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 60/33/6031تاریخ صدور پذیرش:  30/30/6031تاریخ دریافت مقاله:

 چكیده

ترین و شود و یکی از جذابهای در حال رشد در هر سرزمینی قلمداد میامروزه گردشگری به عنوان یکی از پیشروترین فعالیت

رو پژوهش گذارد. از ایننوع آن گردشگری روستایی است که اثرات گوناگونی بر جامعه میزبان بر جای میشاید جدیدترین 

است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و بر گردشگری روستای بر کیفیت زندگی انجام گرفتهاثرات حاضر با هدف بررسی 

رست خانوار روستای کریک است که به عنوان حجم نمونه سرپ 162تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش  -اساس ماهیت توصیفی

برداری( و میدانی)پرسشنامه و مصاحبه( استفاده ای)فیشهای مورد نیاز از دو روش کتابخانهاتنخاب شدند. جهت گردآوری داده

 گرفته شد.مستقل بهره tای و تک نمونه t، اسمیرنف -های آماری کلموگرافگردید. به منظور تحلیل متغیرهای تحقیق از آزمون

 زیربنایی ـ کالبدی، اقتصادی، فرهنگی ـ اجتماعی مختلف ابعاد با مرتبط شده بررسی شاخص نه بین از که است آن از حاکی هایافته

 محیط کیفیت و اجتماعی همبستگی و تعامل کیفیت، بهداشت و سالمت کیفیت شاخص سه، زندگی کیفیت محیطی زیست و

 گذران کیفیت، اجتماعی و فردی امنیت کیفیت شاخص شش مقابل در و دارد قرار ساکنین رضایتمندی طمتوس سطح در مسکونی

 هاگویه متوسط حد از ترپایین محیطی زیست کیفیت و زیرساختی کیفیت، اقتصادی کیفیت، آموزشی کیفیت، فراغت اوقات

 .شود کریک روستای زندگی یتکیف بهبود باعث است نتوانسته گردشگری مجموع در که است شده ارزیابی
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 مقدمه

در نیمه دوم قرن هجدهم در اروپا و انگلستان ظاهر ، گردشگری روستایی به عنوان یک فعالیت تفریحی و اجتماعی

فرهنگی به ، اجتماعی، پیدا کرد و نقش مؤثری در ساختار اقتصادیشد و جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها 

(. این مفهوم به 0: 6032، و لنگرودی و همکاران 2: 6031، کند)سناییخصوص در کشورهای رو به توسعه ایفا می

تواند موجبات می، های مکمل کشاورزیشود که با ایجاد فعالیتعنوان فرآیندی در توسعه روستایی قلمداد می

زایی و معیشت پایدار روستایی فراهم اشتغال، توسعه اقتصادی و زیست محیطی روستایی را در زمینه افزایش درآمد

ای و کند که بهبود کیفیت زندگی و توزیع متعادل و مناسب خدمات و تسهیالت را در چارچوب توسعه منطقه

کاهش فقر و ، هابهبود زیرساخت، د روستاییسازی برای رشد اقتصازمینه، (16: 6031، محلی)پورجعفر و همکاران

(. 21: 6031، و شوکت امقانی و همکاران sebele, 2010: 140پذیری را به همراه دارد)ها و امکان جمعیتمهاجرت

نماید بهبود کیفیت زندگی و افزایش رفاه در این راستا از اهدافی که توسعه روستایی طی سالیان متمادی دنبال می

تواند به عنوان ابزاری قدرتمند برای دهدکه میهای کلی اجتماعی و اقتصادی را نشان میزندکی ویژگیاست. کیفیت 

، ریزی توسعه اجتماع به کار رود. در نواحی روستایی کیفیت زندگی از یک طرف متأثر از عواملنظارت بر برنامه

تحت تأثیر عوامل بیرونی است ، ز طرف دیگرها و تحوالتی است که در درون نواحی روستایی وجود دارد و افعالیت

(. مطالعات کیفیت زندگی 20: 6036، دهد)رضوانی و همکارانکه روستا و زندگی ساکنان آن را تحت تأثیر قرار می

 ,Leeریزی جامعه کمک کند)های مدیریت و برنامهتدوین استراتژی، هابندی مکانرتبه، هاتواند به ارزیابی سیاستمی

، پذیرد)جاجرمی و کلته(. در واقع کیفیت زندگی یک متغیر مرکب است که از چندین متغیر تأثیر می1207 :2008

ترین راهبردهای ( و طی سالیان اخیر توسعه و رونق آن به عنوان مهمترین و اساسی12: 6033، و حیدری 1و1 :6031

تایی را به خود جلب کرده است و آن را توجه صاحبنظران و دانشمندان مسائل روس، رشد و توسعه نواحی روستایی

 (.11: 6032، اند)اکبریان رونیزیای قلمداد نمودهبه عنوان راهبردی برای توسعه محلی و منطقه

: 6031، نیا و همکاراناست)طیبدر ایران کیفیت زندگی روستائیان به واسطه ورود گرشگران تغییرات زیادی داشته 

ها و داشتن ظرفیتاز توابع استان کهگیلویه و بویر احمد به دلیل  دنا شهرستان (. در این میان روستای کریک611

میراث فرهنگی و ، سوی سازمان گردشگری فرهنگی و اجتماعی از، طبیعی فراوان از جملههای گردشگری جاذبه

غم این درحالی است که علی ر شناسایی و معرفی شده است. صنایع دستی به عنوان روستای هدف گردشگری

فقر و تهیدستی به  بهره بوده و درمنافع سرشار اقتصادی گردشگری بی مردم روستای مذکور از، های بالقوهظرفیت

خالی شدن ، ی داردادیمطلوب فاصله ز تیبه وضع دنیبرخوردارند و تا رس ینییپا یزندگ تیفیو از ک برندسر می

درآمد مناسب  و همچنین عدمخدمات رفاهی مناسب  و امکانات روستا توسط ساکنین بویژه قشر جوان به دلیل عدم

های شهری و تخریب و عدم مراقبت از بافت سنتی روستا به دلیل ورود فرهنگ ساخت خانه، برای امرار معاش

های نوین کشاورزی و از بین رفتن بهره بودن و عدم آشنایی کشاورزان روستا با شیوهبی، ریزش برف و باران و...

