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 دهیچك
های متنوع و نیز توانایی باال در ایجاد ارتباط با گردشگری، با توجه به کارکرد

های اقتصادی، توسعه اجتماعی اقتصادی و تغییر سبب  ننبدگی   سایر بخش
مناطق روستایی مطرح شده است. هدف ان پبووهش حاربر ارنیبابی اتبرا      

ی بخبش  های هدف گردشگرتوسعه گردشگری در تغییر سب  نندگی روستا
هدف کباربردی و   المو  شرقی شهرستان قزوین است. تحقیق حارر ان نوع

هبای  هبا ان روش تحلیلی اسبت و ببرای گبردآوری داده    -روش آن توصیفی
ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق پبن  روسبتای   کتابخانه

هدف گردشگری بخش المبو  شبرقی شهرسبتان قبزوین اسبت. براسبا        
خانوار  871هاهای ساکن در این روستا، مجموع خانوار5311سال سرشماری 

است کبه ببا اسبتفاده ان فرمبول کبوکران تعبداد نمونبه النم ببرای ت میب           
روایبی پرسشبنامه ان دیبدگاه متخصصبان      ونمونه محاسببه   168پرسشنامه 
 0/86آلفبای کرونببا    آنمبون  ها ان طریق پایایی متغیر ه است.بررسی شد

هبای  هبا آنمبون  . برای تجزیه و تحلی  کمبی داده آمده است به دست درصد
تحلی  واریانس یب  طرفبه بهبره     ای، رگرسیون، وت  نمونهt آماری نظیر 

دهد که توسعه گردشگری تبثتیر مببتبی در   گرفته شده است. نتای  نشان می
 731/0مدل برانش رگرسیونی، رریب تعیبین براببر    تغییرسب  نندگی دارد.

ن دهنده رابطه مببت گردشگری بر تغییر سبب  ننبدگی اسبت.    بوده که نشا
دهبد روسبتاهای   نشبان مبی   نتای  حاصب  ان تحلیب  واریبانس یب  طرفبه     

( بیشترین تثتیر و 8778/3(،نراباد ) با میانگین 1111/3مسعودآباد)با میانگین 
 ( کمترین تثتیر ان توسعه گردشگری دارد6358/1روستای اندج)با میانگین

های هبدف  گردشگری روستایی، سب  نندگی، روستا :لیدیكهای  واژه

 .گردشگری، شهرستان قزوین

 

Abstract 

Tourism has been renowned for its diverse functions, 

high ability to connect with other sectors of the 

economy, socio-economic development and changing 

lifestyle of rural areas. The purpose of the present study 

is to evaluate the effects of tourism development on 

changing the lifestyle of tourism target villages in 

eastern Alamut district of Qazvin county. According to 

the Census of Population and Housing in 2016, the total 

number of households in these villages is 879. Using 

Cochran formula, the number of samples needed to 

complete the questionnaire was 268. The validity of the 

questionnaire was evaluated by experts. The reliability 

of the variables was calculated as 0.86% by Cronbach's 

alpha. Statistical tests such as one-sample t-test, 

regression, and one-way analysis of variance were used 

to analyze the data. The results show that tourism 

development has a positive impact on lifestyle change. 

According to the regression fitting model, the coefficient 

of determination was 0.739 indicating a positive 

relationship between tourism and lifestyle change. The 

results of one-way analysis of variance showed that two 

villages namely: Masudabad (with a mean of 3.5599) 

and Zarabad (with a mean of 3.4778) had received the 

most impact and Andaj (with a mean of 2.6314) had 

received the least impact of tourism development. 

 

Keywords: Rural Tourism, Lifestyle, Tourism 

Destination Villages, Qazvin County. 
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 مقدمه

شناسبی  در روانآن شب   نبوین    به« سب  نندگی» عبار  
 .میالدی ابداع شد 5111در سال « آلفرد آدلر» اولین بار توسط

سب  نندگی ی ی ان موروعاتی که اهمیت نیادی یافته، چرا 
های مهب  ننبدگی   که سب  نندگی افراد در بسیاری ان نمینه

یباری حصبار و   ؛ 50: 5315گباارد )آقاجبانی بیگبی،   تثتیر مبی 

 دربرگیرنبده  تنهبا  نبه  یننبدگ  سبب   .(73: 5311هم باران، 

 Suliburska etشود.)می نندگی ان مطلوب فردی الگوهای

al,2012:137 )کبه  هاییروش و عادا  تمام شام  بل ه 

 ها آن با عمالً یا کرده، خو ها آن به گروه ی  اعضای یا فرد
سب   .(183: 5388)انکیا و رودبارکی، شود، میدارد کار و سر

ر طول ننبدگی انتخباب کبرده و    نندگی روشی است که فرد د
شود که در واقع، متثتر ان نیر بنای آن درخانواده پی ریزی می

فرهنگ، نواد، ماهب، ورعیت اقتصادی و اجتماعی، اعتقادا  
در ادبیبا    (.Phipps et al,2003:23)باشبد  و باور مبی 

جامعه شناسی ان مفهوم سب  ننبدگی دو برداشبت و مفهبوم    
کبه سبب     5110ربوط ببه دهبه ی   سانی وجود دارد. ی ی م

نندگی، معرف ترو  و موقعیبت اجتمباعی افبراد و بالببا ببه      
ی اجتماعی به کار رفتبه اسبت  و   عنوان شاخص تعیین طبقه

به عنبوان شب   اجتمباعی نبوینی کبه تنهبا در مبتن        سپس 
 یاببد تغییرا  مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف گرایی معنبا مبی  

 (.Walmsley; 2012:66 .71:5311)حیبدری سبباربان،  
کاربرد مفهوم سب  نندگی مطبابق ببا تحبوال  فرهنگبی و     
اجتماعی تغییر کرده است. تا پیش ان جنگ جهانی دوم مفهوم 
سب  نندگی چندان اهمیتی نداشت و اصبوال ببا ایبن نبام ان   

هبای شد. پس ان جنگ جهانی دوم با گسترش پایهآن یاد نمی
دن ام ان عملی تولیبد و  اجتمباعی دولبت رفاه و به وجود آور

د که شهای فرهنگبی سبب مصرف انبوه کاالها، به ویوه کاال
) انکیببا و هببای ننببدگی تنببوع بسببیار ببباالیی بیابنببد  شببیوه

 ننبدگی ببا   سبب   (.61:5381؛ فارلی،181:5388رودبارکی،

 هایانگیزه و مصرف هویت، مدرنیته، به مربوط مباحث طرح

 جهت مناسبی بستر ن،شناسا سوی جامعه ان کنندگان مصرف

اسبت )فارب  و    هشبد  فبراه   نمینبه  ایبن  در مطالعبا   رشد
 را افبراد  ترجیحبا   ننبدگی  سبب   (.556:5315رمضانی فر،

 مطالعبه،  فراببت،  اوقبا   گباران  نحبو   در و دهدنشان می

 مدیریت تغایه، پوشاک، لبا  و مسافر ، تفریح، استراحت،

 شببودمببی نمایببان مببردم معمبباری بببدن، سببب  
urdreu,1984:84).)   گیری، تغییر، ت ام  و بنابراین ش

نهایت تببا  سبب  ننبدگی در سبطوح مختلبی فبردی و       در
و  ونبتر شرایط ساختاری و کارکردی محیط پیرامثاجتماعی مت

 Panyik & et) .استها ااریبتیرگثبها و تریبایبپربتیثبت

al, 2011: 1353)     دهنبده نحبوه   نشبان  یننبدگ سبب
 ,Fuller & Matzler) رفتبار آنهبا اسبت   مردم و  ینندگ

سب  نندگی رفتاری اسبت   5به عقیده گیدنز .(117 :2008
کنبد. ان  در نندگی رونمره که هر فرد را ان دیگری متمایز مبی 

