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یکی از عواملی که نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی داشته  ،گردشگری است .امروزه گردشگری به عنوان یک رویکرد
اقتصادی پویا و دارای ویژگیهای بارز و منحصر به فرد.به یکی از بزرگترین و پرمنفعتترین صنایع در اقتصاد جهان تبدیل شده
است و به عنوان یک فعالیت پویا نقش بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی درنواحی روستایی داشته است  .به عنوان گستردهترین
صنعت خدماتی دنیا ،جایگاه ویژهای را در عرصههای اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی به خود اختصاص داده است.رشد و توسعه
این صنعت در دهههای اخیر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سبب بازساخت و تغییرات اجتماعی ،اقتصادی و محیطی
گوناگونی در محیط و جامعه میزبان گشته است .هدف مقاله حاضر برای بررسی تاثیر نقش توسعه گردشگری در ارتقای کیفیت
زندگی درنواحی روستایی (مطالعه موردی شهرستان پارس آباد مغان) می باشد .تحقیق حاضر ازنظر نوع کاربردی و ازنظر ماهیت،
توصیفی – تحلیلی و برای گردآوری دادهها از روشهای کتابخانهای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است .جامعه آماری تحقیق،
 13روستا موردمطالعه در شهرستان پارسآباد میباشد که طبق فرمول کوکران  352خانوار بهعنوان حجم نمونه تعیین و با استفاده
از روش نمونهگیری سیستماتیک پرسشنامهها تکمیل شد .برای تجزیهوتحلیل اطالعات از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب
همبستگی پیرسون و tتک نمونهای) استفادهشده است .یافته های تحقیق نتایح حاکی از آن است که توسعه گردشگری در بهبود
کیفیت زندگی تأثیر داشته است .با توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی به ترتیب  3 / 5833 ، 3/6016را داشته اند .توسعه
گردشگری باعث تنزل محیطی کیفیت زندگی شده است .همچنین توسعه گردشگری بر روی رضایت مندی ساکنین یا
تأثیرضریب کل را  0/724داشته است
کلید وازه :گردشگری ،گردشگری روستایی،کیفیت زندگی،شهرستان پارسآباد مغان
شاپا الکترونیکی2645-3851 :

