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 چکیده

محیطی  توسعۀ گردشگری شهری اثرها و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، و زیست

توان به نقش این فعالیت بر کیفیت زندگی شهروندان اشاره کرد.  متفاوتی دارد که از جمله می

ریزی شهری  توجه متخصصان حوزة برنامه های مهم مورد کیفیت زندگی، که امروزه از مؤلفه

شدن نیازهای  های مختلفی دارد. امروزه، فقط برآورده بعدی است و جنبه است، مفهومی چند

کند و توجه به ابعاد ذهنی کیفیت  جسمانی و برخورداری از امکانات رفاهی زندگی کفایت نمی

اس، در این پژوهش، به زندگی شهروندان مورد توجه بیشتری واقع شده است. بر همین اس

بررسی و تحلیل توسعۀ گردشگری و نقش آن در ابعاد کیفیت زندگی شهروندان شهر فشم با 

و  تحلیلی و توصیفی تحقیق این شناسی روشهای ذهنی پرداخته شده است.  تأکید بر شاخص

. تاس شده گردآوری( پرسشنامهروش اسنادی و میدانی ) از فادهتاس با نیاز مورد های داده

است که با استفاده از روش  شده شهروندان محلی شهر مطالعه پژوهش این آماریۀ جامع

 با همچنیناند.  عنوان نمونۀ آماری انتخاب شده سرپرست خانوار به 286کوکران تعداد 

شدند. نتایج پژوهش  تحلیل و تجزیه شده آوری جمع های داده آماری های آزمون از گیری بهره

بیانگر آن است که توسعۀ گردشگری در شهر فشم توانسته نقش مؤثری بر بهبود کیفیت 

شهروندان ایفا کند که این بهبود وضعیت در میان قلمروهای مختلف کیفیت زندگی یکسان 

یت و ها وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد که در ارزیابی اهم نبوده و تفاوت معناداری بین آن

، تفریح و اوقات فراغت شده جایگاه نقش گردشگری در شهر فشم، از میان قلمروهای مطالعه

 بیشترین تأثیر را بر دیدگاه شهروندان داشته است.

 

 

های ذهنی، شمیرانات، شهروندان، فشم، کیفیت  کلیدواژگان: توسعۀ گردشگری، شاخص

 زندگی.
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 مقدمه

ها، و تسهیالت مورد نیاز انجام  گاه ها، سکونت پذیری جاذبه روندی از تطبیقگردشگری در هر فضای جغرافیایی در 

های ویژه در نقاط شهری همگام با رشد و توسعۀ  ـ فرهنگی و جاذبه های متعدد و متنوع آثار تاریخی وجود جاذبه .گیرد می

توسعۀ گردشگری (. Timothy 1995: 62)گردشگری در چند دهۀ اخیر به هجوم گردشگران به شهرها منجر شده است 

ها را به اثرات و پیامدهای اقتصادی، محیطی، اجتماعی  توان آن کلی می طور انواع مختلفی از اثرات را به همراه دارد که به

(. در Cascaent 2008: 17تواند مثبت یا منفی باشد ) ـ فرهنگی تقسیم کرد که البته بسته به بافت و شرایط جامعه می

از جمله اثرهایی که توسعۀ گردشگری شهری به دنبال دارد، اثرهایی است که بر کیفیت زندگی شهروندان  همین زمینه،

( اعتقاد دارد بین اثرات گردشگری و رضایت از قلمروهای مختلف زندگی رابطه وجود داراد 2002گذارد. کیم ) بر جای می

 (.kim 2002یابد ) زایش میو با افزایش سطح توسعۀ گردشگری کیفیت زندگی ساکنان محلی اف

شود  رفته بیشتر می داشتن کیفیت زندگی مطلوب همواره آرزوی بشر بوده و است و با توسعه و پیشرفت شهرها رفته

(. در ابتدا، این آرزو به بهبود وضعیت ظاهری افراد از قبیل میزان درآمد، تحصیالت، 71: 1391)اصغری زمانی و دیگران 

شود  های وسیعی از جمله متغیرهای کیفی و ذهنی توجه می دود بود، ولی اکنون به طیفسالمتی جسمی و مسکن مح

مربوط  های بحث در است، زیرا معاصر جامعۀ های مشخصه از یکی زندگی از کیفیت (. نگرانی9: 1389)مختاری و نظری 

مفهوم (. 70: 1391ی و دیگران زمان دارد )اصغری اهمیت نیز آن کیفیت بلکه نیست، مهم زیستن فقط زندگی، کیفیت به

شود و سطح تحقق  منزلۀ رضایت از زندگی، خوشبختی و سعادت، رفاه و آسایش شناخته می                      کیفیت زندگی عمدتا  به

ای  کیفیت زندگی همانند خود توسعه تا اندازه(. مفهوم Zielinska et al 2010: 1کند ) های انسان را منعکس می نیاز

 ،تر شود و از بعدی کلی پنداشتی از چگونگی گذران فرد مطرح می منزلۀ کیفیت زندگی فردی بهسو  از یک .مبهم است

