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 چکیده
کی ، به عنوان یپژوهش حاضر، سنجش تأثیرات گردشگری در تغییر سطح کیفیت زندگی روستاییان بخش اورامان شهرستان سروآبادهدف از  هدف:

نفعان گی از دید ذیو کشور است تا نتیجة آن، بررسی جامع وضع موجود تغییرات سطح کیفیت زند کردستان شگری استاناز محورهای پربازدید گرد

 ت ارتقای سطح کیفیت زندگی ساکنان به واسطة گسترش گردشگری باشد.های کاربردی جهاصلی و تدوین برنامه
ی مبتنی باشد. گردآوری اطالعات از دو روش اسنادی و میدانتحلیلی می –توصیفی کاربردی بوده و از حیث روش انجام، ،به لحاظ نوع پژوهش روش:

نامه به صورت تصاادفی سااده در پرسش 380تعداد  جم نمونه از فرمول کوکران استفاده وحنامه بوده است. جهت تعیین بر مصاحبه و توزیع پرسش

های آمار گیری از شاخصها با بهرهتحلیل دادهواند، توزیع شد. تجزیهی انتخاب شدهکشمیان سرپرستان خانوارهای روستاهای نمونه که به روش قرعه

 و آزمون توکی( انجام گرفته است. ای، تحلیل مسیر، تحلیل واریانسای و دو نمونهنمونهتک tهای آمار استنباطی )توصیفی )میانگین( و آزمون
ردشگری موجب بهبود سطح کیفیت زندگی روستاییان این بخش شده اسات. گیت است که توسعة دهندة این واقعهای پژوهش نشانیافته ها:یافته

ی کاه مشاا ل ن روساتاییانهمچنین، بعد اقتصادی در میان ابعاد دیگر، بیشترین تأثیر را در ارتقای سطح کیفیت زندگی روستاییان داشته است و  بی

ه روستاهای یشتری نسبت با مرتبط با گردشگری نیست و بین روستاهایی که دارای گردشگران بهوابسته به گردشگری دارند، با افرادی که مشا ل آن

 داری در سطح کیفیت زندگی وجود دارد. دیگر هستند، تفاوت معنی
دشگری، منافع گربرداری بیش از حد از محیط و عدم توزیع عادالنة رویکرد پایداری در مدیریت گردشگری منطقه حاکم نبوده و بهرهها: محدودیت

 شود.اییان میمدت سبب کاهش کیفت زندگی روسته است که در کوتاههایی را ایجاد کردتضادها و تعارض
مادت و مادت، میانهایی در سه بازه زمانی کوتاهگیری دید سیستمی در مدیریت گردشگری منطقه همراه با تدوین برنامهکاربهراهکارهای عملی: 

محیطی برای حرکت در مسیر پایداری گردشاگری و باه ویژه بعد زیستهای تمام ابعاد کیفیت زندگی روستاییان، بهی شاخصمدت، جهت ارتقابلند

 منظور جلوگیری از رسیدن موقعیت گردشگری منطقه به مرحلة ظرفیت بحرانی.
هایی که گیری از مدلشگری هستند و معرفی و بهرهان که متأثر از توسعة گردهایی از کیفیت زندگی روستاییبررسی جامع شاخص اصالت و ارزش:

تواناد ماورد اساتفاده ساایر محققاان و اند، نوآوری این پژوهش بوده است که میتغییرات کیفیت زندگی را به واسطة توسعة گردشگری بررسی کرده

 اندرکاران توسعه و مدیریت گردشگری باشد.دست
 اورامان، شهرستان سروآباد. کیفیت زندگی، گردشگری، بخش ها:واژهکلید
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 مقدمه .1
 لهأ. طرح مس1 .1

طاور گساترده ه ب ، مفهومی است کهناکیفیت زندگی ساکن

بارده  کااره های توسعه در قرن حاضر باها و برنامهدر سخنرانی

 فراهم زندگی بهتری را برای افراد ،ای آنشود تا بتوان با ارتقمی

وابساته باه  ،کیفیت زندگی (.880ص.، 2014 ،1)گوندوس آورد

احساس شادی یا ناخشنودی، رضایت یاا عادم رضاایت فارد از 

رفاه افراد  ةکنندو منعکس (6ص.، 2003 ،2)سونجا زندگی است

( که به شرایط اقتصادی ماردم و 71 ص. ،1387 )فراهانی، است

)جسمی و  رتباطات و وضعیت اجتماعی، سالمتیا ،حال در عین

 بودن و پایاداری محایط بساتگی داردروانی(، احساس ارزشمند

کیفیت زنادگی  ،نبنابرای. (316-315  .صص، 2010 ،3)کاگلیرو

گیری: میازان های قابل اندازهدو بعد عینی )شاخص ةگیرندبردر

احسااس های روانای: رضاایت شاغلی، درآمد( و ذهنای )پاساخ

ص.  ،1390رضاوانی ، ؛59 ص.، 2009 ،4)ساسنیو ( استآرامش

24). 

گساترش گردشاگری باه عناوان یاک راهبارد  ،در این بین

ساااز ایجاااد توانااد زمینهروسااتایی می ةتوسااع ةجدیااد در زمیناا

 درآماد، جمله: ایجااد های جدیدی در نواحی روستایی ازفرصت

ی ایجاااد اهمین هزینااهأتاا اشااتغال و رشااد پایاادار،افاازایش 

بخشایدن باه ساایر تحرک اقتصادی و اجتماعی، یهازیرساخت

ی و ن محلّااامنیات و آساایش سااکن روساتا، های اقتصادبخش

، 2002 ،5)کوساتاس ع طبیعی و میراث فرهنگیبمنا حفاظت از

کااربری اراضای، هاا، تغییارات با افازایش آلودگی یا و (10 ص.

رفتن از فراتار ی وها، تغییرات فرهنگای و اجتمااعافزایش قیمت

موجب کاهش یا افزایش ساطح کیفیات ، ظرفیت تحمل محیط

های عینای و در بسایاری از شااخص روساتایی نازندگی سااکن

های کالن اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی ذهنی ویژگی

مطالعاات  .(1 ص. ،1389 قادمی، ؛24 ص.، 2012 ،6)کیم دشو

تواناد باه میت که از این جهت دارای اهمیت اسکیفیت زندگی 

های هاا، تادوین اساتراتژیبنادی مکانها، رتبهارزیابی سیاسات

ریزی روساااتایی کماااک کناااد و درک و مااادیریت و برناماااه

ریزان و مادیران باه بندی مسایل اجتماعی را برای برنامهاولویت

ساازد  فاراهمن این ناواحی امنظور ارتقای کیفیت زندگی ساکن

مطالعااات کیفیاات  ،ه باار ایاانعااالو ؛(1207 ص.، 2008 ،7)لاای

دار، علال نارضاایتی لهأتواند به شناسایی ناواحی مسازندگی می

جمعیتی بر کیفیت زنادگی و  -مردم، تأثیر فاکتورهای اجتماعی

در  شادهی اجراهاها و استراتژیپایش و ارزیابی کارآیی سیاست

، 2007 ،8)ساانتوس و ماارتینکیفیت زندگی منجر شود  ةزمین

شاناخت جاامعی از تغییارات  ،وسیله ینه اب ،براینبنا .(24 ص.