Doi: 10.22034/gahr.2020.256227.1472
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مقدمه
کیفیت زندگی ساکنان ،مغفهومی است که به طور گسترده در سخنرانیها و برنامههای توسعه در قرن حاضر
بکار برده میشود تا بتواند ارتقای آن ،زندگی بهتری را برای افراد فراهم آورد) .)Gondos, 2014:152همجنین
این موضوع را بیان میکند که جگونه یک فرد جنبه های مختلف زندگیاش را ارزیابی مینماید .این ارزیابی
شامل واکنشهای عاطفی یک فرد در رخدادهای زندگی،گرایش احساس کامل بودن زندگی و خرسندی از ان
و رضایت از شغل و روبط شخص است .یکی از عوامل که نقش بسزایی در بهبود زندگی داشته و مورد تاکید
محققان است .گردشگری است .امروزه گردشگری به عنوان یک رویکرد اقتصادی پویا و دارای ویژگیهای
بارز و منحصر به فردو یکی از برزگترین و پرمنفعتترین صنایع در اقتصاد جهان تبدیل شده است( شیخ زاده،
 (119 : 1394،بنابراین گردشگری به عنوان فغالیت پایهای بالقوه که میتواند اهمیت در زمینههای محلی در
بستری جهت ایجاد تغییرات اقتصادی و اجتماعی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه فراهم میآورد.
( .)Karar, 2010: 99صنعت گردشگری یکی از شاخههای مهم اقتصادی در رقابت با سایر محصوالت تجاری
هر کشور محسوب می شود و یه عوان یکی از درآمدی و گسترده صنعت خدماتی جهان جایگاه ویژهای دارد.
این صنعت درآمد و جمعیت را از مراکز صنعتی یه طرف مناطق طبیعی سوق میدهد و برای شناساندن فرهنگ
هر ملت به سایر ملل مهمترین ابزار یه شمار می رود با این حال علی رغم این که کشور ایران از نظرقابلیت
های گردشگری در میان ده کشور اول جهان قرار دارد ،از منظر جذب گردشگری براساس رتیه بندی مجتمع
جهانی اقتصادی متاسفانه در رتبه نود وسوم قرار دارد (حسینزاده و همکاران .)186 :1397 ،گردشگری
روستایی از دهههای  1950به بعد گسترش یافت و طی سالیان اخیر توسعه و رونق آن به عنوان یکی از
راهبردهای مهم و اساسی در رشد و توسعه ی نواحی روستایی می باشد (.کردلو و احمدی.)299 :1399 ،
بنابراین گر دشگری روستایی از انواع مهم گردشگری است و ابزاری مهم برای توسعه اقتصادی –اجتماعی
جوامع روستایی و مبنعی برای اشتغال روستاییان و افزایش درآمد روستا به شمار میرود به طور کلی گردشگری
روستایی به عنوان گسترده ترین و مردمی ترین نوع گردشگری محسوب می شود(محمدپور و حبیبی بی
باال .)83 :1392،با توجه به اهمیت گردشگری در جوامع توسعهی یافته و در حال توسعه میتوان گفت در حال
حاضر گسترش گردشگری در روستاها دادی اثرات مثبت و منفی بوده کمی میتوان از طریق نفوذ تاثیر بر کلی
جوانب زندگی باعث توسعه فرهنگی ،اقتصادی ،کالبدی و در نهایت بهبود کبفیت زندگی در نقاط روستایی
گردید(جاللی ،وهمکارا  .) 164-161 : 1395نقش گردشگری در ایجاد کیفیت زندگی مطلوب ،از طریق
استانداردهای باالی سطح زندگی ،درآمدهای مالیاتی روز افزون ،فرصتهای شغلی بیشتر ،درآمد سرانه باال،
تنوع اقتصادی ،ارتقاءو بهبود وضع تسهیالت فراغنی ،کیفیت زندگی و توسعه زیر ساختها و خدمات عمئمی
در جامعه ،تبادل فرهنگی ،افزایش سطح آگاهای مردم و گردشگران نسیت به یکدیگر و مانند ان قابل اندازگیری
میباشد ( محمد پور جابری .)36 :1393،گردشگری در جهان به مثابه یک فعالیت اقتصادی ،تبلور عینی جریان
سرمایه و جابهجایی انسان در حجمی بسیار بزرگ محسوب میشود که در دهه های اخیر ،پیوسته روندی رو
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به رشد داشته بطوری که تعداد گردشگران برون مرزی از  25به  235میلیون نفر با گردش  1220دالر سال
2016رسیده شده است ) .)Richard,2005: 7بانک جهانی گردشگری نیز تاثیرات گردشگری را در تغییر
سطح کیفیت زندگی مقاصد به دو صورت مثبت (افزایش سطح درآمد ،اشتغال زنان و غیره)و منفی (افزایش
آلودگی ها ،تغییر در ارزش ها هنجاها و غیره .در کشور ایران کیفیت زنذگی روستاییان به واسطه ورود
گردشگران ،دچار تغییرات زیادی شده اند که هم جلوه ای مث بت و مطلوب هم تغییرات منفی نامطلوب داشته
است ..که میتواند از طریق نفوذ و تاثیر بر کلیه جوانب زندگی باعث توسعه فرهنگی اجتماعی اقتصادی کالبدی
و در نهایت کیفیت زندگی در نقاط روستا گردد(محمدی یگانه و همکاران .)8 :1392 :بنابراین 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 منطقه مورد مطالعه
میشود .دلیل اهمیت گردشگری در ارتقای سطح کیفیت زندگی ،به همراه جاذبه های باالی آن در منطقه
مورد مطالعه باعث فزونی توجه در این زمینه شده است .پژوهش حاضر سعی می کند تا به این سوال پاسخ
دهد که توسعه گردشگری چه تأثیری بر رضایت ساکنین از کیفیت زندگی داشته است.
ضرورت انجام پژوهش
با توجه به ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ،یافتن منابع دیگر درآمدی ،الزمهی استقالل اقتصادی
کشور است .که در این میان توسعه صنعت جهانگردی یکی از راهکارهایی است که میتواند با ارزآوری
خارجی به اقتصاد ملی کمک کند و نیز موجب رشد مادی و معنوی مردم بومی شود .با توجه به چشم اندازهای
جالب و بسیار زیبایی که در مناطق روستایهای شهرستان پارسآباد مغان وجود دارد ،توسعه گردشگری در
کاهش فقر روستایی نیز میتواند در ایران و بهخصوص روستاهای شهرستان پارسآباد مغان موردتوجه قرار
گیرد .لذا در این پژوهش بر آنیم ویژگیهای مناطق روستایی گردشگری روستاهای شهرستان پارسآباد بیان
شود .حفاظت از منابع طبیعی ،ارتقاء منابع گردشگری ،رفاه و بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی ،افزایش
خدمات و تسهیالت گردشگری ،ترغیب و تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی و مرکزی جهت تحقیقات
علمی و پژوهشی از نتایج توجه به صنعت توریسم است.

اهداف پژوهش
هدف کلی این مقاله شناسایی پتانسیل ها و محدودیت ها گردشگری درشهرستان پارس آباد مغان می باشد و
به تبع آن تالش برای ارائه راهکارهای مناسب برای گسترش گردشگری منطقه مورد مطالعه ،بررسی اثرات
گردشگری بر توسعه آینده به عنوان فعالیتی مهم و سودآور ،ایجاد مشاغل متعدد  ،تزریق سرمایه و ارز به
منطقه و نگهداشت سرمایه در منطقه ،رشد و حفظ صنایع و هنرهای دستی منطقه ،ارتقای کیفیت مناظر
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روستایی با ساماندهی و نوسازی فضاهای مصنوعی و طبیعی ،گسترش سرمایه گذاری های زیربنایی از جمله
توسعه را ه ها ،آب آشامیدنی ،بهداشت در منطقه مورد مطالعه می باشد.
پیشینه پژوهش
پیشینه ادبیات تحقیق معرفی مجموع های از مطالعات و تحقیقات انجام شده و قابل دسترس در حوزه تحقیق
است .لذا هر چند تا زمان انجام این تحقیق ،کار پژوهشی قابل مالحظ های ،در زمینه موضوع تحقیق در
مناطق مورد مطالعه مشاهده نگردید ،در این بخش تحقیقات خارجی و داخلی در بررسی های انجام گرفته
موارد زیر قابل توجه است.
بذرافشان و سمیعی )1395(،در پژوهشی تحت عنوان به بررسی مباحث نظری و مفهومی گردشگری و کیفیت
زندگی ،این پژوهش به روش کتابخانه ای ضمن مروری بر تعاریف کیفیت زندگی به مطالعه تئوریهای کیفیت
زندگی و گردشگری و توسعه پایدار شهری از طریق استنادی به بررسی نظری پژوهشی موجود و پیراموت
موضوع پرداخته شده است هدف این تحقیق مطالعه توسعه گردشگری و کیفیت زندگی در جامعه میباشد
نتایج تحقیق نشان میدهد که گردشگری در هر جامعهای در اقتصاد و معیشت جامعه از اهمیت باالیی برخودار
است و به عنوان عامل پیشرفت تاثیر مهمی بر ابعاد متفاوت کیفیت زندگی ،تاثیرات متفاوتی داشته است.
شفیعی ثابت و قربانی ( )1395در مقاله به عنوان واکاوی عملکرد گردشگری تاریخی بر کیفیت محیط زندگی
ساکنان محلی(مطالعه موردی شهرستان سلطانیه) ،با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی ،روش گردآوری
اطالعات کتابخانهای و اسنادی ،نتایج داللت بر وجود رابزه معناداری بین شاخصهای محیطی ،تاریخی،
اجتماعی ،اقتصادی ،و کالبدی ،با شاخصهای ابعاد کیفیت محیط زندگی ساکنان محلی سلطانیه دارد..
طیب نیا و همکاران( )1395در مقاله تحت عنوان تحلیل تاثیرات گردشگری بر کیفیت زندگی روستاییان با
روش تحقیق توصیفی-تحلیلی ،روش گردآوری اسنادی و میدانی ،روش تجزیه و تحلیل کمی و کیفیف به
بررسی سنجش تاثیرات گردشگری در تغییر سطح کیفیت زندگی روستاییان بخش اورامان شهرستان سروآباذ،
به عنوان یکی از محورهای پربازدید گردشگری استان کردستان و کشور است .نتایج نشان مید توسعه گردشگری
موجب بهبود سطح کیفیت زندگی روستاییان این بخش شده است.
موسکارد 1در سال )  ( 2009به مطالعه گردشگری و کیفیت زندگی به سوی یک رویکرد انتقادی بیشتر نتایج
تحقیق نشان میدهد که گردشگری به عنوان یک نیروی مثبت و اثرگذار بر مسیرو مقصد گردشگری میتواند
باعث افزایش سطح رضایتمندی و درنهایت بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی میشود

