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 چكيده
يافته و در حاا  توساعه داشاته    هاي اخير در کشورهاي توسعهگردشگري روستايي به علت رشد و توسعه سريعي که در طي دهه

اي در محيط و جامعه ميزبان به جا گذاشته است. لذا هدف از انجام پاووه  حارار بررساي تااتيرات     مدهبازساخت و تغييرات ع

اي، و از لحاا  ماهيات، توصايفي و    اين تحقيق از لحاا  هادف، توساعه   محلي است.  تقاي کيفيت زندگي جامعهرگردشگري در ا

روستاي هدف گردشگري استان کرمانشاه است که  89 شامل . جامعه آمارياي و تحليلي استمقايسه-پيمايشي و نيز از نوع علي

نفر برآورد گرديد که به صورت نسبي متناسب با تعداد جمعيت روستاها بين آنها توزيا    901حجم نمونه بر اساس فرمو  کوکران 

ناماه توساط پانال    پرس  روايي صوري اي و ميداني )پرسشنامه( گردآوري گرديد.هاي مورد نياز به دو شيوه کتابخانهگرديد. داده

هاي نامه صورت گرفت و با دادهپرس  91متخصصان مورد تاييد قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماري با تعداد

باه منواور    .بدسات آماد   01/1نامه تحقيق ، پايايي پرس SPSSکسب شده و استفاده از فرمو  ويوه کرونباخ آلفا در نرم افزار 

ها و آمدوشد، اشاتغا   )امنيت و رفاه مادي، کيفيت مسكن، بهداشت محيط، کيفيت زيرساختشاخص 6روع چارچوبي از تحليل مو

ها بيانگر اين موروع است که بر اسااس  گويه استفاده گرديد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل يافته 31در قالب  و درآمد و آموزش(

شگري در تمامي ابعاد در نور گرفته شده داراي تاتير مثبت بر کيفيات زنادگي باوده    گرد ،نوريات ارائه شده از سوي جامعه محلي

تاتير را بر شاخص آموزش داشته است. نتاايج حاصال از ماد      ناست و بيشترين تاتير را بر شاخص امنيت و رفاه مادي و کمتري

در  (80/1روساتاي نجاوبران باا    ي کيفيت )هاروستا از لحا  شاخص 8روستاي هدف گردشگري،  89از بين  نيز نشان داد ويكور

روستا در سطح رعيف و سه روستا در سطح بسيار رعيف و  8روستا در سطح متوسط،  9روستا در سطح خوب،  9، باالترين سطح

بين گردشگري روستايي و کيفيت زندگي رابطه  ند و در نهايت رريب همبستگي پيرسون نشان دادترين سطح قرار داشتپايين در

 دار وجود دارد.ت و معنيمثب
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 قدمهم
هاا و  های فراوانی است. یک نوع آن گردشگری روستایی است که شامل محدوده وسیعی از جاذبهها و گونهگردشگری دارای شاخه

هاای گردشاگری مانناد گردشاگری     های کشاورزی یا غیر شهری تعریف شده است و با سایر بخشهایی است که در زمینهفعالیت
های کوچک، تراکم کام جمعیات،   و دارای خصوصیاتی از جمله سکونتگاه (Irshad, 2010: 3ند )کساحلی، شهری و ... رقابت می

بر این اساس روستاها و ساکنان آن از دو جهت با صانعت گردشاگری    (Okech, 2010: 36اقتصاد مبتنی بر جوامع سنتی است )
ریحای محال مناسابی بارای گاذران اوقاات فراغات        های روستایی به عنوان فضاها و اماکن تفدر ارتباط هستند یکی اینکه محیط

آیند و دیگر اینکه تولیدات آنها اعم از مواد خوراکی و صنایع دستی به گردشاگران عرهاه شاده و از    گردشگران داخلی به شمار می
از ایان جهات    . توجه به جایگاه گردشگری در روستاها(97: 1970شود )شکور و همکاران، این راه به اقتصاد معیشتی آنها کمک می

گیری متناسب از منابع طبیعی و انسانی بر امکان رشد اقتصادی، به ترویج بخش کشاورزی و تواند با بهرهدارای اهمیت است که می
تولید صنایع دستی پرداخت و گامی در مسیر بهبود شرایط زیست محیطی، میراث فرهنگی بومی و آداب و رساو  محلای در روساتا    

تواناد در قالاب   شاود کاه مای   و به عنوان فرایندی در توسعه روستایی در نظر گرفته می (69: 1972مکاران، برداشت)سجادیان و ه
ای و محلی، امکان توزیع عادالنه خدمات و تساهیتت عماومی در منااطق روساتایی را ایجااد کناد)پورجعفر و       های منطقهسیاست

گردشگری روستایی توجه بسیار از گردشگران را به خود جلب کارده و  در بسیاری از کشورهای جهان  هامروز (.62: 1971همکاران، 
( و به عنوان گاذرگاهی بارای   2: 1971رود)فرجی سبکبار و همکاران، ترین اشکال گردشگری به شمار میبه عنوان یکی از مردمی

 Stasiukynasmکشورهاست)اقتصادی  -های توسعه اجتماعیشود که بخش مهمی از سیاستدستیابی به توسعه پایدار تلقی می

Et Al, 2013: 929)و  گرددای در جامعه محلی می، که با ماهیت چند بعدی عتوه بر تأمین نیاز گردشگران باعث تغییرات عمده
تواند بر روی کیفیت زندگی جامعه می (192: 1997)قدمی و همکاران، گذاری بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطیبا تأثیر

های مرد  محلای، توساعه مناابع انساانی،     و در ارتقای توانایی (Andereck& Nyaupane, 2011: 248لی تأثیرگذار باشد)مح
هاای مختلاف و کااهش    های زندگی، پر کردن شکاف بین نواحی شاهر و روساتا در زمیناه   های شغلی، ارتقاء استانداردخلق فرصت

و همچنین باعث شکوفایی و رونق اقتصاد  (76: 1997الدینی و همکاران، )شمسباشدای داشتهشهرها  نقش عمدهمهاجرت به کتن
 .(Eiliott, 1997: 2های تجاری و صنعتی، افزایش درآمد و تحول توسعه اقتصادی جوامع روستایی شود)و ایجاد تنوع و در شغل

تنوع گردشگری، سه کشور اول از نظار تناوع   های گردشگری، پنج کشور اول از نظر کشور ایران جزء ده کشور اول از لحاظ جاذبه 
هاای گردشاگری   هاا و پتانسایل  نظیر بودن قابلیتصنایع دستی و دومین کشور دنیا از لحاظ اقلیمی است که این موهوع بیانگر کم

به علت  تردید گردشگری در کشور و مناطق روستایی، بیلذا با توجه به این موهوع (.179: 1979کشور است)تقدیسی و همکاران، 
های بزرگ تاریخی، اماکن زیارتی و سیاحتی و اندازهای زیبای جغرافیایی و میراثهای متنوع محیطی، چشمها و جاذبهوجود ظرفیت

تواند هزاران نفار توریسات را باه    سازی بیشتر گردشگری روستایی میای است که در اثر توجه و فعالآثار هنری دارای جایگاه ویژه
روساتای هادف    11باا داشاتن    . در این میان اساتان کرمانشااه  (101: 1972بابایی همتی و موالیی هشجین، د)سوی خود جذب کن

