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محمد اکبرپور ،1سهیال باختر2

تاریخ دریافت1399/01/14 :
تاریخ پذیرش1399/07/10 :

چکیده
گردشــگری روســتایی نقــش مهمــی در بهبــود کیفیــت زندگــی دارد و مــورد تأکید
محققــان اســت و بهمنزلــه رویکــرد اقتصــادی پویــا ویژگیهــای منحصربهفــرد
و بــارزی دارد .ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی تأثیــرات گردشــگری در کیفیــت
زندگــی جامعــه میزبــان انجــام شــده اســت .پژوهــش از لحــاظ هــدف کاربــردی،
کمــی ،و بــر اســاس ماهیــت توصیفی ـ تحلیلــی اســت.
رویکــرد حاکــم بــر آن ّ
جامعــه آمــاری شــامل روســتاهای هــدف گردشــگری اســتان کرمانشــاه اســت.
حجــم نمونــه بــر اســاس فرمــول کوکــران  380نفر برآورد شــده اســت که متناســب
بــا تعــداد جمعیــت روســتاها بیــن آنهــا توزیع شــده اســت .دادههــای الزم بــه دو
شــیوه کتابخانـهای و میدانــی گــردآوری شــده اســت .بهمنظــور تحلیــل موضــوع،
چارچوبــی از شــاخصهای کیفیــت زندگــی (اوقــات فراغــت ،رفــاه ،زیرســاخت و
دسترســی ،اشــتغال و درآمــد ،بهداشــت و محیــط ،ایمنــی و امنیــت ،مســکن و
آمــوزش) در قالــب  45گویه اســتفاده شــده اســت .نتایــج تجزیه و تحلیــل یافتهها
بیانگــر ایــن موضــوع اســت که بیــن گردشــگری و کیفیــت زندگــی رابطـهای مثبت
و معنـیدار وجــود دارد و  0/677از تغییــرات کیفیــت زندگــی از طریــق گردشــگری
تبییــن میشــود .نتایــج حاصــل از تکنیــک کــوداس نیــز نشــان میدهــد کــه
از بیــن چهــارده روســتای هــدف گردشــگری ،ســه روســتای شمشــیر و حریــر و
حجیــج بــزرگ از لحــاظ شــاخصهای کیفیــت در باالتریــن ســطح و ســه روســتای
فــش و ســراب هرســم و نجوبــران در پایینتریــن ســطح قــرار دارنــد.

مقدمه:
گردشــگری روســتایی ،کــه رشــد ســریع تقاضــا بــرای آن
از ســال  1945آغــاز شــد ،شــکلی از فعالیــت اقتصــادی
گردشــگری اســت که پیرامــون شــهرها و نقاط دارای شــکل
و بافــت روســتایی انجــام میگیــرد (جــوان و همــکاران،
 .)59 :1398بــ ه علــت گســتردگی جغرافیایــی روســتاها
در قلمــرو ســرزمینی و دربرداشــتن بخــش وســیعی از
منابــع ملــی ،جامعــه روســتایی میتوانــد در شــکلگیری
فرصتهــا در مناطــق روســتایی کشــور تأثیرگــذار باشــد .از
جملــه ایــن فرصتهــا بخــش گردشــگری روســتایی اســت
(رجبنــژاد و همــکاران .)785 :1398 ،گردشــگری یکــی
از مهمتریــن عوامــل رشــد اشــتغال و توســعه اقتصــادی
بهشــمار مــیرود ( .)El-Gohary, 2016:125امــروزه بیشــتر
کشــورهای پیشــرو در برنامهریــزی توســعه گردشــگری،

سیاســتها و راهبردهــای تعاملــی و برنامــه گردشــگری
در زمینههــای مختلــف را بهعنــوان محــور اصلــی مــد
نظــر قــرار دادهانــد (رحمانــی فضلــی و همــکاران:1397 ،
 .)58عالوهبرایــن ،برنامهریــزی توســعه گردشــگری نقطــه
همپوشــانی اوقــات فراغــت ،گردشــگری و تفریــح اســت و
خــود بخشــی از گردشــگری اوقــات فراغــت بهشــمار میرود
و دربرگیرنــده فعالیتهــای گردشــگری و تفریــح اســت کــه
بــا جاذبههــای طبیعــی ،محیطهــای کشــاورزی و مــزارع
ارتبــاط مســتقیم دارد ( )Kropinova, 2012: 131و از طریــق
ســرمایهگذاری در مناطــق روســتایی ،تأثیــرات متعــددی
در انتقــال دانــش ،ایدههــا ،کاســتن از چالشهــای توســعه
روســتایی ،رفــاه جامعــه محلــی و بهبــود کیفیــت زندگــی
روســتاییان میگــذارد ( .)Sexena, 2016از اهدافــی کــه
توســعه روســتایی دنبــال میکنــد ،بهبــود کیفیــت زندگــی
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و افزایــش رفــاه روســتاییان اســت .کیفیــت زندگــی
ویژگیهــای کلــی اقتصــادی و اجتماعــی و محیطــی را
نشــان میدهــد کــه میتوانــد ابــزاری قــوی بــرای نظــارت
بــر توســعه اجتمــاع باشــد .در نواحــی روســتایی ،کیفیــت
زندگــی متأثــر از فعالیتهــا ،عوامــل و تحوالتــی اســت کــه
در درون نواحــی روســتایی وجــود دارد؛ از ســوی دیگــر،
تحــت تأثیــر عوامــل بیرونی اســت کــه روســتا و ســاکنان آن
را متأثــر میســازد (رضوانــی و همــکاران)24 :1391 ،
بنابرایــن میتــوان گفــت گردشــگری راهبــردی بــرای
توســعه روســتایی و پاســخی بــه جهانیشــدن و بازســاخت
روســتاها اســت کــه مســتلزم نگرشــی جامــع و نظاممنــد به
همه عناصر تشــکیلدهنده آن اســت (رهایــی و همکاران،
)3 :1398؛ زیــرا فعالیتهــای موجــود در روســتا و زندگــی
روســتایی را حفــظ میکنــد و فعالیتهــای گردشــگری
بــه آن اضافــه میشــود ( .)Dewi, 2014: 58گردشــگری
روســتایی نقــش مهمــی در بهبــود کیفیــت زندگــی
دارد و مــورد تأکیــد محققــان اســت و بهمنزلــه رویکــرد
اقتصــادی پویــا ویژگیهــای منحصربهفــرد و بــارزی دارد
( .)Karar, 2017: 100زیــرا کیفیــت زندگــی ســاکنان هــر
جامعـهای کــه مقصد گردشــگری اســت از لحــاظ فرهنگی،
اقتصــادی ،محیطی و اجتماعی متأثر از گردشــگران اســت
( .)Uysal et al., 2015توجــه بــه جایــگاه گردشــگری در
روســتاها از ایــن جهــت دارای اهمیــت اســت کــه میتــوان
بــا بهرهگیــری متناســب از منابــع طبیعــی و انســانی بــر
امــکان رشــد اقتصــادی ،بــه ترویــج بخــش کشــاورزی و
تولیــد صنایــع دســتی پرداخــت و گامــی در مســیر بهبــود
شــرایط زیسـتمحیطی ،میــراث فرهنگــی بومــی و آداب و
رســوم محلی در روســتا برداشــت (ســجادیان و همــکاران،
 .)1392همچنیــن ،فراینــدی در توســعه روســتایی در نظر
گرفتــه میشــود کــه در قالــب سیاســتهای منطقــهای
و محلــی ،امــکان توزیــع عادالنــه خدمــات و تســهیالت
عمومــی در مناطــق روســتایی را فراهــم میکنــد ،زیــرا
فعالیتهــای اقتصــادی در نواحــی روســتایی طــی چنــد
دهــه دچــار افــول شــده اســت (علیقل ـیزاده فیروزجایــی،
.)1398
ایــران یکــی از کشــورهای مهــم از لحــاظ جاذبههــای
گردشــگری و متنــوع از نظــر تنــوع گردشــگری و تنــوع
صنایــع دســتی اســت؛ ایــن موضــوع کمنظیــر بــودن
قابلیتهــا و پتانســیلهای گردشــگری کشــور را نشــان
میدهــد (تقدیســی و همــکاران .)1393 ،بــا توجــه بــه
ایــن موضــوع ،بیتردیــد گردشــگری در کشــور و مناطــق
روســتایی بــه علــت وجــود ظرفیتهــا و جاذبههــای
متنــوع محیطــی ،چشــماندازهای زیبــای جغرافیایــی و