Moscardo
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توکارچوک 1و همکاران درسال ) ( 2015پژوهشی به عنوان تجربه گردشگری در مقصد و کیفیب بهبود
زندگی به تحقیق پرداختند .در این تحقیق هفت مولفه رضایت شخص ،لذت ،اقتصاد ،ایمنی ،تجانس اخالقی
و اوقات فراغت بررسی شدند که نتایح نشان دهنده تأثیر این هفت مولفه در بهبود کیفیت زندگی است
جئون2و همکاران در سال ( )2016به پژوهشی به عنوان نقش گردشگری در مقصد و کیفیت بهبود زندگی
پرداختند .بررسی اداراک ساکنان از زندگی در مقصد های فرهنگی و میراث گردشگری پرداختند .نتایج این
تحقیق نشان داد که فصلی بودن گردشگریف در ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و فرهنگیف به طور
مستقیم بر کیفیت زندگی ساکنان اثر میگذارد.
بوزل و سیرگی3در سال ( )2016به پژوهشی به عنوان نقش گردشگری مذهبی در کیفیت زندگی پرداختند.
نتایج مطالعات مذکور نشان میدهد که توسعه گردشگری بر کیفیت زندگی نقش موثری داشته است و عامل
اقتصادی بیشترین تاثیر را پذیرفته است همچنین گردشگری بر ابعاد متفاوت کیفیت زندگی ،همچون اشتغال و
درامد و کیفیت مسکن تاثیر مثبت و بر ابعاد بهداشتی و محیطی و کیفیت سالم تاثیر منفی داشته است.
مبانی نظری
گردشگری
گردشگری معادل فارسی و کامأل دقیق واژه توریسم در زبانهای انگلیس ،فرانسه و آلمان است که بصورت
مصط اح در زبان فارسی به گردشگری ترجکه شده است ریشه آن از اصالح تورنس و یونانی و التین گرفته
شده که به سفر رفت و برگشت داللت میکند (بساک و دین پرست .)271 :1399،اصطالح توریست اولین بار
در سال  1397توسط جامعه ملل مورداستفاده قرار گرفت و امروزه گردشگری بهعنوان یکی از پدیدههای مهم
منتج از دیدگاه علوم مختلف نظیر اقتصاد ،جامعهشناسی و جغرافیا موردبررسی قرار میگیرد به همین دلیل
تاکنون تعاریف متعددی از گردشگری با توجه به موضع دیدگاهی هریک از شاخههای علوم نامیرده صورت
گرفته است).)Lopez-Mosquera, & Sanchez, 2011: 156

توسعه گردشگری
راهکار کاهش با حذف اثرات منفی گردشگر ،توسعه آن و اصل برنامهریزی برای گردشگری است .برای
رسیدن به هدف توسعه ،برنامهریزی گردشگری باید بهاندازه کافی متمرکز باشد .نه اینکه تحت عناوین
دستگاههای اکولوژیکی و سیاسی باشد و برای این کار الزم است تا گردشگری قطعهقطعه موجود ،جایگزین
یک گردشگری با مقیاس بزرگتر و یکپارچهتر و با آگاهی بسیار بیشتر به وابستگی به منابع فرهنگ و طبیعی
1