 :Pal &Kumar 2005) شود مختلف حول یک عامل را شامل می یها های زندگی در مکان کیفیت زندگی موقعیت

 McCrea 2004; Santos and)تا به امروز مطالعات متعددی پیرامون کیفیت زندگی شهری انجام شده  (.217

Martins 2007; Li and Weng 2007; Dos 2008; Moro et al 2008)  و کیفیت زندگی یکی از اهداف درخور

 (.Santos & Martins 2007: 411های بخش عمومی است ) توجه و مهم در سیاست

 قرار استفاده مورد زیری فرایند برنامه از مرحله دو در تواند می حداقل شهری ریزی برنامه در شهری زندگی کیفیت

 داشته شهر موجود وضعیت از قابل اطمینانی و صحیح انداز چشم خواهند می ریزان برنامه که است جایی اول مرحلۀ. گیرد

 طور به برخوردارند، بیشتری اهمیت از که را و مسائلی ها اولویت تا ندا آن پی در ریزان برنامه مرحله این در واقع، در. باشند

 این در ها آن برای مناسبی راهنمای تواند می شهری زندگی مختلف کیفیت ابعاد بررسی که دهند قرار توجه مورد ویژه

شود )لطفی  تأیید ها آن کارآیی و سودمندی تا ارزیابی شود باید ها و پروژه ها برنامه که است جایی دوم مرحلۀ. باشد مرحله

های  ها، تدوین استراتژی بندی مکان ها، رتبه تواند به ارزیابی سیاست نتایج مطالعات کیفیت زندگی می .(68: 1388

ریزان و مدیران شهری به  بندی مسائل اجتماع برای برنامه ریزی شهری کمک کند و درک اولویت مدیریت، و برنامه

های  تواند برای بازشناسی استراتژی یفیت زندگی میهای ک منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را تسهیل سازد. یافته

به نقل از رضوانی و دیگران  Lee 2008: 1207ریزی آینده استفاده شود ) های برنامه سیاسی قبلی و طراحی سیاست

1389.) 

های مختلفی است که در شهرها وجود دارد. در همین زمینه،  بهبود کیفیت زندگی شهری متأثر از عوامل و فعالیت

آید که پتانسیل  های در حال تغییر اقتصادی، اجتماعی، و محیطی به شمار می عنوان منبعی از ویژگی توسعۀ گردشگری به

آن را دارد تا در بهبود کیفیت زندگی مؤثر واقع شود. نقش گردشگری در ایجاد کیفیت زندگی مطلوب، از طریق 

شغلی بیشتر های  درآمدهای مالیاتی روزافزون، فرصت (،Liu & War 1986: 213استانداردهای باالی سطح زندگی )
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(Milman & pizam 1988: 191تنوع اقتصادی، افزایش سطح امکانات فراغتی، توسعۀ زیرساخت ،)  ها و خدمات

های مردم و گردشگران )قدمی و دیگران  (، تبادل فرهنگی و افزایش سطح آگاهیChoi 2003: 58عمومی در جامعه )

شود توسعۀ گردشگری با اثرات و پیامدهای مطلوب و نامطلوبی که به  رد. با این تفاسیر، مالحظه میگی ( شکل می1389

ایفا کند. بنابراین، ضروری است با بررسی و شناخت  تواند در ارتقا و تنزل کیفیت زندگی شهروندان نقش همراه دارد می

های شهری  امی مؤثر در توسعۀ پایدار سکونتگاهنقش توسعۀ گردشگری شهری بر بهبود سطح کیفیت زندگی شهروندان گ

 پذیر برداشت. بر همین اساس، پژوهش حاضر در راستای پاسخگویی به چهار سؤال تدوین یافته است: گردشگر

های ذهنی کیفیت زندگی ایفا کند؟ ب( آیا تفاوت معناداری بین  الف( گردشگری توانسته نقش مؤثری بر بهبود شاخص

فیت زندگی وجود دارد؟ ج( متغیرهای مؤثر بر دیدگاه شهروندان در درک نقش گردشگری در بهبود بهبود قلمروهای کی

 یک از قلمروهای کیفیت زندگی بیشترین تأثیر را بر نحوۀ ارزیابی شهروندان از اهمیت کیفیت زندگی کدام است؟ د( کدام

 شده دارد؟ و جایگاه گردشگری در اقتصاد و معیشت شهر مطالعه

 

 نظریمبانی 

 گردشگری شهری

اند،  ، وقتی که روشن شد شهرهای بسیاری به سمت مقاصد مهم در حال پیشرفت1980مفهوم گردشگری شهری از دهۀ 

 کنار در که آید شمار می به شهری جوامع های ویژگی از یکی  (. گردشگری3: 1384وارد ادبیات گردشگری شد )دیناری 

 Lowکند ) می شهری های محیط تحمل به قادر را انسان سخت، های فعالیت و آلودگی، تراکم، هایی مانند ازدحام، ویژگی

های دیدنی، تفریحات مدرن، بازسازی  سرعت در حال تحول است، ساختمان (. سیمای شهرها در عصر جدید به42 :1996

های شهری،  گسترده در محیطها و رویدادهای متعدد و  های کهن و بافت قدیمی شهرها، به راه انداختن جشنواره مجموعه

