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  چکیده

از  هـاي علمـی،    چند بعدي و با اهمیت در زندگی جوامع امـروزي، در بسـیاري از رشـته    مفهومیکیفیت زندگی به عنوان 
هدف این تحقیق، بررسی توسعه گردشگري و اثرات آن بـر ابعـاد مختلـف    . جمله گردشگري، مورد توجه قرار گرفته است

ـ . کیفیت زندگی در جامعه محلی دهستان کالرآباد از توابع شهرستان تنکابن است ن تحقیـق بـه لحـاظ روش، از نـوع     ای
جامعه آماري شـامل سـاکنان نـواحی روسـتایی بـا      . هاي ذهنی است نامه و شاخص پیمایشی مبتنی بر استفاده از پرسش

به منظور تحلیل متغیرهـاي مـورد مطالعـه از    . اند اي انتخاب شده گیري طبقه نفر است که به روش نمونه220حجم نمونه 
نتایج تحقیـق  . اس استفاده شده است. اس. پی. افزار اس استنباطی تی استیودنت و آنوا با نرمهاي آماري توصیفی و  روش

دهد گردشگري در مقصد مورد مطالعه در اقتصاد و معیشت جامعه محلی از اهمیت باالیی برخوردار است و بـه   نشان می
رآمد و کیفیت مسـکن تـأثیر مثبـت و بـر     چون اشتغال و د عنوان عامل پیشران مهمی بر ابعاد متفاوت کیفیت زندگی،هم

  .ابعاد بهداشتی و محیطی و کیفیت سالمت تأثیر منفی داشته است
  .گردشگري، کیفیت زندگی، مقصد، دهستان کالرآباد، تنکابن :واژگان کلیدي

  
  

  مقدمه
مـیالدي، در   1960ه و از دهـ  ریزي توسعه اجتماعی و مباحث اقتصاد نوین مطـرح شـد   برنامه، در ادبیات کیفیت زندگیمفهوم 

هـاي دیگـري ماننـد     اینعبارت در برخی از جوامع پیشـرفته، همـراه و گـاهی متـرادف بـا عبـارت      . کشورهاي اروپایی رواج یافت
طی سـی سـال گذشـته،    . )1: 1381حاج یوسفی،(بهزیستی همگانی،رفاهاجتماعی، تأمین اجتماعی و مانند آن به کار گرفته شد

گذاري بسـیاري از کشـورها را تحـت تـأثیر قـرار داده اسـت        اصلی توسعه جامعه، ماهیت سیاستکیفیت زندگی به مثابه هدف 
جمشـیدي و  (کیفیت زندگی به معناي داشتن زندگی خـوب و احسـاس رضـایت اسـت     ). 100: 1385زاده،  ماجدي و لهسایی(

شرایط اجتمـاعی و اقتصـادي عمـومی     شده افراد تحت تواند میزان واقعی رفاه تجربه چنین کیفیت زندگیمی ؛ هم)1380کرمی، 
. کـردن آن اسـت   کارگیري مفهوم کیفیت زندگی، عملیاتی یکی از مشکالت محققان در به .)1983اسکلمر و مولر، (تعریف شود 

این مفهوم بـه دلیـل اهمیـت و جایگـاه آن در جوامـع      . هاي عینی و ذهنی توسعه داده شد اي از شاخص به این منظور مجموعه
در این بین، بررسی نقش و کارکردهاي گردشـگري در سـطح کیفیـت    . پذیرفته شد هاي علمی  سرعت در میان رشتهامروزي به 

گردشگري با تأثیرگذاري بر ابعاد اقتصـادي،اجتماعی،  . زندگی جامعه میزبان، موضوع بسیاري از تحقیقات گردشگري بوده است
از ایـن رو  . اي ایفـا کنـد   زنـدگی جامعـه محلـی نقـش برجسـته      تواند در ارتقـا یـا تنـزل کیفیـت     فرهنگی و محیطی مقصد،می

هـدف  . تواند در قالب پیامدهاي مطلوب و نامطلوب بررسـی شـود   آفرینی گردشگري در ارتباط با مفهوم کیفیت زندگی می نقش
ي بـه ایـن منظـور، کارکردهـا    . این مقاله بررسی نقش گردشگري در کیفیت زنـدگی جامعـه محلـی دهسـتان کالرآبـاد اسـت      

  . گردشگري بر ابعاد مفهوم کیفیت زندگی مقصد در قالب دو دسته از اثرات مطلوب و نامطلوب مورد توجه قرار گرفت
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  مبانی نظري

؛ 1995؛ هیلـز،  411: 2006دلفـیم،  (امروزه مطالعات زیادي درباره مفهوم کیفیت زندگی در سطح جهان صـورت گرفتـه اسـت   
از لحـاظ  ).1977؛ پولینسـکی و رابینفلـد،   1967؛ ریدکر و هنینـگ،  1979؛ روزن، 1978؛ گتز و هانگ، 1995بنزوال و دیگران، 

نشـأت گرفتـه اسـت     1960هـاي اجتمـاعی دهـه     گیري کیفیت زندگی، از جنـبش شـاخص   اندازه ها براي  تاریخی، اولین تالش
نـدگی مشـکل اسـت، چـرا کـه      تعریف مفهوم کیفیت ز). 47: 2002: ؛ کیم125: 1974؛ پارکی و شلدون، 27: 1974بایدرمن، (

  ).484: 2007اندرك و دیگران، (اي ذهنی است وابسته به تصورات و احساسات فردي  تجربه
از نظـر لغـوي، بـه معنـی      qolبه مفهـوم چگـونگی آمـده اسـت و    qualityبه معنی چیزي و چه و) qual(واژة کیفیت در التین

اي هـر شخصـی منحصـر بـه فـرد، و بـا دیگـران متفـاوت اسـت          هاي آن است که بر چگونگی زندگی است و دربرگیرنده تفاوت
چون بهزیسـتی، خوشـنودي، رضـایت از     هم مترادف با مفاهیمی  رابرخی از نویسندگان کیفیت زندگی ). 20: 1385کردزنگنه، (

مـادي   روانـی و  ،کیفیت زندگی معیاري براي سنجش میزان برآورده شدن نیازهاي روحی. دانند زندگی و حتی زندگی خوب می
هـاي فرهنگـی و    و در واقع، ادراك فردي از وضعیت زندگی در متن نظام) 225: 2005پال، (جامعه و خانواده تعریف شده است 

کیفیـت زنـدگی میـزان برخـورداري فـرد را نشـان       . انتظارات و استانداردهاي فرد ارتباط دارد ،ارزشی جامعه است که با اهداف
بـه بیـان   . ها را دارد هایی که شخص فرصت انتخاب آن بلکه تمام گزینه،ها رسیده البته نه فقط در چیزهایی که او به آن ،دهد می

هـاي واقعـی اسـت کـه      ها و اهداف و آگاهی از فرصت دیگر، کیفیت زندگی وابسته به آزادي براي رسیدن و نرسیدن به موفقیت
بودن مهم نیست، بلکه کیفیت زیستن داراي اهمیـت   ي مربوط به کیفیت زندگی، زندهها در بحث. فرد در مقایسه با دیگران دارد