Tokarchuk
Choi
3 Uysal Sirgy
2

84

محمد یگانه و همکاران

شده و سیاستها از کمیت بهسوی کیفیت هدایت شود(امینی و همکاران105 :1394 ،و چقاجردی.) 1393 ،
در کشورهای صنعتی و در بسیار از کشورهای درحالتوسعه ،در مرحله طراحی و تدوین سیاستهای کالن،
گردشگری بهعنوان ابزاری مؤثر برای توسعه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی موردتوجه قرار میگیرد.
آمار و ارقام بیانشده از طرف سازمان های جهانی و کشورهای مختلف ،بیانگر تأثیر بسیار از این صنعت بر
متغیرهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ازجمله روابط سیاسی و فرهنگی ،درآمد ارزی ،اقتصادی
موردتوجه کشورهاست و در دهههای اخیر ،رشد مداوم و روزافزونی داشته تا اینکه به یکی از بخشهای
اقتصادی در حال رشد سریع تبدیلشده است (ضرغام بروجی و صداقت،) 97 :1397 ،گردشگری مدرن با
توسعه مرتبط است و اهداف گوناگونی را دنبال میکند .فرایند مذکور ،گردشگری را به یکی از اهداف و
جنبه های اصل پیشرفت اجتماعی و اقتصادی تبدیل کرده است .گسترش جهانی گردشگری در کشورهای
توسعهیافته و صنعتی باعث رشد فواید اقتصادی و اشتغال دز بخشهای مرتبط از میراث فرهنگی تا کشاورزی
و ارتباطات شده است .فعالیتهای گردشگری بهعنوان یک صنعت جهانی ،آثار مختلفی بر روند توسعه محلی
نیز دارد .آثار محلی صنعت گردشگری بر بخش گردشگری ،جالبتوجه و در بسیاری مورد بینظیر بوده است.
فعالیتهای گردشگری میتواند منافع طبیعی و انسانی یک جامعه را ارتقاء دهد (وثوقی،)12 :1390 ،
توسعه گردشگری منضمن توجه به توسعه در همه سطوح فردی ،سازمانی ،ملی و بینالمللی است و پایداری
آن مستلزم استفاده از منابع ،مدیریت ،سرمایه گذاری ،پیشرفت فناوری و تغییر ساختاری و نهادی است که با
بازهای حال و آینده بشر سازگار باشد .به اعتقاد صاحبنظران گردشگری ،مسیر دستیابی به توسعه گردشگری
از طریق توجه به دودسته عوامل مبسر خواهد بود :الف) عوامل اولیه سیاستگذاری ،صرفنظر از موضوع
سیاستگذاری؛ و ب) عوامل تخصصی گردشگری درمجموع  ،با توجه به اهمیت و مزایای صنعت گردشگری
و نیز رتبه پنجم ایران در جاذبههای طبیعی و رتبه دهم در جاذبههای باستانی و تاریخی میتوان گفت توسعه
صنعت گردشگری در ایران ،از قابلیت ویژهای برخوردار است .عالوه بر این ،باوجود متغیرهایی مانند جمعیت
جوان ،بیکاری ،لزوم افزایش درآمد ارزی و سرمایهگذاری خارجی ،توجه به این بخش میتواند زمینه دستیابی
به اشتغال کامل ،افزایش درآمد ارزی ،معرفی تمدن و فرهنگ ایرانی به جهان ،تعامل گسترده و سازنده با
کشورهای دنیا ،در هم شکستن مرزهای قومی و اقلیتی را فراهم کند شیخ رودی)7 :1391 ،
کیفیت زندگی
واژه ی کیفیت در التین  Qualبه معنی چیزی وچه 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 .)1395:10،مفهوم کیفیت زندگی ابتدا در حوزه محیط
زیست مطرح گردید(طیب نیا و همکاران . ) 164 :1385،برای نخسیتن بار پیتز در سال اقتصاد و رفاه واژه
کیفیت زندگی را به صورت تخصصی به کار برد و هم چنین در سال  ،1955با تأسیس انجمن بین الملی
برای مطالعه درباره کیفیت زندگی سنجش این مفهوم را به صورت نهادینه درآورد .مفهوم کیفیت زندگی از
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دهه  1960در کشور های اروپایی رواج یافت) .)Dolnicar et al. 2013: 723-722علیرغم اختالف
نظرهایی که در تعریف کیفیت زندگی وجود دارد ،توافقی ادراکی در میان متخصصین وجود دارد که بر
مبنای آن بیشتر متخصصین کیفیت زندگی را شامل ابعاد مثبت ،و مفهومی چند بُعدی میدانند و آنچه در
این ادراک مسلم است ،این است که ارزیابی کیفیت زندگی توسط "شاخص های عینی" و" شاخص های
ذهنی" صورت میگ یرند  .به طوری کلی در حااضر اساس تئوریکی اتدکی برای ابعاد کیفیت زندگی وجود
دارد با این وجود بیشتر پژوهشگران و صاحب نظران این حوزه معتقدند که کیفیت زندگی دارای ابعاد فیزیکی
– محیطی اجتماعی روانشناختی محیطی و اقتصادی است ).)Woo et al. 2015: 81-91

