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 چکیده

شده است، مدیران و مسئوالن شهری های پردرآمد و مهم گردشگری تبدیلگردشگری شهری به یکی از شاخه

ی شهر به رفهای موجود شهرشان و همینین معهای جدید و تقویت و ارتقا جاذبهاند با ایجاد جاذبههمواره در تالش

دشگری، در هر سطحی، جهانیان، از یکدیگر سبقت بگیرند و بر تعداد گردشگران ورودی بیفزایند هدف از توسعه گر

باشد. به همین دلیل، اکثر کشورهای جهان به اهمیت گردشگری در توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی مقصد می

عنوان منبعی برای ی بهدرواقع صنعت گردشگر .اندنمودهاقتصاد جهانی ازنظر نقش آن در درآمد و اشتغال توجه 

شود. از سوی دیگر، توسعه گردشگری عالوه بر تأثیرات اقتصادی کالن بر شرایط توسعه اقتصادی محسوب می

راك از توسعه محیطی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان اثرگذار خواهد بود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر اد

توصیفی از نوع پیمایشی و روش  وهشپژباشد. این مطالعه یک ی شهروندان شهر مشهد میگردشگری بر شادمان

های گردشگری باشد، جامعه تحقیق شامل شهروندان شهر مشهد در اطراف مکانگیری غیر تصادفی مینمونه

فر تعیین و ن 384 باشند. با توجه به نامحدود بودن جامعه موردبررسی، حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان،می

 WARP PLSافزار ها از آزمون میانگین و معادالت ساختاری با استفاده از نرموتحلیل دادهبرای تجزیه

 شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که توسعه گردشگری شهری بر شادمانی ذهنی شهرونداناستفاده

های موجود در متغیر ادراك از توسعه گردشگری، تأثیرات هباشد. همینین از بین مؤلف( مؤثر میβ=58/0شهر مشهد )

این با توجه به عدم ( مؤثر هستند. بنابرβ=34/0اجتماعی و تأثیرات اقتصادی خرد بر شادمانی ذهنی شهروندان )

میانجی  توان متغیرهایرسد میتأثیرات محیطی، فرهنگی و اقتصادی کالن بر شادمانی ذهنی شهروندان به نظر می

 بین موردتوجه قرارداد.ون کیفیت زندگی را دراینهمی

 

 .، شهر مشهدگردشگری شهری، شادمانی ذهنی، توسعه گردشگری های کلیدی:واژه
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 مقدمه

ترین پیشرفت درزمینه شادی در کشورهای دهد، بزرگنشان می 1ساله مطالعه شده توسط موسسه لگاتومگزارش دوره پنج

سیا و آمریکای جنوبی اتف ست، درحالیشرق آ ست. ایران در این گزارش از اق افتاده ا ضعیت همینان ثابت ا که در اروپا و

ــور در رتبه  142مجموع  ــال 101کش را  2013تا  2009های قرار دارد. همینین این گزارش روند نزولی ایران در طول س

رسید )گزارش شاخص رفاه لگاتوم،  2013در سال  101به رتبه  2009در سال  93دهد. برای مثال، رتبه ایران از نشان می

ــهروندان را مورد تائید قرار داده2013 ــادمانی ش ــگری بر ش ــعه گردش ــیاری تأثیر توس  Ozturk et)اند (. مطالعات بس

al,2015:238; Rivera et al, 2015:223 .)شد سعه و ر سم صنعت تو  راهکارهای از یکی عنوانبه ایران در توری

 و ریزان برنامه موردتوجه ازپیشبیش درآمدی باید منابع ســازی متنوع و حصــولیمتک اقتصــاد از رهایی علمی

 با گردشگری، صنعت از حاصل مستقیم GDP آثار راستا همین در(. 35: 1389)امیری، گیرد قرار کشور گذارانسیاست

 ایآینده در نعتاین ص به شغل 15 هر از شغل یک تخصیص نمایانگر این صنعت، در از جهانی درصد 6 حدود احتساب