میراثهــای بــزرگ تاریخــی ،اماکــن زیارتــی و ســیاحتی و
آثــار هنــری دارای جایــگاه ویــژهای اســت کــه در اثــر توجــه
و فعالســازی بیشــتر گردشــگری روســتایی ایــن قابلیــت
را خواهــد داشــت کــه هــزاران گردشــگر را بــه ســوی خــود
جــذب کنــد (بابایــی همتــی و موالیــی هشــجین.)1392 ،
در ایــن میــان ،اســتان کرمانشــاه بــا داشــتن چهــارده
روســتای هــدف گردشــگری و جاذبههــای طبیعــی،
فرهنگــی ،تاریخی و باســتانی فــراوان از دیرباز مــورد توجه
گردشــگران قــرار داشــته بــه یکــی از قطبهای گردشــگری
کشــور تبدیل شــدهاســت که پذیرای گردشــگران بســیاری
از داخــل و خــارج کشــور اســت .بیتردیــد کیفیــت زندگــی
جامعــه محلــی (میزبــان) بهواســطه ورود ایــن گردشــگران
دســتخوش تغییــرات زیــادی بــوده اســت .ازایـنرو ،هدف
از پژوهــش حاضــر تحلیــل میــزان تأثیرپذیــری کیفیــت
زندگــی از گردشــگری اســت کــه بــرای پاســخگویی بــه
ســؤاالت زیــر انجــام شــده اســت:
آیــا بیــن گردشــگری روســتایی و کیفیــت زندگــی در نواحی
روســتایی ارتباط وجــود دارد؟
اثرگذاری گردشگری بر کیفیت زندگی چقدر است؟
برخورداری روسـتاهای موردمطالعه از لحاظ شاخصهای
کیفیت زندگی چقدر است؟
مبانینظری
ســیر و رونــد تحــوالت دیدگاههــای مرتبــط بــا گردشــگری
روســتایی همزمــان بــا مفاهیــم توســعه روســتایی شــکل
گرفــت ،بهگونــهای کــه در ابتــدا دیــدگاه جانبدارانــه
عمومـ ًا بــر تأثیــرات مثبت گردشــگری روســتایی در محیط
روســتا از دیــد اقتصــادی تأکیــد داشــت .بــه دنبــال آن ،بــا
بهوجودآمــدن تأثیــرات منفــی گردشــگری روســتایی،
بهویــژه تأثیــرات منفــی فرهنگــی و زیســتمحیطی،
ارزیابــی نتایــج گردشــگری روســتایی بــا دیــدگاه محتاطانه
و بررســی نقــاط مثبــت و منفــی ادامــه یافــت (بیــات
و همــکاران .)110 :1392 ،از نظــر عــدهای دیگــر،
گردشــگری پایــدار روســتایی در عمــل مطابــق بــا اصــول
توســعه پایــدار اســت کــه در آن بــه برابــری بیننســلی
و دروننســلی رویکــردی جامــع و اخالقــی دارد کــه بــه
ســمت توســعه و مبتنــی بــر اصــول زیســتمحیطی،
فرهنگی ـ اجتماعــی ،اقتصــادی و کالبــدی اســت (Torres-
 .)Delgado & Saarinen, 2014: 39گردشــگری روســتایی
یکــی از اشــکال گردشــگری و فعالیتــی اجتماعــی تفریحی
اســت کــه از طریــق کاهــش بیــکاری ،ایجــاد درآمــد و
ارتقــای ســطح رفــاه جامعــه محلــی و بــه دنبــال آن کاهــش
چالشهــای توســعه روســتایی در پویایــی بخشــیدن بــه
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توســعه اجتماعــی اقتصــادی قابلیتهــای فراوانــی دارد
(علیبیگی و قاســمی .)92 :1394 ،گردشــگری روســتایی،
بــا فراهــمآوردن فرصتهــای جدیــد بــرای بســیاری از
روســتاها ،پابرجایــی ایــن ســکونتگاهها و توســعه آنهــا
را فراهــم مــیآورد (سجاســی قیــداری و عزیــزی:1397 ،
 .)184شــارپلی گردشــگری روســتایی را کاتالیــزوری
کارآمــد بــرای بازســازی و توســعه روســتا نــام میبــرد کــه بــه
افزایــش درآمــد و اشــتغالزایی منجــر میشــود (اروجــی و
همــکاران .)112 :1397 ،بــر ایــن اســاس ،سیاسـتگذاران
پیوســته بــه مســائل زیربنایــی و اصولــی درخصوص رشــد و
آثــار ایــن صنعــت در آینــده توجــه میکننــد .بهطــور کلــی
پیشبینــی میشــود گردشــگری بزرگتریــن صنعــت
جهــان در قــرن  21میــادی باشــد و یکــی از ابزارهــای مهــم
توســعه در جهــان شــناخته شــود .بیتردیــد بســیاری از
کشــورهای جهــان ،در رقابتــی نزدیــک ،بــه دنبــال کســب
منابــع و مزایــای بیشــتر اجتماعــی ،اقتصادی و سیاســی در
کشــورهای متبوعانــد .توجــه ســازمانهای غیردولتــی بــه
گردشــگری روســتایی روش مفیــدی بــرای کاهــش بخشــی
از فشــار ناشــی از مشــکالت کنونــی جوامــع روســتایی
بهشــمار مـیرود ( .)Ertuna & Kirbas, 2012: 19در مطالعــات
گردشــگری ،بــا بهرهگیــری از اصطالحاتــی گســترده ماننــد
کیفیــت زندگــی ،رفــاه و شــادی که برگرفتــه از روانشناســی
و فلســفه اســت بــر شــادکامی تمرکــز شــده اســت (Smith,
 .)2017در ایــن میــان ،کیفیــت زندگــی یکــی از موضوعــات
مهمــی اســت کــه توجــه پژوهشــگران را بــه خــود جلــب
کــرده اســت.
مفهــوم کیفیــت زندگــی از دهــه  1960در مباحــث نویــن
اقتصــادی و برنامهریــزی توســعه اجتماعــی در کشــورهای
اروپایــی مطــرح شــد و بــه دنبــال آن ،در مباحــث علمــی
شــمال امریــکا و اروپــای غربــی بهعنــوان یــک رشــته
مســتقل مطــرح شــد (فراهانــی و همــکاران:1398 ،
 .)23نظریههــای مطرحشــده اولیــه درخصــوص کیفیــت
زندگــی بیشــتر بــر نگرانیهــا و اولویتهــای فــردی تأکیــد
میکردنــد؛ ولــی در ســالهای اخیــر ،نظریــات مطرحشــده
در ایــن زمینــه از فردمحــوری بــه ســمت مســائل اجتماعــی
ماننــد امنیــت ،کیفیــت روابــط اجتماعــی ،رفاه ،بهداشــت،
اشــتغال و بســیاری مــوارد دیگــر در جامعــه تغییــر جهــت
یافتــه اســت ( .)Schmitt, 2002در حــال حاضــر ،دو رویکــرد
عمــده توصیفــی و تبیینــی بــه کیفیــت زندگــی وجــود دارد؛
در رویکــرد توصیفــی رابطــه کیفیــت زندگــی بــا متغیرهایی
ماننــد جنــس ،ســن و ســواد بررســی میشــود و ســنجش
کیفیــت زندگــی بــر اســاس متغیرهــای زمینــهای اســت.
رویکــرد تبیینــی نیز بــه دو دســته عاملیتگــرا و ســاختارگرا