بافی به دلیل نبود بازار مصرف و عدم آشنایی ساکنین محلی با فرهنگ گردشگری از جمله تی و قالیهنر صنایع دس

مادی صرف های مادی و غیرهای اخیر سرمایهباشد. نظربه این که در سالمسائل و مشکالت روستای کریک می

و امکانات کافی جهت یک زندگی  منابع، هارسد فرصتمطالعات در این زمینه شده است اما با این وجود بنظر می
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این روستا نه تنها  رضایت بخش برای ساکنین روستای کریک فراهم نشده است اگر این روند ادامه پیدا کند

خواهد از بین های دولت در این زمینه هم دهد بلکه هزینههای خود برای جذب گردشگر را از دست میجذابیت

 رسی ارزیابی انجام گردد و راهکارهای الزم جهت کارایی بهتر ارائه گردد.. از این رو ضروریست تا با این بررفت

 در راستای را مناسبی هاییافته تواندمی روستایی زندگی ساکنان کیفیت بر توسعه گردشگری آثار شناخت، بنابراین

منظور  نماید. لذا پژوهش حاضر به فراهم زندگی ساکنان روستای کریک کیفیت ارتقاء و گردشگری توسعه

 پاسخگویی به این سواالت زیر انجام گرفته است: 

 آیا توسعه گردشگری باعث بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستای کریک شده است؟ -6

 های کیفیت زندگی در چه وضعیتی قرار دارند؟از دیدگاه جامعه روستایی کریک شاخص -2

محلی در ارتباط با اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی  آیا تفاوت قابل توجهی بین نگرش روستائیان و مدیران -0

 روستای کریک وجود دارد؟

  مبانی نظری

داند که در مکانی خارج از محیط عادی ( گردشگری را فعالیتی چند منظوره می6331سازمان جهانی توریسم)

های گردشگری اخه(. گردشگری روستایی از جمله ش603: 6030، تبارگیرد)ریاحی و مهرعلیگردشگر انجام می

از اهمیت و جایگاه قابل توجهی برخوردار گردیده است و به یکی از مهمترین مباحث در  63است که در قرن 

های مختلف نقش اند تا با الگوها و روشنظران تالش نمودهجوامع علمی جهان تبدیل شده است و صاحب

(. از این 606: 6031، عنابستانی و وصال)ایش دهندگردشگری را در تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی روستاها افز

بهبود استانداردهای  های توسعه نیافتگی وتوسعه گردشگری در مناطق روستایی عنصری اساسی در غلبه بر انگاره رو

است که در کشورهای جهان در جهت توسعه  آید؛ و یکی از راهبردهای نوینیزندگی مردم محلی به حساب می

 (.621: 6032، الدین افتخاری و همکارانوجه قرار گرفته است)رکنگردشگری مورد ت

های تواند از طریق مشارکت و وابستگی با سایر بخشگردشگری روستایی به عنوان یک کارکرد فراساختارگرایی می

یند اقتصادی و فرهنگی جامعه گسترش یابد و در رشد و تعالی روستا و به دنبال آن توسعه ملی نقش مهمی در فرآ

یافته و هم در (. تشویق گردشگری روستایی هم در کشورهای توسعه31: 6033، توسعه کشور ایفا کند)شمس الدینی

کشورهای در حال توسعه به یک استراتژی رایج تبدیل شده است چرا که گسترش توریسم در نواحی روستایی 

و زایی در کسبنواحی روستایی از طریق اشتغالسازی و تثبیت تنوع، پیامدهای مثبتی از جمله ارتقاء رشد اقتصادی

های متروکه و بهسازی ساختمان، صنعت و خدمات، ایجاد درآمد مکمل در کنار فعالیت زراعی، کارهای گردشگری

: 6030، بدون استفاده و خلق فرصت در بازاریابی میراث و نمادها و هویت را به همراه دارد)حیدری ساربان و ملکی

های خاص های مزرعه و فرهنگفعالیت، ترکیب محیط زیست روستایی، اساس گردشگری روستایی (. بنابراین03

بومی موجود در میان اقوام مختلف ساکن در روستا به منظور فراهم نمودن گردشگری و تنوع برای گردشگران و 

های مختلف و ایجاد رهنگایجاد اشتغال و آشنایی با ف، ایجاد فرصتی برای افراد محلی در جهت کسب درآمد بیشتر

(. 1: 6036، ارتباط با سایر افراد روستا بدون تخریب محیط زیست طبیعی است)حسین محمدی و حیاتی

( معتقد است که در ارتباط با گردشگری روستایی سه دیدگاه مطرح است که دیدگاه اول گردشگری 6032قادری)
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دیدگاه دوم: گردشگری روستایی به عنوان یک ، کندی میروستایی را به عنوان راهبردی برای توسعه روستایی تلق

های روستایی و دیدگاه سوم که در آن گردشگری روستایی ابزاری برای توسعه پایدار و سیاست بازساخت سکونتگاه

 نیز معتقد است که در تبیین رویکردها 6(. مورفی33: 6032، آید)اکبریان رونیزیحفاظت از منابع طبیعی به شمار می

، های انسانیریزی یعنی فعالیتعنصر اصلی برنامه 0های طراحی گردشگری روستایی باید نیز تحلیل سیستم و

( گردشگری 2331(. به زعم آکا)630: 6033، فضا و زمان مشخص و بررسی شوند)غفاری و همکاران، ارتباطات

، توریسم ورزشی، رویپیاده، وریسمروستایی یک فعالیت چندجانبه است که عالوه بر توریسم کشاورزی شامل اکوت

(. برخی دیگر معتقدند هدف گردشگری akca, 2006: 2837باشد).. می.گردشگری خواب و صبحانه و، ماجراجویی