لذا هدف غایی مطالعه کیفیت زندگی و کاربرد متعاقب آن، ایـن اسـت کـه مـردم قـادر بـه داشـتن        ).104: 2004  کرامر،(است 
  ).238: 2005پارکر و مور، ( بخش اي با کیفیت باال باشند؛ به طوریکه این زندگی هم هدفمند باشد و هم لذت زندگی

گیري کردن آن در سطح جامعه اسـت کـه در ایـن زمینـه      اندازه کارگیري مفهوم کیفیت زندگی، عملیاتی و  یکی از موانع به
در 5و عینـی  4هاي ذهنی اي از شاخص و مجموعه) 2005 ؛ پارکر و مور، 19: 2003میشل، (هاي زیادي صورت گرفته است  تالش

گیـري   انـدازه  هاي عینی براسـاس فراوانـی یـا کمیـت فیزیکـی، مثـل درآمـد،         در این زمینه، شاخص. شده است این زمینه ارائه
گیـري   انـدازه  چون رضـایت شـغلی و خوشـحالی بـه صـورت کیفـی        هاي روانی،هم هاي ذهنی براساس پاسخ شوند و شاخص می
بخـش اسـت بـه دسـت      چه براي مردم رضـایت  هر آنهایذهنی بینشی از رضایت فرد و  شاخص). 4: 1383  خوارزمی،(شوند  می
کنـد کـه شـامل رفـاه، بهداشـت،       هفت بعد کیفیت زندگی را تعریف مـی ) 303: 1997(کامینس ). 57: 2002کینگ، (دهد  می

با وجود اختالف نظري فراوان، تحلیـل اخیـري کـه شـالوك     . شود خالقیت، صمیمیت، امنیت، سعادت جامعه و سالمت روان می
رت داد، حاکی از آن است که توافق قابل توجهی درخصوص هشت بعد مرکزي در سنجش کیفیـت زنـدگی میـان    صو) 2004(

در . شده درباره کیفیت زندگی به دسـت آورده اسـت   او این نتیجه را با توجه به تحلیل شانزده مطالعه چاپ. محققان وجود دارد
: اند از این ابعاد عبارت. اند شاخص مورد سنجش قرار گرفته 125 گانه مذکور از طریق مطالعات مورد بررسی شالوك، ابعاد هشت

. 6حـق تعیـین سرنوشـت خـود     . 5احسـاس بهزیسـتی   . 4رشـد فـردي   . 3پذیرش و ادخال اجتماعی . 2روابط بین شخصی . 1
: 1386،؛ به نقل از ربـانی خوراسـگانی وکیـانپور   2004شالوك، (حقوق . 8احساس بهزیستی عاطفی . 7احساس بهزیستی مادي 

76.(  
ابعاد فیزیکی انسان در سطوح قدرت، انرژي، . شناختی، محیطی و اقتصادي دارد مفهوم کیفیت زندگی ابعاد فیزیکی، اجتماعی، روان

در بعد اجتماعی نیز . گیرند هاي روزمره، خود مراقبتی و عالیم بیماري مانند درد مورد تفسیر و سنجش قرار می توانایی براي انجام فعالیت
ایـن در صـورتی اسـت کـه در بعـد      . شـود  حساس بهبودي، کیفیت ارتباطات افراد با خانواده، دوستان، همکاران و اجتماع تبیـین مـی  ا

در بعـد  . گیـرد  هاي روانیشامل اضطراب، افسردگی، ترس و میزان محرومیت نسبی مـورد سـنجش قـرار مـی     شناختی بیشتر نشانه روان
هایی چون میزان رضایت از درآمـد، نـوع شـغل یـا      کاوي قرار گرفته و در بعد اقتصادي مؤلفهمحیطی نیز کیفیت محیط زیست مورد وا

                                                             
4. Subjective  
5. Objective 



مؤسسه تحقیقات توسعه اجتماعی ملل متحد در تعریف مفهوم کیفیت ). 40: 1381دهداري، (گیرند رضایت شغلی مورد ارزیابی قرار می
حیط فیزیکـی  مریح واوقات فراغـت، تفداشت،آموزش،بهذیه،مسکن،تغکند که شامل زندگی در مقیاس جهانی، نه بعد اساسی را مطرح می

  ).10: 1980ویلیام، لسلی و دیگران، (باشد آمد میدر، پایداري اجتماعی و)امنیت(مین تأ،)ها ها وتوانمندي خسارت(
از جملـه   هـاي علمـی    چند بعدي و با اهمیت در زنـدگی جوامـع امـروزي، در بسـیاري از رشـته      کیفیت زندگی به عنوان مفهومی 

بررسی رابطه میان گردشگري و کیفیت زندگی جامعـه محلـی مقصـد، موضـوعی اسـت کـه در برخـی از        . گردشگري نفوذ یافته است
  ).2003 ؛ پدرو دیگران، 1988؛ ویلیام و شاو، 1978؛ کوهن، 2004جانت و دیگران، (تحقیقات مورد توجه قرار گرفته است 

هدف از مطالعـه کیفیـت   .شود بندي می اقتصادي، اجتماعی ـ فرهنگی و محیطی طبقه  و عموماَ این رابطه در قالب سه جنبه
زندگی، تأکید بر این موضوع است که یک ناحیه نباید تنهـا از دیـدگاه عینـی و فیزیکـی بررسـی شـود، بلکـه بایـد از دیـدگاه          

  . هاي ذهنی انسانی نیز مورد توجه قرار گیرد واکنش
هاي عینی کیفیـت زنـدگی    اند که توسعه گردشگري اثرات مثبتی بر شاخص به این نتیجه رسیده کروت و هوالند در مطالعات خود

چنـین پردیـو،    هـم ). 58: 2002کـیم،  (ساکنان محلی نظیر سالمتی، تفریح، خدمات و میزان فروش و  کاهش سطح فقر داشته اسـت  
عیت، سـطح درآمـد، آمـوزش، سـالمت، رفـاه و میـزان       هایی عینی نظیر جم کیفیت زندگی مقصد، شاخص  النگ و گاستک، در مطالعۀ

دهد توسعه گردشگري باعث افزایش میزان مهـاجرت جمعیـت، تنـوع شـغلی،      ها نشان می هاي آن یافته. اندازه گرفتند جرم و جنایت را 
جمعیـت، میـزان    هزینه آموزش، بهبود سطح کلی آموزش و میزان تسهیالت مربوط به سالمت در مقصد شده است؛ اما بر توزیع سـنی 

  ).27: 1988النگ و دیگران، (هاي رفاهی و میزان جرم و جنایت  اثري نداشته است  بیکاري، هزینه
هـاي عینـی و ذهنـی،     تواند باعـث بـروز تغییـرات عمیـق در بسـیاري از شـاخص       هاي گردشگري می رشد و توسعه فعالیت

؛ 1999  ؛ پـدرو و دیگـران،  1988ویلیـام و شـاو،   (صـد شـود   هاي کالن اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و محیطی جوامع مق ویژگی
هـاي اصـلی    توانـد زمینـه   اي که مـی  بدین روي، گردشگري به عنوان فعالیت پایۀ بالقوه). 54: 2002؛ کیم، 484: 2000اندرك، 