تقســیم میشــود (فتاحــی .)65 :1390 ،رویکــرد
ســاختارگرا دارای دو ویژگــی کامــل و فراگیــر از کیفیــت
زندگــی اســت کــه تمامــی حوزههــا را دربــر دارد و جامعــه
را یــک کلیــت میبینــد .رویکــرد عاملیتگــرا بــر فردگرایــی
روششــناختی مبتنــی اســت و بــه جامعــه ،نــه بهعنــوان
کلیــت ،کــه بهمنزلــه جمــع جبــری توجــه میکنــد و شــامل
چهــار بعــد مطلوبیتگرایــی ،ارزشهــای عام ،نیــاز محوری
و قابلیتــی اســت (دانایــی و همــکاران .)73 :1397 ،لیو ســه
رویکــرد را در مفهــوم کیفیــت زندگــی ارائــه کــرده اســت.1:
تعریــف کیفیــت زندگــی بــر اســاس عناصــر تشــکیلدهنده
آن ماننــد شــادکامی ،رضایتمنــدی و ثــروت .2 ،تعریــف
کیفیــت زندگــی از طریــق بهکارگیــری شــاخصهای
عینــی و ذهنــی اجتماعــی ماننــد تولیــد ناخالــص داخلــی،
بهداشــت و شــاخص رفــاه و  .3تعریــف کیفیــت زندگــی بــر
اســاس تعییــن متغیرهــا یــا عوامــل مؤثر بــر کیفیــت زندگی
و توجــه بــه زمینههــا و شــرایطی کــه در آن ســطح کیفیــت
زندگــی تعییــن میشــود (براتــی و یزدانپنــاه شــاهآبادی،
 .)1390عــدهای دیگــر کیفیــت زندگــی را بهمثابــه مفاهیم و
شــاخصهای عینــی و ذهنــی بررســی میکننــد (رضوانــی و
همــکاران .)1392 ،شــاخصهای عینــی توصیــف محیطی
اســت کــه مــردم در آن زندگــی و کار میکننــد و شــامل
مســائلی ماننــد بهداشــت ،آمــوزش ،امکانــات تفریحــی و
مســکن میشــود .شــاخصهای ذهنــی نیــز روشهایــی
اســت کــه مــردم بهوســیله آنهــا شــرایط اطــراف خــود
را ارزیابــی میکننــد ( .)Pacione, 2003اســمیت و لورمــور
در ســنجش کیفیــت زندگــی بــر شــاخصهایی ماننــد
بهداشــت ،مســکن ،خدمــات عمومــی ،تعلیــم و تربیــت،
خــوراک ،شــادی ،امیــد بــه زندگــی ،حقــوق و مــزد و حــق
رأی تأکیــد دارنــد (.)Smith & Levermore, 2008: 4558
بــه نظــر پــال ،1کیفیــت زندگــی بهمثابــه معیــاری بــرای
اندازهگیــری میــزان برآوردهشــدن نیازهــا و خواســتههای
مــادی ،روحــی و روانــی فــرد ،خانــواده و جامعــه تعریــف
شــدهاســت (حیــدری ســاربان .)1393 ،لــی و گوهاتاکورتــا
کیفیــت زندگــی را شــامل مؤلفههــای اقتصــاد ،تســهیالت
لونقــل ،مســکن ،امنیــت ،بهداشــت و
و امکانــات ،حم 
آمــوزش میداننــد (.)Lee & Guhathakurta, 2013: 208
برخــی دیگــر از پژوهشــگران در ســنجش کیفیــت زندگــی
شــاخصهایی ماننــد وضعیــت ســامت ،اســتانداردهای
عمومــی زندگــی ،ارتباطــات خانوادگــی ،ارتباطــات
اجتماعــی ،وضعیــت اشــتغال ،وضعیــت مســکن ،موقعیت
مالــی و اقتصــادی ،انجــام امــور موردعالقــه ،فعالیتهــای
تفریحــی ،آزادی و اســتقالل شــخصیتی را نــام بردهانــد
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( .)Low et al., 2018: 751بنــا بــه نظــر ســازمان بهداشــت
جهانــی ،کیفیــت زندگــی افــراد را بایــد بــا توجــه بــه چهــار
بعــد مــورد ارزیابی و ســنجش قــرار داد :ســامت فیزیکی،
ســامت روانــی ،روابــط و ارتباطــات اجتماعــی و ســامت
محیــط (خادمــی و همــکاران .)153 :1397 ،ونتگوتــو 1در
بررســی کیفیــت زندگــی مدلــی تلفیقــی را بیــان میکنــد
کــه شــامل ســه بعــد اساســی عینــی و ذهنــی و وجــودی یــا
هســتیگرایانه اســت و ایــن ســه بعــد در تعامــل بــا یکدیگــر

قــرار دارنــد .بعــد ذهنــی کیفیــت زندگــی نشــاندهنده
چگونگــی ارزیابــی و احســاس فــرد دربــاره زندگــی اســت.
در بعــد عینــی ،کیفیــت زندگــی فــرد بهوســیله جهــان
خــارج و محیطهــای اطــراف درک و تفســیر میشــود و
در بعــد وجــودی یــا هســتیگرایانه ،چگونگــی خوببــودن
زندگــی هــر فــرد در ســطحی عمیقتــر بیــان میشــود و
تــوازن و تناســب فــردی را در ســطحی عمیقتــر منعکــس
میکنــد (حاتمینــژاد و همــکاران.)112 :1397 ،

