی و استفاده از آن به عنوان یک عامل برای جذب گردشگر
)6منابع
-

اکبریان رونیزی ،سعید رضا ،محمد پور جابری ،مرتضی و فرخنده سپهوند ،)1392( ،نقش شهر های کوچک در بهبود
کیفیت زندگی روستا های پیرامون ،فصلنامه پژوهشهای روستایی ،سال  ،4شماره  ،4صص .۸۸1-900

-

شیخ زاده ،ابراهیم ،)1394( ،مدل سازی عوامل موثر در بهبود کیفیت زندگی با تاکید بر تاثیرات توسعه صنعت
گردشگری ،مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال  ،۸شماره اول  .صص .51-65

-

اجزاء شکوهی ،محمد ،بوذرجمهری ،خدیجه ،ایستگلدی ،مصطفی و مهدی مودودی ،)1392(،بررسی اثرات گردشگری
بر کیفیت زندگی جامعه میزبان نمونه مطالعاتی :شهربندرترکمن ،فصلنامه فضای جغرافیایی ،سال، 41شماره،64 ،
صص .101-125

-

امیر حسینی  ،سارا و زهره داود پور ،)1394(،بررسی پیامد های ناشی از گردشگری بر کیفیت زندگی ساکنان در
نواحی روستایی با رویکرد پایداری ،نمونه موردی ،روستای زیارت گرگان ،سومین همایش ملی گردشگری جغرافیا
ومحیط زیست پایدار.

-

آمار ،تیمور ،)1392(،آسیب شناسی توسعه گردشگری در سکونتگاه روستایی استان گیالن مورد :دهستان

 بذرافشان ,شهرزاد و سمیعی ،احمد ،)1395(،بررسی مباحث نظری و مفهومی گردشگری و کیفیت زندگی ،سومینکنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی ،حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم ،صص.1-12
-

بیات ،سود و مرتضی خزائی پول ،)1395(،ارزشهای اداراکی گردشگران روستای کویری مصر به عنوان گردشگری
جامعه محور ،سال  ،5شماره،1۸صص .65-۸1

-

پوراحمد ،احمد ،)1394(،اولویت سنجش راهبردهای توسعه گردشگری فرهنگی در الموت قزوین ،پژوهشهای
جغرافیای انسانی ،سال  ،45شماره  ،3صص.1-17
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پور طاهری ،مهدی ،رکنالدین افتخاری ،عبدالرضا و احد فتاحی ،)1390(،ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روستایی،
پژوهشهای جغرافیایی انسانی ،سال ،3شماره .76صص.13-33

-

تازیکی  ،رقیه ،طوسی  ،رمضان و مریم حاجی زاده ،)1392( ،تحلیل وشناسایی مولفه های موثر بر افزایش کیفیت
زندگی در مناطق روستایی،مجله راهبرد توسعه،سال ،13شماره  ،49صص .133-149

-

خواجه شاهکوهی ،علیرضا و فهیمه مینایی .)1393( ،بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در شهرهای گردشگری و غیر
گردشگری .مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال  ،3شماره  ،20صص .49-64

-

جاللی ،محبوبه،گندمکار ،امیر ،سجاد فردوسی .)1394( ،واکاوی و تبیین گردشگری بر کیفیت زندگی  ،مجله آمایش
جغزافیایی فضا ،سال  ،6شماره .20صص.161-174

-

دانائی ،علی ،ولی شریعت پناهی و مجید مهدودی ،)1396(،تحلیل نقش شاخص های ( اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی وکالبدی) کیفیت زندگی در توسعه پایدار روستایی ،فصلنامه جفرافیایی سزمین ،سال ،5شماره  ،24صص
 71تا .92

-

رضائی ،روح اله ،شریفزاده ،ابوالقاسم و امیر اسد پاسکی ،)1391(،واکاوی پیامدهای منفی توسعه گردشگری در
مناطق روستایی استان قزوین(مطالعه موردی:روستای گازرخان) ،مسکن و محیط روستا ،سال  ،2شماره .137
صص .۸3-96

-

رضائی ،پرویز و غالمحسین حیدری ،)13۸7(،بررسی ظرفیتهای توسعه گردشگری منطقه الموت با تأکید بر
اکوتوریسم ،فصلنامه چشمانداز جغرافیایی،سال  ، 3شماره ،6صص .37-53