لـوب، از  نقش گردشـگري در ایجـاد کیفیـت زنـدگی مط    . بهبود سطح کیفیت زندگی ساکنان محلی را فراهم آورد، اهمیت دارد
میلمن (هاي شغلی بیشتر  درآمدهاي مالیاتی روزافزون، فرصت) 213: 1986لیو و وار، (طریق استانداردهاي باالي سطح زندگی 

، درآمد سرانه باال، تنـوع اقتصـادي، ارتقـا و بهبـود سـطح تسـهیالت فراغتـی، ارتقـاي کیفیـت و توسـعه           )191: 1987و پیزام، 
،تبادل فرهنگـی، افـزایش سـطح    )58: 2003؛ چوي، 138: 1994لنک فورد و هوارد، (امعه ها و خدمات عمومی در ج زیرساخت

ایـن  . گیـري اسـت   انـدازه  وماننـد آن، قابـل   ) 195: 1987لیـو و دیگـران،   (هاي مردم و گردشـگران نسـبت بـه یکـدیگر      آگاهی
با وجـود ایـن، توسـعه گردشـگري     . هاي عینی خود نگرش مثبت ساکنان را در زمینه کیفیت زندگی تقویت خواهد کرد شاخص

کنـد و سـبب    ها در جامعۀ مقصد بروز می ممکن است اثرات و پیامدهاي منفی را نیز در پی داشته باشد که معموالً به این شکل
، تهدیـد امنیـت و سـالمت    )53: 2003چـوي،  (تخریب منابع طبیعی و فرهنگـی  : شود کاهش سطح کیفیت زندگی ساکنان می

بنـدان، افـزایش میـزان جـرم، نـزاع و       ایش میزان زباله و آلودگی، ازدحـام و شـلوغی، ترافیـک سـنگین و راه    جامعه از طریق افز
، افـزایش قیمـت   )650: 1993؛ کینـگ و دیگـران،   30: 1994کـول و مـارتین،    ؛ مک53: 2003چوي، (درگیري، ُافت بهداشت 

، زوال فرهنـگ سـنتی و   )54: 2003؛ چـوي،  213: 1986لیـو و ور،  (مستغالت و هزینه مسکن و زمین، افزایش هزینه زنـدگی  
برداري از الگـوي   ، کپی)32: 1982متیسون و وال،   ؛22: 1984؛ تراویس، 432: 1981گمپر، (اعتقادات و باورهاي سنتی میزبان 

: 1987ن، ؛ لیو و دیگـرا 12: 1982متیسون و وال، (مصرف گردشگران و کاهش روابط و انسجام خانوادگی و اخالقیات اجتماعی 
شدن روابط  شدن فرهنگ، تجاري شدن یا کاالیی هاي اجتماعی چون گدایی، قمار، قاچاق، فحشا، تجاري ، گسترش بیماري)213

کـول و   ؛ مک1993؛ ایپ و کرومپتون، 33: 1982؛ متیسون و وال، 55: 2003؛ چوي، 520: 1989تسارتاس، (میزبان و میهمان 
  ).1997؛ تومن، 1992؛ رز، 1994مارتین، 

جانـت و دیگـران،   (در ارتبـاط اسـت   6سطح کیفیت زندگی جامعه محلی با مراحل مختلف مدل چرخـه حیـات گردشـگري   
هاي متعدد چرخه حیات گردشگري، که عمومًا بر ظرفیت تحمل اجتماعی استوارند، اعتقاد بـراین اسـت    در نظریه).243: 2003

شود، ولـی در ادامـه، زمـانی کـه      یفیت زندگی ساکنان مقصد ایجاد میدر طول مراحل اولیه توسعه، تغییرات مثبتی در سطح ک
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ظرفیت تحمل یا سطح تغییرات قابل قبول جامعه به آستانۀ خود برسد، تغییرات منفی ناشـی از توسـعه گردشـگري در جامعـه     
؛ 1980؛ بـاتلر،  165 :1999ریچـارد و دیگـران،   (تدریج کیفیت زندگی ساکنان مقصد تنزل خواهد کـرد   خواهد شد و به  نمایان

توانـد بـا پیامـدهاي     به طور کلی کارکردهاي گردشگري در پیوند با سطح  کیفیت زنـدگی جامعـه محلی،مـی   ). 1992اسمیت، 
اهمیت این موضـوع از آن  . مطلوب و نامطلوب همراه باشد و این امر به شدت بر نحوه نگرش جامعه میزبان تأثیر خواهد گذاشت

ردشگري، همواره بر نقش و اهمیت نگرش جامعه محلی به عنـوان یکـی از ارکـان موفقیـت توسـعه      جهت است که در ادبیات گ
 1981؛ مـورفی،  1996  ؛ هارالمبپلوس و پیـزام، 1994؛ گتز، 1994؛ هال، 1993ایپ و کرومپتون، (گردشگري تأکید شده است 

گذارنـد و   و شکست گردشگري محلی تأثیر مـی  ساکنان، بازیگران مهمی هستند که بر موفقیت). 1985؛ شلدون و وار، 1983و 
اهمیـت نسـبی نگـرش    ). 18: 2003؛ چوي، 610: 1990 ایپ،( شان دربارهاثرات توسعه گردشگري ضروري است  بررسی نگرش

. ساکنان محلی، نسبت به گردشگري در جذابیت کلی نواحی توریستی در مطالعات زیادي مورد تأکید و تأیید قرار گرفته اسـت 
هـا   هاي طبیعی، آب و هـوا و زیرسـاخت   ترین عوامل بعد از زیبایی وع در مطالعات مربوط به منطقه هاوایی، یکی از مهماین موض

  ).194: 1986لیو و وار، (معرفی شد 
  

 محدوده مورد مطالعه. 3
حیه از طرف شـمال  این نا. آباد شهرستان تنکابن است محدوده مورد مطالعه این تحقیق، دهستان کالرآباد واقع در بخش عباس

 36625داراي  1385این دهستان در سـال  . شود به دریاي خزر و از طرف جنوب به پوشش جنگلی و ارتفاعات البرز محدود می
قرارگـرفتن  ).1385مرکز آمار ایران،(نفر جمعیت بوده است   8471خانوار و   2394نقطه روستایی،  18کیلومتر مربع مساحت، 

رود و  آب هاي گردشگري ماننـد کالردشـت، شـهر توریسـتی نمـک      نکابن و چالوس، نزدیکی به مکاندر مرز بین دو شهرستان ت
هـاي   سـکونتگاه . جاده چالوس، امروزه این دهستان را به عنوان یکی از مقاصـد اصـلی گردشـگري داخلـی مطـرح کـرده اسـت       

شناسـی گردشـگري    گونه. ریا استقرار دارندروستایی این ناحیه در سطح جلگه و درحدفاصل ارتفاعات جنگلی و دریا و سواحل د
عمـدتاً  ( هـاي دوم   و خانـه ) فاقد امکانات اقـامتی (است و به دو شکل  عمده گردشگري عبوري » 7گردي طبیعت«در این حوزه 

به طور کلی در ایـن حـوزه   . است  به بعد شکل انبوه به خود گرفته 1375شود که در طی دهه  دیده می) هاي گردشگري شهرك
هـاي دوم از نـوع    عمدتاً در روستاهاي ساحلی و خانه) هاي گردشگري شهرك(هاي دوم از نوع مجتمع  شگران گذري و خانهگرد