های رونانه مربوط بوده ای دیگر، سب  نندگی به فعالیتناویه
پیبروی ان مبد و محبیط و     های پوشیدن، خبوردن، و به عاد 
میشود.)گیدنز به نق  رو شدن با دیگران اطالقروبه توجه برای

بر این اسا ، سب  نندگی مفهبومی   (.:5313106ان کفاشی،

است که در فرهنگ سبنتی کباربردی نبدارد و بایبد آن را در     
ارتباط با مدرنیته مورد بررسی قرار داد. مدرنیته ان طریق خلق 

 ،)قببادری دنببکهببای مواجببه مببیتنببوع، فببرد را بببا انتخبباب 
سببب   1وبوردیبب(. 556: 5311؛فاربب  و هم بباران،51:5381

داند کبه ان ووق و سبابقه   مندی میهای نظامنندگی را فعالیت
شوند و بیشتر جنبه عینی و خبارجی دارنبد و در   فرد ناشی می

بخشند و میبان اقشبار   عین حال، به صور  نمادین هویت می
 ،ه عببارتی کنند. معنا و یبا بب  مختلی اجتماعی تمایز ایجاد می

هبا  های آن در نظام تضادها، ان موقعیتهای این فعالیتارنش
-Bourdieu, 1984: 173شبود ) هبا اخبا مبی   و ارتبباط 

را « سبب  ننبدگی  » 5185در سبال   3تعبیر نیمب   به .(176
های بنیادی و یبا  تجس  تالش انسان است برای یافتن ارنش

شناساندن اش و به تعبیری فردیت برتر خود در فرهنگ عینی
نیز در تعریفی  8(. آرو و ونزل38:5385آن به دیگران. )هندری،

-ها، عادا  نگرشان سب  نندگی، آن را الگوی تابتی ان رفتار

ها قلمداد دانند که ویوگی و خصوصیت گروهها میها و ارنش
و هم ارانش نیبز   1پارن  .(Leo et al,1998:32شود.)می

سب  نندگی بیان برداشت در تعریی سب  نندگی معتقدندکه 
هبا و  انبد کبه در انتخباب   هبای فبردی  فرد ان خویش و ارنش

های یابند. همچنین سب رفتارهای مصرفی افراد انع ا  می
هبا،  اند که با فعالیتهایهای واقعی رفتارنندگی مظهر یا الگو

 ,Parnell) «شببوندعالیببق و مصببرف کننببده متبلببور مببی

مطرح سب  ننبدگی اسبت    ، ان مفسران6چنی .(54 :2006

                                                      
1. Giddens 
2. Bourdieu. 
3. Simmel 
4. Areow and winzl 
5. Parnell 
6. Cney 
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اتری مستق  در خصوص ررور  مطالعا   5116که در سال 
منبد  سب  نندگی منتشر نمود. وی سب  ننبدگی را راه الگبو  

-هایی که مردم را ان ی دیگر متمایز مبی الگو .داندمصرف می

گیری سب  نندگی سه نوع نظریبه   ساند. وی در تبیین ش  
هبایی کبه   نظریبه  -5دهبد:  در باب فرهنگ مصرف ارائه مبی 

-ب نظریه1دانند. داری می ی سرمایهمصرف را ان وجوه توسعه

مصبرف و   ۀشناختی بیشتری ببه رابطب   هایی که توجّه جامعه
هبای مختلبی   روش -3. های تعیین پایگاه دارنبد و روش الکا

هبا یبا تمبایز    ا که مردم برای آفریبدن پیونبد  هالاستفاده ان کا
-580: 5310)خادمیبان،  گیرنبد یها را در پیش ماجتماعی آن

هبا و  پردانان به نقش ساختارچنی نیز مانند دیگر نظریه(. 585
د. گیری سب  نندگی اشباره دار  ای اجتماعی در ش  هنمینه

گیری سب  نندگی  ی ش  ی منسجمی دربارهبوردیو نظریه
 ، اولبین نظریبه  5وبلبن (. 81:5381)فاربلی، ارائه کرده اسبت.  

ص سب  نندگی را به عنبوان عامب  و   پردانی است که شاخ
ی اجتماعی خاص وسیله خود را به طبقه هشاخصی که افراد ب

، اعتببار و آبرومنبدی را در   1وبلن همانند وبر. کنند متص  می
)فار  و  داندکنار ترو  عاملی مؤتر در سب  نندگی افراد می

جوامع محلبی و روسبتایی مبا نیبز     (. 557: 5310رمضانی پور،
انبد؛ ببه     آن قرار گرفتبه الت تثتیر مدرنیته و تحوامرونه تح

هبای  ها ان نظر ام انبا  و الگبو  ای که بسیاری ان روستا گونه
مصرفی با شهرها تفاو  چندانی ندارند و این امر تحت تبثتیر  

ی ی این عوامب  کبه در دهبه    ان جمله عوام  مختلفی است.
آورد  ی روستایی به وجبود    اساسی را در جامعهالاخیر، تحو

هبا   گردشگری است. امرونه گردشگری، ان مهمترین صبنعت 
شود و ببه عنبوان فعالیبت    ی جوامع محسوب میبرای توسعه

ی جهبانی   پدیبده  به عنبوان که اخیراً  یاجتماعی نسبتاً جدید
ترین صبنایع در اقتصباد   ترین و پرمنفعتبزرگبه پدیدار شده 

,UNWTO, :2013 ;2 ) اسببت جهببان تبببدی  شببده

Horner &  342; :2016 et al, and Uysal

Swarbrooke et al, 2016: 678 .)   گردشبگری ببه
عنوان بستری جهت ایجاد تغییرا  اجتمباعی و اقتصبادی در   

 رودهببای در حببال توسببعه بببه شببمار مببی بسببیاری ان کشببور
(WTO,2009:14بسیاری ان کشور .)درآمد ان این ی ک ها

اده بهنگبی استفب  صنعت برای توسعه اقتصادی، اجتمباعی، فر 

 فعالیتی گردشگری .(Page et al,2017: 256) کنندمی

تبثتیرا  اجتمباعی و    تبثتیرا  اقتصبادی   که عبالوه ببر   است
سیاهچوش دارد )نیربنایی و نیست محیطی بسیاری  -کالبدی

                                                      
1. Weblen 
2. Weber 

و باعث تغییر درسب  ننبدگی   (15: 5315و حیدری نرگوش، 
 .(Gros s et al, 2006: 697شود )ساکنین روستایی می

ای بر این باورند که گردشگری، سیست  ننبدگی  3اکنر و راس 
پویبا در نظبر گرفبت.     یعنبوان نهباد   است که باید آن را ببه 

ی گسبترش گردشبگری   بنابراین، این تغییرا  کبه در نتیجبه  
در  یو قابب  تبوجه   متفاو  اتبرا  توانبدیمب ،شودایجاد می

 تواننبد یا  مب اتبر  نیب بر جای بگباارد. ا  ریپاگردشگر ۀمنطق
باشند.  یطیمح ستیو ن یاسیاقتصادی، س ،یفرهنگ ،یاجتماع

 هبای تیب فعال یگسبتردگ  نیو همچنب  یدگیب چیبا توجبه ببه پ  
ۀ وسببت یابعباد ببه هبب  پ  بزیان آن ن یگردشگری اترا  ناشب

اتبرا  گردشبگری ببه آنهبا      ۀدر مطالع دیدارند که با ارییبس
و  وهیدر شب   یتقببه طبور مسب    یاترا  به نوع نیتوجه شود، ا

) قنببری و   اببد ییانع با  مب   زببان یم ۀجامعب سب  ننبدگی  
 .5( ش   570: 5311آدمی،
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ترین اش ال گردشگری روستایی امرونه ی ی ان مردمی

شود که به عنوان ی  منبع درآمبد و  گردشگری محسوب می
آتباری   یاشتغال برای ساکنین روستا اسبت کبه در برگیرنبده   