حفظ یکپارچگی و ، حفظ کیفیت محیط، رعایت برابری بین نسلی و درون نسلی، روستایی بهبود کیفیت زندگی

 (.613: 6030، و اجزا شکوهی و همکاران 633: 6033، زادهسیزاده و آغاانسجام فرهنگی است)ابراهیم

-اثرات گردشگری در نواحی روستایی با توجه به ماهیت فعالیت گردشگری و ارتباط و تعامل تنگاتنگ آن با فعالیت

(. 623: 6030، تواند بسیار گسترده و متنوع باشد)زرافشانی و همکاراناجتماعی و فرهنگی می، های مختلف اقتصادی

پیدایش ، افزایش اوقات فراغت، گسترش گردشگری در نواحی روستایی که به دلیل افزایش جمعیت شهرنشینی

ای را در توانست به عنوان فعالیتی مکمل تغییرات عمده، تر شدن شرایط کار روی دادگردشگری و مطلوب مؤسسات

(. لذا یکی از اهداف 613: 6031، و همکاراننیا و طیب aref, 2013: 6کیفیت زندگی ساکنان روستایی ایجاد کند)

 گردشگری پایدار روستایی بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی است. 

ای مجزا وارد مباحث علمی اروپای غربی و اهمیت یافت و به عنوان رشته 6313مفهوم کیفیت زندگی در دهه 

چرا که در ، زه علوم اجتماعی بدل شد( و به یکی از موضوعات مورد عالقه حوpukeliene, 2011: 157آمریکا شد)

، انجامد)عنابستانی و همکاراناین دهه مشخص گردید که رشد و توسعه اقتصادی به بهبود کیفیت زندگی مردم نمی

های زندگی و های عینی که محیطیکی شاخص، ( و برای سنجش آن دو نوع شاخص جداگانه الزم است33: 6030

های ذهنی که بر پایه چگونگی و توصیف مردم از وضع کند و دیگری شاخصمیها را توصیف کار افراد و گروه

(. تعریف مفهوم کیفیت زندگی به دلیل اینکه به احساسات و ادراک 00: 6032، خود استوارند)بریمانی و همکاران

افراد  های بسیاری از محیط و زندگیافراد بستگی دارد پیچیده است و مفهومی چند وجهی است که شامل جنبه

 یخوشبخت، یاز زندگ تیعمدتاً به عنوان رضا(. از این رو کیفیت زندگی andereck& nyaupane, 2011: 242است)

 ,Zielinska et al.,2010)کند یانسان را منعکس م یازهایشود و سطح تحقق نیشناخته م شیرفاه و آسا، و سعادت

 یزندگ تیفیسطوح ک یو بهبود بهساز یـ اجتماع یاقتصادکه با توسعه  است یاساساً چند مفهوم یزندگ تیفیک (.1

 یتواند به عنوان ابزاریلذا م، دهدیرا نشان م هیناح کی یو اقتصاد یاجتماع یکل یهایژگیشود و ویشناخته م

به باور داس کیفیت زندگی  (.Mcgillivray,2007,41توسعه اجتماع به کار رود) ریزی هنظارت بر برنام یقدرتمند برا

ای چند بعدی است که شامل شرایط عینی زندگی و بهزیستی ذهنی است که در بعد عینی ظاهر زندگی و در سازه

. به زعم پال و کومار کیفیت (das, 2008: 298های افراد از وضعیت زندگی جای دارد)بعد ذهنی ادراکات و ارزش
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و روانی جامعه تعریف گردیده زندگی معیاری است که جهت سنجش میزان برآورده شدن نیازهای مادی 

( کیفیت زندگی مفهومی گسترده است که نزد 6033(. از دیدگاه رضوانی و همکاران)pal& kumar, 2005: 18است)

-برخی دیگر آن را مؤلفه، پذیری یک ناحیهمعانی متفاوتی دارد. برخی آن را قابلت زیست های مختلفافراد و گروه

-مندی بیان کردهشادکامی و رضایت، بهزیستی اجتماعی، ه عنوان رفاه عمومیای برای میزان جذابیت و برخی ب

تعریف کیفیت  -6(. لیو سه رویکرد را در مفهوم کیفیت زندگی ارائه کرده است:30: 6033، اند)رضوانی و همکاران

از طریق تعریف کیفیت زندگی  -2رضایتمندی و ثروت، زندگی بر اساس عناصر تشکیل دهنده آن مانند شادکامی

تعریف  -0بهداشت و شاخص رفاه و ، های عینی و ذهنی اجتماعی مانند تولید خالص داخلیبکارگیری شاخص

ها و شرایطی که در آن سطح کیفیت زندگی بر اساس تعیین متغیرها یا عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی و توجه به زمینه

سازمان بهداشت . (311: 6030، و ایمانی و همکاران 01: 6033، پناهشود)براتی و یزدانکیفیت زندگی تعیین می

ای از ادراکات و احساسات افراد از موقعیت خود در زندگی بر اساس ( نیز کیفیت زندگی را مجموعهwhoجهانی)

استاندارها و روابط و ارتباطاتی که در آن ، انتظارات، های ارزشی که بر حسب اهداف و آرزوهافرهنگ و نظام

( هدف غایی کیفیت زندگی و 2331)6(. به زعم پارکر و مور311: 6030، نیاکنند)فاضلند تعریف میکنزندگی می

کاربرد متعاقب آن برای این است که مردم قادر به داشتن یک زندگی با کیفیت باال باشند به طوری که این زندگی هم 

 توسعه اجتماعی تحقیقات موسسهین (. همچن622: 6033، نژاد و همکارانبخش باشد)کوچکیهدفمند و هم لذت

، مسکن، تغذیه شامل که میکند مطرح را اساسی بعد نه، جهانی مقیاس در زندگی کیفیت مفهوم تعریف در متحد ملل

و  قدمی) باشدمی درآمد و اجتماعی پایداری، امنیت تامین، فیزیکی محیط، فراغت اوقات و تفریح، آموزش، بهداشت