روستاهاي این حوزه برحسب میزان و نحوه عرضـه منـابع گردشـگري، بـه طـور      . اند پراکنده، در روستاهاي جنگلی تمرکز یافته
تـر ایـن    تر منابع، تحت تأثیر عمیق به طوري که روستاهاي ساحلی با عرضۀ قوي اند، متفاوتی، از بازارهاي گردشگري متأثر شده

  .اند پدیده قرار گرفته
  

  شناسی روش. 4
عالوه بر این، به منظـور تـدقیق و   . نامه است هاي ذهنی مبتنی بر پرسش روش این تحقیق از نوع پیمایشی با استفاده از شاخص

. لیسـت وضـعیت مـورد بررسـی قرارگرفـت      گویه، از طریق بازدیدهاي میدانی و تهیه چکها، هر متغیر یا  بخشی به تحلیل عمق
. هدف این تحقیق بررسی اثرات و اهمیت گردشگري در بروز تغییرات در سطح کیفیت زندگی جامعه محلی مورد مطالعه اسـت 

  :گویی به دو سؤال اصلی زیر انجام شده است این تحقیق براي پاسخ
 ي بر تغییرات کیفیت زندگی جامعه محلی چیست؟نقش و اثرات گردشگر .1
 اند؟ متغیرهاي مؤثر بر درك و نگرش جامعه محلی به نقش گردشگري در تغییرات کیفیت زندگی کدام .2

سال و سه گروه افراد مطلع محلی، بازاري و خانوارهـاي سـاکن معمـولی، بـه روش      18کل جامعه آماري شامل افراد باالي 
در ایـن تحقیـق ضـریب آلفـاي     . مورد پرسـش قـرار گرفـت   ) روش کوکران(نفر  220ی با حجم نمونه اي نسب گیري طبقه نمونه

  .برآورد شده است 76/0کرونباخ برابر با 
هاي گردشگري در حوزه مورد مطالعه، از سه گویه وابستگی اقتصادي خـانوار بـه    براي درك اهمیت و جایگاه فعالیت
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چنـین   هـم . به گردشگري و اهمیت گردشگري در حوزه، استفاده شده است گردشگري، وابستگی کل حوزه مورد مطالعه
کیفیت زندگی جامعه میزبان با استفاده از شش مؤلفۀ کیفیت سالمت وامنیت، کیفیت مسکن، کیفیت بهداشت، کیفیـت  

قیـق و  براسـاس هـدف تح  . ها، کیفیت اشتغال و درآمد و کیفیت گذران اوقات فراغت مورد بررسی قرار گرفـت  زیرساخت
ها، بسته به نوع داده، مقیاس متغیرهـا و اهـداف مـورد     آوري، تحلیل و استنتاج داده بررسی میدانی اولیه، به منظور جمع

اي و تحلیـل واریـانس    هاي تحلیل آماري نظیر تی نمونـه  ها، روش نظر، از روش آماري توصیفی نظیر میانگین رتبه پاسخ
  .استفاده شده است

  
  هاي مورد بررسی در پژوهش هابعاد و گوی. 1جدول

  

  ابعاد  گویه ها
هاي گردشگري، وابستگی اقتصاد منطقه  وابستگی اقتصادي خانوار به فعالیت

هاي گردشگري، نگرش ذهنی ساکنان به اهمیت  مورد مطالعه به فعالیت
  گردشگري در حوزه

اهمیت و جایگاه گردشگري در 
  حوزه

، مصرف هفتگی میوه و )ماهیگوشت و (مصرف هفتگی مواد پروتئینی 
خانه بهداشت، درمانگاه، (سبزیجات، برخورداري از خدمات درمانی و بهداشتی 

، دسترسی به پاسگاه پلیس در لحظات اضطراري، وجود اتحاد و ...)حمام،
 انسجام، امنیت جانی و مالی، حضور پزشکان متخصص

 امنیت و سالمت

ابعاد 
کیفیت 
 زندگی

سرمایشی، مساحت، طراحی فنی، عدم ساخت در اراضی سیستم گرمایشی و 
داراي شیب، قرار نگرفتن مسکن در محدوده خطر سیالب، احساس آرامش در 

 مسکن، رضایت از استحکام مصالح، میزان رضایت از نور و روشنایی مسکن
 کیفیت مسکن

 آوري و هاي بهداشتی جمع برخورداري از جایگاه دفع زباله، برخورداري از روش
دفع فاضالب، اتالف و آلودگی منابع آب، تخریب و فرسایش خاك، تخریب 

 انداز، دورریز زباله سواحل، تخریب چشم
  بهداشت محیط

راه ارتباطی مناسب، دسترسی به وسایل حمل و نقل مناسب، طی کردن فاصله 
زمانی محدود براي دسترسی به شهر، برخورداري از آب آشامیدنی سالم، 

جایگاه توزیع مواد سوختی، دسترسی به خدمات مالی و اعتباري  برخورداري از
 )الحسنه بانک، وام، صندوق قرض(

  ها کیفیت زیرساخت

رضایت از درآمد، امید به آینده شغلی، رضایت شغلی، داشتن سالمتی جسمانی 
 انداز مناسب براي انجام فعالیت، داشتن پس

  اشتغال و درآمد

وجود امکانات مناسب فرهنگی و هنري  وجود امکانات مناسب ورزشی،
، توان انجام مسافرت ساالنه به همراه خانواده، حضور در  فضاهاي )کتابخانه(

 گاهی، کیفیت سواحل و تأسیسات پالژ براي گذران اوقات فراغت تفرج
 تفریح و تفرج

  
  نقش گردشگري در تغییرات ابعاد کیفیت زندگی دهستان کالرآباد. 1شکل

  
  
  
  
  
  
  
  

 مسکن

 بهداشت

 زیرساخت

 اشتغال و درآمد

 سالمت و امنیت

 اوقات فراغت

  
 کیفیت زندگی

 

رشد 
هاي  فعالیت

 گردشگري



  هاي تحقیق یافته
هاي گردشگري و رشـد آن در محـدوده مـورد     طور که در بخش روش تحقیق ذکر شد، متغیر مستقل این تحقیق، فعالیت همان

به این منظور جایگاه گردشگري در اقتصاد و معیشت جامعه محلی و سطح وابستگی مقصـد و جامعـه محلـی بـه     . مطالعه است
نامه از جامعه نمونه و انجام مصاحبه با نخبگان محلی، تعیـین   هاي ذهنی و پرسش هاي گردشگري، با استفاده از شاخص فعالیت

هـاي گردشـگري و جایگـاه و     د مطلع محلی خواسته شد تا وضـعیت موجـود فعالیـت   به عبارت دیگر، از جامعه نمونه و افرا. شد
. 1: آوري شـد  بنابراین، نظر جامعه نمونـه در مـورد سـه گویـه زیـر جمـع      . شان را بیان کنند اهمیت گردشگري در حوزه زندگی

هـاي   طالعـه بـه فعالیـت   وابسـتگی اقتصـاد حـوزه مـورد م    . 2هـاي گردشـگري   وابستگی اقتصادي خانوارهاي محلی بـه فعالیـت  
هـاي جمـع آوري شـده سـه گویـه       با تلفیق داده. شان ساکنان به سطح توسعه گردشگري در محل زندگی 8نگرش. 3گردشگري