های درآمدی مختلف سبب شده است  برداری با سالیق و طیف و سرانجام بهبود شرایط اقامت و تنوع امکانات قابل بهره

منزلۀ یک جاذبۀ گردشگری برای مردمان بیش از پیش مطرح  خصوص شهرهای بزرگ و مرکزی خود به که شهر و به

 (.73: 1388شوند )رنجبران و زاهدی 

توان به دو  شوند، می منزلۀ یک جاذبه محسوب می فضاهای شهری در شهرهای معاصر را، که برای گردشگران به

 ها، مراکز فروش مدرن، فرهنگسراها، میادین و پالژها و کرد: الف( فضاهای مدرن یا جدید نظیر پارک  دسته تقسیم

(. 1: 1386ها، مساجد، و سایر اماکن تاریخی )انوری و مینا  باغها،  ها، گورستان ب( فضاهای سنتی نظیر بازارها، امامزاده 

 گردشگری شهری عملکرد متقابل گردشگر ـ میزبان و تولید فضای گردشگری در رابطه با سفر به مناطق شهری 

 اوتی ها و استفاده از تسهیالت و خدمات مربوط به گردشگری است که آثار متف های متفاوت و بازدید از جاذبه با انگیزه

 ، اثر گردشگری 1970(. در دهۀ 190: 1385نهد )پاپلی یزدی و سقایی  را بر فضا و اقتصاد شهری بر جای می

گیری و بروز برخی مشکالت، از جمله اثرات  بر موضوعات و مسائل اجتماعی و فرهنگی گسترش یافت و در ادامه با شکل

 ترتیب حرکت  درآمد و بدین 1980ردشگری در دهۀ منزلۀ نگرانی و دغدغۀ اصلی محققان گ محیطی، گردشگری به

با تحلیل اثرات  1990از تحلیل آثار رشد اقتصادی به آثار اجتماعی و اکولوژیکی تغییر یافت. این تغییر رهیافت در دهۀ 

که حرکت از گردشگری انبوه به گردشگری  طوری                                                             قبلی گردشگری ادغام شد و نوع گردشگری نیز مد نظر قرار گرفت؛ به

 فعالیتی کلی گردشگری طور محور تغییر داده شد. به ایدار در اشکال اکوتوریسم، گردشگری میراث، و گردشگری جامعهپ

(. از جمله این اثرها Kim 2002: 25دارد ) دنبال را به فراوانی و اجتماعی محیطی زیست تبعات اقتصادی، است که آثار

 تغییرات بروز باعث تواند می گردشگریهای  فعالیت توسعۀ و د. رشدنقشی است که بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان دار
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مقصد  جوامع محیطی و فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کالن های ذهنی، ویژگی و عینی های شاخص از بسیاری در عمیق

 شود. 

 

 کیفیت زندگی

 ویژگی و عامل چند با وضعیت این اینکه به توجه با. دکن تعریف می را بشری زندگی وضعیت که است مفهومی زندگی کیفیت

 ۀتوسع زندگی، قدرت نیازها، تحقق شکوفایی، زندگی، رضایت امکانات، رفاه، با مترادف زندگی کیفیت       معموال  است، انعکاس قابل

 های ویژگی (. این مفهوم31: 1391ود )رضوانی و دیگران ر کار میه ب توسعه و زندگی استانداردهای انسانی، فقر فقر، ها، قابلیت

 ریزی برنامه بر نظارت برای قدرتمند ابزاری منزلۀ به تواند دهد که می می نشان را ناحیه یک در محیط اقتصادی ـ اجتماعی کلی

 و جامعه مادی و  روانی، روحی، نیازهای شدن برآورده میزان سنجش برای معیاری منزلۀ به همچنین،. رود کار به اجتماع توسعۀ

 .(887: 1392است )اکبریان و دیگران  شده تعریف خانواده

توان  با توجه به تعاریف متعدد دربارۀ کیفیت زندگی شهری و همچنین اذعان به نبود اجماع نظر دربارۀ تعریف آن، می

کند. اگرچه  بر حوزۀ کاربرد و نوع مطالعه فرق می آور است و بنا ای بسیار تفسیرپذیر و ابهام گفت که کیفیت شهری واژه

تعریف کیفیت زندگی شهری در کشورهای مختلف و حتی در نواحی یک کشور نیز متفاوت است، جوهر مشترک آن 

(. در 76: 1386طور توأمان است )کوکبی  معطوف به تأمین نیازهای اساسی مادی و معنوی در دو وجه ذهنی و عینی به

شود.  ازهای اساسی در یک محیط شهری تلقی مییک تعریف عام، کیفیت زندگی با عنوان زندگی راحت و دسترسی به نی

شود. به عبارتی، در یک جامعۀ شهری، کیفیت زندگی  واقع به معنای قابلیت زندگی یک مکان مطرح می کیفیت زندگی در

های تفریحی، شغلی، و...( و                                                                                 برگرفته از تجربۀ مشترک ساکنان شهر از محیط شهر )مثال  کیفیت هوا، آب، ترافیک، فرصت