گردشگری و کیفت زندگی
سطح کیفت زندگی جامعه محلی سطح کیفیت زندگی جامعه محلی با مراحل مختل مدل چرخۀ حیات
گردشگری در ارتباط است .در نظریههای متعدد چرخۀ حیات گردشگری ،که عموماً بر ظرفیت تحمل
اجتماعی استوارند اعتقاد بر این است در طول مراحل اولیۀ توسعه ،تغییرات مثبتی در سطح کیفیت زندگی
ساکنان مقصد ایجاد میشود ،ولی در ادامه ،زمانی که ظرفیت تحمل یا سطح تغییرات قابل قبول جامعه به
آستانۀ خود برسد ،تغییرات منفی ناشی از توسعۀ گردشگری در جامعه نمایان خواهد شد و به تدریج
کیفیت زندگی ساکنان مقصد تنزل خواهد کرد(عنابستانی و محمودی .)100: 1395،کروت و هوالند در
مطالعات خود به این نتیجه رسیدهاند که توسعه گردشگری اثرهای مثبتی بر شاخصهای عینی کیفیت
زندگی ساکنان محلی نظیر سالمتی ،تفریح ،خدمات ،و میزان فروش و کاهش سطح فقر داشته است.
همچنین پردیو النگ وگاستک در 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( .)14تحقیقات 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
مختل زندگی و به طور کلی رضایت از زندگی را به همراه دارد و بر مقوالت مرتب با توانایی گردشگری
در ارتقاء و کاهش کیفیت زندگی ساکنان جوامع میزبان تاکید دارد که تاثیرات مثبت و منفی (اقتصادی،
فیزیکی ،فرهنگی و اجتماعی) گردشگری بر کیفیت زندگی دارد (شکوهی و همکاران .)106 : 1393،
معرفی قلمرو پژوهش
شهرستان پارسآباد مغان یکی از شهرستان های استان اردبیل می باشد که جلگهای نسبتاً گستردهای است که
با مساحتی بالغبر  1383کیلومترمربع حدود  14درصد از مساحت استان اردبیل را به خود اختصاص داده و
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شمالیترین شهرستان استان اردبیل میباشد .ازلحاظ موقعیت جغرافیایی بین مدارهای  39درجه و  12دقیقه تا
 39درجه و  42دقیقه عرض شمالی و  47درجه و  10دقیقه تا  48درجه و  21دقیقه طول شرقی واقعشده که
بهصورت دشت هموار شمال شرقی فالت مرتفع آذربایجان جای گرفته است .این دشت از غرب به رودخانه
دره رود و از شمال به رودخانه ارس ختم میشود که مرز مشترک بین ایران و آذربایجان میباشد .همچنین از
طرف شرق نیز با این جمهوری هممرز میباشد و از جنوب نیز کوههای خرسلو آن را احاطه کردهاند( .زنگنه
اسدی و همکاران .)273 :1394 ،منطقه پارسآباد دارای اقلیم نیمهخشک است ،میانگین دمای بارش ساالنه در
این منطقه  271میلیمتر و میانگین دمای ساالنه  15درجه سانتیگراد میباشد (وطنخواه سادات)12 ،1388 ،
منطقه پارسآباد مغان دارای  3بخش 2 ،شهر 6 ،دهستان و  103آبادی دارای سکنه است (آمارنامه.)1385 ،
موقعیت منطقه موردمطالعه در کشور ،استان اردبیل و شهرستان پارسآباد مغان در نقشه ( )1ارائه شده است.

شکل ( )1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه(منبع :گردآورندگان)1399

معرفی جاذبه های طبیعی گردشگری شهرستان پارسآباد
جاذبههای طبیعی و تاریخی و تأثیر آنها در گردشگری ،مطالعات انجامشده ازجمله عواملی هستند که در
توسعه گردشگری نقش بسزایی دارد و استفاده منطقی ،مطلوب و بهینه از جاذبههای مذکور میتواند برجذب
گردشگران و ره آوردهای اقتصادی و نتیجتاً میتواند به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورمان منجر
شود .جاذبههای طبیعی و تاریخی ( اولتان قلعه سی ،تپه نادری و ) ...فراوانی در منطقه پارسآباد مغان وجود
دارد بنابراین یکی از نمونه گردشگری ،تفرجگاه گردشگری ارس که در نقطه صفر مرزی ایران با جمهوری
آذربایجان واقعشده ،یکی از جاذبههای گردشگری در نوار مرزی پارسآباد محسوب میشود که با چشم
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اندازهای بیبدیل و چشمنواز ،سالها به خاطر مقررات خاص تردد در نواحی مرزی از دسترس همگان دورنگه
داشته شده بود که باعت مسئولین برای گردشگران بازگشایی شد.

شکل( )1جاذبه های طبیعی گردشگری منطقه مورد مطالعه

روش تحقیق
در این میان پژوهش حاضر با روش کمی و کیفی انجام شده یک داده کمی از طریق سطح توصیفی –تحلیلی
و جمعآوری و با استفاده از نرم افزار  spssتجزیه و تحلیل گردید.داده کیفی از طریق مطالعات میدانی (مصاحبه
و مشاهده) جمعآوری شده است ..به منظور مطالعه بررسی تاثیر نقش توسعه گردشگری در ارتقای کیفیت
زندگی درنواحی روستایی (مطالعه موردی شهرستان پارس آباد مغان) انتحاب گردید که به از لحاظ متغیر و
برای متغیر وابسته (تاثیر گردشگری در ارتقاء کیفیت زندگی) و در نهایت از دیدگاه ساکنین دائمی در
روستاهای نمونه  4شاخص(اقتصادی ،اجتماعی،کلبدی و زیست محیطی) به اقدام به تهیه و تدوین با طیف
لیکرت گردیده است جهت ارزیابی پایایی داده ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد ،که برای شاخص های
گردشگری ضریب  0/79درصد و برای کیفیت زندگی  0/ 82درصد به دست آمد که نشان از رضایت بخش
بودن داده ها برای انجام تحقیق می باشد .جامعه آماری تحقیق  17549نفر بوده است که بر اساس فرمول
کوکران تعداد  352نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید برای تجزیه وتحلیل داده ها از روشهای ضریب
همبستگی پیرموسون t ،تک نمونهای استفاده شده است.
یافته های پژوهش
یافتههای تحقیق حاکی از آن است که با توجه به جدول ( )1نتایج حاصل ویژگیهای فردی مورد مطالعه نشان
میدهد ازنظر جنسیت 233نفر یعنی 66/2درصد شرکتکنندگان مرد و 119نفر یعنی حدود 33/8درصد آنان
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زن و نیز بیشترین افراد در رده سنی 53 /8(31-40درصد) و همچنین اکثریت اعضای نمونه آماری تحقیق و
در حدود 311نفر یعنی در حدود  88/4درصد متأهل68/ 7،درصد  97نفر یعنی 12 /2درصد دیپلم و
32/16درصد دانشگاهی تحصیالت برخورد دار بودند .و از نظرشغل  ،بیشترین تعداد افراد  46/6درصد در
مشاغل کشاورزی 38/4 ،درصد و مشاغل آزاد 15/1 ،درصد دولتی و سایرین میباشد.
جدول شماره ( )1اطالعاتی توصیفی پاسخگویان
بیشترین تعداد

