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  چکیده

 مبدل جهان صنعت ترینبزرگ به یک شماره صنعت عنوانبه گردشگري ،21 قرن در
 توجه کانون در يگردشگر مناطق انساکن یزندگ تیفیک ،ریاخ ياهدهه طی است. شده

 بخش این زندگی کیفیت در گردشگري اثرات اهمیت به توجه با .است گرفته قرار زانیربرنامه
 يروستاها در یذهن یزندگ تیفیک یقیتطب یبررس حاضر پژوهش هدف کشور، جمعیت از
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 تحلیلی -توصیفی روش به مرودشت انتشهرس یفرهنگ -یخیتار يرگردشگ غیرهدف و فهد
 دیاسات نظر بکس با آن ییروا که ه،بود ساختهمحقق ياپرسشنامه هاداده يآورجمع ابزار .بود

 و مناسب ییایپا از نشان 89/0 تا 78/0 خکرونبا يآلفا بیضر همچنین، شد؛ دییتأ یدانشگاه
 ذهنی زندگی کیفیت میانگین پژوهش، يهایافته اساس بر .داشت پرسشنامه يهاسازه قبول قابل

 سالمت و تغذیه هزینه، و محلی معیشت دارایی، املوع در گردشگري هدف روستاهاي ساکنان
 از ترپایین دارمعنی ايگونه به کالبدي و محلی اجتماع املوع در و باالتر دارمعنی ايگونهبه

 روستاهاي در ذهنی زندگی کیفیت ،کل در ست؛ا گردشگري غیرهدف روستاهاي ساکنان
 سطح در محیطیستزی بعد در و باالتر سطح در اجتماعی و اقتصادي ابعاد در گردشگري هدف
 ذهنی زندگی کیفیت وضع همه، این با است؛ گردشگري غیرهدف روستاهاي از ترپایین

 گردشگري غیرهدف روستاهاي ساکنان از ترمطلوب گردشگري هدف روستاهاي ساکنان
  است.

 
د هکلی  .(شهرستان) مرودشت ،روستایی گردشگري ذهنی، زندگی کیفیت :هاواژ

 
  مهمقد

 شده کشیده تصویر به »پرشکوه« جهان در فراصنعتی فعالیتی عنوانبه گردشگري امروزه،
 و خـارجی  ارز کننـدة فـراهم  و جهـان  در صادراتی درآمد ترینبزرگ عنوانبه صنعت این .است

  ســـتام دنیـــاي ةدهنـــدشـــکل نیروهـــاي تـــرینمهـــم از یکـــی ،شـــکیبـــ و بـــوده اشـــتغال
)Higgins-Desbiolles, 2006.( در گردشـگري  تحقیقـات  میـزان  بیشـترین  ،تـاریخی  لحـاظ  از 

 بـه  توجـه  بـا ، گردشگري ).Uysal et al., 2015( است پذیرفته صورت يگردشگر اثرات زمینۀ
 از اسـت.  نفعـان ذي زنـدگی  کیفیـت  بـر  ثیرگـذاري تأبـراي   فـراوان توان  داراي ،آن هايویژگی

 دارد وجـود  گردشـگري  زمینـۀ  در زنـدگی  کیفیـت  ادراك هايپژوهش به يزیاد عالقۀ رو،این
)Carneiro et al., 2017.( است، گردشگري مقصد که ايجامعه هر در نساکنا زندگی کیفیت 
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ــاظ از ــادي، لحـ ــاعی اقتصـ ــی ،اجتمـ ــی و فرهنگـ ــگران ، ازمحیطـ ــأث گردشـ ــی یرتـ ــذیردمـ  پـ
)Uysal et al., 2015.( رهبـران  ةعمـد  هـاي هدغدغـ  از جامعه ساکنان زندگی کیفیت رو،این از 

 کیفیـت  افزایش گردشگري توسعۀ کلی هدف و ؛)Khizindar, 2012( شودمی محسوب جامعه
 اقتصــادي، منــافع بــه توجــه بــا )Uysal et al., 2015; Khizindar, 2012( ســاکنان زنــدگی

در همـین   ).Uysal et al., 2015( اسـت  گردشـگري  منافع دیگر و تفریحی فرهنگی، اجتماعی،
 ددیـ پ محلـی  نسـاکنا  زنـدگی  تکیفیـ  بر گردشگري تأثیر زمینۀ در مندنظام تحقیقات به نیاز راستا،
 جامعـه  توسـعۀ  و ریـزي برنامـه  با گردشگري مدیریت و توسعه باید ).Khizindar, 2012( استآمده 

 دهنـدگان توسـعه  و دولتی ریزانبرنامه رو،این از ).Wills-Herrera et al., 2011( باشد هماهنگ
 توجـه  بـیش از پـیش   ساکنان زندگی کیفیت به ایدب ریزي و توسعۀ گردشگري،، در برنامهجامعه
  اسـت  بـوده  بحـث  اصـلی  موضـوع  مهـم  نکتـۀ  ینهـاي اخیـر، همـ   لبتـه در سـال  ا که ،باشند داشته

)Uysal et al., 2015.( اثـرات  بررسـی  بـه  خاص طوربه اندکی مطالعات که است الیحا در این 
 ;Carneiro and Eusébio, 2015; Carneiro et al., 2017( یزنـدگ  کیفیـت  بـر  گردشـگري 

Yang et al. 2017( انـد پرداختـه  سـاکنان  زنـدگی  رضـایت  بـر  گردشگري توسعۀ تأثیربه  ،همچنین و 
)Lin et al., 2017(اسـت  آغـازین  احـل مر در هنـوز  حیطـه  این هايپژوهش و ؛ )Smith, 2017.( 

 کیفیـت  اخیـر،  دهـۀ  چنـد  در و ؛)Chi et al., 2017( ارزشمند بـوده  بسیار موضوعی ذهنی شادکامی
ــی زنـــدگی ــز ذهنـ ــه نیـ ــۀ و توجـ ــیاري عالقـ ــان از بسـ ــه را محققـ ــود بـ ــرده  جلـــب خـ   اســـتکـ

)Costanza et al., 2007; Han, 2015; Kroll and Delhey, 2013.( عالقـه  ایـن  اصـلی  دلیل 
ــدپ ــع یونــ ــ یفضــ ــرا ینبــ ــیع یطشــ ــروت ینــ ــطوح و )... و (ثــ ــادکامی ســ ــت شــ   اســ
)McCabe and Johnson, 2013.( یـل دالبـه  سـاکنان  1ذهنـی  زندگی کیفیت بررسی ،همچنین 