دار اسـت و نشـان    درصـد اطمینـان معنـی    95در سـطح  )9= ارزش تسـت  (در مقایسه با سطح متوسط گویه  10فوق، میانگین 
. یگاه آن در اقتصاد و معیشت محلی از نظر جامعه نمونه آماري مورد تأیید قوي اسـت هاي گردشگري و جا دهد رشد فعالیت می

هاي اجتماعی، شامل افراد مطلع محلـی، کسـبه محلـی و     داري را میان گروه طرفه تفاوت معنی نتایج آزمون تحلیل واریانس یک
آفرینـی و سـهم کلیـدي     در تأییـد نقـش   و ایـن نشـان از توافـق جمعـی     <sig) 0.05(دهد خانوارهاي ساکن معمولی نشان نمی

  .گردشگري در حوزه مورد مطالعه دارد
  

  )اي آزمون تی تک نمونه(اهمیت و جایگاه گردشگري در معیشت ساکنان دهستان کالرآباد .  2جدول
  

  نتیجه آزمون
 

 ها میانگین پاسخ  تعداد  ارزش تست تی مقدار ارزش پی  معرف
رد فرضیه 

 صفر
 اهمیت گردشگري 10 220 9  6.037 0.000

  
هاي کیفیت زندگی در مقصـد مـورد    هاي گردشگري، اثرات معتنابهی بر مؤلفه دهد، رشد فعالیت هاي تحقیق نشان می یافته

هـاي مربـوط بـه متغیـر      معـرف . مطالعه بر جاي گذاشته است که مجموعاً در قالب اثرات مطلوب و نامطلوب قابل بررسی اسـت 
از شـش معـرف کیفیـت زنـدگی شـامل امنیـت و سـالمت، کیفیـت مسـکن، بهداشـت محـیط،            وابسته این تحقیـق، ترکیبـی   

  .ها، اشتغال و سطح درآمد، تفریح و گذران اوقات فراغت است زیرساخت
هـایی چـون مصـرف     اي مهم از کیفیت زندگی، بـا اسـتفاده از گویـه    در این تحقیق، معرف سالمت و امنیت به عنوان مؤلفه

خانـه  (، مصرف هفتگی میوه و سبزیجات، برخورداري از خدمات درمانی و بهداشتی)وشت قرمز و ماهیگ(هفتگی مواد پروتئینی
، حضور نیروي انتظامی، سطح همیاري در مسایل بهداشت و سالمت محـل، میـزان امنیـت جـانی و     ...)بهداشت،درمانگاه، حمام،

ها نشان داد در فصول گردشگري به دلیل افزایش  هیافت. مالی اهالی وحضور پزشکان متخصص در محل مورد بررسی قرار گرفت
یابد و این امر تأثیر مثبتـی در میـزان    تقاضاي گردشگران براي  انواع خدمات و محصوالت محلی، قدرت خرید مردم افزایش می

در . و میزان مصرف هفتگی میوه و سبزیجات بر جاي گذاشته است) مصرف گوشت قرمز و ماهی(مصرف هفتگی مواد پروتئینی 
دار نیست و حتی از نظر ساکنان محل، به دلیل تـردد پـرحجم گردشـگران     مورد سایر متغیرهاي تحقیق،تأثیر گردشگري معنی

ویژه در فصول داراي بیشترین مسافر، گردشگري پیامدهاي نامطلوبی بر سطح امنیت جانی و مالی ساکنان بـه همـراه داشـته     به
ایـن  . داشـته اسـت  ) 18(تر از میانگین مورد انتظار  سطحی پایین) 2/16(مشاهده شده  هاي در این مورد، مجموع میانگین. است

درصد اطمینان نتوانسته به طور مؤثر،در وضعیت متغیرهاي سالمت  95دهد گردشگري در مقصد مذکور در سطح  امر نشان می
این یافته . کند معنادار بین ساکنان را تأیید می طرفه نیز توافق در این زمینه،نتایج آزمون آنواي یک. و بهداشت بهبود ایجاد کند

هـاي سـالمت و    کول، چوي، تومن، متیسون و وال مبنی بر نقش منفی گردشگري در ارتبـاط بـا شـاخص    با نتایج تحقیقات مک
 ).مبانی نظري. ك.ر(سو است امنیت در مقاصد گردشگري، هم
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در ایـن  . ر بسیاري از تحقیقات بر اهمیت آن تأکید شده اسـت هاي کیفیت زندگی است که د درآمد و اشتغال از دیگر مؤلفه
هاي مرتبط با رضایت از سـطح درآمـد،    هاي درآمد و اشتغال ساکنان محلی با استفاده از گویه تحقیق،تأثیر گردشگري بر معرف

مـورد بررسـی قـرار    انـداز کـافی    امید به آینده شغلی، رضایت شغلی، داشتن سالمت جسمانی براي انجام فعالیت و داشتن پـس 
از جمله اولین اثرات مورد انتظار از رشد گردشگري در هر حوزه جغرافیایی، تغییرات مثبت در سطح درآمد سـرانه  . گرفته است

اي و ملی همواره بر اثرات مطلـوب آن بـر    طرفداران گردشگري، در فرآیند توسعه ناحیه. و میزان اشتغال در جامعه میزبان است
هاي گردشگري در حوزه کالرآبـاد   دهد رشد فعالیت نتایج این تحقیق نشان می. غال ناحیۀ مقصد تأکید دارندسطح درآمد و اشت

از نظر جامعه محلی، . تغییرات مثبت و مطلوبی در زمینه سطح درآمد سرانه و میزان اشتغال جامعه محلی به دنبال داشته است
رضایت عمومی از درآمد ساالنه شـده اسـت و در    م، سبب افزایش سطح هاي گردشگري با افزایش درآمد سرانه مرد رشد فعالیت

رسـانی بـه گردشـگران، از     چنین جامعه محلـی در اثـر خـدمت    هم. نتیجه میزان امید به آینده شغلی در جامعه محلی باال است
بـاالتر از سـطح   ) 15.2(شده  هاي مشاهده دربارة معرف مذکور، مجموع میانگین. اند انداز کافی ساالنه ابراز خرسندي داشته پس

هـاي گردشـگري و رشـد آن در زمینـه      دهد تأثیر مطلوب و مثبت فعالیـت  این امر نشان می. ها است میانگین مورد انتظار گویه
نتایج آزمون . دار است درصد اطمینان معنی 95بهبود وضعیت متغیرهاي درآمد و اشتغال جامعه محلی حوزه کالرآباد در سطح 

دهد میان سه گروه جامعه محلی، مبنـی بـر نقـش گردشـگري در زمینـه معـرف مـذکور تفـاوت          نس نیز نشان میتحلیل واریا
فورد، چوي و هوارد، نتیجه مشابهی را در زمینه نقش گردشگري در بهبود سطح اشتغال  تحقیقات النک .داري وجود ندارد معنی

  ).مبانی نظري. ك.ر(و درآمد ساکنان محلی نشان داده است
در تغییرات اقتصادي مقاصـد مـورد توجـه و تأکیـد اسـت، پیامـدهاي        9حالیکه نقش گردشگري به عنوان عامل پیشراندر 