از دیرباز مورد توجه گردشاگران قارار داشاته و ایان      فراوان های طبیعی، فرهنگی، تاریخی و باستانیبا داشتن جاذبه گردشگری و 
است که پذیرای گردشگران بسیاری از داخل و خارج کشور است نموده های گردشگری کشور تبدیلموهوع، آن را به یکی از قطب

 گردشگران تغییران زیادی را پذیرا شده است،این تردید کیفیت زندگی جامعه محلی)میزبان( به واسطه ورود و بی
قویات ایان   های کیفت زنادگی منااطق روساتایی و اثارات گردشاگری روساتایی در ت      گفتنی است اطتع از میزان ارتقای شاخص

گیری است که مسئوالن و مدیران بایستی به آن توجه داشته باشند. به عبارتی جهات  ترین ابزارهای تصمیمها، یکی از مهمشاخص
ریازی بار   های کیفیات زنادگی و برناماه   مساعدت به توسعه پایدار مناطق روستایی، لزو  توجه به وهعیت ارتقای و یا افت شاخص

ناپذیر است و با توجه به این که کیفیت زندگی مناطق روستایی به عنوان یکی از ابعااد مهام   ی و اجتناباساس نوسانات آنها هرور
ریزی مدیریت توسعه پایدار روستایی مطرح است، لذا سهم به سزایی در توسعه پایدار روستایی جانبه روستایی برای برنامهتوسعه همه

در نواحی روستایی استان کرمانشاه یک سری اتفاقات و مسائلی از قبیل کااهش  خواهد داشت، هم چنین، در طی چند سال گذشته، 
مین نیازهاای اساسای، تمایال باه     أرهایتمندی از زندگی، کاهش امکانات، عد  احساس امنیت، امید اندک به آینده، عد  توانایی تا 

هش کیفیت بهداشت محیط، عاد  بهباود   مهاجرت، کاهش همبستگی اجتماعی، کیفیت پایین مسکن، تخریب منابع طبیعی پایه، کا
هاا، عاد  دسترسای باه خادمات ماالی و اعتبااری،        ختبازارهای محلی، کیفیت اندک زیرساحمل و نقل محلی، دسترسی اندک به 
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بیکاری فزآینده، کاهش قدرت خرید جامعه محلی، سرمایه گذاری اندک دولت در بخش گردشگری، عد  تمایل بخش خصوصی به 
نبود بازارهای جدید برای تولیدات محلی، فقدان دسترسی به زیرساخت های آموزشی، کااهش  ر بخش گردشگری، گذاری دسرمایه

نترنات، کااهش ساطح فرهنا      آوری و تکنولوژی های جدید، کاهش دسترسی باه ای سطح آگاهی اجتماعی، کاهش استفاده از فن
کیفیات  یاا هماان    کیفیات زنادگی  ت به دلیل عد  توجه به بعد رسد بخشی از این مشکترخ داده است که به نظر می ..عمومی و.

 کیفیات زنادگی  هاای  توان میزان شااخص نماید که با توسعه و شکوفایی گردشگری روستایی میباشد و چنین میپایین می زندگی
اثارات گردشاگری بار    از این رو هدف نوشتار حاهر بررسای و ارزیاابی    مناطق روستایی را تا حد میزان قابل توجهی بهبود بخشید.

گویی به ساواالت زیار انجاا  گردیاده     روستای هدف گردشگری استان کرمانشاه است که در جهت پاسخ 11ارتقای کیفیت زندگی 
 است:

 آیا بین گردشگری و کیفیت زندگی در نواحی روستایی ارتباط وجود دارد؟ -1

 نواحی روستایی شده است؟از نظر جامعه محلی گردشگری تا چه حد باعث ارتقای کیفیت زندگی در  -2

 از دیدگاه جامعه محلی روستاهای هدف گردشگری در چه سطحی از کیفیت زندگی قرار دارند؟ -3

 

 مباني نوري  
از اهمیت و جایگاه قابل توجهی برخوردار گردیده است و به  17های گردشگری است که در قرن گردشگری روستایی از جمله شاخه

هاای مختلاف   و روش الگوها اند تا بانظران تتش نمودهحبجوامع علمی جهان تبدیل شده است و صا یکی از مهمترین مباحث در
: 1979و عنابستانی و وصال،  206: 1979نقش گردشگری را در تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی روستاها افزایش دهند)جتلیان، 

هاای خاا    های مزرعه و فرهن ، فعالیتزیستاندازهای محیط( اساس گردشگری روستایی، تلفیق چشم2009)1به باور لی (.191
کند و باا  های شغلی و کسب درآمد برای افراد محلی را ایجاد میموجود در روستا است که زمینه ایجاد تفریح و تنوع و ایجاد فرصت

یان در توساعه اقتصااد   تأثیرگذاری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی منااطق روساتایی هامن جلاب مشاارکت روساتائ      
-ای و ملی با پتانسیل حفظ و حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست موجب تحقاق توساعه پایادار روساتایی مای     روستایی، منطقه

. به زعم سزابو گردشگری روستایی نوعی فعالیت توریستی است که بارای آنهاایی کاه    (26: 1979شود)شوکتی امقانی و همکاران، 
معتقاد اسات کاه در تبیاین     نیاز   2(. ماورفی Szabo, 2005: 180آورد)رزی است درآمد اهافی فاراهم مای  شغل اصلی آنها کشاو

های انسانی، ارتباطات، ریزی یعنی فعالیتعنصر اصلی برنامه 1باید  روستایی های طراحی گردشگریرویکردها  و نیز تحلیل سیستم
روست تشویق گردشگری روستایی هم در کشاورهای  از این(. 109: 1970مشخص و بررسی شوند)غفاری و همکاران، فضا و زمان 

یافته و هم در کشورهای در حال توسعه به یک استراتژی رایج تبدیل شده است چرا که گسترش توریسم در نواحی روساتایی  توسعه
و کارهاای  ایای در کساب  زروساتایی از طریاق اشاتغال    یسازی و تثبیات ناواح  رشد اقتصادی، تنوع ءپیامدهای مثبتی از جمله ارتقا

خلاق  ه و های متروکاه و بادون اساتفاد   گردشگری، ایجاد درآمد مکمل در کنار فعالیت زراعی، صنعت و خدمات، بهسازی ساختمان
بناابراین گردشاگری روساتایی     .(97: 1971را به همراه دارد)حیدری ساربان و ملکی،  فرصت در بازارزیابی میراث و نمادها و هویت

و در کل بهبود کیفیات   جامعه میزبانتأمین تجارب کیفی برای  ،هاتصادی جامعه محلی، تأمین رفاه، بهبود زیرساختسبب توسعه اق
تغییر در سطح درآمد مرد ، شرایط زندگی، وهع ستمت، محیط، فشاار روحای و    لذا (.Djekic, 2007: 129شود)می آنان زندگی

ی و بسیار موارد و متغیرهای دیگر به شکل مرکب کیفیت زندگی و تغییارات آن را  روانی، فراغت، شادمانی خانوادگی، روابط اجتماع
( که هدف گردشگری پایدار روستایی نیز دستیابی به تما  متغیرهای بهبود کیفیت زندگی اسات.  92: 1970کنند)حیدری، تعیین می