(. تحقیقات تجربی و 22: 1387)نوبخت و پیروز، خواهد شد ایجاد صنعت این در GDPاز  درصد 10 حدود و بوده نزدیک

 & McCabe) اندتئوریک جدید بر بررســـی تأثیر رفتارهای گردشـــگری بر زندگی و تجربیات ســـایرین متمرکز بوده

Johnson,2013:45.) شگری به امروزه صادی و تالشعصنعت گرد سعه اقت ریزی های برنامهنوان منبعی مهم برای تو

ستراتژیک هر کشوری در جهان محسوب می  از گیریبهره سده یکم، و بیست قرن (.Uysal et al,2015:25) شودا

صت شمند تجاری هایفر شگری ویژهبه خدماتی هایدر بخش ارز ست. گفته گرد صنعت گردش شود کهمی ا  مالی 

شگری ست آینده سال چند در و رفت فراتر خواهد صنعت بخش مالی گردش از سده این در نجها گرد  2 به کمد

سید خواهد دالر تریلیون ستیابی فرایند، این در .ر شورهایی د سیع هایجاذبه از که ک شگری برخوردار و ستند گرد  به ه

 برای که کرد خواهد جادای دالر میلیارد 20 حدود ســاالنه درآمدی صــنعت، این مالی گردش ارزش درصــد یک

صادهایی صاد اقت صادی را هایفعالیت تمامی تواندمی و است توجهقابل رقم این ایران، نظیر اقت دهد  قرار تأثیر تحت اقت

 (.25: 1387)نوبخت و پیروز،

است. ازلحا  گردشگری، هرسال شمار بسیاری  خراسان رضوی و مرکز استان ایران شهری در شمال شرقیکالن مشهد

نمایند. مشهد های تفریحی، تاریخی و مذهبی آن دیدن میرده و از مکاناز گردشگران از اقصا نقاط ایران به مشهد سفرک

 گردشگران ایمقایسه عنوان پایتخت مذهبی ایران از اهمیت به سزایی در حوزه جذب گردشگر برخوردار است. بررسیبه

 ایگونهبه است شهر و کشورها داخلی اقتصاد توسعه در صنعت این بیانگر اهمیت صنعت گردشگری در خارجی و داخلی

 را یک به ده نسبت خارجی، به گردشگران داخلی نسبت جهانی، گردشگری سازمان سوی از منتشره آمار بر اساس که

(. این امر نشان از اهمیت گردشگری شهری دارد. تحقیقات در حوزه گردشگری، 26: 1387دهد )نوبخت و پیروز،می نشان

 ســطوح رضــایت(؛ Ozturk & Qu,2008:235; Xiang et al,2012:734) بیشــتر متمرکز بر تجربه گردشــگرها

(Prebensen,2012:257؛) نیات رفتاری (Chen & Gursoy,2001:80; Gursoy et al,2014:825; li & 

cai,2012:478 گیریتصــمیم(؛ (Woodside & Martin,2012:859 )و تجربه (Ritche at al,2011:425 )

سعه گرد صادی تو ست. منافع اقت ست اما باید توجه بوده ا سیار زیاد مورد پرداخت قرارگرفته ا شته ب شگری در مطالعات گذ

لطفی گردد. این نتایج در ادبیات مورد کمهای غیراقتصــادی را نیز منجر میداشــت که توســعه گردشــگری منافع و هزینه

شگری بر روی ادقرارگرفته سعه گرد شتر بر نتایج تو سمت توجه بی شهروندان متمرکز بودهاند. تحقیقات جدید به  اند؛ راك 

باشند. به عبارتی، علیرغم منافع اقتصادی، محیطی و غیره میتنها اقتصادی بلکه فرهنگی، اجتماعی، زیستنتایجی که نه

                                                           
1 . Legatum Prosperity Index 
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صنعت گردشگری بر جامعه و ازجمله فرهنگ و محیط شهر پذیرنده گردشگری نیز اثراتی را خواهد داشت. از سوی دیگر 