ن اهای عینی و ذهنی کیفیت زندگی سااکنوضع موجود شاخص

د و ایان شاویرونا  گردشاگری حاصال م ةواساطه ب ،روستایی

. دشاوهای کااربردی میساز تدوین برناماهزمینه ،شناخت جامع

ثیرات مختلفی را در أت ،ورود گردشگری به نواحی مختلف جهان

بارای  ؛وجود آورده اساته کیفیت زندگی روستانشینان ب سطح

که از مناافع  ایوستایینواحی ر ،آمریکا ةدر ایاالت متحد ،نمونه

تری دارای کیفیت زنادگی مطلاوب ،مند هستندگردشگری بهره

 ،9)ریچاارد و دنایس ندهساتنسبت به ناواحی روساتایی دیگار 

 .(10 ص.، 2005

را در تغییار ساطح ثیرات گردشاگری أبانک جهاانی نیاز تا

باه دو صاورت متبات )افازایش ساطح صاد اکیفیت زنادگی مق

یش ( و منفی )افازا یره درآمد، اشتغال زنان، افزایش بهداشت و

محیط بومی، نابودی حیاات وحاش، تغییار در  ها، تغییرآلودگی

 ،01مارکاناادایا) دکناا( ارزیااابی می یااره هااا و هنجارهااا وارزش

ه یفیاات زناادگی روسااتاییان باادر ایااران نیااز ک (.9 ص.، 2002

ایان  .ده اساتشدچار تغییرات زیادی  ،ورود گردشگران ةواسط

ای متباات و مطلااوب داشااته اساات و هاام تغییاارات هاام جلااوه

های متعادد جاذباه ،میاان. در ایان تغییرانی منفی و ناامطلوب

روسااتاهای اسااتان  ،طبیعاای، فرهنگاای، اقتصااادی و اجتماااعی

گردشگری کشور مبدل ساخته های کردستان را به یکی از قطب

 ،م گردشگری روساتایی ایان اساتانیکی از محورهای مه .است

. استبخش اورامان شهرستان سروآباد در  رب استان کردستان 

گردشاگری  ةهای متعددی در عرصدارای پتاسیلکه  بخشاین 

هاای گردشاگری اساتان و کشاور یکای از قطب عنواناست به 

خیال زیاادی از گردشاگران سااله پاریرای مطرح است کاه هر

ه با ،ای که در پژوهش حاضرلهأمس ،. حالاستداخلی و خارجی 

گردشاگری بار  ةکه توساع استاین مطلب  ،شودن پراخته میآ

 ؛ثیراتی داشاته اساتأچه ت این بخشکیفیت زندگی روستاییان 

گردشگری تغییرات مختلفای در  ةکه متناسب با سطح توسعچرا

ه آید که با توجاه باوجود میه ییان بابعاد کیفیت زندگی روستا

شناساایی و ارزیاابی  ،ی در پایداری گردشگریمحلّ ةنقش جامع

تاداوم و رونا   ةالزما ،وضع موجاود تغییارات کیفیات زنادگی

 گردشگری روستایی است.

ثیرات گردشگری بار کیفیات أهدف از این تحقی ، بررسی ت

لی ال اصاؤسا ،زندگی روساتاییان ایان منطقاه اسات. بناابراین
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گردشگری چه گسترش شود که پژوهش به این شکل مطرح می

اثراتی را بر کیفیت زنادگی روساتاییان بخاش اوراماان داشاته 

 زیار، باه ترتیاب هاییال، فرضایهؤبرای پاسخ به ایان سا ؟است

 است.  هادنبال آزمون آنه که این تحقی  ب اندمطرح شده

 بنابراین فرضیه اصلی تحقی  عبارت است از:
گردشگری توانسته است موجب ارتقا  شعه و گسترتوس» 

 .«دشون روستایی او بهبود کیفیت زندگی ساکن

 اند از:تحقی  عبارت های فرعیفرضیه و 
 ارتقایثیر را در أبعد اقتصادی کیفیت زندگی بیشترین ت -1

 .کیفیت زندگی ساکنان دارد

های فاردی همچاون: وابساتگی شاغلی باه شاخصاهبین -2

باا کیفیات زنادگی  ونت در روستاهای پربازدیدو سک گردشگری

اخاتالف  ،منادی از مناافع گردشاگریبهره ةواساطه با ساکنان

 .داری وجود داردمعنی

 پیشینه تحقیق .2 .1
شماری از پژوهش هایی که با تاکید بر نقش گردشاگری در 

کیفیت زندگی روستاییان انجاام گرفتاه اسات، در جادول زیار 

 آورده شده اند.
 

 های پیشینای از پژوهشخالصه -1جدول 
 1394های تحقی ، مأخر: یافته

 نتایج عنوان محققان و سال پژوهش

 1392یگانه ،
نقش گردشگری مرهبی در توسعل روستایی با تأکید بر 

 کیفیت زندگی )موردی: روستای قیچاق میاندوآب(

 

 است که گردشگری مرهبی در بین ابعاد اقتصادی، نویسنده دریافته

 فیتدی، اجتماعی و محیطی تنها در بعد کالبدی موجب بهبود کیکالب

 زندگی روستاییان شده است.

 1390رضوانی، 
های دوم و تأثیرات آن در بهبود کیفیت گردشگری خانه

 زندگی ساکنان )بخش رودبار قصران(

های دوم نتایج تحقی  گویای این مطلب است که گردشگری خانه

گی ساکنان در هفت متغییر مسکن، موجب ارتقای سطح کیفیت زند

 درآمد، آموزش و فرهنگ، بهزیستی فردی و امنیت شده است.

 1389قدمی، 
بررسی نقش گردشگری در تغییرات کیفیت زندگی مقصد 

 )نمونة مورد مطالعه: دهستان کالرآباد(

دهد که توسعة گردشگری در اقتصاد و معیشت نتایج تحقی  نشان می

 متبتی برجای گراشته است. در مقابل، برجامعة محلّی تأثیرات 

 .کیفیت سالمت و ابعاد محیطی و بهداشتی تأثیر منفی داشته است

 ارزیابی تأثیرات گردشگری اجتماعی بر کیفیت زندگی 2012، 11ماریا 

نتایج حاکی از آن است که گردشگری اجتماعی توانسته است با 

ش فقر به افزای افزایش درآمد، افزایش مشا ل و در نهایت، کاهش

 کیفیت زندگی عینی ساکنان کمک کند.

 2011، 12عارف 

 
 تأثیرگردشگری در کیفیت زندگی )مورد مطالعه: شیراز(

دهندة نقش گسترش گردشگری در ارتقای سطح کیفیت نتایج نشان

یش فزازندگی ساکنان دارد. این تأثیرات در بهبود بهزیستی روانی، ا

 ایر متغیرها است.درآمد و اشتغال، بیشتر از س

 گردشگری و کیفیت زندگی روستاییان 2013، 13ریچارد 

 در نتایج پژوهش، گردشگری را عامل بهبود کیفیت زندگی روستاییان

هایی همچون:توسعة محلّی، سطح دستمزدها، کاهش فقر و شاخص

کند یمداند؛ اما در مقابل، بیان بهبود آموزش و سالمتی روستاییان می

ها و ها، آلودگیثیرات منفی همچون افزایش سطح قیمتکه بروز تأ

 سازد.ریزی گردشگری مقصد را ضروری می یره نیز کنترل و برنامه

  شناسی تحقیقروش. 2
 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

 حاادود خاانوار و 3707روساتا دارای 14 اوراماان باا بخاش

 75 نفر جمعیت، تابع شهرستان ساروآباد اسات کاه در 14269

کیلومتر جناوب  170کیلومتر جنوب شرقی شهرستان مریوان و

از  بخاش ربی مرکز استان کردستان )سنندج( قارار دارد. ایان 

از سامت  کیلاومتر و 20سمت  رب با کشاور عاراق باه طاول 

)فرماناداری شهرساتان  مارز اساتجنوب با استان کرمانشاه هم

و « اهاورا»ش اورامان یا هورامان از دو بخ ةواژ. (1393، سروآباد

به معنى خانه، جایگاه و سارزمین تشاکیل شاده اسات. « مان»

« هور»یعنى سرزمین اهورایى و جایگاه اهورا مزدا.  ؛پس اورامان

هور در اوستا به معناى خورشاید اسات. . دارد معنى دیگرى هم

 )دانش مهار، توان جایگاه خورشید هم معنى کردهورامان را مى

اشتغال  الب مردمان  ،کشاورزی هایفعالیت .(224 ص. ،1391

هرچند که کمبود زمین با توجه به  ،دهداین منطقه را شکل می

گیری در زاگرس مرتفاع(، فقادان )قرار توپوگرافی خشن منطقه

 ،هاای کاافی دولتایبسترهای صنعتی با توجه باه عادم حمایت

دالیلی است که بسیاری از روستاییان را برای اشاتغال )اشاتغال
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در چناد  ،کند. در ایان باینخارج منطقه هدایت می فصلی( به 