باحاث علمای اروپاای غربای و آمریکاا      ای مجازا وارد م اهمیات یافات و باه عناوان رشاته      1760مفهو  کیفیت زنادگی در دهاه   
ای دیگار آن را  کنناد و عاده  (. برخی کیفیت زندگی را تحت عنوان رهایت از زندگی تعریاف مای  Pukeliene, 2011: 157)شد

های اولیاه مطارح شاده در    نظریه (.Morais Et Al, 2011: 399برد)دانند که شخص از امکانات زندگیش لذت میای میدرجه
نظریات مطرح شاده در ایان    های اخیرکردند ولی در سالهای فردی تأکید میها و اولویتدگی بیشتر بر نگرانیخصو  کیفیت زن
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زمینه از فرد محوری به سمت مسائل اجتماعی مانند امنیت، کیفیت روابط اجتماعی، رفاه، بهداشت، اشتغال و بسیاری موارد دیگر در 
گیاری میازان   کیفیت زندگی به مثاباه معیااری جهات انادازه     1به باور پال .(Schmitt, 2002: 404است)جامعه تغییر جهت یافته

ای . عده(212: 1979است)حیدری ساربان، های مادی، روحی و روانی فرد، خانواده و جامعه تعریف شدهشدن نیازها و خواستهبرآورده
های ( شاخص909: 1972کنند)رهوانی و همکاران، یهای عینی و ذهنی بررسی مدیگر کیفیت زندگی را به مثابه مفاهیم و شاخص

و شامل مسائلی مانناد بهداشات، آماوزش، امکاناات تفریحای و       کنندعینی توصیف محیطی است که مرد  در آن زندگی و کار می
لیو  (.Pacione, 2003: 19کنند)هایی است که مرد  شرایط اطراف خود را ارزیابی میهای ذهنی نیز روشمسکن است و شاخص

تعریف کیفیت زندگی بر اساس عناصر تشکیل دهنده آن مانند شادکامی،  -1سه رویکرد را در مفهو  کیفیت زندگی ارائه کرده است:
های عینی و ذهنی اجتماعی مانند تولید ناخالص داخلی، تعریف کیفیت زندگی از طریق بکارگیری شاخص -2، رهایتمندی و ثروت

هاا و  ریف کیفیت زندگی بر اساس تعیین متغیرها یا عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی و توجه به زمیناه تع -9بهداشت و شاخص رفاه و 
سازمان بهداشات جهاانی کیفیات زنادگی را      .(99: 1970پناه، براتی و یزدانشود)شرایطی که در آن سطح کیفیت زندگی تعیین می

-کنناد مای  فرهنگای و ارزش ماوقعیتی کاه در آن زنادگی مای     ارزیابی و ادراک افراد از وهعیت زندگی خویش تحت تاأثیر نظاا    

بررسی اثرات گردشگری در ارتقاای توانمنادی هاای    »(، با عنوان 1971نتایج تحقیق حیدری ساربان ) .(Rana, 2009: 14دانند)
اجتمااعی،   نشان داد که بین متغیرهاای بهباود انگیازش، انتقادپاذیری، ختقیات، مشاارکت      « اجتماعی و روان شناختی روستاییان

 با توجاه باه آنچاه مطارح گردیاد     توانمندسازی، انسجا  اجتماعی و مسئوولیت پذیری با متغیر وابسته رابطه معنی داری وجود دارد. 
به دلیل افزایش جمعیت شهرنشین، افزایش اوقات فراغت، پیدایش مؤسسات گردشگری  که گسترش گردشگری در نواحی روستایی

ای را بر کیفیت زندگی نواحی روستایی ایجاد فعالیتی مکمل تغییرات عمدهروی داد، توانست به عنوان تر شدن شرایط کار و مطلوب
بهبود کیفیت زندگی، رعایت برابری و مساوات باین نسالی و   نیز گردشگری پایدار از هدف و  (179: 1979نیا و همکاران، کند)طیب

-یسات محیطای، حفاظ یکچاارچگی و انساجا  فرهنگای مای       درون نسلی، حفظ کیفیت محیط زیست از طریاق حفاظ سیساتم ز   

ای باالقوه  گردشگری به عنوان فعالیت پایهلذا  (.169: 1979و اجزاشکوهی و همکاران،  107: 1999زاده، زاده و آغاسیباشد)ابراهیم
دشگری در ایجاد کیفیت های اصلی بهبود سطح کیفیت زندگی ساکنان محلی را فراهم آورد اهمیت دارد. نقش گرتواند زمینهکه می

های شغلی بیشتر، درآمد سرانه باال، زندگی مطلوب از طریق استانداردهای باالی سطح زندگی، درآمدهای مالیاتی روزافزون، فرصت
ها و خدمات در جامعاه، افازایش ساطح آگااهی و     تنوع اقتصادی، ارتقا و بهبود تسهیتت فراغتی، ارتقای کیفیت و توسعه زیرساخت

. از این رو باناک جهاانی تاأثیرات گردشاگری را در     (191: 1997گیری است)قدمی و همکاران، وارد از این حیطه قابل اندازهسایر م
کیفیات  ها، رفاه، آماوزش،  تغییر کیفیت زندگی محلی به دو صورت مثبت)افزایش سطح اشتغال، افزایش بهداشت، توسعه زیرساخت

( ارزیاابی کارده   ها، نابودی حیاات وحاش، افازایش نااامنی، افازایش قیمات کااال و ...       افزایش آلودگی( و منفی)محیط زیست و ...
 (.161: 1979نیا، )طیباست

 

 پيشينه پووه 
هایی که در رابطه با اثرات گردشگری بر جامعه میزبان صورت گرفته است بیشتر در رابطه با اثرات گردشگری بر ابعاد تعداد پژوهش

ایی است و شمار تحقیقاتی که در رابطه با کیفیت زندگی باشد اعم از داخلی و خارجی به ندرت است. لذا توسعه پایدار و توسعه روست
در این پژوهش با توجه به موهوع ذکر شده به بررسی و ارزیابی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی در روستاهای هدف گردشگری 

و خات آن   ه صورت منسجم در بررسی این موهوع صورت نگرفته استاستان کرمانشاه پرداخته شده است زیرا تا کنون پژوهشی ب
 پردازیم:در زیر به ذکر تحقیقات صورت گرفته در این حوزه می .احساس گردیده است

هاای دو  و اثارات آن بار کیفیات زنادگی سااکنان       ( به منظور گردشگری خاناه 1971) در پژوهشی که توسط رهوانی و همکاران
هاای دو  نقاش ماؤثری بار     انات بخش رودبار انجا  دادند به این نتیجه دست یافتند که گردشگری خاناه روستایی شهرستان شمیر

قلمرو مورد مطالعه در هفت قلمرو کیفیت محیط، فعالیت و اشاتغال،   7ای که از بهبود کیفیت زندگی روستائیان داشته است به گونه
و امنیت و بهزیستی فردی موجب بهبود کیفیت زندگی شاده ولای در    مسکن، ستمت و رفاه، درآمد و ثروت، مشارکت و همبستگی