تنها نتایج اقتصادی بلکه نتایج فرهنگی، محیطی و اجتماعی را نیز اند که توسعه گردشگری نهشان دادهتحقیقات گذشته ن

شته است از سوی  (.Deery et al ,2012:67; kim et al,2013:535; Ozturk et al,2015:237) در بردا

شگری ا شی از گرد شادمانی نا سطوح  شمار تحقیقات در حوزه  شته  سال گذ ست. ازاینفزایشدیگر در چند  رو، یافته ا

ید قرار داده ـــادمانی شـــهروندان را مورد تائ عات بســـیاری تأثیر توســـعه گردشـــگری بر ش ندمطال  Ozturk et) ا

al,2015:238; Rivera et al,2015:223.)  در ادامه به بررســی ادبیات تجربی مرتبط با تحقیق پرداخته خواهد

شن سط محقق  ست. ازجمله تحقیقات مرتبط خارجی میشد. در ایران تحقیق مرتبطی تو شده ا سایی ن توان به موارد ذیل ا

 اشاره کرد: 

مقایسه تطبیقی رابطه بین نوع گردشگری و شادی نمونه موردی مارمارای "( در تحقیقی با عنوان 2012) 1بایمونته و فالرا

ست  "ایتالیا شگری ممکن ا شکال جایگزین گرد ستند تا بفهمند که آیا ا برای هر دو جامعه میزبان و مهمان در تالش ه

ــد ــتنتایج به .مفید باش ــت، لیودس ــتر در این زمینه اس ( در تحقیقی با 2013) 2آمده در تالش برای تحریک تحقیقات بیش

سانه از طریق فرهنگ سنتی چین پرداخته و به بررسی رابطه گردشگری و شادی روان "شادی و گردشگری"عنوان  شنا

( تحقیقی 2015) 3ماراق و همکاران .مدت باشدست که شادی و گردشگری رابطه دارد هر چند کوتاهبه این نتیجه رسیده ا

را به انجام رســـاندند. هدف این مقاله  "بندیادراك شـــهروندان پیرامون توســـعه گردشـــگری: رویکرد طبقه"با عنوان 

شگری بوده اطبقه سعه گرد سبت به تو شهروندان با توجه به ادراك آنان ن شهر گوینوكبندی  و  4ست. جامعه تحقیق دو 

نفر از شــهروندان )هر شــهر  800گیری از ای برای نمونهگیری تصــادفی طبقهدر ترکیه بوده اســت. از روش نمونه 5کامیوا

شده است. طبقه ها استفادهوتحلیل دادهشده است. از تحلیل عاملی اکتشافی و کالسترینگ برای تجزیهنفر( استفاده 400

ادی بودند که اعتقاد داشتند که خدمات عمومی نتیجه بهتری در توسعه گردشگری دارد. طبقه دوم معتقد بودند که اول افر

ضعیت اجتماعی مرتبط با  سوم معتقد بودند که نگران و ست. طبقه  شگری در حال افزایش ا سعه گرد تأثیرات اجتماعی تو

( 2015و همکاران ) 6اوزتورك عالقه کمی داشــتند. توســعه گردشــگری بودند. طبقه چهارم نســبت به توســعه گردشــگری

تحقیقی با عنوان ارتباط میان ادراك شــهروندان محلی از گردشــگری و شــامانی شــأن را در کســاداســی ترکیه به انجام 

ساندند. داده سی ترکیه جمع 18ساکن محلی باالی  383ها از ر سادا سیون سال در ک شد. از تحلیل عاملی و رگر آوری 

شگری به وتحلیل دادهبرای تجزیهچندگانه  سبت به گرد شهروندان نگرش مطلوبی ن شان داد که  شد. نتایج ن ستفاده  ها ا

شهروندان به شادمانی  شان داد که  شتند. نتایج ن صادی، فرهنگی و محیطی آن دا سیله تأثیرات دلیل تأثیرات مثبت اقت و