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش1398 ،

پیشینهپژوهش
دربــاره دو مقولــه اصلــی پژوهــش مطالعــات متعــددی
صــورت گرفتــه اســت .از جملــه ایــن مطالعــات ،پژوهــش
رضوانــی و همــکاران ( )1391اســت کــه بــا هــدف بررســی
گردشــگری خانههــای دوم و تأثیــرات آن بــر کیفیــت
زندگــی ســاکنان روســتایی شهرســتان شــمیرانات بخــش
رودبــار انجــام شــده اســت .آنــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه گردشــگری خانههــای دوم نقــش مؤثــری در بهبــود
کیفیــت زندگــی روســتاییان داشــته اســت و از نــه قلمــرو
مطالعهشــده ،در هفــت قلمــرو کیفیــت محیــط ،فعالیــت
و اشــتغال ،مســکن ،ســامت و رفــاه ،درآمــد و ثــروت،
مشــارکت و همبســتگی و امنیــت و بهزیســتی فــردی
موجــب بهبــود کیفیــت زندگــی شــده اســت ،آمــا در قلمــرو
آموزشــی ،فرهنگــی و تفریحــی و اوقــات فراغــت بهبــودی
ایجاد نشــده اســت .وفایــی و محمدعلیــزاده ( )1396نیز در
پژوهشــی بــه بررســی رابطــه بیــن کیفیــت زندگی و توســعه
پایــدار گردشــگری در روســتای ورکانــه همــدان پرداختنــد
و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیشــترین همبســتگی بیــن
درآمــد ،کیفیــت زندگــی و گردشــگری پایــدار وجــود دارد.
در پژوهشــی دیگــر ،بیگدلــی و همــکاران ( )1397بــه
بررســی تأثیــرات گردشــگری خانههــای دوم بــر کیفیــت
1. Ventgoto, 2003

زندگــی روســتاییان دهســتان ســعیدآباد پرداختنــد و بــه
ایــن نتیجــه رســیدند کــه گردشــگری خانــه دوم در ابعــاد
کالبــدی ،زیرســاختی و اقتصــادی بیشــترین تأثیــر را در
کیفیــت زندگی داشــت ه اســت .ایمانــی و همــکاران ()1398
بــه بررســی تأثیــرات گردشــگری روســتایی بــر کیفیــت
زندگــی در روســتای کریــک شهرســتان دنــا پرداختنــد
و بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســه شــاخص کیفیــت
ســامت و بهداشــت ،تعامــل و همبســتگی اجتماعــی و
کیفیــت محیط مســکونی در ســطح متوســط رضایتمندی
قــرار دارنــد و شــش شــاخص میانگینــی پایینتــر از حــد
متوســط دارنــد و در مجمــوع گردشــگری نتوانســته اســت
باعــث بهبــود کیفیــت زندگــی شــود.
سینگال ( )2014در پژوهشی که با هدف بررسی آثار
اجتماعی و فرهنگی گردشگری بر زندگی مردم انجام داد
دریافت که گردشگری از دیدگاه آنان آثار مثبت و منفی
دارد و آنان به آینده زندگی خود احساس خوشبینی
دارند .حنفیه و همکاران ( )2016نیز به بررسی شیوههای
مسئول گردشگری و کیفیت زندگی پرداختند و دریافتند که
توسعه گردشگری از عوامل اقتصادی ،محیطی و اجتماعی
تأثیر میپذیرد و بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر مستقیم
میگذارد .کالول2و همکاران ( )2017در پژوهشی که با
2. Kolawole
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روششناسی
ایــن پژوهــش از لحــاظ هــدف کاربــردی و بر اســاس ماهیت
کمــی
توصیفی ـ تحلیلــی اســت و رویکــرد حاکــم بــر آن نیــز ّ
اســت کــه بــا بهرهگیــری از روش کتابخان ـهای و پیمایشــی

جدول  :1جامعه آماری و حجم نمونه (سالنامه آماری )1395

21

473

سراب هرسم

11

285

شاالن

10

168

سرخه دیزه

30

815

کندوله

31

847

حریر

10

94

گلین

21

571

هجیج

13

377

نجوبران

78

2189

شمشیر

8

200

ورمقان

52

1414

خانقاه

14

384

چرمله علیا

19

522

پیران

62

1700

فش

بهمنظور تدوین و گردآوری شاخصها از مطالعات سایر
پژوهشگرانبهصورتتلفیقیبهر هگرفتهشدهاست،بهگونهای
کهبرایسنجشگردشگریاز15نماگروبرایسنجشکیفیت
زندگی از  45نماگر استفاده شده است (جدول ( )2دانایی و

همکاران ،1397 ،حاتمینژاد و همکاران1397 ،؛ رضوانی و
همکاران1391،؛قدمیوهمکاران1389،؛حیدری1390،؛
براتی و همکاران1390 ،؛ محمدی یگانه1392 ،؛ طیبنیا و
همکاران1395،؛اجزاءشکوهیوهمکاران.)1393،

جدول  :2شاخصها و نماگرهای بهکاررفته در پژوهش
شاخص

نماگر

گردشگری

 -1تقويت اقتصاد محلی و تنوعبخشي اقتصادی -2 ،افزایش درآمد -3 ،جذب نیروی مازاد در بخش کشاورزی در فعالیتهای وابسته به گردشگری،
 -4افزایش رفاه اجتماعی ،ارتقای سطح دانش و آگاهی-5 ،سرمایهگذاری بخش دولتی و خصوصی -6 ،توسعه صنایع دستی ،حفظ
آدابورسوم -7 ،مشارکت مردم در اجرای طرحها و برنامههای توسعه گردشگری -8 ،مشارکت زنان و دختران در عرضه خدمات گردشگری،
 -9دورههای آموزشی بهمنظور خدماتدهی به گردشگران -10 ،مرمت و بازسازی آثار تاریخی و جاذبههای طبیعی -11 ،افزایش انگیزه در
مردم برای مسافرت به روستا -12 ،قدرت چانهزنی و دخالت در تصميمگيری -13 ،تبادل فرهنگی ميان مردم با گردشگران -14 ،الگوبرداری
ساکنان محلی از رفتار گردشگران -15 ،کاهش بيکاری جوانان.

اوقات فراغت
رفاه

 -1امکانات ورزشی در روستا -2 ،امکانات فرهنگی و هنری -3 ،توان مسافرت ساالنه -4 ،دسترسی به فرهنگسرا
 -1توانایی تأمین نیازهای اساسی -2 ،رضایت از زندگی -3 ،امید به آینده -4 ،رضایت از موقعیت اجتماعی

زیرساختها و  -1وضعیت راههای ارتباطی -2 ،دسترسی به وسایل حملونقل -3 ،دسترسی به خدمات اعتباری ،پست بانک و -4 ،...دسترسی به خدمات
عمومی مانند خواروبار ،نانوایی -5 ،دسترسی به مراکز درمانی -6 ،دسترسی به پارک و فضای سبز -7 ،دسترسی به ف ّناوری اطالعات و ارتباطات
دسترسی
 -1امید به امنیت شغلی -2 ،وضعیت پسانداز -3 ،قدرت خرید -4 ،جذب شاغالن در بخش گردشگری -5 ،ایجاد بازارهای جدید برای
اشتغال و درآمد
تولیدات محلی -6 ،جذب نیروی مازاد بخش کشاورزی در فعالیتهای وابسته به گردشگری -7 ،توسعه صنایع دستی
 -1جایگاه دفن زباله -2 ،استفاده از روشهای بهداشتی دفن زباله -3 ،جلوگیری از آلودگی منابع آب -4 ،جلوگیری از ساختوساز در حریم
بهداشت محیط سیالب -5 ،بهداشت شبکه معابر -6 ،حفاظت از منابع طبیعی موجود در روستا و اطراف آن -7 ،کیفیت مسیرهای عابر پیاده -8 ،جلویگری از
ساختوساز در زمینهای دارای شیب نامناسب
 -1امنیت زنان و کودکان -2 ،امنیت در برابر افراد شرور -3 ،اعتماد به پلیس -4 ،حضور پلیس در مواقع ضروری -5 ،امنیت خانه در هنگام سفر،
امنیت و ایمنی
 -6احساس امنیت فردی
مسکن