 یارتبـاط  اینکه یگرد و نهندمی ارج نداب افراد اینکه خاطربه ؛ نخست،دارد اهمیتبسیار  مختلف
 ین،بنـابرا  دارد. )يکارآمـد  و سـالمت  خوب، اجتماعی روابط (مانند مطلوب یامدهايپ با روشن

                                                                                                                                                              
1. subjective quality of life 
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 ارتبـاط  اخیـراً  .رفته شـود گ نظر در جامع از دیدگاهی ساکنان ذهنی شادکامیکه  است يضرور
 کــرده جلــب خــود بــه را زیــادي توجــه گردشــگري توســعۀ بــا ذهنــی زنــدگی کیفیــت

)Chi et al., 2017( و یزنـدگ  یفیـت ک و يگردشـگر  ینبـ  روابـط  زمینـۀ  در یـد جد ییقاتتحق و 
ــادکامی ــ ش ــال در یذهن ــور ح ــت ظه ــاتدر  ).McCabe and Johnson, 2013( اس  مطالع

 شناسـی روان و فلسـفه  از گرفتـه لهاما تقریباً ی گسترده کهاصطالحات گیري ازبا بهره ،گردشگري
 است بر شادکامی تمرکز ،»رفاه« و »شادي« ،»زندگی از رضایت« و »زندگی کیفیت« مانند ،است

)Smith, 2017.( جامعـه  هـاي سـازمان آن دسـته از   بـه  وابسته تاحدي توسعه برنامۀ یک پایداري 
 ركد .ندباشـ  نظـارت داشـته   سـاکنان  ذهنـی  شـادکامی  بـر  تـا  ندکوشـ می ،فعال طوربه که است

 ،تاسـ  مهـم  یاربسـ  يگردشـگر  گـذاران یاسـت س و جامعـه  رهبران يبرا ساکنان ذهنی شادکامی
 توسـعۀ  منفـی  تـأثیرات  کـه  دشـو  ایجـاد  هـایی سیاسـت  تـا  کنـد مـی  کمـک  دانشـی  چنین چراکه

  ).Chi et al., 2017( رساند حداکثر به را ي آنمزایا و حداقل به را گردشگري
 در استقرار و فراوان تاریخی و طبیعی هايجاذبه مندي ازا بهرهب ،مرودشت شهرستان

 است دشگريگر زمینۀ در فراوان اهمیت داراي ،ازشیر شهر جمعیت بزرگ قطب نزدیکی
)Soltani et al.2014.( رايب هوشمندانه ریزيبرنامه نیازمند گردشگري آمیزموفقیت توسعۀ 

 ،بنابراین ).Abdollahzadeh et al., 2014( است آن مثبت اثرات تقویت و منفی اثرات تعدیل
 (اقتصادي، ذهنی بعد در ینگفره -یخیتار يگردشگر اثرات یبررس به حاضر پژوهش

 پرداخته مرودشت شهرستان ییروستا مناطق در یزندگ تیفیک محیطی)زیست و اجتماعی
 .است

 
 پژوهش پیشینۀ

 بـر  گردشـگري  اثـرات  بـه  مربـوط  مباحـث  پیرامـون  اهنگاشته پیشینه بررسی به ،ادامه در
 نتـایج  ،اجتمـاعی  بعـد  بر گردشگري اثرات زمینۀ در .است شده پرداخته ساکنان زندگی کیفیت

 کیفیـت  سـطح  بهبـود  از حاکی )Mohammadpour-Jaberi, 2016( جابري محمدپور پژوهش
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 ه اسـت؛ البتـه  بـود  گردشـگري  توسـعۀ  ر اثـر ب شمیرانات) ن(شهرستا شمف شهر شهروندان زندگی
 وقـات ا و تفـریح  شـاخص  در و هنبـود  یکسـان  یزندگ کیفیت فمختل قلمروهاي ردمیزان بهبود 

 -یاجتمـاع  اثـرات  ۀمطالع در نیز )Gjerald, 2005( جرالد است. بوده سطح باالترین در ،فراغت
 بـر  ي چشـمگیر تـأثیر  گردشـگري  توسـعۀ  کـه  رسـید  نتیجـه  ین، بدنروژ در يگردشگر یفرهنگ

ــدگی کیفیـــت ــی زنـ ــته محلـ ــت. داشـ ــین،  اسـ ــایجهمچنـ ــژوهش نتـ ــالیاو پـ ــاران و سـ   همکـ
)Uysal et al., 2015( ماننـد  زندگی مختلف هايزمینه در مثبت تأثیرات يگردشگر که داد نشان 

 نتـایج  اسـاس  بـر  .رددا ... و فرهنگـی  زندگی راغت،ف اوقات اجتماعی، زندگی خانوادگی، زندگی
از  مـائون  منطقۀ در مردم یزندگ تیفیک )،Kolawole et al., 2017( همکاران و کوالوئل پژوهش

 اسـاس  بـر همچنـین،   د.پـذیر مـی  ریتـأث  هجامعـ  در يگردشگر یفرهنگ و یاجتماع شده درك يایمزا
 یاجتمـاع  يهـا نـه یهز شیافـزا  نتیجـۀ  در ،)Jeon et al., 2014( همکـاران  و نجئـو  مطالعـه  نتـایج 
 و البتـه بـا  ساکنان مناطق مقصـد گردشـگري کـاهش یافتـه     اجتماعی ، کیفیت زندگی هشددرك

بـا   .تصادي بهبود یافتـه اسـت  اق زندگی کیفیت، ساکنان اقتصادي منافع بر گردشگري مثبت تأثیر
 بـر  ياقتصـاد  اثـرات  کـه  داد نشان )Wang et al. 2017( همکاران و انگومطالعۀ  یجنتا این همه،

 همکـاران  و حنفیـه  پـژوهش  نتـایج  اسـاس  بـر  اسـت.  ناچیز مناطق مقصد گردشگري نساکنا یترضا
)Hanafiah et al., 2016(، اجتمـاعی  تصادي،اق عوامل از گردشگري توسعۀ از ساکنان ادراك 
 کیفیـت  بـر  ،مسـتقیم  طـور بـه  کـه  پـذیرد تأثیر مـی  کلیدي اصلی املوع عنوانبه محیطیزیست و