مببت و منفبی و تغییبرا  اجتمباعی و فرهنگبی بسبیاری در      
 ،نیبنبابرا (. 80: 5311)سرور و محمودیان،  جامعه روستا است

باعبث ببرون    توانبد یمب ی گردشبگر  یهاتیفعال ۀرشد و توسع
 یو وهنب  ینب یع یهبا ان شباخص  یاریدر بسب  قیعم را ییتغ
 یطب یو مح یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصادبدی، کال یهایوگیو

 :Williams and Shaw, 1998) جوامع مقصبد شبود  

 .(81:5311 ؛ سبرور و محمودیبان،  501: 5381قبدیری،   ،45
 هبای اقتصبادی و   طور که در اروپا  ببرای رفبع چبالش    همان

                                                      
3. Ackner and Russell 
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هایی که با کاهش ای یا روستانواحی روستایی حاشیهاجتماعی 
های کشاورنی سنتی روببه رو هسبتند، گردشبگری در    فعالیت

 ;Petrovic, 2017: 46)اسبت توجه قرار گرفتبه   کانون

Eimermann & Kordel, 2018: 3; Moss & 

Glorios, 2014: 234).  
ییان ببه واسبطۀ ورود   تاروسب  سب  نندگیدر ایران نیز 

)طیبب نیبا و    گردشگران، دچار تغییبرا  نیبادی شبده اسبت    
 به (.18: 5316عبا  ناده و هم اران،  ؛568: 5311هم اران،

ی خوش آب و هوا که هرسال تعداد نیادی ان خصوص در نواح
کند؛ نیرا محیط روستا محیطی آرام و افراد را به خود جاب می

به دور ان هرگونه آلودگی و شلوبی محیط شهری است و این 
م انی  ،ی شهر گریزان هستندبرای افرادی که ان محیط آلوده

ی رشبد و توسبعه   مناسب برای گاران اوقبا  فراببت اسبت.   
تواند باعث برون تغییرا  عمیبق در  های گردشگری میفعالیت

 النهبای کب  های عینبی و وهنبی ویوگبی   بسیاری ان شاخص
 اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی جوامبع مقصبد شبود   

(Carson,2017:29 کاتببالیزوری  گردشببگری بببه عنببوان
برای بانسانی و توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی روسبتایی  

در نمینه   اتبرا   (. Sharpley,2002;34یاد شده است )
گردشگری در سب  نندگی مطالعا  متعددی صبور  گرفتبه   

در سبال   5شود: اسبتهارد است که به مه  ترین آنان اشاره می
در تحقیقی به عنبوان نقبش گردشبگری در سبب       ( ،1056)

بین توسعه گردشگری رسد نندگی در جاکارتا به این نتیجه می
نوع تغایه، میزان مهاجر ، نوع رفتبار   و تغییر در نوع پوشش،

(،  در تحقیقبی ببه   1050در سال )1رابطه وجود دارد. ویلسون 
نقبش گردشبگری روسبتایی و آتبار در سبب  ننبدگی       عنوان 

گردشبگری   رسبد ببه ایبن نتیجبه مبی     مناطق روستایی کنیا 
روستایی ببا توجبه ببه کبارکرد خبود باعبث ایجباد تحبوال          

حی روستایی و تغییر سب  نندگی اقتصادی و اجتماعی در نوا
(، در تحقیقبی تحبت عنبوان     1001در سبال )  3شود. وانگمی

کوببا ببه    روستاییاناترا  توسعه گردشگری بر سب  نندگی 
ها، افبزایش تفبریح تغییبرا     رسد توسعه رسانهاین نتیجه می

 8ماهبی و توسعه گردشگری رابطه معناداری وجود دارد. بنبت 
حقیقی به عنوان گردشبگری و اهمیبت   (، در ت1008در سال )

 میبان رسد آن در تغییر سب  نندگی رومانی به این نتیجه می

                                                      
1. Srihadi 
2. Valsman 
3. Wang 
4. Benne 

گردشگری با وابستگی به مادیبا ، تجمب  پرسبتی در    توسعه 
های درآمبد  امور نندگی، جمع اوری ترو  وگرایش به فعالیت

(، در 5311نا رابطه معنبا داری وجبود دارد. حیبدری سباربان)    
ن مطالعه و تحلی  توسعه گردشبگری ببر   تحقیقی تحت عنوا

 کبه میبان  رسبد  سب  نندگی روسبتایی ببه ایبن نتیجبه مبی     
ها، تغییرا  ماهبی، افزایش مهاجر ، هایی توسعه رسانهمتغیر

افبزایش تفبریح و احسبا  تعلببق ببا متغیبر مسبتق  توسببعه       
-هبای مبادی  اما بین متغیر ،گردشگری رابطه معنا داری ندارد

نایی رابطه معناداری وجبود دارد.  آمدگرایی، ترو  اندونی، در
(، در تحقیقبی تحبت   5311یوسی نیبا و حقیقتیبان در سبال)   

عنوان عوام  موتر بر سب  نندگی در نواحی روستایی ایبران  
رسد عوام  فرهنگی در تغییر سب  ننبدگی  به این نتیجه می

( 5313) روستاییان تاتیردارد. یاری حصار و هم اران در سبال 
عنوان مطالعه تغییر سب  نندگی و اترا  و در تحقیقی تحت 

کبه   رسبد پیامدهای آن بر توسعه روستایی به این نتیجبه مبی  
و  میزان تغییرا  اجتماعی و فرهنگیبین  قویو ارتباط مببت 

مطالعبه و سبب  ننبدگی     در نندگی روستاهای مبورد  کالبدی
(، در تحقیقبی تحبت   5310) فبر وجود دارد. فار  و رمضبانی 

ی گردشگری و تغییرا  سب  ننبدگی  ی توسعهرابطهعنوان 
کبه گردشبگری    رسبد به ایبن نتیجبه مبی    در نواحی روستایی

الگبوی مصبرف مبواد بباایی،     )تغییراتی را در سب  ننبدگی  
وجبود آورده   ببه  ک(ت پوشبا بن، ورعیب بمس  تورعی گفتار،

 نیتبر ان مبؤتر  ی ب یرا  گردشبگری  تبوان یمب  ن،یبنابرا ت.اس
 ردشببگریگ باکنان مقاصبببدسببسببب  ننببدگی عوامببب  ببببر 

منطقبه و برخبورد آنهبا ببا       یحضور گردشگران در . دانست
 یمختلی نندگ یهاوهیها و شفرهنگ  یباعث ترو ان،ییروستا

 یننبدگ  تیرا در وربع  یراتییتغ بیترت نیدر روستا شده و بد
آگبباهی ان  (.518: 5313)افراختببه،آورد. یمببردم بببه وجببود مبب

محلببی روسببتاهای هببدف تببثتیرا  گردشببگری بببر جوامببع  
ورود  نیبرا  ؛گردشگری امری رروری و اجتناب ناپبایر اسبت  

گردشبگران باعبث تغییبر در پوشباک، تغایبه، بهداشبت و در       
یان تثتیر به سزایی دارد. یمجموع در تغییر سب  نندگی روستا

که در شمال های هدف گردشگری بخش المو  شرقی روستا
هبای متعبدد    یب  جاوببه  شرق استان قزوین قرار دارد که به دل

هبای   طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به ی ی ان جاوبه
شبده اسبت. ایبن منطقبه ببا        گردشگری استان قزوین تبدی 

-های تاریخی و ویوگیداشتن اقلی  نیمه کوهستانی، آتار و بنا

هببای متفبباو   هببای خبباص فرهنگببی، مسببتعد جبباب گونببه 
توجبه  سباالنه  تواننبد  هبا مبی  که این جاوببه  گردشگری است
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جلبب  خارجی بسیاری را به ایبن منطقبه    گردشگران داخلی و
 ه منظبور ب یگسترده گردشگرجب رشد همواره موکه د نک می