در ایـن  . ویـژه طرفـداران محـیط زیسـت اسـت      ویژه در زمینه بهداشت و کیفیت محیط، مورد انتقاد بسیاري بـه  نامطلوب آن به
ساکنان محلی در مورد متغیرهاي بهداشت و کیفیت محیطـی  تحقیق کارکردهاي نامطلوب گردشگري در سطح کیفیت زندگی 

توجهی گردشگران به حفظ زیبایی و پاکیزگی محیط زندگی  در فصول داراي بیشترین گردشگر، به دلیل بی. مصداق یافته است
حتـی   10ومایـن در حالیاسـت کـه گردشـگران خانـه د     . یابد ساکنان محلی، حجم زباله و مواد زاید رهاشده به شدت افزایش می

اند، هیچ کمکی بـه سـاکنان محلـی     هاي آن شده درزمینه کمک به مدیریت دفع زباله و فاضالب، که خود باعث تشدید آلودگی
در واقـع رفتـار گردشـگران در راسـتاي     . اي است که ساکنان محلی شکایت و آزردگـی بسـیاري از آن دارنـد    این نکته. اند نکرده

ی از محیط، بدون توجه به الزامات و مقتضیات اخالقـی گردشـگري در مقصـد، نـوعی رفتـار      جوی هاي تفریحی و لذت تأمین نیاز
شود که درتضاد با اصول گردشگري پایدار، احتمال تقابل و تنش میان جامعه میزبان و میهمان را افزایش  غیرمسئوالنه تلقی می

عالیـت گردشـگران خانـه دوم و متعاقـب     تـأثیر گردشـگري بـر کیفیـت محـیط مقصـد مـذکور، عمـدتًا تحـت تأثیرف         . دهد می
هـاي سـنگین و تخریـب     ویژه حریم دریا، بارگذاري سازه اندازي به حریم منابع طبیعی به دست. بازي زمین و ویال است آن،بورس

سواحل و ساخت و ساز در حریم منابع آب و آلودگی آن، تغییر مورفولـوژي زمـین و تخریـب خـاك بـه منظـور احـداث ویـال،         
اندازهاي بکـر طبیعـی را در پـی داشـته      تغییرات کاربري اراضی زراعی و باغات به ویال، درنهایت نه تنها تخریب چشمچنین  هم

مجمـوع  . کردن سواحل، میزان دسترسی مردم، حتی جامعه محلـی را بـه سـواحل محـدود کـرده اسـت       است، بلکه با خصوصی
براسـاس نتیجـه   . اسـت ) 21(هـا   تر از متوسط مورد انتظار گویه ین، بسیار پای10.8هاي تحقیق در سطح  میانگین حاصل از گویه

هـاي   دهد وضعیت معرف بهداشت و کیفیت محیطی در حوزه کالرآبـاد، در اثـر فعالیـت    آزمون تی استیودنت، این امر نشان می
عـه محلـی را   طرفه نیز توافق جمعـی جام  خروجی آنواي یک. درصد اطمینان در وضعیت نامطلوبی است 95گردشگري درسطح 

سو با ایـن نتیجـه،    هم .دهد درباره پیامدهاي نامطلوب گردشگري در وضعیت معرف بهداشت و کیفیت محیطی مقصد نشان می
بـاتلر،  (انـد   هاي تحقیقی متعدد، پیامدهاي زیست محیطی نامطلوب گردشـگري را تأییـد کـرده    ها و گزارش یافته 1980از دهه 
هـاي بصـري مقصـد و تخریـب      زدن زیبـایی  هاي دوم، با بـرهم  ویژه خانه وسعه گردشگري بهوال و اسمیت معتقدند ت). 5: 1980

در بررسی خـود بـا عنـوان    ) 243: 2007(هیلتونن . کند ناپذیر وارد می هاي جبران پوشش گیاهی، به فضاهاي جغرافیایی آسیب

                                                             
9. Driving force 
10. Second home 



ي در تغییر شدید کاربري زمین و آلـودگی  به اثرات منفی گردشگر» هاي دوم در فنالند اثرات محیطی توسعه گردشگري خانه«
  .آب دریاچه و تغییر منظر و کاهش کیفیت محیط زندگی مقصد اشاره کرده است

در کنار اثرات نامطلوب، از نظر جامعه محلی، گردشگري در حوزه کالرآباد تا حد زیـادي در توسـعه یـا دسـت کـم، بهبـود       
هاي ارتباطی، توسعه و بهبود حمل و نقـل   سعه و بهبود وضع شبکه راهتو. وضعیت و کیفیت خدمات زیرساختی مؤثر بوده است

هـاي متعـدد توزیـع مـواد      گیري جایگـاه  عمومی، ارتقاي کیفیت و کمیت شبکه آب آشامیدنی سالم در روستاهاي حوزه و شکل
یت زندگی ساکنان سوختی در سطح حوزه مورد مطالعه، از جمله اثرات مطلوب گردشگري بوده است که درنهایت بر سطح کیف

احـداث  . گیـرد  درباره معرف مسکن نیز اثرات گردشگري عمدتاً در دسته اثرات مطلوب قـرار مـی  . محلی نیز تأثیر گذاشته است
گیـري   شـکل . هاي فنی و مهندسی صورت گرفته اسـت  گیري از طراحی هاي دوم با استفاده از مصالح مقاوم و جدید و بهره خانه

حوزه، باعث افزایش خدمات فنی و مهندسی و مصالح و تجهیزات ساختمانی در سـطح حـوزه شـده    چنین تقاضاهایی در سطح 
است و این امر از نظر جامعه محلی تا حد زیادي در ارتقاي کیفیت طراحی و ساخت مسکن روستایی، کاهش خطـر در سـاخت   

دشگري بر کیفیـت مسـکن سـطح حـوزه     دربابتأثیرگذاري گر. مساکن و رضایت از فضاي طراحی شده مسکونی مؤثر بوده است
از این رو، نقش گردشگري . فراتر است) 21(از سطح میانگین مورد انتظار) 26.78(هاي مربوط  مذکور، میانگین گویه) روستایی(

  .دار است درصد اطمینان معنی 95در ارتقاي نسبی کیفیت مسکن روستایی حوزه در سطح 
ایـن امـر   . فضاهاي تفریحی و گذران اوقات فراغت در مقصد را به دنبـال دارد هاي گردشگري، بهبود خدمات و  رشد فعالیت

هـاي تحقیـق    یافته. ضمن تأمین تقاضاي گردشگران، بر کیفیت و الگوي گذران اوقات فراغت ساکنان محلی نیز تأثیرگذار است
این امـر  . اند گري نیز گسترش یافتهزمان با رشد تقاضاي گردشگري در حوزه کالرآباد، فضاها و خدمات گردش دهد، هم نشان می

به طوري کـه در حـال حاضـر، مـردم محلـی بیشـتر از       . هاي گذران اوقات فراغت ساکنان محلی شده است باعث بهبود شاخص
تأسیسات و خـدمات تفریحـی   . بیشتر شده است کنند و تمایل افراد به تفریح و سرگرمی  فضاهاي تفریحی و فراغتی استفاده می