 زنـدگی  کیفیت بررسی به ايمقایسه رویکرد با مطالعات از برخی اما است. اثرگذار آنها زندگی
 و یوهشـاهک خواجـه  پـژوهش  بـه  تـوان می که از آن میان، اندپرداخته گردشگري روستاهاي در

 این پژوهش، نتایج اساس بر کرد که اشاره )Khajeh-Shahkouhi and Minaei, 2014( یینایم
 تیـ فیک فراغـت،  اوقـات  تیـ فیک جملـه  از( هـا مؤلّفـه  از یبرخ لحاظ از زیشاند يگردشگر شهر
 يبهتـر  تیوضـع  در چنـاران  يگردشـگر  فاقد شهر به نسبت ،سالمت) تیفیک و یمسکون طیمح

 یاجتمـاع  مشـارکت  فـۀ مؤلّ و رتبـه  بـاالترین  یمسـکون  طیمحـ  تیفیک فۀمؤلّ نین،همچ ؛دارد قرار
  نبـــراو و یجوروســک  پـــژوهش نتــایج  .نــد اداده اختصـــاص خــود  بــه  را رتبـــه نیتــر نییپــا 
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)Jurowski and Brown, 2001( تیـ فیک گردشـگري  بخش در شاغل ساکنان که داد نشان نیز 
 و نـدرك ا پـژوهش  نتـایج  اسـاس  بر .انددهکر یابیزار شاغلریغ ساکنان از باالتر را خود یزندگ
 افـراد  از شیبـ  گردشـگري  بخـش  در شاغل فرادا ،)Andereck and Nyaupane, 2011( نیاپان

 پژوهش نتایج .است سود درك مستلزم آن لیتحل اام ،شوندمی مندبهره يگردشگر از غیرشاغل
 از بـیش  يگردشـگر  بـه  وابسـته  ناسـاکن کـه   داد نشـان  نیز )Woo et al., 2016( همکاران و وو

 بـه  نسـبت  آنهـا  تصوراتکنند؛ همچنین، می درك را يگردشگر مثبت اثرات روابستهیغ ساکنان
 پیشــینۀ مــرور .دارنــد از زنــدگی بیشــتري منــديرضــایت و اســت تــرمثبــت يگردشــگر توســعۀ

 که است، زندگی کیفیت مختلف ابعاد در گردشگري متفاوت اثرات وجود از حاکی هاپژوهش
 در و یافتـه  نمـود  بـدتري  یـا  بهتـر  وضـعیت  در زنـدگی  کیفیـت  مختلف هايمؤلّفه در اثرات این

 است. داده افزایش یا کاهش را زندگی یتکیف ،نتیجه
 

 
 پژوهش یمفهوم چارچوب -1 شکل
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 نظري مبانی

صـورت   مطالعات پیشگام در زمینۀ کیفیت زندگی توسـط محقّقـان کشـورهاي غربـی    
هـا متمرکـز شـده    گونـه پـژوهش  تازگی در کشورهاي در حال توسعه نیز ایـن ته بهپذیرفته و الب
حال، پژوهش مستند در ارتباط با کیفیت زندگی در منطقۀ آسیا همچنان کمیاب و است. با این
توضیح شـادکامی   کیفیت زندگی). یکی از مسائل اصلی در مطالعات Lee, 2008نادر است (

. )Malkina-Pykh and Pykh, 2013(پدید آمد 1960ی درسال ذهنی است. مفهوم شادکامی ذهن
 یزنـدگ  مفهـوم بـه اي از اوقـات نیـز   در پـاره اسـت و  شادکامی  یزان احساسم به معنی شادکامی ذهنی

ــردن خــــوب درســــت، ــاو  زنــــدگی کــ ــه مــــی خــــوب یزنــــدگ یــ ــر گرفتــ ــوددر نظــ   شــ
)Malkina-Pykh and Pykh, 2013; McCabe and Johnson, 2013 .(گــاه محققــان، از ن

هاي شناختی و عاطفی افـراد در تمـام زنـدگی آنهـا را     شادکامی ذهنی مفهومی گسترده است که واکنش
 Brajsˇa-Zˇganec et al., 2011; Carneiro et al., 2017; Malkina-Pykh and( شودشامل می

Pykh, 2013; Martin and Cooper, 2016; Singh and Lal, 2012; Wang et al., 2017; 
Ward et al., 2016; Wills-Herrera et al., 2011 .( هـاي عـاطفی   شـامل پاسـخ   یشادکامی شـناخت

هاي خاص زنـدگی و رضـایت از زنـدگی در کـل (رضـایت      افراد (مثالً شادکامی)، رضایت از حوزه
 Brajsˇa-Zˇganec et al., 2011; Kroll and Delhey, 2013; McCabe and( کلـی) اسـت  

Johnson, 2013; Ward et al., 2016    ـته بـه ). بنابراین، کیفیت زندگی ذهنی یک تجربۀ ذهنـی وابس
 ,Andereck and Nyaupane, 2011; Carneiro and Eusébioادراك و احساسـات فـرد (  

 شناسی است کـه اشـاره بـه چگـونگی ارزیـابی افـراد از زنـدگی خـود دارد         اي از روانو زمینه) 2015
)Smith, 2017; Diener et al., 1997; Wills-Herrera et al., 2011 .(هـاي موجـود   پژوهش

اي از عوامـل اجتمـاعی و روانـی نسـبت     در علوم اجتماعی نیـز شـادکامی ذهنـی را بـه مجموعـه     
، شـادکامی عبـارت   ریـزي اقتصـادي  همچنین، بنا به تعریف واحد برنامه). Han, 2015دهند (می

به تقویت کیفیت زندگی و رضایت فـرد، خـانواده   که  است از فواید مادي، اجتماعی و اقتصادي
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 تبیـین  ، مـدلی بـراي  2000در سـال  ، ). شـیفر Bakar et al., 2016-Abuکند (و جامعه کمک می
گانـۀ اجتمـاع، محـیط و اقتصـاد،     زندگی ارائه کرد. این مدل با تأکید بر ابعـاد سـه   کیفیت مفهوم

پذیري و پایـداري در تقابـل   زندگی، زیست تقابل بین ابعاد را معین و تصویري از مفاهیم کیفیت
ی و پایداري متـأثر از  و اجتماع یطیمحپذیري متأثر از ابعاد با یکدیگر را بیان کرده است. زیست

شود، در حالی که پایداري به آینـده  جنبۀ محیطی است و از نظر زمانی، به حال حاضر مربوط می
گانـۀ اقتصـادي، اجتمـاعی و    در ابعـاد سـه   نیـز کیفیـت زنـدگی ریشـه     نگرد. به عقیدة مـایرس می