 های متعاددرون  گردشگری باا توجاه باه پتانسایلاخیر،  ةسال

ایان منطقاه و افارایش  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی

توانسته است به عنوان مکملای  ،استقبال از گردشگری روستایی

ن در جهت اشتغال و تناوع اقتصاادی یمطلوب و راهکاری مطم

 د.شومنطقه مطرح 

 

 
 مورد مطالعه ۀنمایش موقعیت منطق -1 کلش

 1394 ،های تحقی یافته مأخر:

 . روش تحقیق2 .2
 ،پژوهش حاضر از لحاظ نوع کاربردی و از حیث روش انجام

ردآوری اطالعاات در بخاش . جهات گااساتتحلیلی  -توصیفی

نظاری از روش اسانادی و در بخااش میادانی از روش پیمااایش 

 ةنامه بهره گرفته شده اسات. جامعابر مصاحبه و پرسشمبتنی 

آماااری ایاان پااژوهش را سرپرسااتان خااانوار روسااتاهای بخااش 

د. جهت تعیین حجم ندهاورامان شهرستان سروآباد تشکیل می

  ،حنمونه در ابتدا از فرمول کوکران و سپس با اعمال روش تصحی

 د،فرمانداری شهرستان ساروآباخانوار بخش ) 3707از میان 

خانوار به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. با توجه  360( 1393

 3یعنی  ؛درصد 20به گستردگی منطقه و دشواری دسترسی نیز

روساتای ایان بخاش کاه دارای بیشاترین حجام  14روستا از 

گردشگران بوده و به عنوان روستاهای هدف گردشگری منطقاه 

های امهنشدن تعداد پرساشانتخاب و با مشخص ،مطرح هستند

ها باه روش نامهبنادی، پرساشتوزیعی هر روستا باا روش طبقه

 دشتوزیع  تصادفی ساده در میان سرپرستان خانوار این روستاها

  .(2)جدول 

 هانامهای پرسشتوزیع طبقه -2 جدول

 1394های تحقی ، مأخر: یافته

 هانامهسهم از تعدا کل پرسش تعداد خانوار نام روستاهای منتخب

 231 711 ورامان تختا

 64 199 بلبر

 65 200 سلین

 360 1110 3مجموع=

آزماون و ساپس باا ها در ابتدا با یک پیشنامهروایی پرسش

مطالعاات  ةکاه ساابق یآگاهافراد ا و هیید متخصصان دانشگاهأت

ها نیاز باا ضاریب نامهد. پایایی پرسششیید أت ،مشابه را داشتند

کاه نشاان از  اسات 0.79و برابار  هآلفای کرونباخ سنجیده شد

نامه دارد. جهت سانجش ها و پایایی پرسشارتباط درونی پاسخ

رون  گردشگری نیاز  ةواسطه ن باتغییرات کیفیت زندگی ساکن
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متغیار و  49چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی با 

 = کم،2= خیلی کم، 1ای لیکرت)گزینهدر طیف پنجگویه  82

= خیلی زیااد( در نظار گرفتاه 5 = زیاد،4)متوسط(، = تاحدی 3

های آماار نیز با استفاده از شاخصاه شدههای گردآوریشد. داده

ای نموناهتک tهای آمار استنباطی )توصیفی )میانگین( و آزمون

ای، تحلیل مسایر، تحلیال واریاانس و آزماون شافه( نمونهو دو

 ند.شدتجزیه و تحلیل 

 

 هانامهها در پرسشپایایی آن رفته در پژوهش و میزانکارههای بشاخص -3جدول 
 1394 های تحقی ،مأخر: یافته

 

 مبانی نظری. 3
 ( به معنی چیزی و چه وqualکیفیت در التین) ةژوا

(quality( به مفهوم چگونگی آمده و )qol از نظر واژه به )

معنی چگونگی زندگی است و دربرگیرنده تفاوت های آن است 

که برای هر فرد منحصر به فرد بوده و با دیگران متفاوت است 

(. موضوع کیفیت زندگی از آ از دهه 20ص. ،1385 )کردزنگنه،

ت فوق العاده ای به بعد، در ادبیات نظری توسعه، اهمی 1990

یافته است و مبنای تمایز و دسته بندی های نوین کشورها در 

(. مفهوم 150 ص. ،1389، )عنبری سال های اخیر شده است

 گردیدکیفیت زندگی ابتدا در حوزه محیط زیست مطرح 

اما ریشه این مفهوم را می توان  ؛(178 ص. ،1378)عبدی، 

یافت. وی از زندگی حتی در زمان فیلسوفانی چون ارسطو نیز 

       خوب و بهبود زندگی و تاثیر سیاست های عمومی بر آن سخن  

کیفیت زندگی در بیانیه ای  1889می گفت. تا اینکه در سال 

مورد استفاده قرار گرفت)) ما باید در عین مد نظر قرار دادن 

کمیت زندگی کیفیت آنرا را نیز مد نظر قرار دهیم(( به دنبال 

تحقیقات بیشتری در این ارتباط و عوامل و فعالیت  1930آن از 

 (.5 ص. ،2003 )سونجا، انجام شده است های موثر بر آن

است که تحت  ایبعدیمفهومی پیچیده و چند ،کیفیت زندگی

های فردی و هایی همچون زمان و مکان و ارزشلفهؤثیر مأت

جوامع یافتگی اجتماعی قرار دارد و وضعیت آن به میزان توسعه

(. برخی 148 ، ص.1387وابسته است )رضوانی و منصوریان، 

پریری یک ناحیه، برخی دیگر به آن را به عنوان قابلیت زیست

ای برای میزان جرابیت و برخی به عنوان رفاه عنوان اندازه

 ،عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی و مواردی از این دست

کیفیت زندگی  (.281ص. ، 142008اپلی و منون) اندتعبیر کرده

در  ،به عنوان درک و تصور افراد از موقعیت خود در زندگی

های فرهنگی و ارزشی که در داخل آن زندگیسیستم ةزمین

ی
ت زندگ

کیفی
 

 ابعاد

 
 متغیرها

تعداد 

 گویه
 پایایی

 اجتماعی

سی اسا مین نیازهایأاحساس امنیت فردی، احساس امنیت اجتماعی، امید به آینده، توانایی ت

ر داندن ممهاجرت، احساس تعل  به اجتماع، تمایل به  خانوار، رضایت از زندگی، کاهش میزان

، نااکنروستا، رضایت از موقعیت اجتماعی، گسترش امکانات فرهنگی و هنری، بهبود تغریه س

ش فزاین، ااهای عمرانی، افزایش پیوند و همبستگی ساکنافزایش مشارکت مردم روستا در طرح

داری ید و تحصیالت، لرت از زندگی، معنسطح اجتماعی و فرهنگی روستاییان، عالقه به سوا

 زندگی

46 77. 

 اقتصادی

، کاهش ه شهرانداز، رضایت از شغل، رضایت از بهبود دسترسی بهتر برضایت از میزان درآمد و پس

ش ، کاههای اقتصادی، افزایش قیمت مسکن و اراضی کشاورزیهای زندگی، کاهش نابرابریهزینه

بود ی، بهت بهبود وضعیت کار، دسترسی به خدمات اعتباری و مالاحساس فقر، ایجاد انگیزه جه

ایش های شغلی، افزیش امنیت شغلی، افزمواد  رایی فروشندگان، ایجاد فرصت ةکیفیت عرض

 ظرفیت کاری

16 73. 

زیست 

 محیطی

 ظافتنمعابر،  ةهای سطحی، کیفیت بهداشت شبکآوری و دفع آبرضایت از مراکز بهداشتی، جمع

یان ریم محهای دفع زباله، رعایت زگی روستا، کیفیت آب آشامیدنی، گسترش وجود جایگاهو پاکی

 وستایست رشتر ساکنان به محیط زیست روستا، توجه مدیران به محیط زبانسان و حیوان، توجه ب

11 85. 