(. ورود مفهوم 50: 1391توانایی شهر در پاسخگویی به اهداف مورد نظر ساکنان شهر است )رهنمایی و دیگران سطح 

شناسی، و اقتصاد شهری باعث ساخت و تعریف مفهوم  ریزی، مدیریت، طراحی، جامعه های برنامه کیفیت زندگی به حوزه

های  دار، اولویت ساز شناسایی نواحی مسئله اند زمینهتو کیفیت زندگی شهری شده است. مطالعات کیفیت زندگی شهری می

گر و میانجی، و علل نارضایتی مردم از خدمات مدیریت شهری  تر زندگی شهروندان، شناسایی متغیرهای مداخله اهمیت با

 (.22: 1392حساب آید )شفیعا و دیگران  باشد و ابزار مناسبی برای سیاستمداران و محققان شهری به

 (Mc gillivray 2007: 41)بعدی است                                                          رگرایی مفهومی و عملیاتی، کیفیت زندگی عموما  یک مفهوم چندرغم تکث به

اقتصادی  ،های کلی اجتماعی گیژیابد و وی ـ اجتماعی و بهبود و بهسازی سطوح زندگی اهمیت می اقتصادی  که با توسعۀ

ریزی توسعۀ اجتماع  ابزاری قدرتمند برای نظارت بر برنامه منزلۀ تواند به دهد. بنابراین، می محیط در یک ناحیه را نشان می

تواند  ( مدلی با عنوان تئوری تلفیقی کیفیت زندگی طراحی کرده که در آن ماهیت زندگی می2003به کار رود. وینگوتو )

ژیکی، درک شامل طیفی از ذهنیات تا عینیات باشد. این طیف دربرگیرندۀ احساس رفاه، رضایت از زندگی، تعادل بیولو

کلی این مدل  طور های خود، تحقق نیازها، و عوامل عینی از قبیل درآمد، وضعیت ازدواج، یا تحصیالت است. به توانایی

یک در  ـ است که هر گرایانه ـ یا هستی کند که کیفیت زندگی شامل سه بعد اساسی ذهنی، عینی، و بعد وجودی بیان می

 (.17: 1390ران تعامل با دیگری است )پورطاهری و دیگ

 

 کیفیت زندگی و گردشگری

 متعدد های نظریه است. در ارتباط گردشگری در حیات چرخۀ مدل مختلف مراحل با محلی جامعه زندگی کیفیت سطح

 توسعه، اولیۀ مراحل طول است در بر این اعتقاد استوارند، اجتماعی تحمل ظرفیت بر       عموما  که گردشگری، حیات چرخۀ

 سطح یا تحمل که ظرفیت زمانی ادامه، در ولی شود، می ایجاد مقصد ساکنان زندگی کیفیت سطح در مثبتی تغییرات



 39 ...دیشهروندان با تأک یزندگ تیفیبر ک ینقش گردشگر لیتحل

 و شد خواهد جامعه نمایان در گردشگری توسعۀ از ناشی منفی تغییرات برسد، خود آستانۀ به جامعه قبول قابل تغییرات

 توسعۀ که اند رسیده نتیجه این به خود مطالعات در هوالند و کرد. کروت خواهد تنزل مقصد ساکنان زندگی کیفیت تدریج به

 میزان و خدمات، تفریح، سالمتی، نظیر محلی زندگی ساکنان کیفیت عینی های شاخص بر مثبتی اثرهای گردشگری

 هایی شاخص مقصد زندگی کیفیت مطالعۀ در گاستک و پردیو النگ است. همچنین، داشته فقر سطح کاهش و فروش

 نشان ها آنهای  گرفتند. یافته اندازه را جنایت و میزان جرم و رفاه، سالمت، آموزش، درآمد، سطح جمعیت، نظیر عینی

 و آموزش، کلی سطح بهبود آموزش، شغلی، هزینۀ تنوع جمعیت، مهاجرت میزان افزایش باعث گردشگری توسعۀ دهد می

 (.1389است )قدمی و دیگران  شده مقصد در سالمت به مربوط تسهیالت میزان

های کیفیت زندگی است. مفهوم کیفیت  کردن مفهوم کیفیت زندگی، طراحی و تدوین شاخص های عملیاتی یکی از راه

های عینی براساس فراوانی یا کمیت فیزیکی، مثل درآمد،  های عینی و ذهنی است. شاخص زندگی دربرگیرندۀ شاخص

صورت کیفی  همچون رضایت شغلی و خوشحالی به های روانی های ذهنی براساس پاسخ شوند و شاخص گیری می اندازه

دهد  دست می بخش است به های ذهنی بینشی از رضایت فرد و هر آنچه برای مردم رضایت شوند. شاخص گیری می اندازه

ریزی و  های عینی، در راستای برنامه مراتب از شاخص های ذهنی به (. این اعتقاد وجود دارد که شاخص5: 1383)خوارزمی 

(. در این 23: 1391کند )پوراحمد و دیگران  تر است، زیرا بازخوردهای قابل پذیرشی را فراهم می گذاری مناسبسیاست