                                                           
1 Pal 
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( نیاز در پژوهشای   1972قلمرو آموزشی، فرهنگی و تفریحی و اوقات فراغت بهبودی حاصل نشده است. محمدی یگانه و همکاران)
روساتای قچچااا انجاا      که به منظور نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی با تأکید بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتمااعی در 

دادند دریافتند گردشگری مذهبی در بین ابعاد اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی تنها در بعد کالبدی به بهباود وهاعیت   
رسیده است و باعث کیفیت زندگی خانوارهای عضو گردیده است و در رابطه باا سارمایه اجتمااعی تنهاا در بعاد انساجا  وهاعیت        

مطالعه گسترش داشته است. در پژوهشی دیگر با هدف تحلیل اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی روستایی بخاش   خانوارهای مورد
( انجا  گردید، این نتیجه بدست آمد که توسعه گردشگری موجب بهبود سطح کیفیات  1979نیا و همکاران)اورامان که توسط طیب

 است.ثیر را در ارتقای سطح کیفیت زندگی روستائیان داشتهزندگی این روستائیان شده است و بعد اقتصادی بیشترین تأ
( در پژوهشی به بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی در منطقه ویرجینیا پرداخت و دریافت که میان گردشگری و 7200)1کیم

فیات زنادگی روساتائیان    در پژوهشی به قصد بررسی گردشاگری و کی  نیز (2019)2ریچارد دار وجود دارد.کیفیت زندگی رابطه معنی
گردیده اسات و در مقابال دارای    گردشگری و کیفیت زندگیدریافت که گردشگری باعث بهبود کیفیت زندگی روستائیان در زمینه 

( در پژوهشای باا هادف بررسای آثاار      2011)9ساینگت  ها، آلودگی محیط و ... گردیده اسات. تأثیرات منفی در زمینه افزایش قیمت
دارای آثار مثبت و منفای باوده اسات و آناان      که گردشگری از دیدگاه آنانگردشگری بر زندگی مرد  دریافت  اجتماعی و فرهنگی

امنیات  (، بین روناق و توساعه گردشاگری روساتایی باا تقویات       2007) 1پارکر به باو نسبت به آینده زندگی خود خوشبین هستند.
گی در روستا و افزایش زیرساخت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی اجتماعی، افزایش رهایتمندی از زندگی، گسترش امکانات زند

(، دسترسی باه زیرسااخت هاای آموزشای، افازایش ساطح آگااهی        2007) 9گرگی و همکاران داری وجود دارد. به باور رابطه معنی
ق گردشاگری روساتایی در   تاابعی از توساعه و رونا   جدید و  اشتغال زایای  اجتماعی، افزایش استفاده از فن آوری و تکنولوژی های 

(،  بین شکوفایی گردشگری روستایی و کیفیت بهداشت محیط، کیفت مسکن، 9201)6ترخچاف به عقیده  باشد.مناطق روستایی می
در نهایات   داری وجاود دارد. دسترسی به خدمات مالی و اعتباری، بهبود حمل و نقل محلی و تسریع پروژه های عمرانی رابطه معنی

 ( ارائه شده است. 1یق در خصو  اثرات گردشگری در کیفیت زندگی مناطق روستایی در جدول )متغیرهای تحق
 

 معرفي متغيرهاي تحقيق در خصوص بررسي اترات گردشگري در ارتقاي شاخص هاي کيفيت زندگي. 8 جدو 

 مآخذ متغيرهاي تحقيق رديف

1 
هزیستی ثروت، مشارکت،  امنیت و ب کیفیت محیط، فعالیت و اشتغال، مسکن، ستمت و رفاه، درآمد و

 فردی 
 (1971رهوانی و همکاران)

 (1972محمدی یگانه و همکاران) ابعاد اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی، کالبدی،کیفیت زندگی خانوارهای روستایی 2

 (1971حیدری ساربان ) ولیت پذیریانگیزش، انتقادپذیری، ختقیت، مشارکت اجتماعی، توانمندسازی، انسجا  اجتماعی و مسئو 9

 (1979نیا و همکاران)طیب بهبود سطح کیفیت زندگی  1

 (2007)کیم  گردشگری و کیفیت زندگی 9

 (2019ریچارد) ها، آلودگی محیط و ... بهبود کیفیت زندگی روستائیان، افزایش قیمت 6

9 
زندگی در روستا و افزایش زیرساختامنیت اجتماعی، افزایش رهایتمندی از زندگی، گسترش امکانات 

 های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
Park(2009) 

9 
دسترسی به زیرساخت های آموزشی، افزایش سطح آگاهی اجتماعی، افزایش استفاده از فن آوری و 

 زاییتکنولوژی های جدید و  اشتغال
Grgi  and et al (2009) 

7 
به خدمات مالی و اعتباری، بهبود حمل و نقل محلی و کیفیت بهداشت محیط، کیفت مسکن، دسترسی 

 های عمرانیتسریع پروژه
Trukhachev (2015) 
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 پووه  روش
این انجا  شده است.  1979در سال  پژوهش حاهر با هدف بررسی تأثیرات گردشگری در ارتقای کیفیت زندگی جامعه محلی 

-با بهرهو  ای و تحلیلی است.مقایسه-ای، و از لحاظ ماهیت، توصیفی و پیمایشی و نیز از نوع علیدف، توسعهتحقیق از لحاظ ه

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه روستاییان ساکن در  ای و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه انجا  شده است.گیری از روش کتابخانه
گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران، تعداد که با استفاده از روش نمونه باشدمی کرمانشاهروستای نمونه گردشگری 11

در نفر از روستاییان ساکن  990نفر بدست آمد؛ از سویی، برای برابری در آزمون و نتیجه،  990نمونه مناسب برای این تحقیق 
نامه انجا  به روش پیمایشی با استفاده از پرسشبه عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. این تحقیق  استانروستای فاقد گردشگری 

شیوه توزیع پرسشنامه در روستاها به صورت نسبی و باشد. نامه محقق ساخته میگیری پرسش. ابزار اندازه(1)جدول گردیده است
 .متناسب با جمعیت آنها به صورت تصادفی انتخاب شد

 
 جامعه آماري و حجم نمونه. 8 جدو 

 هدف گردشگریفاقد  هدف گردشگری

 حجم نمونه جمعیت روستا حجم نمونه جمعیت روستا

 29 992 قوچمی 9 200 ورمقان

 21 669 سانیاری 11 991 چرمله علیا

 90 929 سریاس 62 1900 فش

 99 2119 چوریژی 21 991 هجیج

 12 916 بیامه سفلی 99 2197 شمشیر

 7 209 نیل  92 1111 خانقاه

291 چشمه سفید 17 922 پیران  19 

 99 706 حبیب وند 19 199 سراب هرسم

 12 991 امیرعمران 9 169 سرخه دیزه

 19 199 قشتا 91 919 حریر

 10 1079 درکه 10 299 شاالن

 11 1217 دهلر 90 919 کندوله

 7 219 نیان 9 71 گلین

 9 117 بالندر سفلی 19 999 نجوبران

 .1979، و محاسبات نگارندگان 1970منبع: سالنامه آماری 

 

ها اساساً با . پرسشنامه(2گرفته شد)جدولها از مطالعات سایر پژوهشگران به صورت تلفیقی بهرهجهت تدوین و گردآوری شاخص
های در قالب طیف لیکرت)خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم( طراحی گردید. جهت پایایی های بسته و با پاسخپرسش

و هریب اصلی آلفای کرونباخ برای تک تک  برآورد گردید 99/0بهره گرفته شد که میزان آن پرسشنامه از آلفای کرونباخ 
(، کیفیت زیرساخت ها و آمد 91/0(، بهداشت محیط )97/0(، کیفیت مسکن )96/0متغیرهای تحقیق از جمله : امنیت و رفاه مادی )

و متغیرهای تحقیق . نظرن قرار گرفتآن نیز مورد تأیید صاحبروایی  .باشد(، می91/0( آموزش )99/0(، اشتغال و درآمد )96/0شد )
حاهر عبارتند از: امنیت و رفاه مادی، کیفیت مسکن، بهداشت محیطف کیفیت زیرساخت ها و آمد و شد، اشتغال و درآمد و آموزش. 