 کالبدی 

انات مسکن رفته، تجهیزات و امککاردسترسی به امکانات ورزشی، کیفیت مساکن به لحاظ مصالح به

ارک و پی به مانند: حمام و دستشویی، توانایی تهیة مسکن، رضایت از دید و منظر روستا، دسترس

 سازهاوها و فضوالت حیوانی، افزایش نظارت بر ساختفضای سبز، تخلیة فاضالب

9 82. 

جمع
 

4 49 
82 

 
0.79 
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دها کنند، تعریف شده است که با اهداف، انتظارات، استاندارمی 

، ص. 2011، 15سوالمینا و راملی) است در ارتباط هاو عالی  آن

 لی، دو رویکرد اساسی برای ارزیابی کیفیت(. به طور ک869

ر روی تمرکز ب -1 :مورد توجه محققان قرار گرفته است ،زندگی

برای ارزیابی مقدار و  ،یمّقتصادی کا -های اجتماعیشاخص

 های عینیمین نیازهای انسانی و انعکاس واقعیتأت ةدرج

ای به طوری که معیاره (؛623، ص. 2003، 16)گابریل و واسچیر

های فعالیت ةجش کیفیت زندگی در این رویکرد با توسعسن

 های توسعهاقتصادی در ارتباط بوده و به طور روزافزونی شاخص

ی را به عنوان معیارهای دقی  سنجش رفاه اجتماعی و بهزیست

دهد )موجیکا و مورد تأکید قرار می ،یمحلّ ةن جامعاساکن

مد، یل سطح درآدر این رویکرد، ابعادی از قب (.2010، 17سچیفر

بود به کید است که باأمیزان دارایی و میزان مصرف افراد مورد ت

های شغلی و درآمدی، ارتقای رفاه بخشی به فرصتو تنوع

ها و مسکن روستایی مین زیرساختأاجتماعی، ت -اقتصادی

گیری است و با معیارهای کمّی قابل اندازهمناسب در ارتباط 

 (.7، ص.2006، 18)اتحادیه اروپا

های گر ارزیابیرویکرد مبتنی بر کیفیت ذهنی که بیان -2

این . فردی در قلمروهای متعدد زندگی فردی و گروهی است

« بهزیستی یا رفاه ذهنی»تحت عنوان ادبیات مرتبط با  ،رویکرد

، 20فیتوسی؛ ستیگلیتز و 192007)بونکی،  شودشناخته می

ر آگاهی خود های ذهنی کیفیت زندگی، تنها دشاخص (.2009

های فرد به موضوعات ها را تنها از پاسخنفرد وجود دارد و آ

توان شناسایی و ارزیابی کرد؛ مانند: رضایت از زندگی، می

ذکر است که  شایانالبته رضایت شغلی، آرامش روانی و  یره. 

، 21)فری این رویکرد مکمل رویکرد عینی کیفیت زندگی است

به نقل از عینالی و  2009، فیتوسی؛ ستیگلیتز و 2002

(. گسترش گردشگری در نواحی 52، ص. 1393ابراهیمی، 

روستایی که به دلیل افزایش جمعیت شهرنشین، افزایش اوقات 

شدن شرایط ترفرا ت، پیدایش مؤسسات گردشگری و مطلوب

کار روی داد، توانست به عنوان فعالیتی مکمل، تغییرات 

ان روستایی ایجاد کند ای را در کیفیت زندگی ساکنعمده

 (.1074، ص. 2013)عارف، 

 
ثیر گسترش گردشگری در بهبود سطح کیفیت أت -2شکل 

 زندگی ساکنان
 1074 ص.، 2013 ،22بهرامی مأخر:

واند موجاب بهباود کیفیات زنادگی تچه گردشگری بچنان

چاه اماا چنان ؛دشورو میهبد با حمایت و پریرش روشون اساکن

گسترش گردشاگری بایش از  ةواسطه ن باکیفیت زندگی ساکن

ن حمایات چنادانی را از ایان اکاهش یابد، سااکن تحمل محیط

در ارتباط باا ایان امار (. 2013، 23)موزو دهندصنعت انجام نمی

گردشاگری  ةگران عرصاهای مختلفی از سوی پژوهشنیز مدل

حیاات بااتلر  ةمادل چرخا ،هایکی از این مدل .ه شده استیارا

اعتقاد بر ایان اسات کاه در ابتادا تغییارات  ،مدلدر این  .است

گسااترش  ةواسااطه باا نادر کیفیاات زناادگی ساااکن مطلااوبی

کااه زمانی ،امااا در ادامااه ؛دهاادگردشااگری در مقصااد روی می

ظرفیت تحمل محیط یا سطح قابل قبول تغییرات جامعه به حد 

گردشاگری  ةاز توساع ناشایخود برسد، تغییرات منفی  ةآستان

 کاردل خواهاد یفیت زندگی ساکنان مقصاد تنازّو ک کردهبروز 

 .(3 ص. ،1389)قدمی، 

 
 مدل باتلر -3 شکل

 (656ص.، 2010 ،24گارای : مأخر

 این مدل دارای پنج مرحله به شرح زیر است:

گاه توسعه نیافته تفریح ،: در این مرحلهاول: اکتشاف ةمرحل 

خفتگی  ةدر مرحل ،رو است و در اصطالحهبو با استقبال کمی رو

کار و تجاارت کام و  برد. در این مرحله تعداد کسب وبه سر می

. گردشگران به دلیل فقدان امکانات گردشاگری در استمحدود 

هاای کیفیت زندگی ساکنان وابساته باه فعالیت ،ندهستمضیقه 
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و تعداد اندکی از افراد از منافع گردشاگری  باشدگردشگری نمی

 .(3ص.، 2003 ،25)آندریوتیسشوند مند میبهره

درگیااری گردشااگران از  ة: در مرحلاادوم: درگیااری ةمرحلاا

شوند و انداز بکر آن میجرب منطقه و چشم ،ازدحامشهرهای پر

ن تر به گردشگراخدمات مطلوب یةی سعی در اراکارآفرینان محلّ

شود و افازایش ی ایجاد میمشا ل زیادی برای مردم محلّ دارند.

و  دشااوی میمااردم محلّااتقاضااا ساابب روناا  صاانایع دسااتی 

تغییارات  بااویژه در بعد اقتصادی ههای کیفیت زندگی بشاخص

 آنادریوتیس، ؛52 ص. ،1389 بارادران، (دشونرو میهبرو متبتی

در حااال انطباااق بااا  هجامعاا ،در ایاان مرحلااه .(4ص. ،2003

 و تبلیغااات بارای جاارب گردشاگران صااورتباوده گردشاگران 

زیارا از  ؛گیارددی صاورت میکناگردشگری به ةگیرد. توسعمی

 هایی وجاود داردلحاظ اجتماعی و اقتصاادی هناوز محادودیت

 (.250 ص.، 2009 ،26)چای

تعاداد گردشاگران  ،توساعه ة: در مرحلاسوم: توسعه ةمرحل

م اوج، تعاداد گردشاگران از مارد ةیابد و در ایان دورافزایش می

باه  شاوندههای واردشاود. تعاداد توریساتی نیز بیشتر میمحلّ

یاباد. در ایان نقال افازایش میوحمل ةدلیل دسترسی به شابک

 هاای تجااری سانتیبرای ماردم از فعالیتفروش زمین  ،مرحله

 ،توساعه ةمرحلا (.4ص. ،2003 آنادریوتیس،) آورتر اساتساود

زیرا بسایاری  ؛رشد با سرعت گردشگری در منطقه است ةمرحل

سایاری از بو  ندشاوجارب منطقاه می ،گراران کاالناز سرمایه

 ،27)کیاوویالی یابادخصوصیات فرهنگی و اجتمااعی تغییار می

در ایاان مرحلااه اساات کااه کیفیاات زناادگی  .(10 ص.، 2012

، فرهنگی، محیطای در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعیساکنان 

هااای بااه فعالیت، دشااودی دچااار تغییاارات عمااده میبااو کال

یات و باه دلیال بهباود ساطح کیف شاوندمیوابسته گردشگری 

ی های گردشگری ماورد حمایات سااکنان محلّافعالیت ،زندگی

 است.