.  توسعه باشند گاران اوقا  فرابت در فصول مختلی سال می
گردشگری، تاتیرا  فراوانی را بر ورعیت نندگی مردم داشته 

-میان شغ  و درآمد ایجاد میاست. ان نظر اقتصادی، برای بو

تواند باعث گسترش ان نظر اجتماعی و فرهنگی ه  می و کند
تواند به تضعیی فرهنگی محلی فرهنگ محلی شود و ه  می

کم  کنبد و باعبث تغییبر در سبب  ننبدگی بومیبان شبود؛        
بنابراین محقق در این پووهش سعی دارد که تثتیر گردشگری 

لمبو  شبرقی شهرسبتان    را بر تغییرا  سب  نندگی بخش ا
قزوین مورد بررسی قرار دهد. مقاله پیش رو سعی بر آن است 

گردشگری بر تغییر سب   ۀاترا  توسعکه به این پرسش که 
 پاسخ دهد. روستاییاننندگی 

 
 ها و روش کارداده

مطالعه حارر به لحاظ ماهیت کاربردی و ان نظر روش، ان نبوع  
ت گردآوری اطالعا  تحقیقا  توصیفی ب تحلیلی است که جه 

و میدانی استفاده شده اسبت.  ای کتابخانهمورد نیان، ان دو روش 
پن  روستا هبدف گردشبگری بخبش     ،جامعبه آمباری تحقیبق

المو  شرقی شهرستان قزوین است. که بر اسبا  سرشبماری   
خبانوار   871های مورد مطالعبه  (،  روستا5311نفو  و مس ن )

( کبه  5311ه ریزی استان قزوین،دارد ) سانمان مدیریت و برنام
ه النم ببرای ت میب    ببا استفاده ان فرمول کوکران تعبداد نمونب  

 مورد محاسبه شده است. 168پرسشنامه 
هبای  ها در روستاها در بین سرپرستان خانوارانتخاب نمونه

نمونه به صور  تصادفی ساده انجام گرفته تا اص  فرصت برابر 
رعایت شده باشد. تعبداد روسبتاهای   ها به منظور انتخاب خانوار

 است. 5مورد مطالعه به شرح جدول 

 نام روستاهای مورد مطالعه بخش المو  شرقی .9 جدول

 حجم نمونه خانوار نام روستا
 63 107 )گانرخان( مسعود آباد

 31 506 گرمارود

 16 88 اندج

 81 588 آتان

 501 338 نرآباد

 969 970 جمع

جهبت   پرسشنامه محقق ساخته بوده کهابزار اصلی تحقیق، 
آلفای کرونبا  اسبتفاده  آنمون روش  نسنجش پایایی تحقیق نیز ا

درصد به دست آمده اسبت و در مجمبوع    86/0شده که مقدار آن 
نشان دهنده پایایی آن است. برای تغیین روایی، پرسشنامه، ابتبدا  

های تحقیق طیی لی ر  پن  قسبمتی در  برای هری  ان شاخص
متوسبط ببا    ،1 انیب ،ک  با امت 5 انیک  با امت اری)بس شد: نظر گرفته

(. سببپس  1 انیببامت بببا ادیببن اریو بسبب 8 انیبببببا امت ادیبب،ن 3 انیببامت
متخصص روستایی قرار داده شد. پس ان  30پرسشنامه  در اختیار 

ت می  پرسشنامه توسط گروه هدف، با اسبتفاده ان فرمبول روش   
قابب  قببول    دهندهکه نشان محاسبه شد 8/5تثتیر، میانگین روایی

داده ها به صور  کمبی صبور      یو تحل هیتجز بودن آن است.
های کمی ان آماره توصبیفی و اسبتباطی   گرفته است که در روش

ای و تحلی  واریانس ی  طرفبه اسبتفاده شبده    ت  نمونه tنظیر
است. پرسشنامه مورد استفاده شبام  دو بخبش کلبی ببوده کبه      

های فردی؛ بخش دوم ببه سبنجش   اول مربوط به ویوگی بخش
های موتر در تغییر سب  نندگی روسبتاییان اختصباص داده   متغیر

شده که در چهار  شاخص تغییر سب  معیشبت اقتصبادی، تغییبر    
سب  نندگی اجتماعی، تغییبر سبب  ننبدگی فرهنگبی و  تغییبر      

اسا  طببی لی بر ، سبنجیده شبده     سب  به کارگیری منابع بر
 (.1است)جدول

 های اترا  توسعه گردشگری بر تغییر سب  نندگیمعرفه .9 جدول

 شاخص گویه ها منبع

 
(5311حیدری ساربان)  

فار  و رمضانی 
(5315فر)  

بار افشان و طوالبی نواد، 
(5311) 

 

تجم  گرایی در ننبدگی،گرایش ببه داشبتن خانبه و مال یبت      
نبدگی، میبزان   وسای  نقلبه، میزان وابسبتگی ببه مادیبا  در ن   

وابستگی به وسای  بیر رروری در نندگی، برتر دانسبتن پبول   
 در نندگی.

مادی 
 گرایی

 
 

تغییر سب  
معیشت 
تالش برای کسب ترو  ان طریق گردشگری، میزان قانع بودن  اقتصادی

 به حد معقول ترو ، میزان پس اندان.

ترو  
 اندونی

تبالش ببرای   های گردشگری، میبزان  میزان گرایش به فعالیت
داشتن شغ  در بخش گردشگری، میزان انگیزه برای به دسبت  

 های گردشگری.آوردن پول در نمینه فعالیت

 
 درآمدنایی

 
 

میزان کباهش اسبتفاده ان لببا  محلبی ببا ورود گردشبگران،       
ای خارجی،میزان عدم تمای  به های با طرح هگرایش به لبا 

تغییر 
 پوشاک
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(5316توکلی و شاهزائی)  
(5311حیدری ساربان)  

خاکساری و 
 (5311هم اران)

 ها و پوشش بومی و محلی با ورود گردشگران.مدل
 

 
تغییر سب  

نندگی 
 اجتماعی

 

-هبای آمباده، میبزان اسبتفاده ان خبوراکی     میزان عالقه به عاا

 های سنتی.ها)چیس و پف (، میزان پخت و پز به روش
 

الگوی 
 تغایه

ها به نوادگی، میزان گرایش خانوادهمیزان ک  شدن ارتباطا  خا
سب  وشیوه نندگی شهری، میبزان عالقبه ببه گبوش کبردن      
آهنگ های محلی، میزان تعام  قومی و ماهبی، میزان اعتماد 

  .انسجام و

تغییرا  
 رفتاری

میزان استفاده ان موبایب ، میبزان گارانبدن اوقبا  فراببت در      
ان کبامیپوتر و لبب   های مجانی، میزان اسبتفاده  اینترنت و فضا

 تاب در خانه، میزان دسترسی به اینترنت.
 

استفاده ان 
فناوری 
 های نوین

 
 

( 5311حیدری ساربان)
یاری حصارو 

(رروی 5311هم اران)
(5381ناده)   

 

کاهش عالقه مندی به استفاده ان نبان محلی، میزان استفاده ان 
مبادری   نبان فارسی در میان جوانان روستا، عدم یاد دادن نبان

 های جدید.ها و کودکان، استفاه ان نوشیدنیبه بچه
 

 
 تغییر نبان

 

 
 

تغییر سب  
نندگی 
های خارجی، استفاده ان دکوراسبیون   تغییر ظاهر جوانان به الگو فرهنگی

و سب  نندگی شهری در منبانل روسبتا، تغییبر بافبت سبنتی،      
و واجد استفاده ان ام انا  شیوه های شهرها در منانل روستایی 

و نبورگیری و روشناسبی    های مس ونی، گرمبایش، سبرمایش  
 کافی.