های تعریف و از طریق گویه آیدکننده به شرحی که در ادامه میدر تعیین کیفیت زندگی جوامع روستایی، فضای مفهومی تبیین
 اند:مناسب عملیاتی شده

توانایی یک فرد ، گروه یا ملت برای فراهم آوردن خوشبختی ، امنیت و تولید محصوالت مناسب است که مرد  را   رفاه عبارتست از
ر مرد  باز شود تا آنها قادر می سازد بر اساس تعاریف خا  خودشان ، خوب زندگی کنند. رفاه کمک می کند تا جایی در دل و فک

بر اساس اولویت های مدنظرشان به یک زندگی سالم و معنوی دست یابند دیگر هر روزه نگران آنچه که برای حیاتشان الزامیست 
ر این معنا رفاه با مولفه های احساس امنیت فردی، رهایت از زندگی، گسترش امکانات، رهایت از موقعیت اجتماعی، دنباشند. 
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یت اجتماعی، امید به آینده، توانایی تامین نیازهای اساسی، افزایش پیوند و همبستگی ساکنان و تمایل به ماندن در احساس امن
 روستا مورد سنجش قرار گرفته است.

گیرد که شامل تمامی خدمات و تسهیتت هروری مورد مفهو  مسکن؛ عتوه بر مکان فیزیکی، کل محیط مسکونی را نیز در برمی
های اشتغال، آموزش و بهداشت افراد است. در واقع تعریف و مفهو  عا  مسکن، یک واحد ی بهتر زیستن خانواده و طرحنیاز برا

ر این معنا مسکن با مولفه های نوسازی ساختمان ها، د شودمسکونی یا یک خانه نیست؛ بلکه شامل کل محیط مسکونی می
امکانات مسکن، توانایی تهیه مسکن، ایجاد سیستم تخلیه فاهتب خانگی،  کیفیت مسکن از نظر مصالح به کار رفته، تجهیزات و

ایجاد و گسترش جایگاه دفن زباله، گسترش رعایت حریم احشا  و انسان، کاهش اتتف و آلودگی آب و دسترسی به پارک و فضای 
 سبز مورد سنجش قرار گرفته است.

اسکلت یک ساختمان کامل را  گاهتکیهباشد که ختاری به هم پیوسته میحالت، یک دسته از عوامل سا ترین، در عمومیزیر ساخت
ها، و مجرای اری موارد جهت اشاره به جادهدهد، اما شاید در بسیهای متفاوت معانی گوناگونی میآورد. این واژه در زمینهفراهم می

ر این معنا زیرساخت با مولفه های افزایش دسترسی به روستا از طریق د فاهتب، عامل اجتماعی و اقتصادی از آن استنباط شود.
ی شیب دار، راه های اصلی و فرعی، بهبود حمل و نقل عمومی، ارتقای دسترسی به بازارهای محلی، پرهیز از ساخت خانه در اراه

شبکه مناسب دفع فاهتب، پرهیز از استقرار واحدهای مسکونی درحریم سیتب، کاهش فاصله زمانی برای دسترسی به شهر و 
 دسترسی به خدمات مالی و اعتباری مورد سنجش قرار گرفته است.

ر این معنا د تمزد گذارده می شودشغل عبارت است از وظایف مشابه و مرتبطی که به عهده یک فرد در مقابل دریافت حقوا و دس
شغل با مولفه های کاهش میزان بیکاری، جذب شاغتن ماهر در بخش گردشگری، افزایش فرصت های اشتغال، جذب نیروی 
مازاد در بخش کشاورزی در فعالیت های وابسته به گردشگری، افزایش قدرت خرید جامعه محلی، سرمایه گذاری دولت در بخش 

گذاری بخش خصوصی در گردشگری، متنوع سازی اقتصاد محلی و ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات محلی  گردشگری، سرمایه
 مورد سنجش قرار گرفته است.

 خود توانایی بتواند او تا گیردمی فرد صورت ماندگار نسبتاً تغییرات ایجاد منظور به که یادگیری بر مبتنی است ایتجربه آموزش

های آموزشی، افزایش سطح آگاهی دسترسی به زیرساختلفه های ؤبا م آموزشر این معنا دبخشد.  بهبود ارک دادن نجا  برای را
های جدید، افزایش دسترسی به اینترنت، عتقه به ادامه تحصیل، افزایش سطح آوری و تکنولوژیاجتماعی، افزایش استفاده از فن

 مورد سنجش قرار گرفته است. فرهن  عمومی و وجود افزایش امکانات فرهنگی و هنری
های گردآوری شده برای تعیین رابطه بین متغیرها از هریب همبستگی پیرسون، جهت تعیین جهت تجزیه و تحلیل دادهدر نهایت، 

-بندی روستاها از لحاظ شاخصای و برای سطحتک نمونه tنظر جامعه محلی درباره اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی از آزمون 

دهی متغیرهای مورد که برای این امر در ابتدا جهت وزن گیری چند معیاره ویکور استفاده گردیدهای کیفیت زندگی از روش تصمیم

محدوده مورد مطالعه و برای ترسیم نقشه  ARC GIS 10نظر از روش آنتروپی شانون استفاده گردید و در نهایت از نر  افزار 
 بندی روستاها استفاده گردید.سطح

 
 ها و نماگرهاي مورد استفاده در پووه شاخص. 9 جدو 

 نماگر شاخص

امنیت و رفاه 
 مادی

-9امید به آینده-6احساس امنیت اجتماعی-9رهایت از موقیعت اجتماعی-1گسترش امکانات-9رهایت از زندگی-2احساس امنیت فردی-1
 تمایل به ماندن در روستا-7افزایش پیوند و همبستگی ساکنان-9مین نیازهای اساسیأتوانایی ت

کیفیت 
 مسکن

ایجااد  -11تواناایی تهیاه مساکن   -19تجهیزات و امکانات مساکن -12کیفیت مسکن از نظر مصالح به کار رفته-11هانوسازی ساختمان-10
هاای عمرانای باه واساه     تسریع پروژه-19ایش نظارت بر ساخت و سازافز-16رهایت از دید و منظر روستا-19سیستم تخلیه فاهتب خانگی