ساازها باه وساخت ،تتبیات ة: در مرحلچهارم: تتبیت ةمرحل

سبک معماری مدرن در تضاد با معمااری سانتی محال اسات. 

یابد و تعداد گردشگران کااهش آرامای پیادا ها افزایش میاجاره

کاافی بارای  زمانی است کاه تساهیالت ،تتبیت ةکند. مرحلمی

نهادینه  انبوه گردشگران وجود دارد. گردشگری در منطقه کامالً

شادن ی باه دلیال آشکارشده است. حمایت قااطع ماردم محلّا

شاود. کام می هادر کیفیت زندگی آن ثیرات منفی گردشگریأت

ست که گردشگری مقصد به بلوغ رسایده اسات. ا ایاین مرحله

، ها، اناواع آلاودگیمتن: افزایش قیی همچومشکالت و معضالت

در ایان  هاها و سنتشدن ارزشتخریب محیط طبیعی، فراموش

دن اوضاع کرشوند و اقداماتی در جهت عادیمرحله احساس می

 (.3 ص.، 2004 ،28)آلوارس گیردانجام می

رشد تعداد گردشاگران  ،رکود ة: در مرحلپنجم: رکود ةمرحل

گیرناد و اصاله میی فیابد. گردشگران از ماردم محلّاکاهش می

کرد گیرد. رشاد اقتصاادی باه دلیال هزیناهتضادهایی شکل می

کیفیت زنادگی هایی از شاخصو یافته ناچیز گردشگران کاهش 

 دچار افت ملموسی ه،که وابسته به رون  گردشگری بودساکنان 

 ص.، 2011 ،29آکااوای ؛5 ص. ،2003 آناادریوتیس،)شااوند می

 -1 :ای مقصااد وجااود دارددر ایاان مرحلااه باار راهکاااردو (. 74

مت نوآوری و احیای دوباره. اگر مقصد به س -2کاهش و سقوط، 

تعداد گردشگران همچنان تنزل پیدا  ،کاهش و سقوط پیش رود

شوند و سود اقتصاادی کااهش گراران خارج میسرمایه ،کندمی

کند دیگر احیا و بازیابی است که مقصد سعی می راهکاریابد. می

های جدیاد در باازار ریزیباا مادیریت و برناماه جایگاه خاود را

ای را تساهیالت و امکاناات ویاژه ،مقصاد متالً ؛گردشگری بیابد

یان ه او با دهاده مییابرای روزهای تعطیل یا به افراد مسن ارا

گردشگری جایگااه خاود را در ارتقاای کیفیات زنادگی  ،ترتیب

 ،2012 کیوویالی، ؛250 ص. ،2009 )چای، یابدن باز میاساکن

 .(10 ص.

نگرش و  ،با توجه به کیفیت زندگی ساکنان مدل دیگری که

مادل  ،دهادهای گردشگری شارح میها را از فعالیتحمایت آن

های آن در جدول مراحل این مدل و ویژگی .باشد می 30داکسی

اصلی شاخص رنجاش  ةاید به طور خالصه آورده شده است. (4)

ان تعاداد گردشاگران که هر چه در طاول زما استداکسی این 

خصاومت  ،دشاوو بیشتر از ظرفیات محایط می یابدافزایش می

به دلیل کاهش کیفیت  بیشتری در محیط نسبت به گردشگران

 ، ص.1392)ضیایی و حسن پاور،  شودایجاد می نازندگی ساکن

17). 
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 انهای مدل رنجش داکسی از گردشگری مقاصد و کیفیت زندگی ساکنمراحل و ویژگی -4جدول 

 5 ص. ،1389 ؛ آفرینش،40 ص.، 2006 ،3 ؛ بتون25 ص. ،2010 آکوای، :مأخر

 هاویژگی شاخصه مراحل

 خشنودی اول
 -صادیل منافع اقتگراران هستند. سطح کیفیت زندگی ساکنان به دلیدر این مرحله ساکنان محلّی مواف  ورود گردشگران و سرمایه

 یابد.اجتماعی گردشگری افزایش می

 تفاوتیبی دوم
های رسد که وعدهشود. به نظر میتر( میتر )اقتصادیگیرد، روابط گردشگران و مردم محلّی رسمیرشد سریع گردشگری آرام می

 ای بوده است و همة مردم قادر به دریافت مزایای گردشگری نیستند.خوب اقتصادی برای عده

 رنجش سوم

ریب ها، تورم، کاهش ورود گردشگران، کمی درآمد، تخه دلیل افزایش قیمتشگری بهای گردظن ساکنان نسبت به توسعة فعالیتسوء
ریزی برای بهبود شود. در نتیجه، برنامهها و در نهایت، کاهش کیفیت زندگی بیشتر میها و سنتمحیط، تغییر و از دست رفتن ارزش

 شود.وضع موجود آ از می

 مخالفت چهارم
د خالفت و تضامدانند و با گردشگران مل اصلی تخریب محیط زیست و کاهش کیفیت زندگی خود میساکنان محلّی، گردشگران را عا

 آشکاری دارند.

تاوان باا دن مادل بااتلر و داکسای میکرگیری و منطبا بهره اب

ثیرات گردشاگری بار کیفیات أدیدی گسترده و جامع باه بررسای تا

ن مطلاب ، ایامشاترک دو مادل ةنقط. میزبان پرداخت ةزندگی جامع

ز های وابساته باه آن بیشاتر ازمانی که گردشگری و فعالیتاست که 

 ،نابا کاهش کیفیت زنادگی سااکن ،تحمل و ظرفیت محیط ادامه یابد

 ها نسبت به گردشگری تغییر کارده و حماایتی از توساعه ونگرش آن

 ،2012 کیاوویالی،) دادهای گردشگری انجاام نخواهناد فعالیت ةادام

 (.13 ص.

 
رخۀ محصول باتلر و رنجش داکسی چمدل تلفیقی  -4شکل 

 در ارتباط با کیفیت زندگی ساکنان

 1394های تحقی ، مأخر: یافته

 های پژوهشیافته. 4

سال قارار  30-40گویان در گروه سنی بین بیشترین تعداد پاسخ 

دارای سرپرسااتان خااانوار درصااد  58انااد. بااه لحاااظ سااواد گرفته

 . هستندمرد نیز درصد  94.5اند. تحصیالت راهنمایی بوده

 گویانهای فردی پاسخمشخصه -5جدول 

 1394 های تحقی ،مأخر: یافته

 گو سرپرستان خانواربیشترین پاسخ مشخصات
 درصد فراوانی

 34.5 30-40 سن

 94.5 مرد جنس

 58 راهنمایی تحصیالت
 

 

ها از آزماون کلماوگروف آزمون جهت تعیین نوع ،در ابتدا

بودن داده نرماالتعیاین نرماال یاا  یر باه منظاور ،نوفاسمیر

شده داری محاسبهدر تمامی ابعاد مقدار معنی که استفاده شد

تاا بتاوان گفات اسات بیشتر باوده  0.05داری از سطح معنی

 کند.ها از توزیع نرمالی تبعیت میها و پاسختوزیع داده

بار کیفیات ثیرگراری گردشاگری أدر ادامه جهت تعیین ت

، ایتاک نموناه  tن روستایی با استفاده از آزمونازندگی ساکن

بااه عنااوان  (3)عاادد  ،در ایاان آزمااوند. تهیااه شاا (6)جاادول 

نظاری در نظار گرفتاه  ةمطلوبیت عددی مورد آزمون یا میانا

میاانگین از  ،گاه حد باال و پاایین متبات باشاندشده است. هر

ر دو منفای گااه هابزرگتر خواهد بود و هر ،شدهمقدار مشاهده

نظاری یاا مطلوبیات  ةشاده از میانامیاانگین محاسبه ،باشند

ثیرگاراری و أکمتر بوده و نشان از عادم ت ،عددی مورد آزمون

نشاان  (6)طور کاه جادول نبودن شارایط دارد. هماانمطلوب

گسترش گردشگری توانسته است  ،نااز دیدگاه ساکن ،دهدمی

ی و در ساطح در سطح متوسطی در ابعاد اقتصاادی و اجتمااع

ت بهبود و ارتقای کیفیا موجب ،ارتقای بعد کالبدی امطلوبی ب

ن امحیطی است که ساکنتنها در بعد زیست شود.ها زندگی آن

 گردشگری را منفی و کمتر از مطلوبیات ةثیر توسعأروستایی ت

ال، بودن هر دو حد بامنفی .انددهکرعددی مورد آزمون ارزیابی 

یاز ن ،در مجماوع اتی بر این مدعا است.نیز اثب  tةپایین و آمار

 ةدهاد کاه توساعنشاان می 3.14شده برابار میانگین محاسبه

باا یعنای ؛ 0.05داری در سطح معنیاست گردشگری توانسته 

ن منجار ادرصد به بهبود کیفیات زنادگی سااکن 95اطمینان 

 د.شو



 171                                                   . ..تحلیل تأثیرات گردشگری بر کیفیت                                              پنجم سال           