 

 
 مدگرایی

افزایش تنوع در مصرف مواد بباایی، میبزان اسبتفاده ان مبواد     
 باایی و فروشگاهی در منزل، افزایش میزان استفاده ان وسای . 

 

مصرف 
 گرایی

نورونی و 
(5316هم اران)  

(5381رروی ناده)  
رمضانی فر و 

(5315فار )  

میزان استفاده ان بخاری به جای کرسبی ، کباهش اسبتفاده ان    
نفت برای گرمایش با توسعه گردشگری، استفاده ان انرژی های 

 نو)انرژی خورشیدی(

نحوه 
استفاد ان 
 انرژی 

تغییر سب  
به 

کارگیری 
ها ببا  ها و نیرساختمیزان تخریب منابع طبیعی در ساخت وسان منابع

ن تغییر کباربری کشباورنی ببه بیبر     گسترش گردشگری، میزا
 کشاورنی با ورود گردشگران

برخورد با 
محیط 
 نیست

 
گرفتبه   قبرار  ینشمال شرقی استان قزو منطقه المو  در

 کیلومتر مربع کبه ببیش ان   5151ت. این منطقه با مساحت اس
که منطقه بزرگ المو  در  دهددرصد استان را تش ی  می 51

ه دو منطقه المو  شرقی و المو  تقسیما  جغرافیایی کشور ب
ان کبه   المو  شرقیمنطقه مورد مطالعه  شود.بربی تقسی  می
 ، ان شرق ببه تن ابن های دو هزار و سه هزارشمال به دهستان

حبدود  آبیب  م   و نیباران  ، ان جنوب بهطالقان و قله شاه البرن
 .شودمی

 
  های المبو  بباال، المبو   سه دهستان به نام بخشاین 

کبه ببر اسبا  سرشبماری نقبو  و       دارد پایین، معل  کالیبه 
روسبتای دارای سب نه اسبت.     11 ام شب  5311مس ن سبال  

ی هدف گردشبگری  هاروستا خانوار 871جامعه آماری تحقیق 
ی دسبت  عیصبنا ان طرف سانمان میراث فرهنگبی و   شده یمعرف

، گرمبارود ، نرآباد، خانرگانروستا ) 1استان قزوین که به تعداد 
دج، آتان( در محدوده بخش المو  شرقی شهرستان قبزوین  ان

 .است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
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موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه .9شکل 

 شرح و تفسیر نتایج
هبای   اسا  نتای  تحقیبق، در ابتبدا سبعی شبده ببه یافتبه       بر

پاسبخگو، ان   168ان  3توصیفی پرداخته شود. براسبا  جبدول   
 80-35ده سببنی درصببد پاسببخگویان در ر 58/31حیببث سببن، 

درصد پاسخگویان مبرد، ان حیبث سبطح     65/77سال، جنسیت 
درصد پاسخگویان در  56/67درصد دیپل  و  55/36تحصیال ، 

 کنند.مشاب  کشاورنی فعالیت می
 

 ویوگی فردی پاسخگویان .9 جدول

 درصد بیشترین تعداد پاسخگویان لفهؤم درصد بیشترین تعداد پاسخگویان لفهؤم

 55/36 دیپل  سواد 58/31 80-35 سن

 56/67 کشاورنی نوع شغ  65/77 مرد جنسیت

 
 در تغییبر گردشببگری  توسبعه    بررسبی اتبرا   در راستای 

گیبری ان ت نیب     سبباکنان محلببی ببببا بهبره   سب  نندگی
تحلی   .ها پرداخته شدی ببه تحلیب  دادهات  نمونه T آماری

دشبگری در تغییبر   میانگین عددی مبین مطلوب بودن اترا  گر
همبان طور که  ،با توجه ببه نتبای  حاصب سب  نندگی است. 

عنایببت بببه مقببدار میببانگین و     ببا   دهببد نشان می 8جدول 
مالحظببه   8در جبدول   ببه دسببت آمببده   p value میبزان

که  اترا  توسعه گردشگری بیشترین تثتیر را در تغییبر   شودمی
فاده ان انبرژی و برخبورد ببا    سب  به کارگیری منابع )نحوه است

دارای بباالترین میبانگین     8030/3محیط نیست(  با میانگین  
   نندگی فرهنگی )تغییر نبان، بر سببد ان  آن تغییبعددی و بع

 
و تغییبر سبب    3383/3گرایبی( ببا میبانگین    مدگرایی، مصرف

نندگی اجتماعی)تغییر پوشاک، الگوی تغایه، تغییرا  رفتاری  و 
در سطح مطلبوب    3188/3استفاده ان فناوری نوین( با میانگین

را در تغییر سب   1188/3قرار دارند و کمترین تثتیر با میانگین 
ی و معیشت اقتصادی روستاییان) مبادی گرایبی، تبرو  انبدون    

نایی( کمترین میانگین عددی و در سطح نبامطلوب قبرار    درآمد
هبای هبدف   هبای سباکن در روسبتا   دارد. دامنه طیفی در خانوار

ببر اسبا  طیبی لی بر  در نوسبان       1تا5گردشگری، که بین 
است، بیانگر تثتیر مببت گردشگری بر تغییر سب  به کبارگیری  

یشبت اقتصبادی   منابع  و تثتیرگااری منفی بر  تغییبر سبب  مع  
 است.

 

 



 های هدف گردشگریارنیابی اترا  توسعه گردشگری در تغییر سب  نندگی روستا :همکارانی و اناهفر          06

 
 

  

 tنقش توسعه گردشگری در تغییر سب  نندگی با استفاده ان آماره  .9 جدول

نقببش   t اینمونبه تب   بببا بهببره منببدی ان آنمببون    
و نیببز   هبدف گردشبگری  گردشبگری به تف ی  روستاهای 

د. ببا توجبه به مقدار شمورد مطالعه تبیین  هاشاخصهبر ی  
 طبور همبان  ،محاسببه شبده p value میانگین و نیز مقبدار

اترا  توسعه گردشگری در   ،ددهبنشببان مبی 1کبه جبدول 
اقتصادی، تغییر سب  ننبدگی اجتمباعی و    معاش تغییر سب 

تغییر سب  به کارگیری منابع بیشبترین تبثتیر را در روسبتای    
 1617/3، 6667/3، 1833/3دآباد با میانگین به ترتیبب  مسعو

، 6711/1 داشته و کمترین تثتیر را در روستای اندج با میانگین

داشته است. علت این ه بیشبترین تبثتیر را    6735/1، 1518/1
اد داشته به دلی  وجبود قلعبه حسبن    بود آببای مسعبدر روست

ین ه آن بیشبتر بده ببه کننبران مراجعبصباح که تعداد گردشگ
دج بای انب بو روستب  ان روستاهای هدف گردشگری دیگر است

به دلی  ناشناخته بودن  وام انا  کب  آن کمتبر دچبار تغییبر     
نقش توسبعه اتبرا  گردشبگری در تغییبر سبب       شده است. 

بببا  بببادآنردگی اجتمبباعی بیشببترین تببثتیر را در روسببتای بننب 
 6631/1و کمترین روستای اندج با میانگین 6056/3 میانگین

 است.