 کمک مالی گردشگران

بهداشت 
 محیط

-22کیفیات مسایرهای عاابر پیااده    -21کیفیت بهداشت شبکه معابر-20افزایش حفاظت از منابع طبیعی -17حفظ مستمر و دائم محیط-19
کاهش اتتف و آلودگی منابع -29ش رعایت حریم میان احشا  و انسانگستر-21ایجاد و گسترش جایگاه دفن زباله-29کیفیت آب آشامیدنی

 دسترسی به پارک و فضای سبز-26آب

کیفیت زیر 
ها و ساخت

پرهیاز  -90ارتقا دسترسی به بازارهای محلای -27و نقل محلیبهبود حمل-29های اصلی و فرعیافزایش دسترسی به روستا از طریق راه-29
کاهش فاصاله  -99پرهیز از استقرار واحدهای مسکونی در حریم سیتب-92شبکه مناسب دفع فاهتب-91داراهی شیباز ساخت خانه در ار

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87
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 دسترسی به خدمات مالی و اعتباری-91زمانی برای دسترسی به شهر آمد و شد

اشتغال و 
 درآمد

نیاروی ماازاد در بخاش    جاذب  -99های اشاتغال افزایش فرصت-99جذب شاغتن ماهر در بخش گردشگری-96کاهش میزان بیکاری-99
-11گاذاری دولات در بخاش گردشاگری    سارمایه -10افزایش قدرت خرید جامعه محلای -97های وابسته به گردشگریکشاورزی در فعالیت

 ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات محلی-19سازی اقتصاد محلیمتنوع-12گذاری بخش خصوصی در گردشگریسرمایه

 آموزش
افازایش  -19های جدیدافزایش استفاده از فناوری و تکنولوژی-16افزایش سطح آگاهی اجتماعی-19آموزشی هایدسترسی به زیرساخت-11

وجاود و افازایش امکاناات فرهنگای و      -90افازایش ساطح فرهنا  عماومی    -17عتقه به سواد به ادامه تحصایل -19دسترسی به اینترنت
 هنری)کتابخانه(

 

 های زیر مورد آزمون قرار گرفته است:ر این تحقیق فرهیهنهایت ددر 

 رابطه وجود دارد.« رفاه مادی»و « توسعه گردشگری»بین   -1

 رابطه وجود دارد.« کیفیت مسکن»و « توسعه گردشگری»بین  -2

 رابطه وجود دارد« بهداشت محیط»و « توسعه گردشگری»بین  -9

 وجود دارد.رابطه « کیفیت زیرساخت ها»و « توسعه گردشگری»بین  -1

 .رابطه وجود دارد« اشتغال»و « توسعه گردشگری»بین  -9

 .رابطه وجود دارد« آموزش»و « توسعه گردشگری»بین  -6

 

 مورد مطالعه حدودهم
المللی با کشور الیه غربی کشور قرار دارد که از سه طرف دارای مرز داخلی و از یک طرف دارای مرزی بیناستان کرمانشاه در منتی

درجه طاول شارقی قارار     19و 90درجه تا  19و21درجه شمالی و  99و19درجه تا  96و99تصات جغرافیایی آن بین عراا است. مخ
دهستان  99شهر،  26بخش،  29شهرستان،  11نفر بوده که دارای  1791229جمعیت استان  1970دارد. بر اساس سرشماری سال 

( موقعیت جغرافیایی منطقه ماورد مطالعاه را نشاان    1) . شکل(1970روستا بوده است)سرشماری عمومی نفوس و مسکن،  9192و 
 دهد.می
 

 
 موقعيت محدوده مورد مطالعه. 8 شكل
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 ها و بحثيافته 
 پووه  توصيفي هاييافته

ا ها روستای ماورد مطالعاه باه پرسشانامه     11نفر که در بین  990های توصیفی پژوهش بیانگر این است که از نتایج حاصل از یافته
در روساتاهی فاقاد هادف گردشاگری نیاز       دادناد ( را زنان تشکیل مای 71/19) نفر 97( را مردان و 09/91) نفر 911پاسخگو بودند

 در روساتاهای هادف  رده سانی در نظار گرفتاه شاده      1از باین   .تشکیل شامل شدند  79/99بیشترین فراوانی پاسخگو را مردان با
شاد و کمتارین فراوانای در رده    درصد پاسخگویان را شامل می 29/10سال حدود 10-91نفر در رده سنی  117بیشترین فراوانی با 

در روستاهاس فاقد هدف نیز بیشترین فراوانای متعلاق باه     گردیددرصد را شامل می 92/11پاسخگو حدود  99سال با 90-20سنی 
لی در نظر گرفتاه شاده بیشاترین تعاداد     سطح تحصی 9. از لحاظ میزان تحصیتت از نفر پاسخگو بود 116سال با  16-91رده سنی

و  سواد بودناد درصد بی 99/6نفر با  29درصد قرار داشتند و  96/99نفر  197روستائیان پاسخگو در سطح تحصیلی دیچلم با فراوانی 
 .در روستاهای فاقد گردشگری نیز بیشترین فراوانی سطح سواد در رده دیچلم قرار داشت

 
 پووه هاي توصيفي يافته. 9 جدو 

 شاخص

 
 گويه

 فاقد گردشگر داراي گردشگر

 درصد فراواني درصد فراواني

 جنسیت
 79/99 919 09/91 911 مرد

 09/11 92 79/19 97 زن

 سن

 97/11 91 92/11 99 سال20-90

 16/97 116 29/10 117 سال91-10

 29/90 112 91/29 109 سال11-90

 69/19 99 99/19 69 سال 90باالی 

 تتحصیت

 99/9 91 96/6 29 سوادبی

 16/17 92 99/19 69 ابتدایی

 90/22 91 69/29 79 متوسطه

 90/99 199 99/99 197 دیچلم

 16/12 19 62/11 19 باالی دیچلم

 

ی میانگین و انحراف معیار روستاهای رفاه ماددهد در مورد متغیر وهعیت ( نشان می9های توصیفی در جدول )نتایج حاصل از یافته
رفاه برآورد گردید و میانگین و انحراف معیار روستاهای فاقد گردشگر پیرامون متغیر وهعیت  2/1و21/9دارای گردشگر به ترتیب با 

گر به ترتیب میانگین و انحراف معیار روستاهای دارای گردش کیفیت مسکنبرآورد گردید. در مورد متغیر  1و  07/9به ترتیب  مادی
 06/1و  7/2به ترتیب  کیفیت مسکنبرآورد گردید و میانگین و انحراف معیار روستاهای فاقد گردشگر پیرامون متغیر 11/1و  1/9با 

برآورد  79/0و  6/9میانگین و انحراف معیار روستاهای دارای گردشگر به ترتیب با  بهداشت محیطبرآورد گردید. در مورد متغیر 
کیفیت برآورد گردید. در مورد متغیر  79/1و  16/2به ترتیب  راف معیار روستاهای فاقد گردشگر نیزگین و انحگردید و میان

برآورد گردید و میانگین و انحراف معیار 09/1و  91/1میانگین و انحراف معیار روستاهای دارای گردشگر به ترتیب با  هازیرساخت
میانگین و  اشتغالبرآورد گردید. در مورد متغیر  21/1و  62/2به ترتیب  هازیرساخت کیفیتروستاهای فاقد گردشگر پیرامون متغیر 