 های ذهنی استفاده شده است. پژوهش، برای تحلیل نقش توسعۀ گردشگری بر کیفیت زندگی شهروندان از شاخص

 

 شده شناسی و شناخت اجمالی شهر مطالعه روش

های مورد نیاز با استفاده از روش  کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی است. گردآوری داده پژوهش حاضر از لحاظ هدف

اسنادی و میدانی تهیه شده که روش میدانی مبتنی بر ابزار پرسشنامه است. جامعۀ آماری این پژوهش خانوارهای محلی 

منزلۀ نمونۀ آماری انتخاب و  وار بهسرپرست خان 286اند. برای تکمیل پرسشنامه با استفاده از روش کوکران  شهری

( 1ها و نماگرها )جدول ها تکمیل شد. در این تحقیق، شاخص بندی توسط آن پرسشنامه با استفاده از روش تصادفی طبقه

اند. همچنین، سنجش پایایی پرسشنامه  مندی از دیدگاه متخصصان و استادان دانشگاه تبیین شده با روش دلفی و با بهره

ها  آورده شده است. همچنین، به منظور تجزیه و تحلیل داده 1دی از روش آلفای کرونباخ انجام شد که در جدولمن با بهره

گیری مکرر و نیز  مستقل، تحلیل واریانس اندازه Tای،  نمونه تک Tو استنباطی( شامل آماری )آمار توصیفی  های از روش

 طرفه استفاده شده است. آزمون تحلیل واریانس یک

فشم، که در زبان عامیانه به اوشان فشم مشهور است، یکی از شهرهای استان تهران واقع در شهرستان شهر 

دقیقۀ عرض  55درجه و  35کیلومتری شمال شرقی شهر تهران در موقعیت جغرافیایی  25شمیرانات است که در فاصلۀ 

سبب برخورداری از آب و هوای مناسب، وجود  دقیقۀ طول جغرافیایی قرار دارد. این شهر به 31درجه و  51جغرافیایی و 

های گردشگری در منطقۀ شمیرانات همواره  گیری در مسیر بسیاری از جاذبه سبب قرار تر به ها و از همه مهم رودخانه و باغ

اساس آخرین سرشماری کشور در سال  کند. بر شماری را در فصول مختلف سال به سوی خود جذب می گردشگران بی

 نفر جمعیت دارد. 7994خانوار و  2509شهر  ، این1390
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 1. قلمرو و نماگرهای ارزیابی نقش گردشگری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان1جدول

 نماگر قلمرو
آلفای 
 کرونباخ

کیفیت محیط و 
 مسکن

های عمرانی، آلودگی صوتی،  آوری و دفن مواد زائد، تسریع پروژه بهبود کیفیت محیط شهر، جمع
ساز، استفاده از مصالح بادوام در  و روها، ترافیک در شهر، نظارت بر ساخت هوا، کیفیت پیادهآلودگی 
 ساز و ساخت

75/0 

سالمت و بهزیستی 
 فردی

دسترسی مناسب به خدمات بهداشتی درمانی، بهبود کیفیت محصوالت غذایی فروشندگان، 
 زندگیافزایش امکانات رفاهی در روستا، امید به آینده، رضایت از 

77/0 

همبستگی و 
 مشارکت

همبستگی شهروندان، پیوند و انسجام در شهر، تقویت نهادهای محلی، مشارکت در تهیۀ 
 های عمرانی شهر طرح

738/0 

های شغلی، تنوع اشتغال، امنیت شغلی، افزایش و امنیت درآمد، هزینۀ زندگی، قدرت  ایجاد فرصت اشتغال و درآمد
 رفتن توانایی تهیۀ مسکن، توزیع برابر ثروت و درآمد، توان مسافرتانداز مناسب،  خرید، پس

768/0 

دسترسی به خدمات آموزشی، افزایش سطح سواد و تحصیالت، بهبود کیفیت مدارس، بهبود  آموزش و فرهنگ
 خدمات کمی مورد نیاز در مدارس، افزایش سطح فرهنگ عمومی، آگاهی مردم

70/0 

های ارتباطی، دسترسی به وسایل نقلیۀ عمومی، دسترسی به خدمات مالی و اعتباری  بهبود راه ها کیفیت زیرساخت
)بانک و...(، دسترسی مناسب به مراکز خرید و فروش، دسترسی به امکانات و خدمات ارتباطی 
)پست مخابرات، اینترنت، و...(، دسترسی به کالنتری در مواقع اضطراری، کیفیت خدمات و 

 امکانات

71/0 

و اوقات تفریح 
 فراغت

افزایش امکانات و خدمات تفریحی، افزایش امکانات و خدمات ورزشی، افزایش امکانات و خدمات 
های گردشگری  فرهنگی هنری. وضعیت کمی و کیفی کتابخانه، دسترسی به روزنامه، بهبود جاذبه

 و مراکز گذران اوقات فراغت، توسعۀ پارک و فضای سبز

722/0 

 

 ها یافته

درصد(  2/39ها )                                               درصد م ردند که از لحاظ وضعیت تحصیالت بیشترین آن 9/89مجموع جامعۀ نمونۀ آماری ـ از 

درصد نمونۀ آماری در بخش خدمات فعالیت  8/45اند. همچنین، از لحاظ وضعیت شغلی  تحصیالت متوسطه داشته

بستگی شغلی به بخش ها وا درصد آن 7/36دهد  داشته و نیز بررسی وضعیت شغلی پاسخگویان نشان می

 گردشگری دارند.