 

 3مطلوبیت عددی مورد آنمون = 

آماره  میانگین 

 tآزمون 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

تفاوت 

از حد 

 مطلوب

 09فاصله اطمینان 

 درصد

پایین 

 تر

 باالتر

 .3161 .1330 .11878 000/0 167 311/1 1188/3 اقتصادی تغییر سب  معیشت

 .8815 .3101 .80111 000/0 167 661/1 8030/3 مادی گرایی

 .1118 .0808 .56715 000/0 167 777/3 5671/3 ترو  اندونی

 .8087 .1111 .35383 000/0 167 763/6 3538/3 درآمدنایی

 .3831 .1731 .31836 000/0 167 717/55 3188/3 تغییرسب  نندگی اجتماعی

 .1007 .0816 .05135 001/0 167 51723 5135/3 تغییر پوشاک

 .6077 .8115 .1581 000/0 167 116/50 1581/3 الگوی تغایه

 .1738 .5375 .10111 000/0 167 130/1 1011/3 تغییرا  رفتاری

 .6115 .8678 .18878 000/0 167 861/53 1888/3 استفاده ان فناوری های نوین

 .3186 .1780 .33835 000/0 167 087/55 3383/3 سب  نندگی فرهنگیتغییر 

 .8377 .1331 .33181 000/0 167 887/8 3318/3 تغییر نبان

 .1681 .8517 .88885 000/0 167 683/51 8888/3 مدگرایی

 .1786 .5060 .51030 000/0 167 883/8 5103/3 مصرف گرایی

 .8738 ..3316 .80111 000/0 167 175/55 8030/3 منابع تغییر سب  به کارگیری

 .1818 .3188 .88885 000/0 167 183/50 8888/3 نحوه استفاد ان انرژی

 .1688 .1371 .35756 000/0 167 801/7 3571/3 برخورد با محیط نیست
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نتای  آماری اترا  توسعه گردشگری بر تغییر سب  نندگی روستاهای نمونه .9جدول 

 سطح معناداری tآماره آزمون  میانگین نام روستا شاخص

 

 

تغییر سب   معیشت 

 اقتصادی نندگی

 000/0 715/55 1833/3 مسعود آباد

 000/0 871/6 3711/3 گرمارود

 053/0 -107/8 6711/1 اندج

 000/0 611/6 3116/3 تانآ

 000/0 13180 1318/3 نرآباد

 

تغییر سب  نندگی  

 اجتماعی

 000/0 137/1 1860/3 مسعود آباد

 000/0 086/58 8877/3 گرمارود

 000/0 -711/1 6631/1 اندج

 000/0 113/6 3338/3 آتان

 001/0 311/58 6056/3 نرآباد

 

تغییر سب  نندگی 

 فرهنگی

 000/0 555/51 6667/3 مسعود آباد

 000/0 068/8 3660/3 گرمارود

 000/0 -861/7 1518/1 اندج

 000/0 710/1 3118/3 آتان

 000/0 51//377 8616/3 نرآباد

 

 سب  به کار گیری منابع

 000/0 511/6 1667/3 مسعود آباد

 000/0 185/1 1181/3 گرمارود

 001/0 -855/3 6735/1 اندج

 000/0 588/1 3571/3 آتان

 000/0 161/1 1861/3 نرآباد

 
با توجه به نتای  به دست آمده مبنی بر آتار مببت گردشگری     

های هدف گردشگری مورد در توسعه اجتماعا  محلی در روستا
مطالعه، ان آنمون رگرسیون خطبی چنبد متغیبره اسبتفاده شبده      

 اتر ررسی مدل برانش رگرسیونی اترا  گردشگری در بت. بباس

 
دهبد کبه   تغییر سب  نندگی ان دیدگاه پاسخگویان نشبان مبی  

دهنده تثتیر مبببت در توسبعه   بوده و نشان 731/0رریب تعیین 
توان گفبت کبه اتبرا  توسبعه     جامعه محلی است. بنابراین، می

 گردشگری در تغییر سب  نندگی نقش مهمی ایفا کرده است. 

 
 گری در تغییر سب  نندگیتحلی  واریانس اترا  توسعه گردش .6جدول

 ضریب هم بستگی چندگانه ضریب تعیین ضریب تعیین تصحیح شده اشتباه معیار

6101/1 731/0 881/0 158/0 

 
با بهبره گیبری ان مبدل رگرسبیون چندگانبه تبوام، اتبرا         
گردشببگری در تغییببر سببب  ننببدگی در روسببتاهای هببدف    

 آن داردگردشگری مشخص شد. نتای  به دست آمده ح ایت ان 

که بین اترا  توسعه گردشگری و تغییر سب  نندگی در سطح 
 .(7 جدول)است  داردرصد معنا 11
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 تحلی  واریانس مبتنی بر وجود روابط خطی بین اترا  توسعه گردشگری در تغییر سب  نندگی .7 جدول

 سطح معناداری fآماره آزمون  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات ابعاد
 000/0 118/356 867/1576 8 868/8701 تر رگرسیونیا

 - - 013/0 168 188/5638 باقی مانده

 - - - 168 516/50380 ک 

با نگاهی به مقادیر بتا روشن است که با ی  واحبد تغییبر   
در انحراف معیار عوام  تثتیر گباار ببر تغییبر سبب  ننبدگی ان      

تغییبر   دیدگاه پاسبخویان در روسبتاهای هبدف گردشبگری در    
سب  به کارگیری منابع، تغییر سبب  فرهنگبی، تغییبر سبب      

اجتماعی و تغییر سب  معیشت اقتصادی به ترتیبب ببه انبدانه    
(. ان 8ایجاد خواهبد شبد)جدول   017/0، 086/0، 576/0، 771/0

این رو توسعه گردشگری، بیشترین تثتیر را در تغییر به کارگیری 
 منابع بر جای گااشته است.

 

 رریب شد  روابط میان اترا  توسعه گردشگری بر تغییر سب  نندگی .9جدول

سطح 

 معناداری

t ابعاد ضریب غیر استاندارد ضریب استاندارد شده 

871/0  701/0  Bبتا Bخطای B  

000/0  117/11  - 056/1  830/5  عرض ان مبدا 

000/0  588/1  771/0  118/0  801/51  تغییر سب  به کارگیری منابع 

517/0  810/5  576/0  118/0  080/3  تغییر سب  فرهنگی 

060/0  881/5  086/0  807/0  178/0  تغیر سب  اجتماعی 

  017/0  381/0  681/0  تغییر سب  معیشت اقتصادی 

 
به منظورمقایسه اترا  توسعه گردشگری بر سب  ننبدگی  

)پن  روستای هبدف گردشبگری    روستاهای مورد مطالعه جوامع
زوین: مسعودآباد،گرمارود، اندج، بخش المو  شرقی شهرستان ق
  ت. باسطرفه استفاده شده ی آتان، نرآباد( ان تحلی  واریانس 

 

 
 کبه براببر    Fشود، با توجه به مقدار آمارهطور که مالحظه میهمان
درصبد   11به دست آمده و همچنین در سطح اطمینبان   111/515

سبعه  توان گفت که توها کامال معنادار گزارش شده است، میتفاو 
 کند. ایجاد نندگی اتراتی را در تغییر سب گردشگری توانسته 

 تحلی  آنمون تحلی  واریانس تفاو  اترا  گردشگری بر تغییر سب  نندگی روستاهای نمونه. 0جدول  

مجموع  هالفهؤم

 مربعات

 سطح معناداری Fآماره آزمون میانگین مربعات درجه آزادی

 000/0 111/515 117/7 8 871/10 واریانس بین گروه ها

 - 080/0 163 510/58 واریانس درون گروهی

 - 167 111/508 ک  واریانس

 
دلی  تفاو  اتر گااری گردشگری در بین روستاهای هدف 
-مورد مطالعه در بخش المو  شرقی شهرستان قبزوین را مبی  

توان مواردی ان قبی  مح  اسبتقرار روسبتا ان نظبر نباهمواری،     
های دسترسی به روسبتا،  گردشگری، نیرساخت هایتنوع جاوبه

میزان شناخته بودن روستا و نظایر آن دانست. همان طور که در 
دهد، روستای مسعود آباد)گانرخان( به علت نشان می 50جدول 

 انی بر  جهبه شهبوجود قلعه حسن صباح در کنار این روستا ک

 
 شبود. دارد باعث جاب گردشگران نیبادی ببه ایبن روسبتا مبی     

معرفی این روستا توسط مسئوالن  میراث فرهنگی و محلبی در  
هبای  غاتی، برخورداری ان جاوببه یهای تبلقالب فیل  کوتاه و تیزر