درصد

ویژگیهای پاسخگویان
جنسیت

زن-مرد

233

66/2

گروه سنی

31-40

201

53/8

تاهل

مجرد-متأهل

311

88/4

تحصیالت

سواد

97

12/2

دانشگاهی

116

32/16

کشاورزی

164

46/6

شغل

منبع:یافتههای پژوهش 1399

به طور کلی هدف از آمار استنباطی برآورد پارمترهای کل جامعه مورد مطالعه براساس یافته ای بدست امده از
نمونه انتخاب شده میباشد.که در یافته های استنباطی از طریق آزمون آماری از قبیل ضریب همبستگی
پیرموسون t ،تک نمونهای ارائه میشود.
تحلیل رابطه بین توسعه گردشگری و رضایت ساکنین از کیفیت زندگی
جهت تحلیل رابطه بین توسعه گردشگری و ارتقاء کیفیت زندگی در نواحی روستایی از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده شده است .نتایج بدست آمده نشان میدهد بین توسعه گردشگری و رضایت ساکنین از
کیفیت زندگی درنواحی روستایی رابطه مثبت وجود دارد ،به این معنی که با توسعه گردشگری  ،کیفیت
زندگی ساکنین ارتقاء مییابد جدول به عبارت دیگر نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که سطح
معناداری در اغلب روابط بین متغیرها کمتر از  0/001است .از آنجایی که این مقدار کمتر از مقدار آلفا در
سطح خطای 0/001است ،پس ،بین توسعه گردشگری و رضایت ساکنین از کیفیت زندگی  ،رابطه وجود دارد
و این رابطه معنادار و به صورت مستقیم می باشد.
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جدول ( )2رابطه بین توسعه گردشگری و رضایت ساکنین از کیفیت زندگی

توسعه گردشگری و رضایت

ضریب همبستگی پیرسون

ساکنین از کیفیت زندگی

معناداری

کیفیت زندگی

توسعه گردشگری

کیفیت زندگی

1

0/724
0.000

تعداد

268

352

ضریب همبستگی پیرسون

0/724

1

معناداری

0.000

تعداد

352

352

منبع:یافتههای پژوهش 1399

نقش توسعه گردشگری در ارتقای کیفیت زندگی
با بهره مندی از آزمون  tنقش توسعه گردشگری در ارتقای کیفیت زندگی به هر یک شاخصها مورد مطالعه
تبیین گردید .با توجه به مقدار میانگین و نیز مقدار محاسبه شده همان طوری که جدول( )3نشان میدهد
اثرات توسعه گردشگری در ابعاد اقتصادی ،کالبدی و زیست محیطی بیشترین تأثیر را در روستای افزایش
پسانداز ماهانه و ساالنه با میانگین به ترتیب  3/5667، 3/6667 ، 3 / 5833داشته است و کمترین تأثیر را در
کاهش بیکاری اعضای خانواده با میانگین  2/6731 ، 2/5128 ، 2 / 6795داشته است .و نقش توسعه اثرات
گردشگری در بعد اجتماعی بیشترین تأثیر را افزایش میزان آگاهی براثر توسعه گردشگری با میانگین
 3/6016و کمترین احساس برابری اجتماعی با میانگین  2/6635است.
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جدول ( )3نتایج آماری اثرات توسعه گردشگری بر ارتقاء کیفیت زندگی
ابعاد