 -1تجهیزات و امکانات مسکن مانند حمام و سرویس بهداشتی -2 ،تخلیه مناسب فاضالب خانگی-3 ،استفاده از مصالح با دوام -4 ،موقعیت مسکن،
 -5رعایت حریم میان بخش مسکونی و احشام

آموزش

 -1دسترسی کودکان و نوجوانان به مدرسه -2 ،وجود کتابخانه -3 ،داشتن تجهیزات آموزشی -4 ،داشتن معلمان با تجربه

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

حجم نمونه

جمعیت

روستا

حجم نمونه

جمعیت

روستا

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

هدف بررسی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری بر
کیفیت زندگی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که کیفیت
زندگی مردم در منطقه مائون از مزایای فرهنگی و اجتماعی
گردشگریمتأثراست.

بــا اســتفاده از پرســشنامه انجــام شــده اســت .جامعــه
آمــاری پژوهــش چهــارده روســتای هــدف گردشــگری
اســتان کرمانشــاه اســت کــه بــر اســاس سرشــماری ســال
 1395جمعیتــی برابــر بــا  10039نفــر دارد .حجــم نمونــه
بــر اســاس فرمــول کوکــران  380نفــر بــرآورد شــده اســت.
انتخــاب نمونــه در روســتاهای مطالعهشــده متناســب بــا
جمعیــت هــر روســتا بــوده و شــیوه توزیــع پرسـشنامه نیــز
تصادفــی طبق ـهای بــوده اســت (جــدول .)1

154

اکبرپور و باختر

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

پرســشنام ه بهصــورت بســته و بــا پاســخهای در قالــب
طیــف لیکــرت طراحــی شــد .بهمنظــور تعییــن روایــی،
پرســشنامه در اختیــار پانــزده نفــر از متخصصــان
دانشــگاهی و کارشناســان فعــال در ســازمانها و ادارات
مربــوط بــه گردشــگری و برنامهریــزی روســتایی قــرار داده
شــد و پس از بررســی و حــذف و ایجاد تغییــرات الزم ،تأیید
شــد .بهمنظــور تعییــن پایایــی ،تعــداد ســی پرس ـشنامه
در مناطــق توزیــع شــد کــه میــزان آلفــای کرونبــاخ آن 0/82
بــرآورد شــد .در تجزیــه و تحلیل دادههــای گردآوریشــده،
ارتبــاط بیــن آثــار گردشــگری و کیفیــت زندگــی بــا ضریــب
همبســتگی پیرســون ،و میــزان تأثیــرات گردشــگری
بــر کیفیــت زندگــی بــا ضریــب رگرســیون بررســی شــد.
همچنیــن ،ســطحبندی روســتاها از لحــاظ شــاخصهای
کیفیــت زندگــی بــا روش تصمیمگیــری کــوداس صــورت

گرفــت کــه ابتــدا بهمنظــور وزندهــی متغیرهــای موردنظــر
از روش آنتروپــی شــانون اســتفاده شــد.
منطقهپژوهش
اســتان کرمانشــاه در منتهاالیــه غربی کشــور قــرار دارد که از
ســه طــرف دارای مــرز داخلــی و از یــک طــرف دارای مــرزی
بینالمللــی بــا کشــور عــراق اســت .مختصــات جغرافیایــی
آن بیــن  33و  36درجــه تــا  15و  35درجــه شــمالی و  24و 45
درجــه تــا  30و  48درجــه طــول شــرقی قــرار دارد .بر اســاس
سرشــماری ســال  ،1390جمعیــت اســتان یــک میلیــون
و 954هــزار و  227نفــر بــوده و دارای  14شهرســتان27 ،
بخــش 26 ،شــهر 83 ،دهســتان و  3172روســتا بــوده اســت
(سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن .)1395 ،شــکل 2
موقعیــت جغرافیایــی منطقــه پژوهــش را نشــان میدهــد.

سال دهم  ،شماره دوم  ،تابستان 1400

شکل  :2منطقه پژوهش1398 ،

یافتهها
یافتههــای توصیفــی پژوهــش بیانگــر ایــن اســت کــه از
 380نفــر کــه در بیــن چهــارده روســتای مطالعهشــده بــه
خ دادهانــد 321 ،نفــر مــرد و  59نفــر
پرســشنامهها پاســ 
زن بودهانـد .از بیــن چهــار رده ســنی در نظــر گرفتهشــده،
بیشــترین فراوانــی بــا  170نفــر در رده ســنی  31تــا 40
ســال و کمتریــن فراوانــی در رده ســنی  20تــا 30ســال بــا
 56پاســخگو بــوده اســت .از لحــاظ تحصیــات ،از پنــج
ســطح تحصیلــی در نظــر گرفتهشــده ،بیشــترین تعــداد

روســتاییان پاسـخگو در ســطح تحصیلــی دیپلم بــا فراوانی
 181نفــر قــرار داشــتند و  36نفــر بیســواد بودنــد .بنابــر
اهــداف در نظــر گرفتهشــده در پژوهــش ،بهمنظور بررســی
رابطــه بیــن گردشــگری و شــاخصهای کیفیــت زندگــی از
ضریــب همبســتگی پیرســون بهــره گرفتــه شــد .نتایــج
جــدول  3نشــان میدهــد کــه بیــن گردشــگری روســتایی
و شــاخصهای کیفیــت زندگــی ،اوقــات فراغــت (،)0/368
رفــاه ( ،)0/394زیرســاختها و دسترســی (،)0/775
اشــتغال و درآمــد ( ،)0/605بهداشــت محیــط (،)0/556
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جدول  :3نتایج ضریب همبستگی پیرسون (یافتههای پژوهش)1398 ،

متغیر مستقل

اوقات فراغت

0/368

0/000

رفاه

0/394

0/000

زیرساختها و
دسترسی

0/775

0/000

اشتغال و درآمد

0/605

0/000

بهداشت محیط

0/556

0/000

امنیت و ایمنی

0/485

0/000

مسکن

0/741

0/000

آموزش

0/625

0/000

بنابــر هــدف در نظــر گرفتهشــده بــرای پژوهــش ،مبنــی بــر
بررســی تأثیــرات گردشــگری بــر کیفیــت زندگــی جامعــه
روســتایی ،برای تعییــن میزان تأثیرگذاری آن از رگرســیون
بهــره گرفتــه شــد .بــا توجــه بــه ســطح معنـیداری آزمــون
کــه  0/000اســت و ســطح اطمینــان  95درصــد میتــوان
گفــت کــه گردشــگری بــا ضریــب بتــای  0/824بــر متغیــر
کیفیــت زندگــی تأثیرگــذار اســت و  0/677از کل واریانــس
کیفیــت زندگــی در مناطــق روســتایی را تبییــن میکنــد
(جــدول  4و .)5
جدول  :4نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره تأثیرات گردشگری
بر کیفیت زندگی (منبع :یافتههای پژوهش)1398 ،