 ن روستاییایت زندگی از دیدگاه ساکنای نقش گردشگری در بهبود ابعاد کیفنمونهتک  tآزموننتایج  -6جدول

 1394های تحقی ، مأخر: یافته

نشان از اهمیت بعد اقتصادی باه  ،نتایج آزمون تحلیل مسیر

 ؛ترین بعد در ارتقاای کیفیات زنادگی سااکنان داردعنوان مهم

بار ساایر ابعااد کیفیات  ،ثیرگاراری مساتقیمأکه عالوه بر تچرا

ثیرگارار باوده أمساتقیم تزندگی روستاییان نیز باه صاورت  یر

دیاادگاه متخصصااان  ةپایاا ایاان آزمااون باار. (7)جاادول  اساات

در  ،به این ترتیب های روستایی و گردشگری انجام گرفت.عرصه

مجموع تلفیقی ابعاد )کیفیات زنادگی( باه عناوان متغیار  ،ابتدا

هر یک  ،وابسته و تمامی ابعاد به عنوان متغیر مستقل و در ادامه

مطالعاات  ةبا دیدگاه کارشناسانی که سابق ،از ابعاد نیز به ترتیب

گردشاگری متخصاص  ةزمینا مشابه را در منطقه داشاتند و در

هاا ثیرات آنأند و تشدبه عنوان متغیر مستقل وارد مدل  ،بودند

تاک گزینی تکدن و جاایکرپس از وارد ،در ادامه سنجیده شد.

ابعاد به عنوان متغیار وابساته و ساایر ابعااد باه عناوان متغیار 

ماورد نظار و در  بعادمسایرها باه  ةکردن کلیامستقل با ضرب

 ،ماورد نظار بعدشده به مسیرهای ضرب ةهم کردنجمع ،نهایت

مساتقیم نیاز مشاخص شاد و در آخار نیاز باا میزان اثرات  یر

مساتقیم، باار کلای و میازان دن اثارات مساتقیم و  یرکرجمع

باار وضااع موجااود کیفیاات زناادگی  ،گااراری نهااایی هاار بعااداثر

 د.شروستاییان مشخص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثر بر کیفیت زندگی روستاییانؤمنتایج تحلیل مسیر ابعاد  -5شکل 
1394 های تحقی ،مأخر: یافته

3مطلوبیت عددی مورد آزمون=  

 ابعاد
تفاوت از حد 

 مطلوب

درجۀ 

 آزادی

معنی 

 داری

 

 آمارۀ آزمون
T 

 میانگین

درصد 95فاصلۀ اطمینان   نتیجه 

  باالتر پایین تر

.100 اقتصادی  359 0.28 2.20 3.10 0107.  189. یر متبتتاث   

زیست 

 محیطی
311.-  359 0.00 4.95-  2.68 434.-  187.-  تاثیر منفی 

.622 کالبدی  تاثیر متبت .734 .509 3.62 10.88 0.00 359 

.177 اجتماعی  359 0.00 2.97 3.17 0.060 295.  تاثیر متبت 

.147 نهایی  359 0.07 2.71 3.14 0.40 253.  تاثیر متبت 

کیفیت زندگی 

 روستاییان

 اجتماعی اقتصادی

 محیطی کالبدی

354.  
390.  

287.  
315.  

386.  

501.  

187.  

428.  

225.  

210.  
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 ناابعاد کیفیت زندگی ساکن کلی مستقیم و بارتعیین اثرات مستقیم، غیر -7 جدول
 1394 های تحقی ،مأخر: یافته

  ابعاد اثر مستقیم مستقیماثر غیر بار کلی

ی اقتصادی .354 0.3353 .6894
ت زندگ

کیفی
 

 
 اجتماعی .390 .1342 .5243

 کالبدی .315 0.0536 .3686

 محیط زیستی .287 --- .2871

شده از آلفای داری محاسبهبودن معنیترکوچک ،در این بین

دار تفاااوت معناای دهندةای نشاااندونمونااه tآزمااون  در 0.05

هاا وابساته باه شاغل آن کاه اسات کیفیت زندگی بین افرادی

ها مرتبط با افرادی که مشا ل آن با آن دسته از بودهگردشگری 

برای  3.32آمده برابر دستهای بهمیانگین باشد.گردشگری نمی

ی که دارای مشا ل وابسته به گردشاگری انکیفیت زندگی ساکن

 بارای کیفیات زنادگی 3.06در مقابال میاانگین برابار  ،هستند

 ،نی کااه دارای مشااا ل وابسااته بااه گردشااگری نیسااتنداساااکن

که در ارتبااط  دهدرا نشان میتر افرادی مطلوبکیفیت زندگی 

 با گردشگری روستاها فعالیت دارند.

 ن بر اساس وابستگی شغلی به گردشگریاهای کیفیت زندگی ساکنتفاوت میانگین -8جدول 
 1394 های تحقی ،مأخر: یافته

ت 
کیفی

ی
زندگ

 

 درصد اطمینان 95 میانگین آزادیدرجۀ داریمعنی tآماره 
ها در ی واریانسدارمعنی

 آزمون لونز

  کران پایین کران باال     

 1.481 0.008 358 
شغل وابسته به 
 گردشگری

3.28 37316 5215.- 0.006 

    
عدم وابستگی شغلی 

 به گردشگری
3.02    

شاده از ساطح داری محاسبهبودن معنایکوچکتر ،همچنین

در کیفیات  تفاوت ،طرفهنیز در تحلیل واریانس یک 0.05آلفای 

را نشاان ن روستایی در سه روستای مورد مطالعاه ازندگی ساکن

 . (9)جدول دهد می

 نتایج تحلیل واریانس تفاوت کیفیت زندگی روستاییان در روستاهای مورد مطالعه -9جدول 
 1394 های تحقی ،مأخر: یافته

 معنی داری F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات 

.002 6.194 6.325 2 12.649 بین گروهی  

   1.026 357 366.298 درون گروهی

    359 378.947 مجموع

بندی روساتاها از آزماون بردن به تفااوت و دساتهجهت پی

نشاان  (10)ایان آزماون در جادول  جاستفاده شاد. نتاای توکی

دهد که میانگین کیفیت زندگی ساکنان روستای اورامان که می

، اسااتدر بااین دو روسااتای دیگاار  دارای بیشااترین گردشااگر

کیفیت زندگی  ،دلیل به همین .ها استتر و بیشتر از آنمطلوب

در روستای اورامان در آزمون توکی با دو روستای بلبر و سالین 

دارای تفاااوت و کااه دارای تعااداد گردشااگر کمتااری هسااتند، 

 داری است. اختالف معنی

 اساس آزمون توکیمطالعه برتفاوت کیفیت زندگی روستاهای مورد  -10جدول 
 1394 های تحقی ،مأخر: یافته