-

رضائی ،روح اله و امیر اسدپاسکی .)1394(،تحلیل مشکالت توسعه گردشگری در مناطق روستایی استان
قزوین(موردمطالعه:روستای گازرخان).تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،سال  ،6شماره  ،2صص .2۸4-277

-

رضوانی ،محمدرضا ،بدری ،سید علی ،سپهوند ،فرخنده ،سعید رضا اکبریان ،)1391(،گردشگری خانههای دوم و اثرات
،13صص.23-40

-

رحمانی ،ولی اهلل ،موالئی هشجین ،نصر اهلل و تیمور آمار شیرکیائی  ،)1395تحلیل راهبردهای گردشگری روستایی
ناحیه غرب مازندران در راستای توسعه پایدار ،فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال ،5شماره ،17صص -151
.135

 سلمانی،حسن ،)1391 (،بررسی نقش و تأثیرات گردشگری در کیفیت زندگی ،اولین همایش ملی جغرافیا وگردشگری در هزاره سوم.
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-

طیب نیا ،سید هادی ،محمدی،سعدی و سوران منوچهری ،)1395( ،تحلیل تاثیرات گردشگری بر کیفیت زندگی
روستاییان  ،مطاالعه موردی  :بخش اورمان شهرستان سروآباد مجله پژوهش وبرنامه ریزی

روستایی ،سال ،5

شماره،13صص163-179
-

علی یوسفی ،علی ،)13۸5(.کیفیت زندگی و راهبردهای اصالحی ،نشریه دهاتی ،شماره .2۸صص 37-31

-

علی بیگی ،جواد و یار محمد قاسمی ،)1394( ،تأثیر گردشگری مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی
خانوارهای روستایی ،فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری ،سال  ،3شماره  .6صص 123-134

-

عنابستانی ،علی اکبر و حمیده محمودی، )1395( ،بررسی تآثیر گردشگری مذهبی بر ارتقاء کیفیت زندگی
روستاییان(مطالعه موردی :حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد،مجله برنامه ریزی وتوسعه گردشگری ،سال  ،5شماره
 ،1۸صص.97-11۸

-

قدمی ،مصطفی ،علیقلی زاده فیروزجایی ،ناصر ،مهدی رمضان زاده لسبویی ،)13۸9( ،بررسی نقش گردشگری در
تغییرات کیفیت زندگی مقصد ،مجله مطالعات اجتماعی ایران ،سال  ،4شماره  ،11صص .101-113

-

محمدی یگانه ،بهروز ،چراغی  ،مهدی و محمد والئی ،)1392(،نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی ،با
تاکید بر کیفیت زندگی وسرمایه اجتماعی مطالعه موردی ؛ روستای قپچاق شهرستان میاندوآب  ،نشریه
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی  ،سال ، 4شماره  .30صص .7-25

-

مرادی ،مجید و حسن مهدوی راد ،)1395 (،تبیین نقش صنعت گردسگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان،
همایش ملی فرصت های کارآفرنی وسرمایه گذاری در سواحل مکران.

-

محمد پور جابری ،مرتضی ،)1393(،تحلیل نقش گردشگری بر کیفیت زندگی شهروندان با تاکید بر شاخص های
ذهنی مورد:شهر قشم (شهرستان شمیرانات ،نشریه گردشگری شهری ،سال  ،1شماره،1صص.35-45

-

مطیعی لنگرودی ،سید حسن ،حیدری ،زهرا ،)1391(،متنوع سازی اقتصاد روستاهای ساحلی با تاکید بر
سال،1شماره ،1صص .19-3۸

-

شفیعی ثابت ،ناصر و جواد قربانی ،)1395(،واکاوی عملکرد گردشگری تاریخی بر کیفیت محیط زندگی ساکنان
محلی مطالعه موردی شهرستان سلطانیه ،فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی ،سال  ،1شماره.۸4-64 ،2

-

ورمزیاری ،حجت ،رحیمی ،علیرضا ،محسن بابائی ،)1396(، ،تحلیل فعالیتها و خدمات مطلوب گردشگری
کشاورزی مطالعه موردی گردشگران الموت شرقی  ،مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری ،سال  ،6شماره
.21صص.77-95
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