شده از سه نماگر وابستگی اقتصادی خانوارهای محلی به  ـ به منظور بررسی جایگاه گردشگری در شهر مطالعه

های گردشگری، و نیز نماگر درک ساکنان به اهمیت گردشگری  گردشگری، وابستگی اقتصاد شهر به فعالیت

( باالتر از 41/11شده ) دهد میانگین مشاهده ای نشان می نمونه تک Tاساس روش  استفاده شده است. نتایج بر

های  درصد اطمینان رشد فعالیت 99توان اذعان داشت که در سطح  ( است بنابراین، می10میانگین مورد انتظار )

شده از نظر جامعۀ نمونۀ آماری مورد تأیید است  گردشگری و اهمیت آن در اقتصاد و معیشت شهر مطالعه

مستقل بیانگر آن است که تفاوت معناداری بین دیدگاه پاسخگویانی که  T(. همچنین، نتایج آزمون 2ول)جد

( با سایر افراد وجود ندارد که این نشان از توافق جمعی در P Value>0.05وابستگی شغلی به گردشگری دارند )

 تأیید نقش و اهمیت کلیدی گردشگری در محدودۀ مطالعاتی است.

 
 میت گردشگری در اقتصاد و معیشت شهر اوشان فشم. اه2جدول

 ارزش پی مقدارتی حد متوسط تعداد میانگین 
 001/0 472/8 10 286 41/11 اهمیت گردشگری

 

                                                                                                                                                                          
 اند. در پرسشنامه، نماگرها در قالب گویه، در طیف لیکرت سازماندهی شده .1



 41 ...دیشهروندان با تأک یزندگ تیفیبر ک ینقش گردشگر لیتحل

ای  نمونه تک Tـ تحلیل نقش گردشگری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان در هفت قلمرو عمده با استفاده از آزمون 

دهد که در همۀ قلمروهای  آورده شده است، نشان می 3 طور که در جدول شده که نتایج حاصل همان انجام

شده باالتر از میانگین مورد انتظار است. بنابراین، توسعۀ گردشگری در هر هفت قلمرو  شده میانگین مشاهده مطالعه

، که Tبه مقدار  شده در این تحقیق بهبود را به همراه داشته است. در همین زمینه، با توجه کیفیت زندگی مطالعه

شود که بیشترین نقش مربوط به قلمروهای تفریح اوقات  دهد، مالحظه می انحراف از حد متوسط را نشان می

 Pمجموع، با توجه به مقدار ) ( است. در92/15برابر  Tها )مقدار  ( و کیفیت زیرساخت22/17برابر  Tفراغت )مقدار 

value <05/0شده و مقدار آمارۀ  ( محاسبهT  نیز حد متوسط )که باالتر از میانگین مورد انتظار است( مالحظه و

درصد، توانسته نقش مؤثری بر بهبود کیفیت  99ده با اطمینان برابر ش شود که توسعۀ گردشگری در شهر مطالعه می

 زندگی شهروندان ایفا کند.
 

 ای نمونه تک Tساس آزمون ا . تحلیل نقش گردشگری بر بهبود قلمروهای کیفیت زندگی در شهر فشم بر3جدول

 ارزش پی Tمقدار  اختالف میانگین حد متوسط تعداد میانگین قلمرو

 001/0 75/10 95/3 27 285 95/30 کیفیت محیط و مسکن
 001/0 23/11 91/2 15 285 91/17 سالمت و بهزیستی فردی
 001/0 19/14 11/3 5/12 285 61/15 همبستگی و مشارکت

 001/0 92/8 98/3 30 285 98/33 اشتغال و درآمد
 001/0 08/10 71/2 18 285 71/20 آموزش و فرهنگ
 001/0 92/15 37/5 21 285 37/26 ها کیفیت زیرساخت

 001/0 22/17 21/5 21 285 21/26 تفریح و اوقات فراغت
 001/0 11/17 72/27 144 285 72/171 کل

 

های مکرر بررسی شد. نتایج  شده با آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه ـ تفاوت معناداری بین هفت قلمروی مطالعه

در هر دو آزمون اثر پیالی و الندای ویلکز کمتر از  P valueدهد مقادیر  حاصل از این آزمون آماری نشان می

اداری در هر ها، با توجه به سطح معن های اثرات درون و بین آزمودنی است. همچنین، با توجه به نتایج آزمون 05/0

یک  شده برای هر توان گفت تفاوت معناداری بین نمرات کسب محاسبه شده است، می 05/0دو آزمون، که کمتر از 