 (.11: 6030، زادهخو شی 1-0: 6033، همکاران

 پیشینه پژوهش

گیرد بررسی تحقیقات و مطالعاتی که در رابطه با موضوع مربوطه انجام شده است از در هر پژوهشی که صورت می

های زیادی توسط ضروریات است. گردشگری و کیفیت زندگی نیز از جمله موضوعاتی است که پژوهش

 ست که چندی از آنها در ادامه ذکر گردیده است:پژوهشگران مختلف در این زمینه صورت گرفته ا

های دوم و اثرات آن بر کیفیت زندگی ( در پژوهشی با هدف بررسی گردشگری خانه6036رضوانی و همکاران)

ساکنان روستایی شهرستان شمیرانات انجام دادند دریافتند که گردشگری نقش مؤثری بر بهبود کیفیت زندگی ساکنان 

سالمت ، مسکن، فعالیت و اشتغال، قلمرو مورد مطالعه در هفت قلمرو کیفیت محیط 3ای که از هبه گون، داشته است

موجب بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی ، مشارکت و همبستگی و امنیت و بهزیستی فردی، درآمد و ثروت، و رفاه

پژوهشی دیگر که توسط فرهنگ و اوقات فراغت بهبودی حاصل نشده است. در  -شده است ولی در قلمرو آموزش

( به منظور بررسی تأثیر گردشگری مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی خانوارهای 6030بیگی و قاسمی)علی

روستایی شهرستان دهلران در روستای بردی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که گردشگری مذهبی در تمامی ابعاد 

کالبدی در حد متوسط ، و اقتصادی محیطی درصد باالتر از متوسطزیست، عیهای کیفیت زندگی اعم از اجتمامؤلفه
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( نیز 6031بهبود کیفیت زندگی خانوارهای روستاهای مورد مطالعه را به همراه داشته است. عنابستانی و محمودی)

انجام در پژوهشی که به قصد بررسی تأثیر گردشگری مذهبی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستایی شهرستان مشهد 

دادند به این نتیجه رسیدند بین گردشگری مذهبی و ابعاد کیفیت زندگی رابطه معنادار وجود دارد و گردشگری 

مذهبی به ترتیب بر ابعاد کالبدی و اجتماعی و به یک اندازه بر بعد اقتصادی و زیست محیطی بیشترین تأثیر را داشته 

با هدف تحلیل تأثیرات گردشگری بر کیفیت زندگی روستائیان  (6031و همکاران) نیااست. در تحقیق دیگر که طیب

در بخش اورامان شهرستان سروآباد انجام دادند دریافتند توسعه گردشگری موجب بهبود سطح کیفیت زندگی 

روستائیان این بخش شده است و بعد اقتصادی در میان ابعاد دیگر بیشترین تأثیر را در ارتقای کیفیت زندگی 

( در پژوهشی با هدف مشارکت جامعه روستایی در توسعه گردشگری در چین 2331)6داشته است. وانگروستائیان 

افزایش رفاه و کاهش فقر و امنیت از ، های آموزشی و بهداشتیتقویت زیرساخت، دریافت تقویت اعتماد به نفس

( در پژوهشی با عنوان 2362)2اثرات مثبت توسعه گردشگری بر کیفیت زندگی در نواحی روستایی است. راسور

مشکالت ، های مرتبط برای افراد محلیها دریافت که نبود آموزشها و فرصتچالش، اثرات گردشگری روستایی

، نارسایی قوانین و مقررات در حوزه گردشگری، مربوط به زبان افراد محلی و ناتوانی برقراری ارتباط با گردشگران

کمبود افراد راهنما در سطح مناطق روستایی از ، ارتباطی در روستا ها و کمبود منابع مالی وضعف زیرساخت

( نیز در 2360و مشکالت فراروی گردشگری روستایی در کشورهای آسیایی است. ریچارد) مهمترین مسائل

پژوهشی به قصد بررسی گردشگری و کیفیت زندگی روستائیان انجام داد به این نتیجه رسید که گردشگری روستایی 

بهبود آموزش روستائیان گردیده است. ، کاهش فقر، دستمزدها، هبود زندگی روستائیان در زمینه توسعه محلیباعث ب

( دریافتند که توسعه گردشگری بر کیفیت زندگی دارای نقش مؤثری است و بر عوامل اقتصادی 2361)0لینگ و هوی

 درآمد و کیفیت مسکن بیشترین تأثیر را داشته است.، از جمله اشتغال

مرور پیشینه بیانگر این موضوع است که در رابطه با دو متغیر اصلی پژوهش یعنی گردشگری روستایی و کیفیت 

های به کار زندگی مطالعات گوناگونی توسط پژوهشگران صورت گرفته است. لذا پژوهش حاضر بر مبنای شاخص

ندگی در روستای کریک شهرستان دنا که گرفته توسط محققان دیگر به بررسی تأثیر گردشگری روستایی بر کیفیت ز

 روستای هدف گردشگری است و پژوهشی تا کنون به بررسی آن نپرداخته است انجام گرفته است.

 شناسی روش

 -های کاربردی و روش تحقیق حاکم بر آن بر مبنای ماهیت توصیفیپژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع پژوهش

ای و میدانی)پرسشنامه و مصاحبه( ها و اطالعات مورد نیاز از دو روش کتابخانهتحلیلی است. جهت گردآوری داده

نفر سرپرست خانوار روستایی روستای کریک از توابع شهرستان  216بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش 

ارچوب انتخاب چ، دنا)استان کهگیلویه و بویراحمد( و مدیران محلی این روستا است. با توجه به هدف تحقیق

های صورت گرفته توسط سایر محققان انتخاب گردیده های پژوهش به صورت تلفیقی و بر مبنای پژوهششاخص
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، متوسط، زیاد، های بسته در قالب طیف لیکرت)خیلی زیاداست. در این تحقیق جهت طراحی پرسشنامه از پرسش

ساتید و متخصصان در این حیطه بهره گرفته از نظر ا، کم و خیلی کم( استفاده شده است که جهت تعیین روایی آن