مؤلفه

تعداد نمونه

میانگین

آماره آزمون

سطح معناداری

اقتصادی

افزایش پسانداز ماهانه و ساالنه

352

3 / 5833

t
-11.361

0/000

تنوع شغلی براثر توسعه گردشگری

352

3 / 3725

-11.379

0/000

کاهش بیکاری اعضای خانواده

352

2 / 6795

-11.742

0/013

افزایش میزان سرمایهگذاری

352

3/3556

-10.937

0/000

راهاندازی کسبوکارهای جدید

352

3/2328

-9.249

0/000

تهیه نیازهای آموزشی فرزندان

352

3/2460

5/237

0/000

افزایش سطح بهداشت

352

3/4877

14/046

0/000

احساس برابری اجتماعی

352

2/6635

5/729-

0/000

 -داشتن نگرش مثبت به زندگی

352

3/3338

6/993

0/000

افزایش میزان آگاهی براثر توسعه

352

3/6016

14/395

0/002

اجتماعی

گردشگری

کالبدی

تسهیالت مناسب در واحد مسکونی

352

3/6667

12/111

0/000

حفظ بافتهای قدیمی

352

3/3660

8/064

.0/000

شبکه برقرسانی و روشنایی معابر

352

2/5128

-7/862

0/000

کیفیت آب آشامیدنی

352

3/3228

5/720

0/000

دسترسی خدمات و امکانات حمل

352

3/4696

12/377

/081

نقل
ورود گردشگر باعث ایجاد سروصدا

352

3/5667

6/152

0/000

توسعه گردشگری باعث افزایش

352

3/5245

9/241

0/000

ترافیک در روزهای تعطیل
زیست محیطی

گردشگری باعث کاهش کیفیت

352

2/6731

3/241

.0/002

محیطزیست
352

گردشگری باعث شده در

3/3175

5/184

0/000

پاکسازی محیطزیست
تخریب مکانهای طبیعی و تاریخی

352

3/5469

5/569

0/000

منبع:یافتههای پژوهش 1399

نتیجهگیری
این مطالعه بحث تاثیرات گردشگری بر روی کیفیت زندگی را بررسی می کند و در مورد چگونگی تاثیرات
گردشگری بر روی کیفیت زندگی ساکنان جامعه مقصد تحقیق می کند .کیفیت زندگی در این نواحی تابع
عوامل و فعالیتهای درونی و بیرونی است .از جمله فعالیتهای تاثیر گذار بر کیفیت زندگی در نواحی
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روستایی ،رواج و توسعه گردشگری در برخی از این نواحی بوده که با پیامدهای که بدنبال دارد میتواند
کیفیت زندگی ساکنان محلی را تحت تاثیر قرار دهد  .در منطقه مورد مطالعه فعالیتهای گردشگری نقش
قابل توجهی در کیفیت زندگی داشته است .گردشگری بهترین گزینه برای ایجاد تنوع در فعالیتها ،خروج
آن از حالت تک بعدی و وابستگی صرف به فعالیتهای کشاورزی است؛ بنابراین گردشگری به عنوان
بهترین محرک اقتصادی برای ایجاد تحوالت مثبت در منطقه میشود .تحلیلهای مربوط به آمار استباطی
مناسب بودن نسبت بحرانی در تمامی مسیرهای تحلیل نشان دهندهی تأثیرات مثبت توسعه گردشگری در
ارتقای کیفیت زندگی منطقه است؛ یعنی میتوان گفت با توجه به اینکه تأکید پژوهش بر نقش این توسعه
گردشگری بر ارتقای کیفیت زندگی است .توسعه گردشگری ذر ارتقای کیفیت زندگی در منطقه مورد مطالعه
نقش قابل توجهی داشته است .جهت بررسی تأثیر گردشگری در بعد اقتصادی و اجتماعی کیفیت زندگی از
شاخصهای توسعه اقتصادی ،توسعه اجتماعی تنوع شغلی ،توسعه امکانات ،توسعه خدمات استفاده شده شد.
یکی از مهم ترین عوامل توسعه گردشگری که باعث ارتقای کیفیت زندگی می شوند بررسی شد تحلیلهای
مربوط به امار استباطی مناسب بودن نسبت بحرانی در تمامی مسیرهای تحلیل نشان دهندهی تأثیرات مثبت
توسعه گردشگری در ارتقای کیفیت زندگی منطقه است؛ یعنی میتوان گفت با توجه به اینکه تأکید پژوهش
بر نقش این توسعه گردشگری بر ارتقای کیفیت زندگی است .توسعه گردشگری در ارتقای کیفیت زندگی در
منطقه مورد مطالعه نقش قابل توجهی داشته است .جهت بررسی تأثیر گردشگری در بعد اقتصادی و اجتماعی
کیفیت زندگی از شاخصهای توسعه اقتصادی ،توسعه اجتماعی تنوع شغلی ،توسعه امکانات ،توسعه خدمات
و زیر ساختها استفاده شده شد و سپس با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و tتک نمونهای ارتباط بین
متغیرها سنجیده و هریک از متغیرها به واسطهی متغیرهای مشاهده شدهی خود با برارزش باال برآورد شدند .
بر اساس معیارهای نیکویی برازش تحلیل عامل تأییدی و وجود ارتباط معنا دار میان متغیرها تأیید شد و
تآثیر گردشگری بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی کیفیت زندگی در منطقه مورد مطالعه مورد تایید قرار گرفت
نتایح تحلیل دادههای کمی و کیفی نقش توسعه گردشگری در ارتقای کیفیت زندگی در منطقه مورد مطالعه
را مثبت ارزیابی کردهاند و در نهایت باید با توجه به تمامی تحلیلهای کمی مربوط به دادههای جمع آوری
شده ،چنین استباط کرد که توسعه گردشگری در زمینه ارتقای کیفیت زندگی در منطقه مورد مطالعه موفق
عمل کرده است .بر اسا.س نتایج مطالعات کمی و کیفی پژوهش در محدودهی مورد مطالعه به طور کلی
پتاسیلها و ظرفیتهایی برای جوامع در زمینه تواناییهای مربوط به هر منطقه وجود دارد که با شناخت و
توسعهی آن به توسعه روستاها و درنهایت به ارتقای کیفیت زندگی در نواحی روستایی گردشگری کمک کرد
شناخت ضعفها و محدودیتهای پیش روی گسترش ارتقای کیفیت زندگی در موفقیت و بهتر شدن اثرات
آن نقش مهمی دارد ،چه محدوده مطالعه موردی هر پژوهش محدوده ومشخص بنابراین در این بخش از
پژوهش پیشنهاداتی ارائه میشود که می رود توجه به آن ها در فرآیندتوسعه گردشگری موثر واقع شود.
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-1ورود گردشگران به منطقه مورد مطالعه باعث آسیب پذیری به محیط میشود که اقدامتی مدریتی برای