متغیر
گردشگری

ضریب ضریب ضریب تعیین
رگرسیون  R2تعیین تعدیلشده
0/824

0/678

0/677

معنیداری
0/000

B
عدد ثابت
0/948
)عرض از مبدأ(
گردشگری

0/604

S.E
0/114
0/032

Beta
-0/824

8/332

--

0/000 18/603

در ادامــه ،پــس از بررســی میــزان تأثیرگــذاری
متغیرهــای پژوهــش ،بــا اســتفاده از روش
تصمیمگیــری کــوداس ،روســتاهای موردمطالعــه از
لحــاظ کیفیــت زندگــی ســطحبندی شــد .علــت ایــن
ســطحبندی پــی بــردن بــه ایــن موضــوع بــود کــه
هریــک از روســتاهای موردمطالعــه در چــه ســطحی
قــرار دارنــد تــا بتــوان وضــع موجــود روســتاهایی کــه در
ســطح خــوب و پذیرفتنــی قــرار دارنــد راحفــظ کــرد و
در برنامههــای توســعه آنهــا را ارتقــا داد .همچنیــن،
بــا اجــرای برنامههــای کاربــردی و ارائــه پیشــنهادهای
الزم ،روســتاهایی را کــه در وضعیــت چنــدان مطلوبــی
قــرار ندارنــد بهبــود بخشــید .عالوهبرایــن ،مســئوالن
و دســتاندرکاران دولتــی بــا ســرمایهگذاری در
روســتاها و شناســایی و معرفــی پتانســیلهای
گردشــگری منطقــه ،عالوهبــر جــذب گردشــگر ،ســعی
کننــد بــا افزایــش آگاهــی مــردم روســتایی ،تقویــت
زیرســاختها و امکانــات آموزشــی شــرایط بهبــود
کیفیــت زندگــی را فراهــم ســازند.
بــر ایــن اســاس ،در ابتــدا بــا اســتفاده از روش آنتروپــی
شــانون بــه هریــک از نماگرهــا وزن خاصــی تعلــق گرفت
(جــدول  .)6همانگونــه کــه جــدول  6نشــان میدهــد،
هرکــدام از نماگرهــا دارای وزنهــای متفاوتی هســتند،
بهگون ـهای کــه حاصلجمــع ایــن وزنهــا بایــد برابــر بــا
یــک باشــد .در ایــن میــان بیشــترین وزن متعلــق بــه
نماگرهــای داشــتن تجهیــزات آموزشــی (،)0/0377
تجهیــزات و امکانــات مســکن ( ،)0/0370بهداشــت
شــبکه معابــر ( )0/0381و جــذب شــاغالن در بخــش
گردشــگری ( )0/0380بــوده اســت.
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گردشگری
روستایی

متغیر وابسته

میزان
همبستگی

سطح
معنیداری

متغیر

ضرایب
ضرایب غیراستاندارد
استاندارد

T

P

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

امنیــت و ایمنــی ( ،)0/485مســکن ( )0/741و آمــوزش
( )0/625بــا ســطح معنــیداری 0/000و ســطح اطمینــان
 99درصــد رابطــه مثبــت و معنـیدار وجود دارد .بیشــترین
میــزان همبســتگی نیــز بیــن گردشــگری و زیرســاختها و
گردشــگری و مســکن بــوده اســت.

جدول:5نتایجضریبرگرسیونچندمتغیره
(منبع:یافتههایپژوهش)1398،
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اکبرپور و باختر

جدول  :6وزن نماگرهای موردمطالعه بر اساس آنتروپی شانون (منبع :یافتههای پژوهش)1398 ،
فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

شماره نماگر

وزن

شمارۀ نماگر

وزن

شمارۀ نماگر

وزن

شماره نماگر

وزن

شماره نماگر

وزن

1

0/008

10

0/0208

19

0/0380

28

0/0265

37

0/0370

2

0/0014

11

0/0134

20

0/0379

29

0/0299

38

0/0103

3

0/0236

12

0/0100

21

0/0112

30

0/026

39

0/0149

4

0/0352

13

0/0083

22

0/0270

31

0/0307

40

0/0114

5

0/0104

14

0/0271

23

0/0340

32

0/0278

41

0/0095

6

0/0208

15

0/0202

24

0/0133

33

0/0287

42

0/0160

7

0/0240

16

0/0060

25

0/0291

34

0/0175

43

0/0352

8

0/0327

17

0/196

26

0/0320

35

0/0101

44

0/0377

9

0/0207

18

0/0247

27

0/0381

36

0/0104

45

0/0320
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جمع نماگر45 :

پــس از تشــکیل ماتریــس دادههــا و وزندهــی بــه هــر
نماگــر ،عیارهــای مثبــت و منفــی شناســایی شــد .بــر ایــن
اســاس ،از بیــن پنجــاه نماگــر شــاخص کیفیــت زندگــی،
چهــار نماگــر منفــی و ناســازگار و ســایر نماگرهــا مثبــت و

جمع وزن1 :

ســازگار بودنــد .پــس از انجــام محاســبات ،بــرای محاســبه
ارزش نهایــی و رتبهبنــدی هــر گزینــه مقــدار آن محاســبه
شــدکه بــرای انجــام آن به محاســبه فواصل اقلیدســی ( )Eو
تاکســی ( )Tاز ایدئــال منفــی اقــدام شــد (جــدول .)7

جدول  :7محاسبه فواصل اقلیدسی و تاکسی از ایدئال منفی (منبع :یافتههای پژوهش)1398 ،
روستا

سراب هرسم

شمشیر

خانقاه

حجیج بزرگ

پیران

ورمقان چرمله علیا

فاصله اقلیدسی ()Ei

0/002

0/000

0/003

0/066

0/045

0/022

0/022

فاصله منهتن ()Ti

0/334

0/095

0/368

0/372

0/210

0/406

0/268

روستا

فش

گلين اله مراد

کندوله

نجوبران

سرخهدیزه

حریر

شاالن

فاصله اقلیدسی ()Ei

0/058

0/059

0/022

0/080

0/052

0/002

0/005

فاصله منهتن ()Ti

0/312

0/282

0/407

0/451

0/252

0/267

0/309

در مرحلــه پایانــی ،بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  ،7ارزش
نهایــی کیفیــت زندگــی در هــر روســتا کــه برابــر بــا مقادیــر
 Hiاســت مشــخص شــد .مقــدار  Hiنشــانگر وضعیــت هــر
روســتا اســت کــه هرچه میــزان آن بیشــتر باشــد مطلوبتر
اســت .نتایــج بیانگر آن اســت کــه در بین چهارده روســتای
هدف گردشــگری در اســتان کرمانشــاه ،روســتای شمشــیر
بــا مقــدار  0/535در باالتریــن ســطح کیفیــت زندگــی قــرار
دارد .روســتای حریــر بــا  ،0/413ســراب حرســم بــا 0/374