شد و در نهایت روایی آن پس از تغییرات الزم و حذف و اضافه کردن تعداد سواالت در سطح مطلوب برآورد 

برآورد گردید و بر اساس آن  301/3گردید. پایایی پرسشنامه مذکور به وسیله آلفای کرونباخ امتحان گردید که میزان 

های ها از همبستگی درونی و پایایی مناسبی برخوردار هستند. جهت تجزیه و تحلیل دادهتوان گفت پرسشمی

اسمیرنف)جهت تعیین نرمال بودن  -های آماری کلموگرافاز آزمون spssافزار با استفاده از نرم گردآوری شده

 tندگی( و از آزمون های کیفیت زای)جهت بررسی نظر روستائیان کریک از شاخصتک نمونه tآزمون ، متغیرها(

مستقل جهت مقایسه نظرات روستائیان و مدیران محلی روستا پیرامون اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی بهره 

 گرفته شد.

 معرفی منطقه مورد مطالعه

کیلومتر مربع  6130سخت دارای وسعتی معادل شهرستان دنا از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد با مرکزیت سی 

. باشد یم دهستان 1 نقطه شهری و 0، بخش 0ی داراو  ردیگ یمدرصد از وسعت استان را در بر 1/63 حدوداًاست که 

استان کهگیلویه و بویر احمد قرار دارد ، شهرستان دنا، بخش مرکزی، روستای کریک در تابعیت دهستان مرکزی

اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال (. جمعیت روستا بر 0:6033، )برنامه آمایش استان کهگیلویه و بویراحمد

نفر جمعیت است که از این  332خانوار و233دارای 6030نفر جمعیت است و در سال  300خانوار و633، 6033

، نفر مرد 103خانوار که از این تعداد 216دارای6030باشند و در سال نفر زن می022نفر مرد و 033تعداد جمعیت 

 (.6030، و خانه بهداشت روستای کریک 6030رکزبهداشتی ـ درمانی شهرستان دنا باشد)منفر زن جمعیت می 161

 
 : منطقه مورد مطالعه1نقشه شماره
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 هایافته

سال سن داشتند. از  01-01درصد از پاسخگویان بین  13/3های توصیفی پژوهش بیانگیر این است که نتایج یافته

درصد از لحاظ 03درصد مجرد بودند.  63متأهل و  32/3عیت تأهل نیز مرد بودند. از لحاظ وض 32/3لحاظ جنسیت 

نفر جمعیت  1-0درصد از پاسخگویان دارای خانواری بین  02/3سطح تحصیالت در مقطع دیپلم قرار داشتند.

 داشتند.

 های استنباطییافته

استفاده شد. در این  اسمیرنف -در این بخش از پژوهش جهت بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون کلموگراف

داری بیشتر باشد و سطح معنی -31/6+ تا 31/6بین  zها است و اگر میزانآزمون فرض صفر نشانگر نرمال بودن داده

دهددر تمام متغیرهای استفاده شده در نشان می 6گردد. همانگونه که جدولها تأیید میباشد نرمال بودن داده 31/3از 

 =p-valueبیشتر است و توزیع تمام متغیرهای پژوهش نرمال است) 31/3ح خطای داری از سطپژوهش سطح معنی

sig>0/05.) 
 پژوهش متغیرهای نرمال توزیع برازندگی برای کولموگروف ـ اسمیرنوف آزمون : نتایج1جدول

 نتیجه آزمون z  sig تعداد متغیرها

 نرمال 033/3 333/3 216 اقتصادی

 نرمال 310/3 001/6 216 آموزش

 نرمال 661/3 103/6 216 المت و بهداشتس

 نرمال 662/3 233/6 216 امنیت

 نرمال 261/3 101/6 216 اوقات فراغت

 نرمال 661/3 130/6 216 تعامل و همبستگی اجتماعی

 نرمال 221/3 300/6 216 محیط مسکونی

 نرمال 110/3 133/3 216 زیرساخت

 نرمال 01/3 061/6 216 زیست محیطی

 6031، های پژوهشتهمنبع: یاف

 tاز آزمون در ادامه پژوهش صورت گرفته جهت بررسی دیدگاه ساکنان روستایی در رابطه با متغیر کیفیت زندگی

ها در بعد دهد که میانگین شاخص( نشان می2ای استقاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون)جدولتک نمونه

( برآورد گردیده 121/2( و زیست محیطی)31/2زیربنایی) -لبدیکا، (321/2فرهنگی) -اجتماعی، (00/2اقتصادی)

های توان دریافت بر اساس دیدگاه پاسخگویان شاخصمی، است و کرانه باال و پایین آنها کمتر از صفر و منفی است

بعد کیفیت زندگی بعد  0تر است. و از درصد پاسخگویان( پائین 13معادل 0کیفیت زندگی از حد متوسط)عدد

زیربنایی دارای بیشترین میانگین و گرایش بیشتری به سمت وضع مطلوب داشته است و کمترین میانگین  -دیکالب

 مربوط به بعد اقتصادی است.
 بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی از دیدگاه ساکنان روستایی ای هتک نمونt: نتایج آزمون 2جدول 

 

 

 
 

 6031، های پژوهشمنبع: یافته

 میانگین t معنی داری درجه آزادی ابعاد
 درصد31انفاصله اطمین

 کرانه باال کرانه پایین

 ـ032/3 ـ123/3 2000 ـ610313 .333 213 اقتصادی

 -126/3 -331/3 321/2 -062/0 633/3 213 اجتماعی ـ فرهنگی

 211/3 -/6062 31/2 -163/6 3061/3 213 کالبدی ـ زیربنایی

 .ـ031 .ـ113 121/2 ـ62026 .333 213 زیست محیطی
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جهت بررسی دو دیدگاه روستائیان و مدیران محلی روستای کریک پیرامون اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی از 

های مورد مطالعه از ( از بین شاخص0دهد)جدولمستقل نشان می tمستقل استفاده گردید. نتایج آزمون tآزمون 