 (.4از قلمروها وجود دارد )جدول
 

 . نتایج آزمون تحلیل واریانس در تبیین تفاوت قلمروهای کیفیت زندگی4جدول

 F ارزش آزمون اثر 
درجۀ آزادای 

 فرضیه
Sig 

Partial 
Eta 

Squared 

 متغیره آزمون چند
 6/000 0/000 0/962 (a)1189/685 0/962 آزمون اثر پیالی

 6/000 0/000 0/962 (a)1189/685 0/038 آزمون الندای ویلکز

 آزمون
مجموع  ivنوع 

 مجذورات
میانگین 
 F Sig مجذورات

Partial 
Eta 

Squared 

آزمون اثرات 
 آزمودنی درون

 0/733 0/000 782/742 13102/264 78613/583 شده کرویت پذیرفته

 0/733 0/000 782/742 78613/583 78613/583 کمترین دامنه

آزمون اثرات 
 آزمودنی بین

Intercept 1204838/54 1204838/546 11235/741 0/000 0/975 

    107/233 30561/311 مقداره خطا
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متغیر شامل جنس،  4گردشگری بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان با انتخاب ـ به منظور تعیین متغیرهای مؤثر بر نقش 

سطح تحصیالت، وضعیت شغلی، و نیز وابستگی شغلی به بخش گردشگری به تحلیل این موضوع اقدام شد. نتایج 

در ارتباط مستقل( تفاوت معناداری بین دیدگاه زنان و مردان  Tاساس متغیر جنس )روش آماری  دهد بر تحلیلی نشان می

اساس روش تحلیل  با نقش گردشگری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان وجود ندارد. دربارۀ متغیر وضعیت تحصیالت بر

که پاسخگویان با  طوری شود تفاوت معناداری بین دیدگاه پاسخگویان وجود دارد، به طرفه مشاهده می واریانس یک

نسبت به افراد دارای تحصیالت دیپلم و فوق دیپلم با میانگین  1/179تحصیالت لیسانس و باالتر با میانگین برابر 

تر دانسته،  رنگ ، نقش گردشگری را در بهبود کیفیت زندگی پر 4/156تر از دیپلم با میانگین برابر  و افراد پایین 7/170

ی، نشان از ها از نقش گردشگری در بهبود کیفیت زندگ همچنین تحلیل نقش وضعیت شغلی شهروندان در درک آن

، میانگین نگرش 61/181شدۀ نگرش شاغالن بخش خدمات برابر  که میانگین محاسبه طوری وجود تفاوت معنادار دارد، به

 محاسبه شده است. دربارۀ 04/152، و میانگین دیدگاه شاغالن بخش کشاورزی برابر 11/173شاغالن بخش اداری 

 دو بین دهد می مستقل نشان  Tشده با استفاده از روش آماری انجام های تحلیل گردشگری، به فرد شغلی وابستگی متغیر

ندارند تفاوت معناداری  گردشگری وابستگی شغلی به که کسانی و است وابسته گردشگری شغلشان به که افرادی از قشر

امتیاز  میانگین با وابسته غیر شاغالن به نسبت 45/182 میانگین با گردشگری، به وابسته که شاغالن طوری وجود دارد؛ به

مندی از  اساس متغیر رضایت اند. همچنین، بر تر دانسته رنگ شهروندان پر زندگی کیفیت را در گردشگری نقش 49/165

مندی باال از درآمد خود به نقش مؤثرتر  که افراد با رضایت طوری معنادار است؛ به 05/0میزان درآمد، تفاوت در سطح 

 (.5اند )جدول گی عقیده داشتهگردشگری بر بهبود کیفیت زند

یک از قلمروهای کیفیت زندگی )متغیر مستقل( بر دیدگاه  ـ در راستای پاسخگویی به سؤال سوم تحقیق، که کدام

شده بیشترین تأثیر را دارند،  شهروندان )متغیر وابسته( در ارزیابی اهمیت و جایگاه نقش گردشگری در شهر مطالعه

گانه پژوهش اقدام شد. در  یک از قلمروهای هفت چندگانه به بررسی و تعیین سهم هر با استفاده از روش رگرسیون

بیشترین تأثیر را در  906/0این خصوص، نتایج نشان داد که قلمرو تفریح و اوقات فراغت با مقدار ضریب بتا برابر 

 (.6بین دیگر قلمروها داشته است )جدول
 

 شهروندان از نقش توسعۀ گردشگری بر بهبود کیفیت زندگی. متغیرهای مؤثر بر درک 5جدول

 نتیجه نوع آزمون متغیر احتمالی مؤثر

 P value > 0/05 مستقل T جنس

 عدم وجود تفاوت معنادار بین نگرش زنان و مردان
 0H تائید

تحلیل واریانس  نوع شغل
 طرفه یک

P value <0/05 

 وجود تفاوت معنادار
 (001/0)معناداری برابر 

 1H تائید

تحلیل واریانس  تحصیالت
 طرفه یک

P value <0/05 

 وجود تفاوت معنادار
 (001/0)معناداری برابر 

 1H تائید
وابستگی و عدم وابستگی شغلی به 

 بخش گردشگری
T مستقل P value <0/05 

وجود تفاوت معنادار بین نگرش افراد وابسته به بخش گردشگری 
 (49/165)میانگین برابر وابسته  ( و غیر45/182)میانگین 