تحقیقی با  2015و همکاران در ســال  7پذیرد. ریورامی محیطی و فرهنگی منفی و مثبت و تأثیرات اقتصــادی مثبت تأثیر

شهروندان»عنوان  شادمانی از دیدگاه  شگری و  سعه گرد سانید. آن« تو ها در این مطالعه ارتباط تجربی بین را به انجام ر

ین نقش ها همینانداز از مردم محلی در یک قسمت جزیره کوچک انجام دادند. آنتوسعه گردشگری و شادمانی را با چشم

سنجیدند. نتایج حاکی از  شادمانی  شگری و  سعه گرد میانجی متغیرهایی نظیر کیفیت زندگی و درآمد را در ارتباط میان تو

شادمانی به شگری و  سعه گرد ست که تو ساختاری اند اما این ارتباط کم میطور مثبت مرتبطآن ا شد. مدل معادالت  با
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( در پژوهشی با عنوان 2016) 1ایووز دی مثل مسائل اجتماعی بر شادمانی است.های غیراقتصادهنده تأثیر زیاد عاملنشان

به این نتیجه رســید که ورود گردشــگران کاهش  "المللی و رفاه ذهنی ســاکنان در اروپامیزبان مبارك: گردشــگران بین"

شتر مشهود  ساکن هستند بی ست و این رابطه در کشورهایی که در آن  شته ا ساکنین را دا شد، دلیل این امر میرضایت  با

باشــد، همینین مردم ســاکن روســتاها عالوه بر این ورود گردشــگران رابطه معکوس با باال بودن شــدت گردشــگری می

شادی( دارد. کوبانمؤلفه صر عاطفی ) سبت به عن ضایت از زندگی( ن آیا "ای با عنوان( در مقاله2018) 2های رفاه ذهنی )ر

شهرون شادی  شواهدی از ترکیهدان تأثیر میگردشگری واقعاً به  شان مییافته "گذارد؟  شان ن ساکنان مناطق های دهد که 

 ای مبتنی بر دریا رضایت کمتری نسبت به مناطق گردشگری مبتنی بر میراث فرهنگی دارند.گردشگری توده

ری بر شـادمانی رسـد بررسـی تأثیر توسـعه گردشـگدر ایران تحقیقی در این زمینه شـناسـایی نشـده اسـت و به نظر می

شد که لزوم پرداختن به آن احساس میشهروندان موضوعی جدید و حائز اهمیت در دنیا و در ایران می رو و گردد. ازاینبا

شادمانی ذه شگری بر  سعه گرد سی تأثیر ادراك از تو ضر برر شهر نظر به مباحث فوق، هدف از مطالعه حا شهروندان  نی 

ســاز مطالعات دشــگری در ایران افزوده و زمینهقیق بر دانش موجود در زمینه گرباشــد. امید اســت که این تحمشــهد می

 تر درزمینه توسعه گردشگری در ایران باشد.وسیع

 

 مبانی نظری

 شادمانی ذهنی

غم، خوش و خرم زیســتن و واژه شــادی به معنای شــادمانی شــاد در لغت به معنای خوشــنود، خوشــحال، خوشــوقت، بی

شحالی و خوش شادی ارزیابی فرد از جنبهدلی اخو شرایط، و میزانی که فرد ست )فرهنگ عمید(.  های کلی از زندگی و 

ـــان می ـــت را نش (، 2000) 3ازنظر وینهوون (.,2015:352Rivera et al)دهد خواهان زندگی خود به نحو کنونی اس

ست )طاهریان و همکاران، شان152: 1393شادمانی مقیاس ارزیابی افراد از کیفیت زندگی فردی ا شادمانی زیاد ن دهنده (. 