تمایل و توان انجـام سـفرهاي تفریحـی در جامعـه محلـی      . اند ر سواحل و پالژهاي حوزه کالرآباد گسترش یافتهو گردشگري د
در مقصـد تحـت تـأثیر افـزایش تقاضـاي       افزایش یافته است و به طور کلی وضـعیت و کیفیـت خـدمات تفریحـی و سـرگرمی      

از میـانگین  ) 16.3(به معرف تفریح و گـذران اوقـات فراغـت    هاي مربوط در این باب، میانگین گویه. گردشگران، ارتقا یافته است
درصـد   95اي، گردشـگري در حـوزه کالرآبـاد در سـطح      نمونـه  باالتر است و براساس آزمون تی استیودنت تک)15(مورد انتظار

  ).3جدول(هاي تفریحی و گذران اوقات فراغت جامعه محلی تأثیر مثبت داشته است اطمینان بر کیفیت فعالیت
  

  )اي آزمون تی نمونه(هاي کیفیت زندگی دهستان کالرآباد  نگرش مردم به نقش گردشگري در تغییر وضعیت معرف. 3جدول

  نتیجه آزمون
 

 ها میانگین پاسخ تعداد ارزش تست مقدار تی ارزش پی  نقش گردشگري در بهبود
 امنیت و سالمت  16.2 220 18 4.567 05.>  تأیید فرضیه صفر

 کیفیت مسکن 26.78 220 21 19.090 05.> فرضیه صفررد

  بهداشت محیط 10.89 220 21 -37.002 05.> تأیید فرضیه صفر

  ها کیفیت زیرساخت  23.7 220 21 12.186 05.> فرضیه صفررد

  اشتغال و درآمد 15.2 220 15 -0.487 05.> رد فرضیه صفر
 تفریح و تفرج 16.3 220 15 4.989 05.> فرضیه صفررد

  

  هاي کیفیت زندگی متغیرهاي مؤثر بر نگرش جامعه محلی به تأثیر گردشگري بر معرف
هاي کیفیت زندگی داشته  تر نحوه نگرش جامعه محلی بهتأثیري که گردشگري بر تغییرات سطح معرف به منظور بررسی عمیق

هـا   یافتـه ). 4جـدول (و تحلیل قرارگرفتکننده بر نگرش جامعه نمونه محلی مورد تجزیه  است، تأثیر احتمالی متغیرهاي تعدیل
، منشـأ  )سواد، زیر دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و باالتر بی(نشان داد متغیرهایی چون گروه سنی، سطح تحصیالت 

و سابقه سکونت در محل، تأثیري در نحوه نگرش ساکنان به تأثیر گردشگري بـر کیفیـت زنـدگی    ) بومی، غیر بومی(جغرافیایی 



در عـین  . داري نداشـتند  هاي متغیرهاي فوق با یکـدیگر تفـاوت معنـی    به طوري که اعضاي هریک از زیرمجموعه. صد ندارندمق
اما نگرش هـردو  . داراست معنی 03/0، تفاوت در سطح4.12و مردان  3.01حال، براساس متغیر جنس، بین زنان با میانگین امتیاز 

دار اسـت و   معنـی  05/0تفاوت در سـطح  ) دار، بیکار دولتی، محصل و دانشجو، خانهآزاد، (براساس متغیر شغل. گروه مثبت است
میان دو قشر شاغل دولتی با شاغالن آزادتفاوت مشاهده شده اسـت، بـه طـوري کـه شـاغالن بخـش آزاد، بـا میـانگین امتیـاز          

کیفیـت زنـدگی حـوزه کالرآبـاد      ، نقـش گردشـگري را در تغییـرات   3.14نسبت به قشرکارمندان دولتی با میانگین امتیاز 4.26
شـان   دهد، بین دو قشر از افرادي که شغل ها نشان می درباره متغیر وابستگی شغلی فرد به گردشگري، یافته. اند تر دانسته پررنگ

داري وجـود   شان به گردشگري وابسته نیست، تفـاوت معنـی   دانستند و کسانی که معتقد بودند شغل را به گردشگري وابسته می
، 3.02نسبت به شاغالن غیر وابسته با میـانگین امتیـاز    4.34به طوري که شاغالن وابسته به گردشگري، با میانگین امتیاز . دارد

  . حمایت بیشتري از نقش و اهمیت گردشگري در بهبود کیفیت زندگی مقصد نشان دادند
  

هاي گردشگري در تغییرات کیفیت زندگی حوزه،  ش فعالیتمتغیرهاي احتمالی مؤثر بر نحوه نگرش جامعه محلی کالرآباد به نق. 4جدول 
1389  

  

  نتیجه  نوع آزمون و خروجی  متغیر وابسته  متغیر مستقل

  گروه سنی
نگرش به نقش گردشگري در 
  تغییرات کیفیت زندگی حوزه

آنواي یکطرفه، آزمون 
  66/0=، معناداري11توکی

  دار با توجه به سن فقدان تفاوت معنی

  جنس
گردشگري در نگرش به نقش 

 تغییرات کیفیت زندگی
آزمون تی مستقل، 

  03/0=معناداري
و  3.0دار بین زنان وجود تفاوت معنی
  4.12مردان

  تحصیالت
نگرش به نقش گردشگري در 
  تغییرات کیفیت زندگی حوزه

  آنواي یکطرفه، آزمون توکی،
 54/0= معناداري

دار با توجه به  فقدان تفاوت معنی
  سطح تحصیالت

  شغل
به نقش گردشگري در  نگرش

 تغییرات کیفیت زندگی حوزه
آنواي یکطرفه، آزمون توکی، 

  05/0=معناداري

دار بین دو قشر  وجود تفاوت معنی
شاغل دولتی با شاغالن آزاد 

  004/0=معناداري

  منشأ جغرافیایی
نگرش به نقش گردشگري در 
 تغییرات کیفیت زندگی حوزه

آزمون تی مستقل، 
  340/0=معناداري

  دار تفاوت معنی فقدان

سابقه سکونت در 
  حوزه

نگرش به نقش گردشگري در 
 تغییرات کیفیت زندگی حوزه

آنواي یکطرفه، آزمون توکی، 
  12/0=معناداري

  دار فقدان تفاوت معنی

وابستگی شغلی به 
  گردشگري

نگرش به نقش گردشگري در 
 تغییرات کیفیت زندگی حوزه

آنواي یکطرفه، آزمون توکی، 
  008/0=معناداري

دار بین دو قشري  وجود تفاوت معنی
شان را به گردشگري وابسته  که شغل

شان به  دانستند و کسانی که شغل می
. گردشگري وابسته نیست

  008.=معناداري

  
  گیري بحث و نتیجه

از ) ایـن تحقیـق  (هـاي منتخـب    ترین نتیجه این تحقیق این است که گردشگري در حوزه مورد مطالعه در بروز تغییرات در مؤلفه اصلی
هـاي   هاي کیفیـت زنـدگی براسـاس شـاخص     جا که تغییر وضعیت مؤلفه از آن. سطح کیفیت زندگی جامعه محلی تأثیرگذار بوده است

لیست محققان تدقیق شده اسـت، نتـایج    و نگرش جامعه محلی تحلیل شده و براساس مشاهدات عینی و چک 12ذهنی مبتنی بر درك
دهد در میزان درك و نوع نگرش جامعه میزبان به کارکرد و اهمیت گردشگري در بـروز تغییـرات    نشان می نتایج. آن قابل اعتماد است