برآورد گردید و میانگین و انحراف معیار روستاهای فاقد گردشگر  91/0و  77/9انحراف معیار روستاهای دارای گردشگر به ترتیب با 
گویان روستاهای دارای گردشگر به نگین و انحراف معیار پاسخمیا آموزش نیزبرآورد گردید. در مورد  01/1و  99/2به ترتیب  نیز

به  آموزشگویان روستاهای فاقد گردشگر پیرامون متغیر برآورد گردید و میانگین و انحراف معیار پاسخ 72/0و  19/9ترتیب با 
 برآورد گردید.  29/1و  19/2ترتیب 

 
 



 31، پاييز و زمستان  888-810، 6،  دوره سوم،  شماره مهندسي جغرافيايي سرزمين                                                                                                                              886

 اي  کيفيت زندگي روستاي داراي گردشگر و فاقد گردشگرهدرصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار شاخص .3  جدو 
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 درصد پاسخ گويان )درصد(

 رفاه مادی
2/11 دارای گردشگر  7/19  2/29  6/90  1/11  21/9  2/1  91-0  

9/6 فاقد گردشکر  9/19  2/11  7/29  6/9  07/9  1 92-0  

 کیفیت مسکن
9/11 دارای گردشگر  1/11  1/99  9/26  6/10  1/9  11/1  22-0  

2/11 فاقد گردشگر  1/22  6/99  7/22  7/9  7/2  06/1  26-0  

 بهداشت محیط
1/1 دارای گردشگر  9/1  1/99  9/99  9/19  6/9  79/0  17-0  

6/19 فاقد گردشگر  9/29  6/19  9/6  9/1  16/2  79/1  29-0  

اخت هاکیفیت زیرس  
2/9 دارای گردشگر  9/9  1/97  2/91  1/12  91/9  09/1  12-0  

9/29 فاقد گردشکر  9/19  9/91  9/16  6/9  62/2  21/1  92-0  

 اشتغال
6/0 دارای گردشگر  9/1  6/19  1/17  6/29  77/9  91/0  29-0  

7/12 فاقد گردشکر  9/16  6/19  9/19  1/1  99/2  01/1  29-0  

 آموزش
1/1 دارای گردشگر  7/19  2/19  1/21  6/9  19/9  72/0  99-0  

1/12 فاقد گردشکر  7/19  1/92  9/29  7/19  19/2  29/1  91-0  

 

 هاي استنباطي پووه يافته
 :tها با استفاده از آزمون تجزيه و تحليل داده

دهد که گردشگر و فاقد گردشگر نشان می روستای دارای کیفیت زندگیهای در ارتباط با شاخص t(، نتایج آزمون 6مطابق جدول )
رابطه  ها، اشتغال و آموزشرفاه مادی، کیفیت مسکن، بهداشت محیط، کیفیت زیرساخت گردشگری با متغیرهای بین متغیر

 روستاهای هدف گردشگری دارای میانگین باالتری نسبت به روستاهای فاقددارد. در تما  متغیرهای مورد مطالعه داری وجود معنی
دهد در روستاهاهی هدف گردشگری، متغیر گردشگری بیشترین تأثیر را هدف گردشگری بودند. همانگونه که نتایج آزمون نشان می

 دارا بوده است. 61/19داشته است و کمترین تأثیر را بر متغیر آموزش با میانگین  79/22بر متغیر رفاه مادی با میانگین 
 

 در روستاهاي هدف گردشگري و فاقد گردشگري تاتير گردشگري بر کيفيت زندگيزان درمورد مي tنتايج آزمون . 6 جدو 

 خصوصيات رديف
 روستاي فاقد گردشگر روستاي داراي گردشگر

 t Sigمقدار 
 SD ميانگين SD ميانگين

97/22 رفاه مادی 1  96/9  09/21  61/9  69/9  000/0  

92/21 کیفیت مسکن 2  11/9  72/20  01/9  69/2  000/0  

16/22 بهداشت محیط 9  69/9  90/20  71/2  19/9  000/0  

99/17 کیفیت زیرساخت ها 1  01/9  21/19  96/1  96/2  000/0  

21/21 اشتغال 9  22/9  96/20  69/2  26/2  000/0  

61/19 آموزش 6  79/2  69/19  79/1  99/1  000/0  

 
گیاری ویکاور   از روستاهای هدف گردشگری از تکنیک تصمیم یک زندگی هردر این بخش از پژوهش جهت تعیین سطوح کیفیت 

(. همانگونه کاه  6)جدول استفاده گردید، لذا در ابتدا با استفاده از روش آنتروپی شانون به هریک از نماگرها وزن خاصی تعلق گرفت
ها باید برابار باا یاک    ه حاصل جمع این وزنای کهای متفاوتی هستند به گونهدهد هر کدا  از نماگرها دارای وزنجدول نشان می

و افازایش دسترسای باه روساتا از      (0110/0) افزایش سطح فرهن  عماومی  هایباشد. در این میان بیشترین وزن متعلق به نماگر
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( و کمترین وزن نیز باه نماگرهاای تواناایی    0997/0) ( و کیفیت بهداشت شبکه معابر0991/0) های اصلی و فرعیطریق بهبود راه
 ( تعلق داشت.0011/0) گذاری دولت در بخش گردشگری( و سرمایه-0011/0) (، احساس امنیت فردی-0099/0) تهیه مسکن

 
 وزن نماگرهاي مورد مطالعه بر اساس آنتروپي شانون. 0جدو 

 شماره

 نماگر
 وزن

 شماره

 نماگر
 وزن

 شماره

 نماگر
 وزن

شماره 

 نماگر
 وزن

شماره 

 نماگر
 وزن

1 0099/0 11 0191/0 21 0112/0 91 0909/0 11 0019/0 

2 0011/0- 12 0100/0 22 0290/0 92 0199/0 12 0160/0 

9 0296/0 19 0099/0- 29 0910/0 99 0299/0 19 0992/0 

1 0992/0 11 0291/0 21 0199/0 91 0199/0 11 0999/0 

9 0101/0 19 0202/0 29 0271/0 99 0091/0 19 0990/0 

6 0209/0 16 0060/0 26 0920/0 96 0091/0 16 0291/0 

9 0210/0 19 0176/0 29 0991/0 99 0160/0 19 0021/0 

9 0929/0 19 0219/0 29 0169/0 99 0099/0 19 0097/0 

7 0209/0 17 0990/0 27 0277/0 97 0117/ 17 0110/0 

10 0099/0 20 0997/ 90 0260/0 10 0011/0 90 0209/0 

 1جمع وزن:  90نماگر:  جمع 1979های پژوهش، منبع: یافته

 
بندی روستاهای هدف گردشگری گردید. با توجاه باه   کنیک ویکور اقدا  به سطحتدهی به هر یک از نماگرها به وسیله پس از وزن

گاردد و  تعیین مای  1تا  0نماگر است که بین  90بیانگر رتبه نهایی هر روستا از مجموع  Qور مقدار کنتایج نهایی حاصل از مدل وی
، به هماین دلیال   تر قرار داردتر باشد در سطح پایینکچه عدد به صفر نزدیکتر باشد دارای سطحی باالتر و هر چه به یک نزدیهر 