). در ارتباط بـا اثـرات گردشـگري بـر کیفیـت زنـدگی،       Ghasemi et al., 2017محیطی دارد (
 محیطی صورت پذیرفته است.  مطالعاتی پیرامون سه بعد اقتصادي، اجتماعی و زیست

 
 پژوهش شناسیروش

 ،هـا داده آوريعجم يبرا و شده انجام یقیتطب -یفیتوص روش با کاربردي حاضر قیتحق
 سرپرسـتان  شـامل  قیـ تحق يآمـار  جامعۀ .ه استشد گرفته بهره یدانیم و ايکتابخانه وةیش دو از

 مرودشـت  شهرسـتان  در یفرهنگـ  -یخیتـار  يگردشـگر  هدف يروستاها در ساکن هايخانوار
 لعـه  مـورد مطا  منـاطق  در هـا خانوار انسرپرسـت  تعـداد  ،1395 سـال  يسرشـمار  اساس بر که بوده

ــتاهاي  ــامل روســ ــاروق،شــ ــتک فــ ــداز و دشــ ــر  2269 يکنــ ــرآوردنفــ ــد بــ ــتشــ   ه اســ
)Statistical Center of Iran, 2016.( اساس بر و ساده یتصادف يرگینمونه روش از استفاده با 

 170 یقـ یتطب مطالعۀ منظوربه .شد نییتع نفر 170 قیتحق يبرا مناسب نمونۀ تعداد ،کوکران رابطۀ
 هـدف  يروسـتاها  مشابه طیشرا با يگردشگر رهدفیغ يروستاها ها درخانوار سرپرستان از نفر

 در ساکنان تیرضا زانیم ،ساکنان یذهن یزندگ تیفیک یبررس رايب .شدند انتخاب گردشگري
 از یـان، گوپاسـخ  نظـر  از بعـد  هـر  تیـ اهم زانیـ م و یطـ محیستیز و یاجتماع ،ياقتصاد بعد سه

 کـه  هشـد  استفاده کرتیل اينهیگزپنج فیط از گیريبهره با ساختهمحقّق و ساختارمند نامۀپرسش
 يهـا داده از زین آن ییایپا سنجش يبرا ؛شد و تأیید یبررس متخصصان توسط آن يصور ییروا

 بـراي  کرونباخ يآلفا بیضر جینتا که شد، استفاده مطالعه مورد منطقۀ از خارج یمقدمات آزمون
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 نمـره  ،ادامـه  در .سـت هاسـازه  یتمـام  ییایپامناسب بودن  ةدهندنشان و 7/0 باالي هاسازه تمامی
 شد: محاسبه )Raphael et al., 1997( زیر رابطۀ از استفاده با ذهنی زندگی کیفیت

)1( SQOL= ( اهمیت نمره / 3 ) ×( رضایت نمره -3 )  

 ،منفی ةنمر و صفر عدد چهی بدون یک تا بیست، از یذهن یزندگ تیفیک نمرات ،سپس
 .)Andereck and Nyaupane, 2011; Suntikul et al., 2016( شدند اصالح

 
 پژوهش محدوده

 با است. این شهرستان فارس استان در واقع مرودشت شهرستان حاضر پژوهش يقلمرو
 حدود ،از آن میان که باشدمی آبادي 571 و دهستان پانزده داراي، کیلومترمربع 3656 مساحت

 .سکنه) از خالی آبادي 271 و سکنه داراي آبادي 300(ست ا سکنه از خالی هاآبادي از نیمی
  .دهدمی نشان را مطالعه مورد يروستاها ۀنمون حجم و خانوارتعداد  ت،یجمع 1 جدول

 مطالعه مورد روستاهاي ۀنمون حجم و خانوارتعداد  جمعیت، -1 جدول
 نمونه تعداد خانوار تعداد جمعیت روستا دهستان بخش وضعیت

 گردشگري هدف
 95 1784 5860 فاروق علیاخفرك سیدان

 45 402 1281 دشتک درودزن درودزن
 30 83 272 کندازي ابرج درودزن

 گردشگري هدفغیر
 95 390 1409 ايکره علیاخفرك سیدان

 45 382 1338 اشجرد ابرج درودزن
 30 133 472 زنگله ابرج درودزن

 )Statistical Center of Iran, 2016( ایران آمار مرکز مأخذ:
 

 بحث و نتایج
 )32/11 اریمع انحراف (با سال 65/47 انیگوپاسخ سن نیانگیم هاي پژوهش،پایۀ یافته بر

، سطح تحصیالت نیهمچن .سن داشتند سال 75 آنها نریتمسن وسال  21 آنها نتریجوانبود؛ 
 از درصد 4/39 لشغ بود. پلمید يباال درصد 2/48 و پلمیردیز گویاناز پاسخ درصد 8/51
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 آزمون از حاصل نتایج ده است.بو يکشاورزریغ درصد 6/60 و يکشاورز با مرتبط انگویپاسخ
 .است دهآم 2 جدول در ادياقتص بعد در ذهنی زندگی کیفیت مقایسۀ براي ) مستقلt( تی

کیفیت زندگی ذهنی ساکنان روستاهاي  در بعد اقتصادي، ،2جدول  بر اساس نتایج
مربوط به نۀ یهزی، فراغتنۀ یهزی، اشتغال، بدهی، رزراعیدرآمد غ از نظرهدف گردشگري 

ی، ارتباط زاتیتجهي، و دامدار يکشاورزی، شخصنۀ یهزی، درمان -یبهداشتنۀ یهز، مسکن
ی در سطح باالتر و از نظر درآمد زراعی، فقر فراغت لیوساي و ضرور لیوساي، کشاورز ادوات

تر از ساکنان روستاهاي غیرهدف پایین ه در سطحلیقوسایل نساکنان، هزینۀ تحصیالت و 
گرمایش  هايدستگاهوکار، هاي هزینۀ ارتباطی، هزینۀ کشتدر زیرعامل ؛ اماگردشگري است

 وجود ندارد. دارمعنیبین دو گروه تفاوت  ،و سرمایش و هزینۀ بیمه
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 يگردشگر رهدفیغ و هدف يروستاها در اقتصادي یذهن یزندگ تیفیک مقایسۀ -2 جدول

ل
عام

 