 1H تأیید
تحلیل واریانس  رضایتمندی از درآمد

 طرفه یک
P value <0/05 

 وجود تفاوت معنادار
 (002/0)معناداری برابر 

 1H تأیید
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 اساس روش رگرسیون چندگانه شده در ارزیابی ساکنان از اهمیت و جایگاه گردشگری بر . تأثیر قلمروهای مطالعه6جدول

R قلمرو
 سطح معناداری مقدار بتا 2

 000/0 664/0 441/0 کیفیت محیط و مسکن
 000/0 588/0 345/0 سالمت و بهزیستی فردی
 000/0 393/0 154/0 همبستگی و مشارکت

 000/0 571/0 327/0 اشتغال و درآمد
 000/0 648/0 420/0 آموزش و فرهنگ
 180/0 079/0 006/0 ها کیفیت زیرساخت
 000/0 906/0 821/0 فراغتتفریح و اوقات 

 

 گیری نتیجه

ریزان  ای یافته و همواره مورد توجه برنامه امروزه کیفیت زندگی در ادبیات توسعۀ پایدار و مباحث اقتصاد نوین جایگاه ویژه

ارتقا ریزی و توسعۀ شهری است که  ترین موضوعات مطالعاتی در برنامه امر توسعه قرار دارد. کیفیت زندگی شهری از مهم

وجو کرد. در همین زمینه، از  هایی درونی و برونی شهرها جست ها، و فعالیت ها، سیاست ریزی باید در برنامه و تنزل آن را 

 توان به توسعۀ گردشگری اشاره کرد. گذار است، می هایی که در کیفیت زندگی شهرها تأثیر جمله فعالیت

متفاوتی را به همراه دارد، از جملۀ این آثار نقشی است که در کیفیت توسعۀ گردشگری شهری اثرها و پیامدهای مختلف و 

های ذهنی به  کند. بر همین اساس، در این پژوهش با انتخاب هفت قلمرو عمده و با تأکید بر شاخص زندگی شهروندان ایفا می

شان داد که در هر هفت بررسی و تبیین نقش گردشگری در کیفیت زندگی شهروندان شهر فشم اقدام شد. نتایج پژوهش ن

شده، توسعۀ گردشگری توانسته نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند. در بین قلمروها، نقش  قلمرو مطالعه

تر بوده است. در همین زمینه، نتایج  رنگ ها پر گردشگری در بهبود قلمروهای تفریح و اوقات فراغت و نیز کیفیت زیرساخت

گیری مکرر حاکی از آن بود که تفاوت معناداری بین قلمروهای کیفیت زندگی در این پژوهش وجود دارد.  ازهروش واریانس اند

در ارتباط با متغیرهای مؤثر بر دیدگاه ساکنان محلی در ارزیابی نقش گردشگری در بهبود کیفیت زندگی، نتایج نشان داد که 

مندی از میزان درآمد بر دیدگاه  بخش گردشگری و نیز مؤلفۀ رضایتهای سطح تحصیالت، نوع شغل، وابستگی شغلی به  مؤلفه

توان به این نکته اشاره کرد که گردشگری نقش و جایگاه مهمی در  های پژوهش می پاسخگویان نقش دارد. از دیگر یافته

افراد تفاوت معناداری اقتصاد و معیشت شهر داشته و بین دیدگاه افرادی که وابستگی شغلی به بخش گردشگری دارند با سایر 

شده،  ها نشان داد که در بین قلمروهای مطالعه وجود نداشته و در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد. در همین زمینه، تحلیل

قلمرو تفریح و اوقات فراغت بیشترین تأثیر را در درک پاسخگویان در رابطه با اهمیت و نقش گردشگری در اقتصاد و معیشت 

 شهر داشته است.

تواند در بهبود ابعاد مختلف کیفیت زندگی  طور که در مباحث مبانی نظری اشاره شد، توسعۀ گردشگری می همان

ساکنان محلی نقش ایفا کند. در این پژوهش هم نتایج بیانگر نقش گردشگری بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان بود که 

 ؛ کروت1389؛ قدمی و دیگران 1392اکبریان رونیزی و دیگران ؛ 1391های رضوانی و دیگران  آمده با یافته دست نتایج به

همسویی دارد. در مجموع با توجه به نتایج این پژوهش مبنی بر اینکه  1986؛ لیو و وار 2002هوالند به نقل از کیم  و

یات جهانی توسعۀ گردشگری شهری توانسته نقش مؤثری بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته و اینکه امروزه در ادب

های  تواند ابعاد و ساختار مختلف عرصه توسعه این موضوع پذیرفته شده که گردشگری با آثاری که به همراه دارد می

های ساختار راهبردی،  ریزی شود با مکانیسم کارآمد مدیریت اثرها و برنامه زندگی شهروندان را دگرگون کند، پیشنهاد می

های مهم توسعۀ  عنوان یکی از مؤلفه به تبع ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به در راستای توسعۀ پایدار گردشگری و

 پایدار شهری اقدام شود.
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