در ســطوح دوم و ســوم قــرار دارنــد .روســتاهای فــش بــا
مقــدار  ،-0/412حجیــج بــا  -0/523و نجوبــران بــا -/707
در پایینتریــن ســطح کیفیــت زندگــی از نظــر روســتاییان
قــرار دارنــد (جــدول  .)8در وضعیــت نامناســب میــزان
کیفیــت زندگــی این ســه روســتا ،احســاس امنیت فــردی،
توانایــی تهیــه مســکن ،کیفیــت مســیرهای عابــر پیــاده،
جــذب شــاغالن ماهــر در بخــش گردشــگری و دسترســی
بــه اینترنــت تأثیــر منفــی داشــته اســت.
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تحلیلدیدگاهجوامعروستاییدربارۀمیزانتأثیرپذیری
کیفیتزندگیازگردشگری؛موردمطالعه:استانکرمانشاه

جدول  :8سطحبندی روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه بر اساس تکنیک کوداس
(منبع :یافتههای پژوهش)1398 ،

Hi

0/535

0/413

0/374

0/344

0/329

0/321

0/133

روستا

كندوله

پيران

سرخه ديزه

گلين اله مراد

فش

سراب هرسم

نجوبران

Hi

0/078

-0/195

-0/288

-0/403

-0/412

-0/523

-0/707
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بحث و نتیجهگیری
در جهــان امــروز ،گردشــگری بهمنزلــه یــک صنعــت
جایــگاه ویــژهای پیــدا کــرده اســت و کشــورهای فعــال
در ایــن صنعــت ،بــا برنامهریــزی و مدیریــت صحیــح و
ســرمایهگذاری ،بــه منافــع اقتصادی سرشــاری رســیدهاند.
گردشــگری در شــیوه و کیفیــت زندگــی جامعــه میزبــان
بهصــورت مســتقیم منعکــس میشــود و نقــش غیرقابــل
انــکاری در تغییــرات ســطح کیفیــت زندگی روســتاییان ایفا
میکنــد و ابعــاد گوناگــون اجتماعــی ،رفاعــی ،اقتصــادی،
محیطــی و ...را دربــر میگیــرد .بــر ایــن اســاس ،تحقیــق
حاضــر بــا هــدف بررســی میــزان تأثیرپذیــری کیفیــت
زندگــی از گردشــگری انجــام شــده اســت .بهمنظــور
تحلیــل آن بــر اســاس مطالعــات نظــری صورتگرفتــه،
شــاخصها و ســنجههای الزم اســتخراج و در روســتاهای
مدنظــر بررســی شــد .یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد
کــه گردشــگری روســتایی کیفیــت زندگــی را تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد؛ نتایــج رگرســیون تأییدکننــده ایــن مطلــب
اســت و گردشــگری  0/677از تغییــرات کیفیــت زندگــی را
در روســتاهای بررسیشــده تبییــن میکنــد .بنابرایــن ،بــر
مبنــای دیدگاه روســتاییان ،گردشــگری در ســالهای اخیر
بهعنــوان عاملــی مهــم در تحــول شــاخصهای کیفیــت
زندگــی روســتاهای اســتان کرمانشــاه مؤثــر بــوده اســت،
بهگونـهای کــه بررســی نتایــج شــاخصهای کیفیــت زندگــی
ماننــد اوقــات فراغــت ،رفــاه ،دسترســی و زیرســاختها،
اشــتغال و درآمــد ،بهداشــت و محیــط ،ایمنــی و امنیــت،
مســکن و آمــوزش تغییرات چشــمگیری را نشــان میدهد.
رونــد مثبــت تغییراتــی کــه در زیرســاختها و دسترسـیها
بهویــژه وضعیــت راههــای ارتباطــی و وســایل حملونقــل
و دسترســی بــه خدمــات اعتبــاری و پســتبانک و وجــود
جنبههــای گوناگــون ف ّنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در
روســتا بهواســطه افزایــش حضــور گردشــگران ایجــاد شــده
اســت ،زمینــه افزایــش کیفیــت زندگــی را در روســتاها بــه