داریمعنی  روستاها میانگین کیفیت زندگی روستاها تفاوت از میانگین 

0.009 359.  بلبر 
 اورامان 3.39

0.007 436.  سلین 

0.009 359.-  اورامان 
 بلبر 3.03

347.  076.  سلین 

0.007 436.-  اورامان 
2.96 

 سلین

 347.  076.-  بلبر 

ها و بناادی یافتااهتحلیل و جمعونهایاات نیااز بااا تجزیااه در

 ةد کاه وضاعیت منطقاکرتوان اظهار ی میهای مردم محلّگفته

 ه،توسع ةمحدود مدل تلفیقی باتلر و داکسی در مورد مطالعه در

هاای گردشاگری فعالیت ةکاه توساعچرا ؛تفاوتی اساتبه بی رو



 173                                                   . ..تحلیل تأثیرات گردشگری بر کیفیت                                              پنجم سال           

آماد، بهداشات، مسااکن، ها، ساطح درموجب بهبود زیرسااخت

اماا در مقابال نیاز  ؛شاده اسات  یاره ها وگراریجرب سرمایه

 ،یهای ماردم محلّابناابر گفتاهمحیطی و کاهش کیفیت زیست

ثیر رفتارهای گردشگران در تغییارات فرهنگای و اجتمااعی و أت

عدم توزیع متعادل منافع و ثمرات موجب ایجااد تضاادهایی در 

هااا نساابت بااه ی آنرش منفاای و نگاابااین برخاای مااردم محلّاا

گیری برخای باه خااطر شاکل ،همچنین .گردشگران شده است

 ،هاریزیبرناماهگراری و شادن سارمایهو تاحدی متوقف هاتضاد

 .(6)شکل است آرامی رو به کاهش تعداد گردشگران به

 
 داکسیرنجش باتلر و  محصول ۀخرچ مورد مطالعه در مدل تلفیقی ۀموقعیت منطق -6 شکل

 1394 های تحقی ،ر: یافتهخأم

 گیری نتیجهبحث و . 5
ای که در عصر حاضر جهت سانجش کیفیات رویکرد عمده

 یانه ابا ؛محور استرویکرد پیامد ،شودکار گرفته میه ب ،زندگی

هایی کاه باه اجارا ها و برناماههاا، سیاساتمعنی که آیا فعالیت

اناد یاا ودهر بؤثدر تغییر مطلوب سطح زندگی افراد م ،انددرآمده

کارد یسنجش و ارزیابی کیفیت زندگی باا رو ،در این بینخیر؟ 

 ایانمحور در نواحی روستایی باا توجاه باه اهمیتای کاه پیامد

 ،ده دارناد و همچناینهاای برعملی و منطقاه ةدر توسع ،نواحی

 ،ای کااه در نااواحی روسااتایی وجااود داردهای ویااژهحساساایت

 که در چندین سال یهایتچندان دارد. یکی از فعالیاهمیتی دو

های روستایی موجب تغییر سطح کیفیات اخیر با ورود به عرصه

 یقیناااًباشااد. گردشااگری می ،زناادگی روسااتاییان شااده اساات

تواناد می ،تارین صانعت خادماتیگردشگری به عنوان گسترده

تغییاارات سااطح کیفیاات زناادگی قاباال انکاااری در نقااش  یر

رات ثیأنیز در پژوهش حاضر تا در این راستاند. ک ایفا روستاییان

توسعه و گسترش گردشگری در تغییرات سطح کیفیت زنادگی 

 روستاییان بخش اورامان شهرستان سروآباد استان کردستان باه

ماورد ، گردشگری منطقه و کشاور مهم عنوان یکی از محورهای

مطارح  یهایفرضیه ،در این راستاسنجش و ارزیابی قرار گرفت. 

 :ه استپاسخ داد ه آنها بلیل دادهبود که تجزیه و تح

ن ایان مطلاب باود کاه مبیّ ،اصلی پژوهش ةفرضی ،در ابتدا

گردشگری موجب بهبود سطح کیفیت زندگی ساکنان روستایی 

 اینموناهتک t ی حاصال از آزماونهاایافتاه .ه شده استمنطق

موجب بهبود و  تکه گسترش گردشگری توانسته اسنشان دادند

سااطح زناادگی  دی، اجتماااعی و کالباادیارتقااای ابعاااد اقتصااا

 منفای بار یثیراتأمحیطی تو تنها در بعد زیست دشوروستاییان 

یید فرض اصلی أدر ت هادر مجموع نیز یافته .گراشته است جای

 ، ماریااا(1390و مطاااب  بااا نتااایج پااژوهش رضااوانی ) پااژوهش

( و در تضاااد بااا نتااایج پااژوهش یگانااه 2011) ، عااارف(2012)

درصاد  95و باا اطمیناان 0.05داری طح معنایدر س ،(1392)

نشان داد که ساکنان روستایی به ارتقای سطح کیفیات زنادگی 

جهت بهباود  گسترش گردشگری معتقد هستند. ةواسطه خود ب

های هادی روساتایی و حیطی نیز اجرای کامل طرحمبعد زیست

محیطی نهااااد زیساااتهاااای مردمدر ضااامن تقویااات انجمن

 ،، همچنااینتوانااد راهگشااا باشاادمی هاه در روسااتاشاادسیسأت

ی و حتی در بین گردشگران باا سازی در بین مردم محلّفرهنگ

عیات نوشتن جمالت حفاظتی در اهمیت طب پخش بروشور و یا

آمد نیز راهکار دیگری برای ارتقای کیفیت ورفتهای پردر محل

.اساااتگردشاااگری منطقاااه  هایزیسااات محیطااای روساااتا
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دو فارض فرعای نیاز مطارح  ،وهشدر راستای فرض اول پژ

 ند:شد

بیشاترین  ،های بعد اقتصاادیکه بهبود شاخصدر ابتدا این

 . دردارنادثیر را در ارتقای کیفیت زنادگی سااکنان روساتایی أت

ییاد فارض أدر تآزمون تحلیل مسایر نشاان داد کاه  ،این راستا

و 1389های پاژوهش آفارینش اصلی پژوهش و مطاب  با یافتاه

ا ثیر رأ. بیشاترین تا.3350د اقتصادی با اثر کلی ، بع2002کیم 

 با توجه باه ایان .داشته استدر ارتقای کیفیت زندگی ساکنان 

 کوشید که منافع و ثمرات حاصال از گردشاگری را در دبای، امر

ل طور که مدل تحلیزیرا همان ؛دکربین ساکنان روستایی توزیع 

ثیر أرای تاکاه ایان بعاد دااین عاالوه بار ،دهادمیمسیر نشان 

ب موجانیاز مستقیم نبر سایر ابعاد مستقیم بود با اثرگراری  یر

ارتقای کیفیات کلای زنادگی  ،و در مجموعها تغییر و بهبود آن

 د.شومین روستایی اساکن

ن ایان مطلاب باود کاه باین مبیّ ،فرض فرعی دوم پژوهش

همچااون: نااوع شااغل از لحاااظ  ،های فااردی ساااکنانشاخصااه

در تغییرات  ،دن به گردشگری و محل سکونتبودن یا نبووابسته

در  داری وجاود دارد.هاا تفااوت معنایسطح کیفیت زندگی آن

و بااا  0.05داری در سااطح معناای اینمونااهدو  tآزمااون ،ابتاادا

و مطااب  باا نتاایج  یید فرض پاژوهشأدرصد در ت 95اطمینان 

بودن تفاااوت و بیشااتر دهندةنشااان (1389پااژوهش قاادمی )