 زیرعامل
 )=170n( غیرهدف )=170n( هدف

 t آمارة
  سطح

 *میانگین داريمعنی
  انحراف

 معیار
 *میانگین

  انحراف
 معیار

ت
عیش

م
 

لی
مح

 

 022/0 -3/2 41/4 31/10 83/3 28/9 زراعی درآمد
 001/0 79/3 49/2 43/8 61/3 7/9 غیرزراعی درآمد

 041/0 -05/2 42/4 11 05/5 94/9 فقرساکنان
 001/0 22/3 79/2 8/8 74/2 77/9 اشتغال
 001/0 81/9 45/3 48/5 27/4 61/9 بدهی

ینه
هز

 

 001/0 19/7 9/1 91/7 4/3 06/10 فراغتی هزینۀ
 001/0 05/5 2/3 01/8 21/3 77/9 مسکن هزینۀ
 6/0 52/0 89/3 53/9 62/3 74/9 ارتباطی هزینۀ

 906/0 -12/0 55/3 9/8 78/3 85/8 وکارکشت هزینۀ
 021/0 -31/2 21/4 99/11 22/4 94/10 تحصیالت هزینۀ

 001/0 68/3 8/2 86/7 6/3 15/9 درمانی -بهداشتی
 188/0 32/1 71/3 09/9 86/3 63/9 بیمه هزینۀ

 001/0 98/7 95/2 82/6 11/3 44/9 شخصی هزینۀ

یی
ارا

د
 

 001/0 51/8 28/3 38/7 75/3 63/10 دامداري -کشاورزي
 001/0 76/7 86/2 46/7 27/3 05/10 ارتباطی تجهیزات

 001/0 15/9 49/3 22/7 88/3 88/10 کشاورزي ادوات
 001/0 -78/5 08/2 45/12 16/4 39/10 هنقلی وسایل

 003/0 01/3 96/3 89/7 49/2 97/8 ضروري وسایل
 001/0 55/4 14/3 15/8 88/2 64/9 فراغتی وسایل

 225/0 -22/1 95/1 6/9 73/2 29/9 سرمایش و مایشگر هايدستگاه
 است 20 تا 1 از میانگین دامنه *
 پژوهش يهاافتهی :أخذم

کیفیت زندگی ذهنی ساکنان روستاهاي در بعد اجتماعی، ، 3جدول  بر اساس نتایج
ی و در فراغتها و به سنّت يبندیپاتی، مشارکاز نظر  ،اجتماع محلی عاملهدف گردشگري در 

ها و یچربها، یچاشنت، جایسبزی، دنینوش ،نیپروتئاز نظر مصرف  ،تغذیه و سالمت عامل
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ی، تیامن، انسجام ساکنان، تعاملهاي در سطح باالتر و از نظر زیرعامل غذاهاي امروزيهمچنین 
؛ از استگردشگري ساکنان روستاهاي غیرهدف  ازتر در سطح پایین امنیت جاده تحصیالت و
ساختار سنّتی، مهاجرت، دخانیات، لبنیات، امالح و غالت، بین  هاياملعیردر ز سوي دیگر،

  وجود ندارد. دارمعنیمیزان رضایت دو گروه تفاوت 
 يگردشگر رهدفیغ و هدف يروستاها در اجتماعی یذهن یزندگ تیفیک مقایسۀ -3 جدول

ل
عام

 

 زیرعامل
 )=170n( غیرهدف )=170n( هدف

 t آمارة
  سطح

 معیار انحراف *میانگین معیار انحراف *یانگینم داريمعنی

اع
جتم

ا
 

لی
مح

 

 001/0 64/6 7/2 91/11 18/3 03/14 مشارکتی
 001/0 5/4 13/3 56/13 85/2 02/15 هاسنت به پایبندي

 007/0 72/2 75/1 65/10 02/2 21/11 فراغتی
 001/0 -45/3 29/2 32/14 27/3 27/13 تعامل

 001/0 -42/4 89/1 99/14 89/2 82/13 ساکنان انسجام
 001/0 -49/5 52/2 2/15 11/3 52/13 امنیتی

 051/0 -96/1 94/2 31/13 67/2 71/12 مهاجرت
 068/0 -83/1 53/2 91/13 89/2 37/13 سنتی ساختار

 001/0 -53/6 92/2 36/14 79/2 34/12 تحصیالت
 001/0 -39/13 44/2 11/13 57/3 68/8 جاده امنیت

تغ
 و ذیه

ت
الم

س
 

 004/0 94/2 2/3 79/12 52/2 7/13 پروتئین
 93/0 -09/0 4/3 84/13 73/2 81/13 غالت

 023/0 29/2 6/3 19/13 04/3 02/14 نوشیدنی
 001/0 35/3 75/3 62/11 97/2 85/12 سبزیجات

 701/0 -38/0 78/2 29/12 51/2 18/12 لبنیات
 001/0 17/5 93/2 56/12 51/2 08/14 هاچاشنی
 002/0 14/3 24/3 69/12 63/2 7/13 هاچربی

 74/0 -34/0 15/3 45/12 18/3 34/12 دخانیات
 001/0 93/4 11/4 98/12 43/3 01/15 امروزي غذاهاي

 053/0 94/1 11/4 89/10 86/2 64/11 امالح
 پژوهش يهاافتهی :أخذم   است 20تا  1دامنه میانگین از  *
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دو منطقه مورد مطالعه  در یطمحیستیز یذهن یزندگ تیفیک سۀیمقابه  4جدول 
محیطی بین دو تفاوت کیفیت زندگی ذهنی زیستبر اساس نتایج این جدول، پرداخته است. 