-کیفیت فعالیت ،(31/2ها)کیفیت زیرساخت، (03/0کونی)میانگین شاخص کیفیت محیط مس، دیدگاه مدیران محلی

، (13/2کیفیت آموزشی)، (02/2کیفیت اوغات فراغت)، (30/0امنیت فردی و اجتماعی)، (111/2های اقتصادی)

 12/2( و کیفیت زیست محیطی با 03/0کیفیت تعامل و همبستگی اجتماعی)، (23/0کیفیت بهداشت و سالمت)

توان گفت بر اساس دیدگاه مدیران محلی و روستائیان ز میانگین روستائیان بوده است و میدارای میانگینی باالتر ا

 اند.ها بودهبقیه شاخص های کیفیت محیط مسکونی و تعامل و همبستگی اجتماعی دارای میانگینی باالتر ازشاخص
 هانیمستقل بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی از دیدگاه آزمود tنتایج آزمون : 3جدول 

 میانگین t sig هاشاخص
 درصد اطمینان31

 کران باال کران پایین

 کیفیت محیط مسکونی

 
631/0 330/3 

 03/0 مدیران محلی
6000/3 1612/3 

 30/0 روستائیان

 311/3 311/6 ها تکیفیت زیرساخ
 31/2 مدیران محلی

3620/- 1113/3 
 13/2 روستائیان

 

 تصادیهای اقکیفیت فعالیت
033/6 610/3 

 110/2 مدیران محلی
3133/- 0003/3 

 022/2 روستائیان

 336/3 123/6 امنیت فردی و اجتماعی کیفیت
 30/0 مدیران محلی

3066/3- 0663/3 
 31/2 روستائیان

 

 کیفیت اوقات فراغت
631/0 100/3 

 02/2 مدیران محلی
6116/- 2313/3 

 00/2 روستائیان

 016/3 102/3 آموزشیکیفیت 
 13/2 مدیران محلی

6001/- 2300/3 
 13/2 روستائیان

 

 کیفیت سالمت و بهداشت
310/6 313/ 

 23/0 مدیران محلی
3363/- 0111/3 

 31/2 روستائیان

 

 تعامل و همبستگی اجتماعی کیفیت
660/2 303/3 

 03/0 مدیران محلی
3601/3 0331/3 

 60/0 روستائیان

 611/3 013/6 زیست محیطی فیتکی
 12/2 مدیران محلی

3100/- 2311/3 
 13/2 روستائیان

 6031، های پژوهشمنبع: یافته

 گیرینتیجه

 یزندگکیفیت  سطح تغییر موجب روستایی هایعرصه به ورود با سال اخیر چندین در که هاییفعالیت از یکی

نقش  تواندیم، یخدمات صنعت نیتربه عنوان گسترده یگردشگر ناًیقی. باشدیم یگردشگر، شده است انییروستا

ابعاد  یزندگ تیفیدر مطالعات مرتبط با ککند. ی روستائیان ایفا زندگ تیفیسطح ک راتییدر تغ یانکار رقابلغی

 کالبدی و زیست، اقتصادی، ی ـ فرهنگیدارای ابعاد اجتماع یزندگ تیفیاست. مفهوم ک تیدارای اهم یمختلف

 یزندگ تیفیابعاد مختلف ک و هاهنیزمی اثرات توسعه گردشگری بر حاضر با هدف بررس قیاست تحق یطیمح

مورد ، به عنوان یکی از محورهای مهم گردشگری منطقه دنا بخش مرکزی شهرستانی کریک روستا در انیروستائ

 هایشاخص یاز برخ ییروستا یدر نواح نیآن است که ساکن انگریب قیهای تحقهافتسنجش و ارزیابی قرار گرفت. ی

که در مورد  طوری دارد. به ینییپا تیها رضاردی از شاخصاو در مو متوسط تیرضا یزندگ تیفیبا ک مرتبط



 8931 سوم، تابستانشماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  333

 کیفیت اوقات فراغت و کیفیت امنیت فردی و اجتماعی، کیفیت زیرساختی، کیفیت زیست محیطی، یآموزش تیفیک

ساکنین  نییپا تیرضا انگرید که بندهیرا نشان م 0عدد  یعنیها خپاس انهیمکمتر از  های بدست آمدهپاسخ نیانگیم

کیفیت اوقات فراغت و ، کیفیت زیرساختی، کیفیت زیست محیطی، یآموزش تیفیک تیوضع روستای کریک از

سالمت و  تیفیاست که در مورد ک آن انگریب قیهای تحقهافتی نی. همچنباشدیرا م کیفیت امنیت فردی و اجتماعی

اما  .دارند تیرضا نیساکنکیفیت محیط مسکونی و کیفیت تعامل و همبستگی اجتماعی در حد متوسطی ، هداشتب

 تیفیک مانندی زندگ تیفیهای مرتبط با کاز شاخص ییروستا ینواح نیاز آن است که ساکن یحاک هاهافتی تیدر نها

مقابل از  و در دارند تیرضا تماعیکیفیت محیط مسکونی و کیفیت تعامل و همبستگی اج، بهداشتسالمت و 

و کیفیت امنیت  گذران اوقات فراغت تیفیک، یآموزش تیفیک، یطیمحزیست  تیفیک، هازیرساخت تیفیک ارهاییمع

توان گفت که گسترش گردشگری توانسته است تنها در زمینه کیفیت کالبدی ـ می ندارند. تیرضا فردی و اجتماعی

هبود و ارتقای کیفیت زندگی آن ها شود و در بقیه ابعاد نتواسته موجب بهبود و زیربنایی در حد متوسطی موجب ب

ها انجام شده با مردم و مصاحبه و یدانیم هایبررسیالبته ارتقای کیفیت زندگی ساکنان روستای کریک شود. 