 (.9سطح تقسیم گردید)جدول 9بندی پرسکات و آلن به سطوح مورد مطالعه بر اساس تقسیم

 
 بندي روستاهاي منطقه بر اساس مد  پرسكات و آلنسطح. 1 جدو 

 بسيار رعيف رعيف متوسط خوب يار خوببس سطح

 1-9/0 9/0-6/0 6/0-1/0 1/0-2/0 0-2/0 میزان

 
مطابق با نتایج نهایی حاصل از مدل ویکور تنظیم گردیده است که کمترین مقدار باالترین اولویات را باه خاود اختصاا       7 جدول

روساتاهای   .در بااالترین ساطح قارار داشات     190/0ار هرسین با مقد داده است. بر این اساس روستای نجوبران از توابع شهرستان
(، 106/0) روستاهای کندوله ( در سطح خوب قرار داشتند.999/0) ( و هجیج بزرگ996/0) (، حریر990/0) (، ورمقان269/0) شمشیر
 ( و ساراب هرسام  609/0) روساتای فاش   ( در سطح متوساط قارار داشاتند.   991/0) ( و چرمله علیا919/0) (، شاالن116/0) خانقاه

 ( در سطح بسیار هعیف واقع بودند.1) ( و سرخه دیزه991/0) پیران(، 91/0) گلین( در سطح هعیف و در نهایت روستاهای 696/0)
 

 بندي کيفيت زندگي روستاهاي هدف گردشگري استان کرمانشاه بر اساس مد  ويكورسطح. 3 جدو 

 خانقاه کندوله حجيج بزرگ حرير ورمقان شمشير نجوبران روستا

 Q 190/0 266/0 991/0 999/0 997/0 109/0 116/0ز نهاییامتیا

 متوسط خوب بسیار خوب سطح

 دیزهسرخه پیران گلین سراب هرسم فش علیاچرمله شاالن روستا

 Q 919/0 999/0 609/0 699/0 910/0 999/0 00/1امتیاز نهایی

 بسیار هعیف هعیف متوسط سطح
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 ي  گيرنتيجه
های اخیر با ورود به فضاهای روستایی موجب تغییراتی در کیفیت زندگی روستائیان گردیاده اسات،   هایی که در سالیکی از فعالیت
گاردد.  . لذا توجه به این تغییرات و هدایت آن ابزاری مناسب برای ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان جامعه محلی میباشدگردشگری می

استان  روستای هدف گردشگری 11پژوهش حاهر با هدف ارزیابی اثرات گردشگری روستایی بر ارتقای کیفیت زندگی در رو از این
توان دریافت که گردشگری در ارتقای کیفیت زنادگی  های پژوهش میاست. با توجه به نتایج حاصل از یافتهکرمانشاه انجا  گردیده

دهاد گردشاگری در ابعااد    ای نشان میتک نمونه tای که نتایج حاصل از آزمون گونه جامعه محلی دارای تأثیر مثبت بوده است به
تاوان  دارای تأثیر مثبت بوده که بیشترین تأثیر را در امنیت و رفاه مادی داشته است کاه از متغیرهاای ماؤثر بار آن مای      شش گانه

ستگی ساکنان را نا  برد و متغیرهای کیفیت مسکن، گسترش امکانات فرهنگی، رهایت از موقعیت اجتماعی و افزایش پیوند و همب
های بعد قرار دارند. همچنین گردشگری کمترین تأثیر آن بر بعاد آماوزش در   ها، اشتغال و درآمد در رتبهبهداشت محیط، زیرساخت

بیشترین افاراد پاساخگو   ای که  و عتقه به سواد و ادامه تحصیل داشته است به گونه زمینه متغیرهای افزایش دسترسی به اینترنت
سواد و زیر دیچلم قرار داشتند. نتایج حاصل از مدل ویکاور کاه بارای    درصد در محدوده بی 91/90در روستاهای مورد مطالعه حدود 

در ساطوح   های کیفیت زندگی استفاده گردید نشان داد که روستاهای ماورد مطالعاه  تعیین سطح روستاهای هدف از لحاظ شاخص
روستا تنها یک روستا در سطح بسیار خوب و در سطحی باالتر از بیقه روستاها  11ای که از به هم قرار دارند به گونهمتفاوتی نسبت 

روستا نیز در سطح بسایار هاعیف    9روستا در سطح هعیف و  2روستا در سطح متوسط،  1روستا نیز در سطح خوب،  1قرار داشت، 
احساس امنیت فردی، توانایی تهیه مسکن، کیفیت مسایرهای   این سه روستا، زندگی میزان کیفیت بر وهعیت نامناسب قرار داشتند

. در کال روساتاهای اساتان باا     عابر پیاده، جذب شاغتن ماهر در بخش گردشگری و دسترسی به اینترنت تأثیر منفی داشته اسات 
د وهعیت ساکنین و ایجااد منباع درآماد و    در سطح متوسطی قرار داشتند و گردشگری در استان کرمانشاه باعث بهبو 919/0میزان 

های ایان پاژوهش باا    . نتایج حاصل از یافتهاشتغال گردد و زمینه بهبود و ارتقای توسعه اجتماعی و فرهنگی ساکنین را فراهم آورد
 دارد. ( همخوانی2019( و ریچارد)2002، کیم)(1971نیا)(، طیب1971رهوانی و همکاران) (،1997قدمی و همکاران) هاییافته

مؤثرتر و کارآمدتر گردشگری در بهبود و ارتقای کیفیت زندگی جامعاه محلای ذکار    های تحقیق و در راستای نقش با توجه به یافته
 رسد:راهکارها و پیشنهادات زیر هروری به نظر می

 .هاتوزیع منافع و اثرات گردشگری در منطقه و بین جامعه محلی در جهت ایجاد توانایی اقتصادی در آن-

 .سازی برای مشارکت بیشتر آنها در این امرهای بخش گردشگری در منطقه و فرهن توجه به روستائیان و جذب آنها در فعالیت-

های گردشگری گذاری در روستاها و شناسایی و معرفی پتانسیلاندرکاران دولتی با ایجاد سرمایهگردد مسئولین و دستپیشنهاد می-
از فرهن  دیرینه خود و حفظ آن به تقویت این امر  ردشگر سعی کنند با افزایش آگاهی مرد  روستاییمنطقه، عتوه بر جذب گ

 کمک کنند.

گردد با افزایش امکانات ، گردشگری کمترین تأثیر را بر بعد آموزشی داشته است، بنابراین پیشنهاد میبر اساس نظر جامعه محلی-
های آموزشی و افزایش سواد آموزی در میان اده از فناوری روز و برگزاری دورهفرهنگی و هنری در روستاها و تجهیز و استف

 های آموزشی کمک نمود.روستائیان به تقویت زیرساخت

با توجه به درآمدزا بودن گردشگری برای جامعه محلی و به تبع آن استان و منطقه الز  است از خروج سرمایه از روساتا اقادامات   -
گذاری و جلوگیری از مهاجرت تشویق نمود و با توسعه صانایع دساتی و عرهاه    تائیان را به تشویق سرمایهالز  صورت گیرد و روس

 محصوالت بومی و محلی به کسب درآمد کمک نمود.
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