حفاظت از جاذبههای طبیعی ،نگهداری پوشش گیاهی و کاهش آلودگی هوا باید صورت بگیر
-2با توجه به اینکه در زمینه سرمایه گذاری در زمینه خدمات رفاهی اندکی در محدوده مورد مطالعه صورت
گرفته است .پیشنهاد میگردد تا دولت از طریق نظارت و حمایت و اعطای وام های بیشتر اعتبارات های
مورد نیاز باعث افزایش سرمایه گذاری رفاهی در منطقه مورد مطالعه شود .همچنین با سرمایه گذاری در
زمینه صنایع دستی باعث توسعه این صنعت شود.
-3در محدوده مورد مطالعه در زمینه ورزشهای کوهنوردی و ورزش های زمستانی نیز قابلیتهای زیادی
دارد که متاسفانه کمتر به آن توجه شده است .شاید بتوان در آینده در کنار توسعه فعالیتهای گردشگری
باعث افزایش درآمد ساکنین میشود .واین گونه گردشگری بودن عالوه بر فصول بهار و تابستان در فصل
زمستان هم باعث افزایش درآمد ساکنین می شود.
منابع
شیخ زاده ،ابراهیم ) ، (1394مدل سازی عوامل موثر در بهبود کیفیت زندگی با تاکید بر تاثیرات توسعه
صنعت گردشگری ،مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال هشتم،شماره اول.
شکوهی ،محمد ،بوذرجمهری،خدیجه؛ ایستگلدی ،مصطفی؛ مودودی ،مهدی ) ، (1393بررسی اثرات
گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه میزبان نمونه مطالعاتی :شهر ترکمن ،فصلنامه علمی – پژوهشی فضای
جغرافیایی ،دوره چهاردهم ،شماره .101-125،47
حسینزاده مهناز ،مولوی عریشاهی ،سوسن( ،)1397توسعه پایدار گردشگری در روستایی ابیانه با استفاده از
رویکرد پویایی سیستم ،فصلنامه علمی پزوهشی گردشگری و توسعه سال هفتم شماره سوم پاییز  ،1397صفحه
.194-173
محمدپور،پریسا،حبیبی بی بالف قاسم(،)1392بررسی مشکالت توسعه گردشگری در روستایی بزکوف روستا
حاشیه جنگل از توابع رئدسر در استان گیالن،فصلنامه فضای گردشگری ،سال نهم ،شمتره .35
کردلو ،ایوب ،احمدی ،کوروش( ،)1399بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اجتماعی و اقتصادی
روستاها( مطالعه موردی :روستاهای شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری) ،جعرافیا و روابط انسانی،
پاییز  ،1399دوره ،30شماره .2
محمد پور جابری ،مرتضی ) ، (1393تحلیل نقش گردشگری بر کیفیت زندگی شهروندان با تأکید بر
شاخصهای
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ذهنی مورد:شهر قشم) شهرستان شمیرانات( ،گردشگری شهری ،دوره  ، 1شماره 35 - 45، 1
محمدی یگانه ،بهروز؛ چراغی ،مهدی؛ والئی ،محمد ) ،(1392نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی ،با
تأکید بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی ،نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،سال سیزدهم. 8 – 23
بذرافشان  ،شهرزاد؛ سمیعی ،احمد ) ، ( 1395بررسی مباحث نظری ومفهومی گردشگری وکیفیت زندگی،
سومین کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی ،حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم.
شفیعی ثابت ،ناصر؛ قربانی ،جواد ) ، (1395واکاوی عملکرد گردشگری تاریخی بر کیفیت محیط زندگی
ساکنان محلی) مطالعه موردی :شهرستان سلطانیه( ،فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی ،دوره اول ،شماره
دوم64 – 81،
طیب نیا ،سید هادی؛ محمدی ،سعدی؛ منوچهری،سوران ). (1395تحلیل تأثیرات گردشگری بر کیفیت
زندگی روستاییان ،مجله پژوهش و برنامهریزی روستایی ،سال پنجم ،شماره.163 – 179
حسینی ،صادق) ، (1394ارزیابی وضعیت آموزش راهنمایان گردشگری در ایران با رویکرد ارائه الگوی
آموزش در سطح دانشگاهی ،مطالعات مدیریت گردشگری ،دوره  ، 9شماره .115 – 144، 28
جاللی ،محبوبه؛ گندمکار ،امیر ،فردوسی ،سجاد ، (1395) ،واکاوی و تبیین اثرات گردشگری بر کیفیت
زندگی ،مطالعه موردی :شهر بابک– کرمان ،مجله امایش جغرافیایی فضا ،دوره ششم ،شماره بیستم161 –،
چقاجردی ،ایمان ( ،)1393شناسایی عوامل تأثیرگذاری بر توسعه گردشگری روستایی با استفاده از فرمول
( SWOTمطالعه موردی روستای اسفرجان) ،اولین همایش ملی گردشگری ،درآمد و فرصت ،همدان :دانشکده
شهید مفتح.
 . 73امینی ،عباس؛ بختی ،سمیرا؛ باباجمالی ،فرهاد ( .)1394ارزیابی نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگری
در مناطق روستایی .فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال دهم ،شماره  ،30تابستان ،1394
صص.106-77 ،
ساک ،سعید ،دین پرست ،ساجده(.)1399بررسی نقش گردشگری روستایی در توسعه اقتصادی روستاهای
هدف گردشگران(د مطالعه موردی  :روستاهای دهستان مدرس ،شهرستان شهرستان شوشتر) ،جغرافیا و روابط
انسانی ،تابستان  ،1399دوره  ،3شماره .،1ب
ضرغام بروجی ،حمید و صداقت ،مریم ( ،)1397مدل فرآیندی توسعه پایدار گردشگری جمهوری اسالمی
ایران نظریهای داده بنیاد با تأکید برنامههای پنج ساله توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،فصلنامه علمی –
پژوهشی گردشگری و توسعه ،سال هفتم ،شماره سوم ،پاییز  ،97ص.97 ،
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 با تأکید بر مدل خوشه گردشگری، تحلیل فراینده توسعه گردشگری در مناطق روستایی،)1390(  لیال،وثوقی.75
. دانشگاه تهران، پایاننامه دکتر،) شهرستان شمیرانات، رودبار قصران:(موردمطالعه
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