باشد که جهت  قتیحق نیا یایگو اندوتیم امر نیا .کندیم دییتأ را ها هافتی نیهم تا حدودی ا مسئولین محلی

 یدر روستا دیبا، نیاست. بنابرا یاساسی اصل زیامکانات و خدمات ن، هاعالوه بر وجود جاذبه، یگردشگری هتوسع

ها را آن ترشیمت باب و اقذج یهانهیزم گردشگران پرداخت و ازیو خدمات مورد ن هارساختیز تیبه تقوکریک 

و سودآوری پایا و در نهایت رفاه و آسایش ساکنین محلی نیز فراهم شود و زمینه اشتغال  لهیوس نیفراهم آورد تا به ا

و در نهایت منجر به توسعه  ابدی بهبود زین یزندگ تیفیک های مختلفنیز از ابعاد و جنبه انئیروستامیزان رضایت 

 پایدار روستایی با رویکردی سیستمی شود.

 پیشنهادات

زندگی ساکنان محلی پیشنهادهای  ثرتر گردشگری در بهبود کیفیتؤم نقشهای تحقیق در راستای با توجه به یافته

زیست محیطی و کالبدی ـ زیر بنایی روستای کریک با استفاده  ،اقتصادی، جهت بهبود وضعیت اجتماعی ـ فرهنگی

 گردداز راهبرد توسعه گردشگری و در نتیجه بهبود و ارتقای کیفیت زندگی روستائیان ارائه می

 های استقرار گردشگر بخصوص در کنار رودخانه و باغات میوه روستا؛مکان های بیشتر درزباله تعبیه سطل 

 های غیر کشاورزی در روستا؛ هایی جهت ایجاد فعالیتفراهم آوردن زمینه 

 های گردشگری؛حمایت از نیروی جوان و نخبگان بومی در جهت فعالیت 

 اری و ایجاد واحدهای پذیرایی ـ اقامتی در روستا مطابق با هدایت و حمایت بخش خصوصی به منظور سرمایه گذ

 استاندارد جهانی گردشگری؛ 

 اقامت و ماندگاری بیشتر گردشگران در طول شبانه روز با مدیریت  ایجاد امکانات و خدماتی در روستا جهت

 نیروهای بومی روستا؛

 ئولین در جهت حفظ زیباسازی بافت افزایش زمینه مشارکت مردم و مس با استفاده مدیریت آثار گردشگری

 و در حال تخریب روستا؛ قدیمی مسکونی

 ها و آسفالت معابر داخلی و ایجاد شبکه فاضالب روستا؛کشی خیابانجدول 
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 روستا؛ ترعیبهتر و سر یجهت دسترس یحمل ونقل عموم لیفراهم آوردن وسا 

 خوراکی و دارویی  ی گیاهانی که خواصهو عرض، های جهت آموزش صنایع دستی و سنتی روستاایجاد کارگاه

 دارند و تشویق ساکنان روستایی جهت عرضه این صنایع و محصوالت محلی روستا به گردشگران

  های سنتیبازی های سنتی روستا از جملههای فرهنگی و هنری جهت نمایش آیینها و جشنوارهایجاد نمایشگاه ،

 زنان و مردان عشایری روستا ؛ توسط ،های محلیو پخت انواع نانهای لبنی و کشاورزی مراحل تولید فرآورده

  برگزاری جلسات آموزشی جهت آشنایی ساکنین روستا در خصوص نحوه برخورد با گردشگر و آشنایی با

 فرهنگ گردشگری و منافع حاصل از آن؛ 

 ا با توجه با اینکه روستای فراهم آوردن امکاناتی مانند کمپینگ و واحدهای اقامتی مناسب جهت صعود به قله دن

 باشد.کریک از جمله مسیرهای صعود به قله دنا می

 پشنهادات برای تحقیقات آتی

 ود ش مینواحی روستایی تحقیقات زیادی انجام نشده پیشنهاد  دررابطه با اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی

ر روستاهای استان کهگیلویه و محققان به بررسی بیشتر این موضوع در روستاهای مختلف کشور از جمله د

بویراحمدبپردازند و با ارزیابی نتایج آن به بهبود و ارتقای کیفیت زندگی و در نتیجه توسعه مناطق روستایی کمک 

 نمایند. 

 کنند به نتایج که دراین خصوص نقش مؤثری ایفا می، شود در تحقیقات بعدی با کنترل متغیرها و مؤلفهپیشنهاد می

-کالبدی ـ زیربنایی و زیست، اقتصادی، ی داده شود)در نظر گرفتن ابعاد مختلف اجتماعی ـ فرهنگیاعتبار بیشتر

 ..(..محیطی نواحی روستایی

 منابع
تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل ، (6033عبداله)، زادهعیسی؛ آقاسی، زادهابراهیم

 .623-631صص، 6شماره، ایهای شهری و منطقهلعات و پژوهشمطا، SWOTراهبردی 

بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی ، (6030مهدی)، مصطفی؛ مودودی، خدیجه؛ ایستگلدی، محمد؛ بوذرجمهری، اجزاء شکوهی

 .621-636صص ، 01شماره ، 60سال، مطالعه موردی: شهر بندر ترکمن، جامعه میزبان

مطالعه موردی: دهستان ، بررسی رابطه توسعه گردشگری و سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی، (6032ضا)سعیدر، اکبریان رونیزی

 .32-11صص، 1شماره، 2سال، ریزی و توسعه گردشگریبرنامه، شهرستان تهران، سولقان

، ماعی بر کیفیت زندگی در مناطق روستاییبررسی و ارزیابی تأثیر سرمایه اجت، 6030، عبدالرضا، رفتارسهیال و خوش، بهرام؛ باختر، ایمانی

 .336-316صص ، 0شماره، 1دوره، های روستاییپژوهش، مطالعه موردی: شهرستان ایالم آباد غرب

نمونه ، بررسی ارتباط مفهومی سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محیط شهری، (6033محمدرضا)، آبادیپناه شاهناصر و یزدان، براتی

 .03-21صص ، 6شماره ، 2سال ، امعه پژوهی فرهنگیج، موردی پردیس

 تحلیل وضعیت منابع طبیعی و محیط زیست، (6033برنامه آمایش سرزمین استان کهگیلویه و بویراحمد)