اي که در گونهدار است، بهجز زیرساخت آموزشی معنیگروه در تمامی عوامل مورد بررسی به
ي، گردشگرامنیتی،  -یفرهنگی، اشتبهد رساختیزهاي منظر روستا، حفظ محیط، زیرعامل

، ساکنان روستاهاي هدف گردشگري از کیفیت و فروش یابیبازاری و خدمات رساختیز
 و آفات با مقابله داتیتمه، طیمح بیتخری، طیمخاطرات محزندگی ذهنی باالتر و از لحاظ 

یت و زیرساخت ورزشی، از کیف ونقلحمل رساختیزن، مسکیی، ربنایز اتیستأس، خسارات
 ند. گردشگري برخوردارغیرهدف روستاهاي تر از ساکنان زندگی پایین

 يگردشگر رهدفیغ و هدف يروستاها در محیطیزیست یذهن یزندگ تیفیک مقایسۀ -4 جدول

ل
عام

 

 زیرعامل
 )=170n( غیرهدف )=170n( هدف

 آمارة
t 

  سطح
 *میانگین معناداري

  انحراف
 معیار

 *میانگین
  انحراف

 معیار

ز
ت

یس
طی

حی
م

 

 005/0 8/2 12/2 48/11 44/3 35/12 محیط حفظ
 001/0 07/8 35/2 55/11 1/3 96/13 روستا منظر

 001/0 -27/4 3/2 85/10 53/2 73/9 یطیمح مخاطرات
 001/0 -01/6 5/2 21/13 54/2 56/11 یطمح یبتخر

 001/0 -49/3 29/2 78/10 04/2 95/9 خسارات آفات و مقابله با تمهیدات
دي

کالب
 

 001/0 -52/3 76/2 02/12 39/4 62/10 زیربنایی تأسیسات
 001/0 -97/9 3/2 73/13 31/4 99/9 مسکن

 001/0 -16/4 3 68/12 18/4 04/11 ونقلحمل زیرساخت
 001/0 72/3 42/3 81/8 02/4 32/10 بهداشتی زیرساخت
 048/0 99/1 17/3 76/9 81/3 52/10 یتامنی -فرهنگی

 001/0 -19/5 63/3 73/11 82/3 63/9 ورزشی
 029/0 2/2 2/4 35/10 92/3 32/11 گردشگري زیرساخت

 018/0 37/2 71/3 57/9 31/3 48/10 خدماتی زیرساخت
 576/0 56/0 47/3 87/11 32/3 07/12 آموزشی زیرساخت
 001/0 53/4 74/1 6/8 24/3 88/9 فروش و بازاریابی

 پژوهش يهاافتهی :أخذم   است 02تا  1دامنه میانگین از  *
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 بررسی مورد ابعاد تمامی میانگین تفاوت ،شودمی مشاهده 5 جدول در که گونههمان
آمده، کیفیت زندگی ذهنی ساکنان روستاهاي هدف دستبر اساس نتایج به است. دارمعنی

عوامل و هزینه) و بعد اجتماعی ( محلیگردشگري در بعد اقتصادي (عوامل دارایی، معیشت 
 تري به نسبت ساکناندر سطح پایین محلیتغذیه و سالمت) در سطح باالتر و در عامل اجتماع 

کیفیت  ،محیطی و از نظر کالبديزیستقرار دارد. در بعد  گردشگري غیرهدف روستاهاي
از نظر  است؛ البتهتري در سطح پایینگردشگري هدف زندگی ذهنی ساکنان روستاهاي 

بین کیفیت زندگی ذهنی ساکنان دو منطقه وجود ندارد. بر اساس  دارمعنیتفاوت  ،محیطی
آمده، بیشترین تفاوت میانگین در روستاهاي هدف و غیرهدف گردشگري دستهاطالعات ب

 .)2(شکل  مربوط به متغیرهاي دارایی و هزینه است
 و هدف يروستاها در یذهن یزندگ تیفیک عوامل و گانهسه ابعاد میانگین قایسۀم -5 جدول

 يگردشگر رهدفیغ

 است 20تا  1دامنه میانگین از  *
 شپژوه يهاافتهی :أخذم

 عامل ابعاد
 )=170n( غیرهدف )=170n( هدف

 t آمارة
  سطح

 *میانگین داريمعنی
  انحراف

 معیار
 *میانگین

  انحراف
 معیار

 اقتصادي
 001/0 48/7 99/1 03/8 27/2 03/10 دارایی

 001/0 22/3 53/1 95/8 32/2 63/9 محلی معیشت
 001/0 57/5 3/1 54/8 22/2 7/9 هزینه

 اجتماعی
 001/0 2/4 69/1 55/12 35/1 25/12 سالمت و تغذیه

 036/0 -1/2 84/0 43/13 11/0 15/13 محلی اجتماع

 محیطیزیست
 016/0 -43/2 43/1 08/11 68/2 51/10 کالبدي
 46/0 -74/0 23/1 67/11 67/1 55/11 محیطی
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۰٫۰
۲٫۰
۴٫۰
۶٫۰
۸٫۰

۱۰٫۰
۱۲٫۰
۱۴٫۰

دارایی

معیشت محلی

ھزینھ

تغذیھ و سالمت اجتماع محلی

کالبدی

محیطی

ھدف گردشگری

غیرھدف گردشگری

 
 گردشگري غیرهدف و هدف روستاهاي ساکنان زندگی کیفیت متغیرهاي میانگین -2 شکل

 
 دهآم 6در جدول  مطالعه مورد مناطق در یذهن یزندگ تیفیک گانۀسه ابعاد مقایسۀ

 و اقتصادي ابعاد در گردشگري هدف روستاهاي ساکنان ،شودمی مشاهده که گونههمان .است
 روستاهاي ساکنان به نسیت تريپایین سطح در محیطیزیست بعد در و باالتر سطح در اجتماعی
 گفت که توانمی ،آمدهدستهب نتایج اساس بر ،کل در دارند. قرار گردشگري غیرهدف

 غیرهدف روستاهاي ساکنان از ترمطلوب وضعیتی در هدف روستاهاي ساکنان زندگی کیفیت
 در و 33/11 گردشگري هدف روستاهاي در میانگین این کهاي گونهگردشگري بوده، به

  .است 99/10 گردشگري غیرهدف روستاهاي
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 يگردشگر رهدفیغ و هدف يروستاها در یذهن یزندگ تیفیک گانۀسه ابعاد مقایسۀ -6 جدول

 زندگی کیفیت ابعاد
 )=170n( غیرهدف )=170n( هدف

 t آماره
  سطح

 *میانگین داريیمعن
  افانحر

 معیار
 *میانگین

  انحراف
 معیار

 001/0 85/9 94/0 6/8 24/1 77/9 اقتصادي
 039/0 07/2 94/0 99/12 93/0 2/13 اجتماعی

 027/0 -22/2 06/1 37/11 71/1 03/11 محیطیزیست
 001/0 6/4 59/0 99/10 79/0 33/11 زندگی کیفیت

 است 20تا  1دامنه میانگین از  *
 وهشپژ يهاافتهی :أخذم

 
 پیشنهادها و گیرينتیجه

 هدف روستاهاي در ذهنی زندگی کیفیت تطبیقی مطالعۀ براي ،حاضر تحقیق در
روستاهاي  در زندگی کیفیت وضعیت مرودشت، شهرستان فرهنگی -تاریخی گردشگري