به طوري که مـردان بـیش   . کیفیت زندگی مقصد، متغیرهایی چون جنس، شغل و وابستگی شغلی و درآمدي به گردشگري مؤثر است
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هـاي شـغلی    ستگان شغلی به خدمات گردشگري بیش از سایر گـروه از زنان، شاغالن بخش خصوصی و آزاد بیش از کارکنان دولت، واب
دهـد   سـایر نتـایج تحقیـق نشـان مـی     . بر اهمیت و جایگاه گردشگري در بروز تغییرات و البته بهبود کیفیت زندگی مقصد تأکید دارند

حـریم منـابع طبیعـی و    انـدازي بـه    تخریـب و دسـت  . نقش گردشگري در کیفیت زندگی میزبان اساساً مطلوب و مثبـت نبـوده اسـت   
هـاي امنیـت و سـالمت و بـه طـور       اندازهاي بکر، افزایش میزان زباله و مواد زاید در محیط زندگی میزبان، کاهش سطح شـاخص  چشم

. هاي گردشگري در جامعه محلی مـورد مطالعـه اسـت    کلی کاهش کیفیت محیطی و سالمت و امنیت از جمله پیامدهاي رشد فعالیت
هـاي   اي که عالوه بر تحریک وضعیت، تخریب منابع و دارایی گونه رشد و توسعه پایدار،اطالق عامل پیشران به این در ادبیات گردشگري

بـر ایـن اسـاس،    . شود جامعه را در پی داشته باشد، اشتباه است واین نوع توسعه، عامل محرك در فرآیند تغییر و تحول جامعه تلقی می
هاي حسـاس   یرات محرك و مطلوب در تغییرات کیفیت زندگی جامعه محلی، در رابطه با مؤلفهدر حوزه مذکور، گردشگري در کنار تأث

هـاي محیطـی و اجتمـاعی     کیفیت زندگی جامعه محلی، رفتاري مخرب داشته است و این تضاد و ادامۀ روند آن با تأثیرگذاري بر بنیان
از ایـن رو، پایـه   . هایی مواجه بود یق در فرآیند تدوین با محدودیتاین تحق. مقصد، مسیري پایدار براي توسعه جامعه محلی نخواهد بود

لیسـت، عمـق و عینیـت     هاي ذهنی که محققان سعی کردند از طریق بازدیدهاي میدانی و تهیه چـک  ها مبتنی است بر شاخص تحلیل
چنـین بـا    هـم . موضوع را پیگیري کنندهاي عینی این  شود با استناد به شاخص به سایر محققان پیشنهاد می. ها ببخشند بیشتري به آن

هـاي ارزیـابی    هاي زمانی، تغییرات کیفیت زندگی در مقصد را پایش کنند یا آن را در قالب مدل  استفاده از مدل تحلیلی مبتنی بر دوره
زندگی به محققـان  هاي کیفیت  ها و مؤلفه چنین پرداختن به سایر شاخص هم. پایداري، به موضوع توسعه پایدار گردشگري پیوند دهند

  .شود پیشنهاد می
دهـد،   لیست، نشـان مـی   هاي ذهنی و بازدیدهاي میدانی محققان با استفاده از ابزار چک نتایج این تحقیق مبتنی بر شاخص

هاي کیفیت زندگی ساکنان محلی دهستان کالرآبـاد پررنـگ بـوده     هاي بخش گردشگري در تغییرات برخی مؤلفه نقش فعالیت
هاي کیفیت امنیت وسـالمت، کیفیـت    تحقیق، نقش گردشگري در کیفیت زندگی ساکنان مقصد براساس شاخصدر این . است

نتـایج  . ها، وضعیت اشتغال و درآمد و کیفیت تفریح و تفرج مورد بررسی قرار گرفـت  مسکن، بهداشت محیط، کیفیت زیرساخت
هـاي سـالمت و امنیـت،     به طوري که در معـرف . تحاکی از اثرات متفاوت گردشگري بر سطح کیفیت زندگی جامعه محلی اس

بـرداري   این موضوع به دلیل رفتار مخرب و غیرمسئوالنه گردشگران، در شیوه بهره. نقش گردشگري نامطلوب ارزیابی شده است
 در این مـورد، جامعـه محلـی معتقدنـد،    . از منابع و فضاهاي طبیعی، در مورد معرف کیفیت و بهداشت محیطی نیز صادق است

گردشگري درحوزه مذکور، افزایش دورریز زباله و مواد زاید در محیط، اتالف وآلـودگی منـابع آب، تخریـب و فرسـایش خـاك،      
در عـین حـال،   . اندازهاي بکر طبیعی را در پی داشته است اندازي به حریم منابع طبیعی و تخریب چشم تخریب سواحل و دست

شـود، بلکـه رشـد     تحقیق، فقـط در اثـرات منفـی و نـامطلوب خالصـه نمـی       اثرات گردشگري بر سطح کیفیت زندگی در حوزه
به . هاي شغلی و تغییرات مثبت درآمد سرانه اهالی نیز شده است ساز رشد فرصت هاي گردشگري در مقصد مذکور زمینه فعالیت

کـافی در میـان اهـالی حـوزه     انداز  هایی چون میزان رضایت از درآمد، امید به آینده شغلی و پس طوري که بهبود وضعیت گویه
هاي ارتباطی، گسترش  هایی چون توسعه راه گردشگري از بعد کیفیت خدمات زیرساختی نیز باعث بهبود شاخص. مشهود است

در بعـد کیفیـت   . خدمات حمل و نقل عمومی، توسعه شبکه آب آشامیدنی سالم و استقرارجایگاه توزیع مواد سوختی شده است
کاهش خطر در طراحی و ساخت مسکن و رضایت از فضاي مسکونی، تا حـد زیـادي نتیجـۀ گسـترش     مسکن، ارتقاي کیفیت و 

ایـن موضـوع درمـورد    . هاي دوم درحوزه کالرآباد است خدمات فنی، مهندسی و اجرایی در پاسخ به تقاضاي ساخت و ساز خانه
هـاي تفریحـی و    جامعـه محلـی بـه فعالیـت    کیفیت فضاها وخدمات تفریحی و گذران اوقات فراغت در حوزه و تأثیر بر تمایـل  

سایر نتایج این تحقیـق نشـان داد نگـرش و درك جامعـه محلـی دربـاره نقـش        . یابی آن در زندگی آنان نیز صادق است اهمیت
شان تحت تأثیر متغیرهایی چون گروه سنی، تحصیالت، منشأ جغرافیـایی و سـابقه    گردشگري در تغییرات کیفیت زندگی حوزه

ندارد، اما در زمینه نگـرش جامعـه محلـی بـه اهمیـت گردشـگري در تغییـرات کیفیـت زنـدگی سـاکنان بـومی،            سکونت قرار 
متغیرهایی  چون جنس، نوع شغل، میزان وابستگی فعالیت افراد به گردشگري و نگرش آنان به توسعه آینده حوزه، تحت تـأثیر  

  .شود داري میان افراد مشاهده می گردشگري تفاوت معنی
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