مطالعه موردی: دهستان ، سنجش و تحلیل کیفیت زندگی در نواحی روستایی، 6032، عثمان، مهدی و بلوچی، فرامرز؛ جعفری، بریمانی

 .10-06صص ، 20شماره، 3سال، انداز جغرافیایی در مطالعات انسانیچشم، شهرشهرستان نیک -مهبان

فراتحلیلی از ارزیابی رویکردهای توسعه ، (6031شاهین)، خیرشاهین و عاقبت، هادی؛ ایلکا، نژادمحمدرضا؛ محمودی، پورجعفر

 .13-16صص، 2شماره، 60دوره ، ژی محیط زیستعلوم و تکنولو، (swotگردشگری روستایی با تأکید بر عوامل راهبردی)
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مطالعه موردی: گنبد ، های کیفیت زندگی در شهر از نظر شهروندانسنجش وضعیت شاخص، 6031، ابراهیم، کاظم و کلته، جاجرمی

 جغرافیا و توسعه.، قابوی

همایش ملی ، توسعه پایدار روستاییتوسعه توریسم روستایی رویکردی نوین در جهت ، (6036داریوش)، مریم و حیاتی، محمدیحسین

 توسعه روستایی.

مسکن و محیط ، های روستایی استان کهگیلویه و بویراحمدهای کیفیت زندگی در سکونتگاهبررسی شاخص، (6033علی)، حیدری

 .11-16صص، 601شماره ، روستا

شناختی گردشگری بر توسعه مناطق روستایی اجتماعی و روان، بررسی اثرات اقتصادی، (6030ابوذر)، وکیل؛ ملکی، حیدری ساربان

 .13-01صص، 61شماره، 0سال ، فضای گردشگری، مطالعه موردی دهستان الهرود، شهرشهرستان مشگین

های کیفیفت زندگی توسعه و سنجش شاخص، (6033محمدحسین)، حسین و ستاری، منصوریان اکبر؛علی، محمدرضا؛ متکان، رضوانی

 . 663-31صص ، 2شماره، سال اول، ایهای شهری و منطقهمطالعات و پژوهش، استان لرستان -رنورآبادمطالعه موردی: شه، شهری

های دوم و اثرات آن بر گردشگری خانه، (6036سعیدرضا)، فرخنده و اکبریان رونیزی، وندسیدعلی؛ سپه، محمدرضا؛ بدری، رضوانی

صص ، 60شماره، ایهای شهری و منطقهمطالعات و پژوهش، دبار قصانمطالعه موردی: بخش رو، بهبود کیفیت زندگی ساکنان محلی

20-03. 

ریزی راهبردی توسعه گردشگری پایدار ارائه الگوی برنامه، (6032ناهید)، داوود و اکبری سامانی، عبدالرضا؛ مهدوی، الدین افتخاریرکن

 .601-620صص، 6شماره، 1دوره، انیهای جغرافیای انسپژوهش، مطالعه موردی: دهستان لواسان کوچک، روستایی

مطالعه موردی: ، های روستاییبررسی آثار محیطی گردشگری بر سکونتگاه، (6030مرتضی)، تبار فیروزجاییوحید و مهرعلی، ریاحی

، 03شماره، 62سال، المللی انجمن جغرافیای ایران(جغرافیا)فصلنامه علمی پژوهشی و بین، ای شهرستان بابلروستاهای کوهپایه

 .613-601صص

های بررسی اثرات توسعه گردشگری در ارتقاء شاخص، (6030پرستو)، شهپر و قبادی، لیدا؛ گراوندی، کیومرث؛ شرفی، زرافشانی

، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، مطالعه موردی: منطقه گردشگری ریجاب در استان کرمانشاه، اجتماعی نواحی روستایی -اقتصادی

 . 600-663صص ، 0شماره، 2سال

رساله ، مطالعه موردی: دهستان مرکزی کالردشت، عملکرد و نقش گردشگری در توسعه پایدار نواحی روستایی، (6031)مهدی، سنایی

 دانشگاه تهران.، دانشکده جغرافیا، دکتری

مسکن و محیط ، فهلیانمطالعه موردی: روستای ، گردشگری روستایی راهکاری سازنده برای توسعه روستایی، (6033علی)، الدینیشمس

 .631-31صص ، 606شماره ، 23دوره ، روستا

بررسی موانع توسعه گردشگری در ، (6031حسین)، اله؛ شعبانعلی فمیروح، احد؛ رضایی، رضا؛ ماهری، محمد؛ اسحاقی، شوکتی آمقانی

 .01-20صص ، 10شماره، 61لسا، فضای جغرافیایی، گنبدمطالعه موردی: روستای ساحلی آق، مناطق روستایی شهرستان اسکو

مطالعه موردی: ، سازی عوامل مؤثر در بهبود کیفیت زندگی با تأکید بر تأثیرات توسعه صنعت گردشگریمدل، (6030ابراهیم)، زادهشیخ

 .11-16صص ، 6شماره، 3سال ، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، شهر تهران

مطالعه موردی: ، تحلیل تأثیرات گردشگری بر کیفیت زندگی روستائیان، (6031سوران)، سعدی؛ منوچهری، سیدهادی؛ محمدی، نیاطیب

 .613-610صص، 6شماره ، 1سال، ریزی روستاییپژوهش و برنامه، بخش اورامان شهرستان سروآباد

تایی با استفاده از سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی روس، (6032علی)، پورحمزه و افشاری، حمید؛ رحیمی، جابر؛ برقی، زادهعلی

، 0شماره، 0دوره ، های روستاییپژوهش، استان فارس -مطالعه موردی: دهستان میانده، آل فازیتکنیک روش تشابه به گزینه ایده

 .103-161صص 

ندگی در تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر کیفیت ز، (6030سجاد)، سیدعبدالرضا و رفیعیان، مجتبی؛ محمدی، علی اکبر؛ روستا، عنابستانی
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