 شده هگردشگري مقایس غیرهدف وستاهاير بررسی و با وضعیت يکنداز و دشتک فاروق،
 عوامل شامل( اقتصادي بعد از ذهنی زندگی کیفیت باالتر بودن از اننش پژوهش نتایج .است

 روستاهاي با قیاس در هدف روستاهاي نساکنا میان در هزینه) و دارایی محلی، معیشت
 )Wang et al., 2017( همکاران و انگو پژوهش جنتای با یافته این داشت. گردشگري غیرهدف

 هايیافته با و بوده ناهمسو ساکنان زندگی از ضایتر بر اقتصادي اثرات مبنی بر ناچیز بودن
 و گردشگري از حاصل اقتصادي منافع مبنی بر ایجاد )Jeon et al., 2014( همکاران و جئون

 همکاران و بریمانی هايیافته با ،همچنینو  است؛ همسو ساکنان زندگی کیفیت افزایش
)Barimani et al., 2015(، را اقتصادي بعد در زندگی کیفیت دنبو پایین دالیل جمله از که 

 نتایج مبناي بر .سویی دارد، همانددانسته گردشگري از مطالعه مورد ۀمنطق ساکنان منديبهره عدم
 هدف روستاهاي ساکنان ذهنی زندگی کیفیت محلی، معیشت عوامل زمینۀ در پژوهش حاضر،

 هدف روستاهاي ا ساکنانزیر ،است گردشگري غیرهدف روستاهاي ساکنان از باالتر گردشگري
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 اقامتگاه و منزل ةاجار صورتبه یرزراعیغ درآمد از ،خود معیشت تأمین براي يگردشگر
 که گیرند،می بهره دستیصنایع تولید و محلی محصوالت و غذاها پخت شگران،گرد به بومگردي

 ی بر، مبن)Shakoori and Bahrami, 2014( بهرامی و شکوري پژوهش نتایج با یافته این
 اقتصاد پویایی و گردشگري هدف روستاهاي معیشت سطح بهبود در گردشگري مثبت اثرگذاري

 مربوط نهیهز ی،فراغت نهیهز بدهی، لحاظ از ،همچنین .یی داردهمسو ،گردشگري ۀنتیج در محلی
 ی،ارتباط زاتیتجه ي،دامدار و يکشاورز ی،شخص نهیهز ی،درمان -یبهداشت نهیهز ،مسکن به

، کیفیت زندگی ذهنی ساکنان یراحت -یفراغت لیوسا و يضرور لیوسا ي،ورزکشا ادوات
 یافته این است، که گردشگري غیرهدف روستاهاي ساکنان از باالتري سطح در روستاهاي هدف

 ۀنتیج در ساکنان دارایی افزایش ، مبنی بر)Lundberg. 2015( الندبرگ پژوهش نتایج با
  همکاران و دینیز پژوهش نتایج با و بوده وهمس ،منطقه در گردشگري هايفعالیت

)Diniz et al., 2014،( همکاران و جاللیان )Jalalian et al., 2015( همکاران و زادهعبداهللا و 
)Abdollahzadeh et al., 2014(نیز گردشگري هدف روستاهاي در هاهزینه افزایش ، مبنی بر 

 نظر از گرشگري هدف روستاهاي در نانساک ذهنی زندگی کیفیت است. با این همه، جهتهم
 ساکنان از تريپایین سطح در نقلیه وسایل و تحصیالت هزینه ساکنان، فقر زراعی، درآمد

(هدف  کندازي و دشتک روستاهاي ساکنان ، زیرااست گردشگري غیرهدف روستاهاي
 فروش و زراعی درآمدروي  که دانندمی خاموش ايزلزله مثابهبه را خشکسالی گردشگري)
 ،در نتیجه و ساکنان فقر موجبات و ار داشتهتأثیرات ناگو گردشگران به کشاورزي محصوالت

 روستاهاي ساکنان که حالی در، است آورده فراهم را آنها ذهنی زندگی کیفیت کاهش
 باریک، عرض،کم روستایی راه از ،توپوگرافی شرایط و کوهستان در استقرار لحاظ به ،یادشده

 به فرزندان وآمدرفت براي بیشتر هزینه شدن متحملضمن  و ندبرخوردار ناهموار و دارشیب
 ۀپیشین به توجه با که اندمواجهونقل و وسایل نقلیه هایی در زمینۀ حمل، با دشواريتحصیل حلم

از  خود، پرافتخار گذشته از این روستا گرفتن فاصله و دشتک گردشگري هدف روستاي
 بعد در که است شایان یادآوري است.سته کا خصوص این درآن  انساکن ذهنی زندگی کیفیت
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در  و مطالعه مورد منطقه کوهستانی روستاهاي توپوگرافی هايمحدودیت به توجه با ،اقتصادي
 برخورداري عدم و ارتباطی هزینه ،وکارکشت هزینه در افزایش ،زمین محدودیت نتیجه،

 پایین دماي علته(ب سرمایشی و گازرسانی) م(عد گرمایشی مناسب هايدستگاه از ساکنان
 و بیمه باالي هزینۀ به توجه با ،روستایی ساکنان دلسردي( بیمه هزینۀنیز  و کوهستانی) روستاهاي

 يهاروستا گروه دو بین دارمعنی تفاوت )دیدهآسیب محصوالت غرامت موقعبه پرداخت عدم
 ساکنان ذهنی زندگی کیفیت ،جتماعیا بعد در همچنین، است. نشده مشاهده مطالعه مورد

 یافته این است. باالتري سطح در سالمت، و تغذیه عامل نظر از گردشگري، هدف روستاهاي
 و تنهایی هايیافته با که برخوردارند، غذایی مواد به بیشتري دسترسی آنها از که دهدمی نشان

 و اجتماعی بعد در محلی اعاجتم عامل در اما .است همسو )Tanhaei et al., 2015( همکاران
روستاهاي هدف  ساکنان ذهنی زندگی کیفیت ،محیطیزیست بعد در کالبدي عامل در

انتظارات  منطقه، به گردشگران ورود حجم یلدلبه زیرا ،است تريپایین سطح در گردشگري
 روستاهاي ساکنان نسبت به باالتري سطح در روستا کالبد و محلی اجتماع لحاظ از آنها

 شایان است. زده رقم را آنها یتینارضا نتظاراتا این نشدن تحقق که ،بوده گردشگري رهدفغی
 گروه دو بین کیفیت زندگی ذهنی ،یسنّت ساختار عامل لحاظ از ،اجتماعی بعد در که است ذکر