های عمومی و حم  و نق  بسیار مناسب، دارا طبیعی، نیرساخت
بودن خدما  اقامتی و رفاهی متعدد در این روستا باعث توسبعه  

نببان  ننبدگی مردم) گردشگری شده که این امبر نحبوه سبب     
، نحبوه پوشش،دکوراسبیون منبزل، آداب و رسبوم، نبوع      محلی
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میبانگین در جایگباه اول    5599/3با بیشترین تغییرا   تغایه(
چنبار   ببه واسبطه داشبتن درخبت    قرار دارد. روستای نراباد نیبز  

های طبیعی)دریاچبه اوان در نزدی بی ایبن    ، وجود جاوبه خونبار
های ماهبی)امامزاده علی اصغر، خدیجبه خباتون،   روستا( جاوبه

امامزاده قاس ( با جاب گردشگر نقش مهمی در تغییر در سب  
بببا  اقتصببادی، اجتمبباعی، فرهنگببی و نحببوه اسببتفاده ان منببابع

در جایگبباه دوم در بببین روسببتاهای مببورد   4778/3میببانگین
مطالعه داشته است. روستای اندج  علت توسعه کمترگردشگری 

حم  ونق  نامناسب، ناشبناخته   در این روستا به دلی  نیرساخت
بودن روستا، آنتن دهی رعیی موبای  به دلیب  قبرار گیبری در    

دم تمای  مردم ببه  دل کوه، عدم ام انا  خدماتی و اقامتی و ع
هبای  ورود گردشگر به دلی  خسارا  به بابا  با وجبود جاوببه  

تاریخی و طبیعی فبراوان گردشبگران کمتبری ببه ایبن روسبتا       
کنند و  ساکنین استقبالی ان گردشبگران ندارنبد ببه    مراجعه می

همین دلی  سب  نندگی آنان کمتر تحت تثتیر گردشگری قرار 
 است. مانده دون تغییربن گرفته است و شیوه نندگی آنا

 
 های نمونهمیانگین عددی به تف ی  روستا .99جدول 

 09فاصله اطمینان  حداقل حداکثر

 درصد

نحراف 

 استاندارد

انحراف از 

 میانگین

 میانگین
 

نمونه 

 آماری

نام 

 روستا

   پایین تر باالتر

11/3  11/3  6081/3  1501/3  01803.  53111.  1111/3  63 
مسعود 

 آباد

11/8  67/5  1887/3  360623 03733.  .37705  8386/3  گرمارود 31 

11/1  57/1  7518/1  1100/1  03118.  10561.  6358/1  اندج 16 

8200 67/1  3851/3  1017/3  03807.  17081.  1738/3  آتان 81 

11/3  71/1  1811/3  8065/3  03117.  13863.  8778/3  زراباد 501 

      3855/3  مجموع 168 

 

 گیریبحث و نتیجه
دالیلببی نظیببر تحببوال  جهببانی، توسببعه شببهری، توسببعه     

ها سبب شده کبه جامعبه   ت نولوژی ی، فراگیر شدن تثتیر رسانه
روستایی ایران دستخوش تغییرا  فراوانی در ابعاد سب  نندگی 

هبا،  شود. گستردگی دامنه این تحوال  منجبر ببه تغییبر ارنش   
در جوامع روستایی شده اسبت.   تحوال  خانواده و ش اف نسلی

عوام  متعددی در این تغییر سب  نندگی تبثتیر دارد. ان جملبه   
امبرونه  توان به توسعه گردشبگری اشباره کبرد.    این عوام  می

نایبی ببه    اهمیت صنعت گردشگری ان نظر اقتصادی و اشبتغال 
توان آن را به عنوان نیروی محرکه اقتصادی حدی است که می

روستایی به عنوان ی بی   د. گردشگریکرهر کشوری محسوب 
اقتصبادی و  -یبابی اجتمباعی  های کارآمد برای دستان سیاست

 منببع تواند تجدید حیا  مناطق روستایی مورد توجه است و می
مهمی برای ایجاد فرصت شغلی و درآمدی و در نتیجبه عباملی   

د کبه سببب   ویوه در مناطق روسبتایی باشب  هدر راستای توسعه ب
-و سالیق متعدد خارج ان روستا به درون محیط اهورود فرهنگ

های روستایی شبده اسبت. همچنبین، تبالش روسبتایی ببرای       

های گردشبگران بیرونبی  و افبزایش سبطح     پاسخگویی به نیان
در شرایط ننبدگی  ها و با مرور نمان سبب تغییر ررایتمندی آن

-های هدف گردشگری ببه  بنابراین، روستا روستایی شده است.

حضور گردشگران با چالش مربوط ببه تغییبرا  سبب      واسطه
بیان مبی   اینمونهباشند. نتایح آنمون تی ت نندگی مواجه می

اترا  توسعه گردشگری بیشترین تثتیر را در تغییر سب  به کند 
داشته است و کمترین تثتیر  8030/3کارگیری منابع با میانگین  

را در تغییببر سببب  معیشببت اقتصببادی   1188/3بببا میببانگین 
حیبببدری کبببه ایبببن نتبببای  ببببا نتبببای     دارد  روسبببتاییان

( 1050والمسبلی )  (5310) (،فار  و رمضانی فبر 5311ساربان)
 مطابقت دارد.

و در  731/0در مدل برانش رگرسبیونی، ربریب تعیبین    
درصد معنبادار ببوده کبه نشبان دهنبده تبثتیر مبببت         11سطح 

 گردشگری در تغییر سب  نندگی است
ب  نندگی بر جامعبه نمونبه ان   برای مقایسه تغییرا  س 

، 111/515، براببر Fواریانس ی  طرفه استفاده شده که آمباره  
نشانگر معناداری توسبعه گردشبگری ببر تغییبر سبب  ننبدگی       

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1


 های هدف گردشگریارنیابی اترا  توسعه گردشگری در تغییر سب  نندگی روستا :همکارانی و اناهفر          999

 
 

  

تغییر در نوع پوشش، استفاده ان نبان فارسبی    روستاییان است.
به جای نبان محلی، تغییبر بافبت سبنتی روسبتا، تغییبر ظباهر       

هبا،  فاده ان موبای  و کبامپیوتر در اکببر خانبه   جوانان روستا، است
هبا فضبای مجبانی نشبانگر تغییبرا  در سبب  ننبدگی        رسانه

هبای حاصب  ان   روستاییان است.  عالوه بر این، براسا  یافتبه 
گردشگری در تغییر توان به تفاو  اترا  واریانس ی  طرفه می

هببای یبباری بببا یافتببه سببب  ننببدگی روسببتاییان اوعببان کببرد.
به طوری که ببا   مطابقت دارد.  1056( و استهارد )5311حصار)

هببا، دسترسببی، محبب  توجببه بببه مببورادی ان قبیبب  نیرسبباخت
هبا، شبناخته ببودن روسبتا، خبدما  اقبامتی و       قرارگیری روستا
هبا را تحلیب  کبرد. ان ایبن رو     توان ایبن تفباو   رفاعی آن می

(، 1111/3هببای مسببعود آباد)گانرخببان( بببا میببانگین)   روسببتا
( در جایگببباه اول و دوم و کمتبببرین اتبببرا   8787/3آبببباد)نر

حمب  ونقب     اندج ببه دلیب  نیرسباخت   گردشگری در روستای 
نامناسب، ناشناخته بودن روستا، آنتن دهی ربعیی موبایب  ببه    
دلی  قرار گیری در دل کوه، عدم ام انا  خبدماتی و اقبامتی و   

اببا   عدم تمای  مردم به ورود گردشگر به دلی  خسارا  ببه ب 
های تاریخی و طبیعی فراوان گردشگران کمتری با وجود جاوبه

کنند و سب  نندگی آنان کمتبر تحبت   به این روستا مراجعه می

گردشگری عالوه ببر اتبرا     تثتیر گردشگری قرار گرفته است.
مببت دارای اترا  منفی است که به منظور کاهش اترا  منفی  

ی یاهییان. پیشبنهاد ی گردشگری بر سب  نندگی روسبتا توسعه
 ارائه شده است.