همــراه داشــته اســت کــه بهتبــع خــود بهکارگیــری نیــروی
متخصــص در عرصــه ف ّنــاوری ،راهســازی و ...را ضــروری
ســاخته و زمینــه اشــتغال روســتاییان را فراهــم آورده
اســت .همچنیــن ،ســبب تنوعبخشــی بــه اشــتغال و جذب
نیــروی مــازاد بخــش کشــاورزی در فعالیتهــای گوناگــون و
جلوگیــری از مهاجــرت شــده اســت.
مســکن نیــز از شــاخصهایی بــود کــه در ایــن پژوهــش
بررســی شــد و تأثیــرات گردشــگری بــر آن مــورد ســنجش
قــرار گرفــت .نتایــج بیانگــر ایــن اســت کــه گردشــگران
تمایــل بــه اســتفاده از خانههــای روســتایی و منــازل خــود
روســتاییان دارنــد؛ ایــن موضــوع ســبب شــده اســت کــه
روســتاییان بــه تجهیــز خانههــا و واحدهــای مســکونی
خــود اقــدام کننــد و از ایــن طریــق ،عالوهبــر درآمدزایــی،
بــه اســتفاده از مصالــح بــادوام ،تجهیــز امکانــات مکمــل و
تخلیــه مناســب فاضــاب روی آورنــد .بدینترتیــب ،بــا
الگوبــرداری از ساختوســازهای شــهری ،تغییراتــی در
ســبک ساختوســاز و ظاهر واحدهای مســکونی روســتایی
ایجــاد شــده اســت ،زیــرا بــا رونــد بازســازی ســکونتگاههای
روســتایی در برنامههــای توســعه و اســتفاده از تســهیالت
اعتبــاری اختصــاص دادهشــده بــه نقــاط روســتایی و
افزایــش وســایل رفاهــی زمینــه افزایــش رضایــت از زندگــی
روســتاییان و امیــد بــه زندگــی آنهــا افزایــش یافتــه اســت.
از ســوی دیگــر ،فــروش تولیــدات محلــی ،صنایــع دســتی
و فرآوردههــای محلــی بازارهــای جدیــدی را در روســتا
ایجــاده کــرده و قــدرت خریــد خانوادههــای روســتایی،
بــا افزایــش ایــن تولیــدات و صنایــع بــرای فــروش بــه
گردشــگران ،افزایــش یافتــه اســت .یافتههــای ایــن بخــش
از پژوهــش بــا یافتههــای بیگدلــی و همــکاران ()1397
کــه بــه بررســی تأثیــر گردشــگری بــر خانههــای دوم و بعــد
کالبــدی و زیرســاختی و مســکن پرداختهانــد همخوانــی
دارد .همچنیــن ،پژوهــش رجبنــژاد و همــکاران ()1398
کــه بــه بررســی تأثیــرات گردشــگری بــا تأکیــد بــر اقتصــاد،
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درآمــد و اشــتغالزایی پرداختــه بودنــد بــا یافتههــای ایــن
پژوهــش منطبــق اســت .از ســوی دیگــر ،نتایــج یافتههای
وفایــی و محمدعلیــزاده ( )1396مبنــی بــر کیفیــت زندگــی
و توســعه پایــدار گردشــگری و همچنیــن یافتههــای
پژوهــش فراهانــی و همــکاران ( )1398مبنــی بــر تأثیــرات
گردشــگری در کیفیــت زندگــی روســتایی مؤیــد یافتههــای
ایــن پژوهــش اســت.
نتایــج حاصــل از تکنیــک کــوداس کــه بــرای ســطحبندی
روســتاهای بررسیشــده بــر اســاس کیفیــت زندگــی و
میــزان برخــورداری از شــاخصهای هش ـتگانه آن انجــام
شــد ،نشــان میدهــد کــه روســتاهای مزبــور در ســطوح
متفاوتــی از کیفیــت زندگــی قــرار دارنــد و هریــک از عوامــل
بررسیشــده بهگونــهای متفــاوت بــر ایــن روســتاهای
تأثیــر میگذارنــد .از چهــارده روســتای بررسیشــده،
ســه روســتای شمشــیر ،حریر و حجیــج بزرگ در ســطحی
باالتــر از بقیــه روســتاها قــرار داشــتند .نتایــج حاصــل از
یافتههــای ایــن بخــش بــا یافتههــای ایمانــی و همــکاران
( )1394کــه بــه بررســی میــزان برخــورداری مناطــق
روســتایی شهرســتان اســامآباد غــرب از کیفیــت زندگــی
پرداختنــد همخوانــی دارد.
بــا توجــه بــه یافتههــای تحقیــق و در راســتای نقــش
مؤثرتــر و کارآمدتــر گردشــگری در بهبــود و ارتقــای کیفیت
زندگــی جامعــه محلــی ،ارائــه راهکارهــا و پیشــنهادهای
زیــر ضــروری بهنظــر میرســد:
از طریــق صنایــع دســتی و فرآوردههــای محلــی ،فرهنــگ
جامعــه میزبــان احیــا و بــه گردشــگران معرفی شــود؛
از طریــق ایجــاد جاذبههــای گردشــگری و حفــظ آنهــا و
راهانــدازی تورهــای گردشــگری در روســتا ،زمینــه بــرای
ل بیشــتر نیــروی جــوان فراهــم شــود؛
اشــتغا 
بــا توجــه بــه پایینبــودن شــاخصهای کیفیــت زندگــی در
روســتاهای فــش ،ســراب هرســم و نجوبــران ،بــا اجــرای
اقداماتــی در زمینــه توســعه زیرســاختهای ارتباطــی و
حملونقــل و همچنیــن فراهمکــردن زمینههــای الزم
بــرای گــذران اوقــات فراغــت کــه در ســطح پایینــی قــرار
داشــتند ،بــه بهبــود کیفیت زندگــی در ایــن روســتاها اقدام
شــود؛
بــا توجــه بــه نماگرهــای شــاخص رفاهــی در روســتاهای
بررسیشــده ،بیشــتر روســتاها از لحــاظ ایــن شــاخص در
وضعیــت متوســطی قــرار داشــتند .دسترســی مطلــوب
بــه ایــن شــاخصها از طریــق افزایــش امنیــت ،اشــتغال و
درآمــد ،قــدرت خریــد و مســکن مناســب ممکــن خواهــد
شــد؛
ازآنجاکــه در روســتاهای بررسیشــده جاذبههــای

طبیعــی و انسانســاخت گوناگونــی وجــود دارد ،توجــه
بــه ایــن جاذبههــا باعــث رونــق صنایــع دســتی روســتایی،
جلوگیــری از مهاجــرت ،ایجــاد کانونهــا و مراکــز توســعه
در روســتاها میشــود .بدینترتیــب از میــزان محرومیــت
کاســته خواهــد شــد و بهتبــع آن ،کیفیــت زندگــی نیــز ارتقا
خواهــد یافــت؛
ازآنجاکــه بیشــتر روســتاها از لحــاظ کیفیــت زندگــی در
ســطح متوســط قــرار داشــتند ،پیشــنهاد میشــود بــا
حمایــت دولــت و نهادهــای مرتبــط در حــوزه گردشــگری
و تقویــت زمینههــای آموزشــی ،زیرســاختها و بهداشــت
محیــط بهبــود یابــد تــا زمینــه ارتقــای وضعیــت ایــن
روســتاها فراهــم شــود؛
امنیــت در فضاهــای گردشــگری طبیعی و تاریخی روســتا
در تمامــی زوایــا ازجملــه امنیــت زنــان و کــودکان ،امنیــت
در برابــر افــراد شــرور و دسترســی مناســب به پلیــس فراهم
شود.
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رودبــار قصــران ،شهرســتان شــمیرانات» .مطالعــات و
پژوهشهــای شــهری و منطقــهای ،دوره  ،4شــماره ،13
ص .40-23
رضوانــی ،محمدرضــا ،منصوریــان ،حســین ،احمدآبادی،
حســنه احمدآبــادی ،فرشــته و پروایــی هرهدشــت ،شــیوا
(« .)1392ســنجش عوامــل مؤثــر بــر کیفیــت زندگــی
ســالمندان در مناطــق روســتایی ،مطالعــه مــوردی:
شهرســتان نیشــابور» .پژوهشهــای روســتایی ،دوره ،4
شــماره  ،2ص .326-301
رهایــی ،حســن ،اســتعالجی ،علیرضــا ،رنجبــر ،محســن و
ولــی شــریعت پناهــی ،مجیــد (« .)1398نقــش گردشــگری
کویــری در توســعه روســتایی ،مطالعــه موردی :شهرســتان
گرمســار» .نگرشهــای نو در جغرافیــای انســانی ،دوره ،12
شــماره  ،1ص .26-1
ســجادیان ،مهیــار ،برفــی ،زهــرا و قهرمانــی ،محمدمهدی
(« .)1392رتبهبنــدی و تحلیــل گردشــگری روســتایی
مبتنــی بــر اکوتوریســم رودخانــهای دهســتانهای
شهرســتان آمــل بــا بهرهگیــری از  GISو تلفیــق  ،AHPشــبکه
دادههــا و آنالیــز حساســیت» .فصلنامــه جغرافیایــی
چشــمانداز زاگــرس ،ســال  ،5شــماره  ،16ص .82-65
سجاســی قیــداری ،حمدالــه و عزیــزی ،ثریــا (.)1397
«ســنجش و تحلیــل ســواد زیســتمحیطی گردشــگران
روســتایی ،مطالعــه مــوردی :روســتاهای گردشــگری
شهرستان شــیروان» .دوره  ،18شــماره  ،61ص .201-181
علیبیگــی ،جــواد و قاســمی ،یارمحمــد (« .)1394تأثیــر
گردشــگری مذهبــی بر کیفیــت زندگی و ســرمایه اجتماعی
خانوارهــای روســتایی ،مطالعــه مــوردی :روســتای بــردی،
شهرســتان دهلــران» .دوفصلنامــه مطالعــات اجتماعــی
گردشــگری ،دوره  ،3شــماره  ،6ص .116-87
علیقل ـیزاده فیروزجایــی ،ناصــر (« .)1398اثــرات توســعه
گردشــگری روســتایی بر بخــش کشــاورزی ،مــورد مطالعه:
روســتاهای جلگـهای دهســتان میانبنــد شهرســتان نور».
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