هاا در کاه مشاا ل آن استت زندگی روستاییانی میانگین کیفی

اد ریزی جهت ایجدر این راستا برنامه .ارتباط با گردشگری است

ویاژه در عرصاة خارده مشا ل جدید وابسته باه گردشاگری باه

 فروشی در منطقه با تأکید بر حضور زنان عاالوه بار اینکاه مای

ل های روستایی شاود؛ باا توجاه باه اساتقباتواند مانع مهاجرت

هاای الزم گردشگران از گردشگری  رایی و صنایع دستی زمینه

جهت فعالیت و حضور زنان در فعالیتهای اقتصاادی گردشاگری 

ن ابه ساکنمدت و بلندبهره های کماعطای وامآید. نیز فراهم می

روستایی جهت ایجاد مشا ل وابسته به گردشاگری و یاا ایجااد 

 ای روساتاییان در کناارهمتشکل از سرمایه ،های کوچکتعاونی

ساز ایجاد مشا ل زمینه ،بسترسازی جهت ورود بخش خصوصی

ی باه ایان جرب بیشتر مردم محلّ ،جدید گردشگری و در نهایت

 د.شوعرصه می

طرفااه نیااز تفاااوت آزمااون تحلیاال واریاانس یک ،همچناین

 را نشااندار روستاهای مورد مطالعاه در کیفیات زنادگی معنی

آزماون تاوکی نشاان داد کاه در ساطح  ،. در ایان بایندهدمی

درصد روساتای اوراماان کاه  95و با اطمینان  0.05داری معنی

دارای بیشترین گردشگر در منطقه و نسبت به دو روستای دیگر 

ایان  تری اسات.دارای کیفیت زندگی مطلوب ،مورد مطالعه بود

 ةتوانااد گویااای ایاان حقیقاات باشااد کااه جهاات توسااعاماار می

امکانات و خدمات نیز اصلی  ،هابر وجود جاذبهعالوه  ،گردشگری

در روستاهای بلبر و سلین به تقویت د بای ،بنابراین اساسی است.

دشااگران پرداخاات و رها و خاادمات مااورد نیاااز گزیرساااخت

 یانه اها را فراهم آورد تاا باهای جرب و اقامت بیشتر آنزمینه

 وسیله کیفیت زندگی روستاییان نیز بهبود یابد.

محصول  ةایت نیز جایگاه منطقه در مدل تلفیقی چرخدر نه

 ةحرکات منطقاه از مرحلا دهندةنشاان باتلر و رنجش داکسای

یان معنای اسات کاه در ه اتفاوتی اسات و ایان باتوسعه به بی

ای نزدیک مردم منطقاه دچاار تضاادهایی باا گردشاگران آینده

ها نیز باا کااهش گردشاگران و یاا ند و کیفیت زندگی آنشومی

بایاد. ثیرات منفای گردشاگری کااهش میأها و تایش آسیبافز

 :مانند ؛مدتهای کوتاهتدوین برنامه ،جهت حل این معضل

ها و خادمات ماورد نیااز گردشاگران و تدارک زیرسااخت -

 یمردم محلّ

 توزیع منافع و ثمرات گردشگری در میان تمام اقشار -

 ی و گردشگرانآموزش مردم محلّ -

 ی در مدیریت گردشگری منطقهم محلّگیری از مردبهره-

و  ههای بخش خصوصی در گردشگری منطقجرب سرمایه -

 مانند: ؛مدتهای میانتدوین برنامه

 اراضی تفصیلی کاربری ةتدوین برنام -

گراری گردشااگری های ساارمایهطاارح تفصاایلی فرصاات -

 منطقه

های محیطاای و باارداری از جاذبااهماادیریت کااارا در بهره -

اظتی جهات نگهاداری پوشاش گیااهی و کااهش اقدامات حفا

 لودگیآ

 ثبت و ضبط آداب و رسوم و مراسمات کهن و بومی-

دهی هریااک از هااای تفصاایلی باارای سااامانطرح ةتهیاا-

 های گردشگری منطقهقابلیت

 مانند: ؛مدتهای بلندو تدوین برنامه 

در راسااتای  هاااییبرگاازاری مااداوم جلسااات و همایش -

 گردشگری در منطقه ةسعهماهنگی نهادها و تو

گردشااگری منطقااه و  ةتوجااه بااه روسااتاییان در توسااع-

هاای ویژه زناان در فعالیتهب ،هاسازی برای مشارکت آنفرهنگ

 گردشگری
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION 

In Iran, the quality of rural life by tourists has 

changed a lot. These changes have had both positive 

effects and negative and undesirable changes. One 

of the important places of rural tourism in Iran is the 

Uraman District in Sarvabad County in the west of 

Kurdistan. This district has various potential 

capacities in the field of tourism and as one of the 

tourism hubs in province and the country which 

receives a large number of domestic and foreign 

tourists every year. Now the issue studied in this 

investigation is the fact that how development of 

tourism has affected the quality of rural life in this 

district. Since, according to the level of tourism 

development, several changes occur in the quality of 

rural life which due to the role of local communities 

in sustainable tourism; identification and assessment 

of the current situation, changes in the quality of 

life, is necessary for the persistence and rural 

tourism boom. The purpose of this study is 

examining the impact of tourism on the quality of 

rural life in this area. So the main research question 

arising is: what effects the tourism has had on the 

quality of rural life in the "Uraman" district. 

2- THEORETICAL FRAMEWORK 

The issue of quality of life from the early 1990s 

onwards, in the theoretical literature and 

development, has acquired great importance and has 

been the basis of differentiation and classification of 

the countries in the recent years. If the tourism 

improves the quality of life of residents, it will faced 

the support and acceptance. But if the quality of life 

of residents through tourism development over the 

environment tolerance reduced, residents don’t 

support this industry. In relation to this, various 

models have been proposed by researchers in the 

field of tourism. One of these models is Butler's life 

cycle. In this model, it is believed that in the 

beginning, desired changes in the quality of life of 

residents through tourism development occur in 

destination. But then, when the bearing capacity of 

the environment or the acceptable level of society 

changes reach its threshold, negative changes due to 

tourism development is emerged and the quality of 

life of destination residents will degrade. 

3- METHODOLOGY 

This study in terms of purpose is applied and in 

terms of methodology is descriptive - analytical. 

The data collection of the theoretical part is that of 

documentary and in the field-based part interviews 

and distributed questionnaires have been used. 

Statistical populations of this study are the 

households’ heads of villages of “Uraman” District 

in Sarvabad County. Firstly, Cochran formula has 

been used to determine the sample size. Among 

households’ heads of selected villages, then by 

using correction method360households were 

selected randomly. Due to the extension of the area 

and difficulty of access, 20%, namely 3 villages of 

14 villages of this district which has the highest 

volume of tourism and are among the tourism target 

villages of this area were selected. By specifying the 

number of distributed questionnaires in each village 

by category, questionnaires were distributed 

randomly among the heads of households in these 

villages. 

4– DISCUSSION 

From the perspective of residents, tourism has 

developed the economic and social aspects in the 

average level and the physical aspect at a desirable 

level and has improved their quality of life. Only in 

the environmental dimension, rural residents, 

evaluated negative and less of numerical utility 

tested the impact of the tourism development. In 

total, the calculated average has shown 3.14 which 

means that the tourism development results in 

significance level of 0.05 namely with 95% 

confidence leads to improve the quality of life of 

residents. Meanwhile, smaller calculated 
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significance from alpha 0.05 in the two-sample t-

test, shows a significant difference in quality of life 

among people whose jobs depend on tourism with 

those people that their jobs are not related to 

tourism. Also smaller calculated significantly from 

the alpha level of 0.05in the one-way analysis of 

variance, shows the difference in the quality of life 

of rural residents in the three villages being studied. 

Finally, by analyzing and summarizing the findings 

and statements of local people, it can be stated that 

the situation of study area in combination model of 

Butler and Doxy within the development range face 

of indifferently stage. 

5– CONCLUSION 

To improve the environmental aspect of quality of 

villager’s life, full implementation of the guide 

plans along with the strengthening of environmental 

non-governmental association established in rural 

areas can be useful. Improvement of cultural 

backgrounds among the local people and even 

among tourists along with the distribution of 

brochures or writings some sentences in the 

importance of nature at the sites of the resort is 

another strategy for improving the environmental 

quality of the region's tourism villages. Path 

analysis model showed that in addition to the 

economic dimension of the quality of life of the 

villagers, had a direct impact with indirect impact 

on other dimensions, has changed and improved 

them and generally, has improved the overall 

quality of rural resident’s life. Considering this, it 

should be tried that the benefits of tourism among 

rural residents distributed. Also, to solve the 

problem of the movement condition of tourist area 

toward the in difference, preparing short-term 

programs are essential. 

Key words: Quality of life, tourism, Uraman 

District, Sarvabad County. 
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