حساسیت  چراکه ندارد، وجود داريمعنی تفاوت گردشگري غیرهدف و هدف يهاروستا
 درخشان تمدن و فرهنگی ۀسابق به توجه با ،مناطق این در يردشگرگ هدف روستاهاي ساکنان

 هايجشنواره برپایی و یسنّت ساختار حفظ وجود با رو،و از این بوده مضاعف از این نظر ،خود
 دارمعنی تفاوت ،محلی و بومی هايبازي اجراي و تاریخی و فرهنگی آثار نمایش گوناگون،
 مشاهده بررسی مورد گروه دو بین دارمعنی تفاوت نیز تمهاجر عامل در .است دهپدید نیام

 است دهنینجامی مهاجرت نرخ کاهش به گردشگري ، زیرا با وجود شکست انزواي روستا،نشده
 جذب فراوان هايتوان از برخورداري رغمعلی ،کندازي و دشتک روستاهاي انجوان و

 مهاجرت دیگر مناطق به ،د)درآم کمبود و خشکسالی (مانند دالیل گوناگونهب گردشگر،
 نیز مناطق این بومی فرهنگ و یسنّت عناصر ،جمعیت سنی ساختار زدن برهم ضمن که اندکرده
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 گروه دو بین نیز امالح و غالت لبنیات، دخانیات، هاياملزیرع در است. هشد مواجه تهدید با
 گرایش از نشان طالعهم مورد افراد گروه دو در دخانیات مصرف ندارد. وجود داریمعن تفاوت
 بودن غالب به توجه با ،همچنین است. داشته تنباکو و توتون به روستایی جوانان ویژههب و ساکنان

 دالیل جمله از که ست،باال غالت و لبنیات به دسترسیسطح  منطقه، در دامداري و کشاورزي
 بعد درهمچنین،  .آیدمی شماربه مطالعه مورد يهاستارو گروه دو در داریمعن تفاوت عدم

 ساکنان جمعیت کاهش و مهاجرت ۀنتیج در روستایی مدارس از برخی تعطیلی ،محیطیزیست
 از گروه دو ذهنی زندگی کیفیت بین داریمعن تفاوتوجود  عدم موجب مطالعه مورد ۀمنطق در

  است. شده آموزشی زیرساخت عامل نظر
 که شودمی پیشنهاد ،دشگريگر هدف روستاهاي در آموزشی عامل يارتقا منظوربه

 طریق از روستایی جمعیت حفظ و ناساکن مهاجرت از گیريپیش براي الزم شرایط نخست،
 و بومی انآموختگدانش از گیريبهره اب ،سپس و شود فراهم غیرزراعی و زراعی صنایع استقرار
 شتهگما مته نقاط این در فرهنگی کانون و راهنمایی مدارس ایجاد به ،فعال انسانی نیروي
 شود.

 تنظیم و بیمه پرداختی هزینۀ در ،اقتصادي بعد يارتقا که براي شودیم پیشنهادهمچنین، 
 ارزش یا و انتظار مورد درآمد محصوالت، بازده اساس بر روستاییان دریافتی غرامت مقدار

ها، رسانی در خصوص تعرفهاطالعو از طریق  پذیرد صورت بازنگري ،دیدهخسارت محصوالت
و ترغیب این افراد از طریق در نظر گرفتن تخفیف  اري و پرداخت غرامتذگزمان انجام بیمه

 .افزوده شود کشاورزان آگاهی هاي خاص، برهزینه بیمه در زمان
 مضرات از انروستایی سازيآگاه و اعتیاد ترك هايمهارت آموزشی کارگاه برگزاري

  د.نمایمی ضروري خانواده در معضل ینا با برخورد صحیح ةنحو آموزش و دخانیات مصرف
 براي تاریخی -فرهنگی هاينام انتخاب روستایی، هايکتابخانه کیفی و کمی گسترش

 در تاریخی و فرهنگی ی،سنّت آثار نمایش براي فضایی گرفتن نظر در و روستایی هايکتابخانه
  د.کن کمک مناطق این یسنّت ساختار حفظ به تواندمی محیط این
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 تعامل، ،نقلیه وسایل تحصیالت، هزینه ساکنان، فقر زراعی، درآمدوضعیت  که جانآ از
 داتیتمه محیط، تخریب محیطی، مخاطرات جاده، امنیت و تحصیالت ی،امنیت ساکنان، انسجام

 ورزشی زیرساخت و ونقلحمل زیرساخت مسکن، زیربنایی، تأسیسات ،خسارات و آفات با مقابله
این  مسئوالن و ریزانبرنامه الزم است ،نیست مناسب مطالعه مورد ريگردشگ هدف روستاهاي در

 دهند. قرار ریزيبرنامه و توجه اولویت در هاي کیفیت ذهنی زندگی رازیرعامل
 کالبد و محلی اجتماع از گردشگري هدف روستاهاي ساکنان انتظارات سطح به توجه با
 شرایط ، الزم استمناطق گونهاین به گردشگران ورود حجم گرفتن نظر در با و خود روستاي

 امنیت تأمین و جاده بهسازي ،اجتماعات امنیت ارتقاي ، در زمینۀمحلی اجتماع بهبود الزم براي
 و محصوالت فروش در سالم رقابت طریق از ساکنان انسجام و تعامل سطح بهبود روستا و نیز

 د.، اقدامات مناسب صورت گیرگردشگران به خدمات ۀارائ
 مهاجرت گرفتن شدت و اخیر هايخشکسالی به توجه با که شودمی پیشنهادنجام، سرا

 راستاي در بهینه کشت الگوي بررسی به ،آتی تحقیقات در ،گردشگري مناطق از روستاییان
 گردشگري سنجیامکان با توانمی ،همچنین شود. پرداخته کشاورزي آب مصرف مدیریت

شایسته است  افزون بر این، گماشت. همت کشاورزي ارتقاي به ،مناطق این در کشاورزي
 دامداري، احداث تکمیلی، -تبدیلی صنایع و هاکارگاه استقرار سنجیامکان زمینۀ در تحقیقاتی
 گردشگري هدف روستاهاي در اقتصادي توسعه به راستاي دستیابی در گلخانه و مرغداري

 ییهاپژوهش که شودمی پیشنهاد حاضر، تحقیق نتایج پذیريتعمیم براي ،همچنین د.انجام پذیر
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