  به منظور پیشگیری و کاهش اترا  منفی
فرهنگی النم است برنامه های  -گردشگری در بعد اجتماعی

آمونشی مرتبط با اهمیت گردشگری و مفهوم و مزایای آن، 
های اجتماعی آن تدوین شده نحوه برخورد با گردشگران و الگو
 ائه شود.و به روستاییان ساکن در منطقه ار

  کهن و  یاهتبت و ربط آداب و رسوم و مراس
 و میراث بومی روستا بومی

  های ممتان معماری و استفاده ان محافظت ان سب
 روح معماری سنتی در ساختمان سانی مدنظر قرار گیرد.

  تبلیغ و توسعه  سب  نندگی روستا 

 نشیتی برای جاب گردشگر؛
با ارشد  شناسیپایان نامه کار ان برگرفته حارر لهمقا
تبیین اترا  گردشگری در ارتقا کیفیت نندگی  »عنوان 

 . استبا هم اری نویسندگان « روستاهای هدف گردشگری

 

 نابعم
تببثتیرا  فرهنگببی » .(5318) و نیببدی، نهببرا امینببی، عبببا 

گردشگری در مناطق روستایی ان دید جامعه محلبی، مطالعبه   
، (1)30، یقا  جغرافیبایی فصلنامه تحقموردی: روستای ابیانه. 

 (53-31.) 
(. تغییبرا   5388نکیا، مصطفی و حسینی رودببارکی، سب ینه )  ا

 -فصبلنامه علمبی  نسلی سب  ننبدگی در جامعبه روسبتایی،    
 (.183-118( ،)37)50،پووهشی رفاه اجتماعی

، چاپ هشت ، جغرافیایی روستایی ایران(. 5313افراخته، حسن )
 تهران: سمت.

 های قشر در نندگی سب  (. بررسی5310را )آقاجانی بیگی، نه
 پایان درشهر قزوین. آن بر موتر عوام  و شاب  ننان مختلی

 اسبالمی  آناد دانشبگاه  شناسبی،  جامعه ارشد کارشناسی نامه
 مرکزی. تهران واحد

(. بررسبی آتبار   5316نواد، مهرشاد ) بار افشان، جواد و طوالبی
انوار هبای  نوسانی ببر تغییبر و تحبوال  سبب  ننبدگی خب      

، جغرافیبا و توسبعه  روستایی بخش مرکزی شهرستان پلدختر. 
1(86( ،)65-76.) 

(. مطالعه و تحلی  اترا  توسبعه  5311حیدری ساربان، وکی  ) 

گردشببگری بببر سببب  ننببدگی روسببتایی) مطالعببه مببوردی: 
(، 6)6، ای ریبزی منطقبه   جغرافیبا و برنامبه  شهرستان اردبی (. 

(61-86.) 

سبب  ننبدگی و مصبرف فرهنگبی:     (. 5310) خادمیان، طلیعبه 
ای ببر   شناسبی فرهنگبی و دیباچبه    ای در حونه جامعه همطالع
(، 11)1، جهان کتباب  تهران:نندگی فرهنگی ایرانیان،  سب 

(83-511 .) 
محمبد   ،دامبادی  ؛نیا سبماکوش، سبعید   ابراهی  ؛خاکساری، علی
فرهنگبی   -(. ارنیبابی تبثتیرا  اجتمباعی   5311معزن، وحیبد ) 

 .شبگری شببهری بببر نحببوه ننبدگی مببردم شببهر بابلسببر  گرد
 (.587-516(، )7)1، ریزی و توسعه گردشگری برنامه

نگبباهی بببه (. 5311مرجببان )اردشببیرناده، ، و رسببتمی، احسببان
فصببلنامه مطالعببا  سببب    .هببای سببب  ننببدگی نظریببه
 (.53-1)، (3)1،نندگی

سببیاهپوش، اسببحق، حیببدری، ارجمنببد،  و نرگببوش، معصببومه 
تیر وسای  ارتباط جمعی بر سب  نندگی روستایی تث (.5315)

مجلبه مطالعبا  توسبعه    و عشایری شهرستان گیالن ببرب.  
 (.503-81(، )8)8، اجتماعی ایران

هبای  (. گردشگری خانه5310سرور، رحی  و محمودیان، میترا )
-هبایی م بانی  پبووهش دوم واترا  آن بر نواحی روسبتایی.  



 999            5318پاییز  ، 51)سری جدید(، پیاپی  3، شماره چهارمریزی توسعه کالبدی، سال پووهشی برنامه –نشریه علمی 
 

 (.81-13(، )5)8، فضایی
ی، سبوران  منبوچهر یدهادی، محمبدی، سبعدی  و   نیا، سب  طیب
تحلیبب  تببثتیرا  گردشببگری بببر کیفیببت ننببدگی    (.5311)

( 5)1، ی روسببتاییزیببر برنامببهمجلببه پببووهش و روسببتاییان. 
(،80-551 .) 

(. 5316ناده، محمد، نصرالهی وسطی، لیال و دانش، لیال ) عبا 
شناسی تغییرا  در سبب  ننبدگی دختبران روسبتایی،      آسیب
مسائ   بررسیمطالعه: روستای صوفی آوربایجان بربی. مورد 

 (.81-13(، )15)1، ناجتماعی ایرا
ی بررسبی رابطبه  (. 5315پبور، حبدیت  )   فار ، ررا و رمضبان 

ی گردشببگری و تغییببرا  سببب  ننببدگی در نببواحی توسببعه
. مبوردی: سباکنان محلبی دهسبتان دوهبزار      مطالعه،روستایی

 (.511-551(، )3)5، ریریزی  و توسعه گردشگ مجله برنامه
نشبر  . تهبران:  مصرف و سب  نندگی  (.5381فارلی، محمد )
 (.81-10(، )10)1،صبح صادق

(. نقبش گردشبگری   5311قنبری، ابوالفض  و آدمی، معصومه )
، آمبایش جغرافیبایی فضبا   در تغییرا  نندگی ساکنین مقصد. 

8(17( ،)570- 510.) 

هبای  ی مولفبه (. مدل معبادال  سباختار  5313کفاشی، مجید ) 
مطالعبا  توسبعه   سب  نندگی مبوتر ببر هویبت اجتمباعی.     

 .(510-501(، )3)6، اجتماعی ایران
و تشخص؛  تجدد (.5388، ترجمه موفقیان، ناصر )گیدنز، آنتونی

 نی. . تهران: نشرجامعه و هویت شخصی در عصر جدید
مالنظبر، مرتضبی و ک بولی دنفبولی،      ترجمبه  ،هندری، لئبوبی 

هببای ننببدگی  اوقببا  و فرابببت و سببب   .(5385فرامببرن )
 .انتشارا  نس  سوم .تهران:جوانان

(. بررسبی عوامب    5311نیا، مهدی و حقیقتیان، منصبور )  یوسی
موتر در سبب  ننبدگی در نبواحی روسبتایی ایبران، مطالعبه       

هبای خبواف و رشبتخوار.    موردی: نواحی روستایی شهرستان
 (.60-87(، )56)1ریزی روستایی،  پووهش و برنامه

(. 5311یاری حصار، ارسطو، حیدری، وکی   و نانینی، ریحانبه ) 
های آن بر تولید و مطالعه تغییر سب  نندگی و اترا  و پیامد

توسعه روستایی، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان اردبی . 
 ..(86-61( ،) 5)1، مجله مطالعا  توسعه اجتماعی ایران
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