ضایت  ضایت از زندگی، ر شامل احساس فراگیر ر شادمانی  شناختی،  سط   ست. در  احساس و تفکر مثبت درباره زندگی ا

سند از  سات مثبت و خر شادمانی زیاد دارای احسا سط  عاطفی، فرد بااحساس  ست. در  سایر موارد ا ویژه از کار، ازدواج و 

شادکامی وجود  (.Diener & Myers,1995 :11) سترویدادهای پیش رو ا سان دو نوع  شنا به عبارتی، از دیدگاه روان

طورکلی دارد: نوعی از آن از رهگذر شـرایط محسـوس زندگی همیون شـرایط زناشـویی، شـغل، تحصـیل، آسـایش و به

ــل می ــادمانی میامکانات مالی و رفاهی حاص ــل از حاالت درونی و  گویند و نوع دیگرگردد که به آن وجه عینی ش حاص

باشد که شود. شواهد موجود گویای آن میادراکات شخصی است که از آن به شادمانی ذهنی یا احساس شادمانی تعبیر می

ها و تواند آدمی را در برابر استرساحساس شادمانی مولد انرژی، شور، نشاط و حرکت و پویایی است و همیون سپری می

ــال از  (.165: 1385جســمی و روانی او را تضــمین کند )حقیقی و همکاران،مشــکالت محافظت و ســالمت   1960 س

سازمان یافت افزایش شادمانی به مربوط هایپژوهش سی به مختلفی هایو   هاپژوهش پرداختند؛ در این شادمانی برر

 کرد: مشخص توانمی را اساسی گیریجهت سه

 برخی ( در2است؛  بوده اصلی هدف شادمانی برای سنجش بزارهاییا تهیه و شادمانی میزان سنجش هاآن از برخی در

 هایشیوه گروهی ( در3و  است قرارگرفته مدنظر شادمانی بر مؤثر عوامل بررسی بوده، موردتوجه که بیشتر هاپژوهش

 د.باش(. که تحقیق حاضر از نوع تحقیقات دوم می52: 1381اند )میرشاه جعفری،شدهارزیابی شادمانی افزایش

                                                           
1 . Ivlevs 

2 . Coban 

3 . Veenhoven 
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سخ صی از پا شخ ضایت از زندگی تعریف کردهشادمانی ذهنی را ادراك و تجربه  اند به های مثبت یا منفی و ارزیابی از ر

صی از کیفیت زندگی تعریف شخ شادمانی ذهنی ارزیابی  شت فرد از عبارتی  شاره به بردا شادمانی ذهنی ا ست.  شده ا

سا (.Eurofound,2013:125) شده داردشادمانی تجربه شادمانی خوشحالیسیا ای است که شما ترین شاخص برای 

ساس می شحال بینند مثل لبخند زدن و غیره. در حالت دوم دیگران فکر میکنید نه آنیه دیگران میاح شما خو کنند که 

ستید و در حالت اول  ضات ذهنی مثبت یک زندگی خوب راش -ادمانی ذهنیش-ه  & Helliwell) دارید ما تمام مفرو

Wang,2012:235.)  

 

 توسعه گردشگری شهری

ترین و در حال رشدترین صنایع ای را تجربه کرده و به یکی از بزرگدر شش دهه گذشته، صنعت گردشگری رشد پیوسته

ست )در جهان تبدیل شهری از معمولOzturk et al,2015:233شده ا شگران  شگران(. گرد اند که ترین انواع گرد

شگاهمنظور گذراندن تعطیالت به شهر یا دهکدهخود گرد شگری را انتخاب های اطراف  شهرهای گرد شگری یا  های گرد

برند. در حال حاضر، گردشگری شهری های شهری لذت میها، و دیدنیکنند. این گردشگران از دیدن مناظر، تفرجگاهمی

اند با ایجاد ری همواره در تالششده است و مدیران و مسئوالن شههای پردرآمد و مهم گردشگری تبدیلبه یکی از شاخه

های موجود شهرشان و همینین معرفی شهر به جهانیان، از یکدیگر سبقت بگیرند های جدید و تقویت و ارتقا جاذبهجاذبه

سماعیل شگران ورودی بیفزایند )ا سرمایه27: 1393زاده و همکاران،و بر تعداد گرد شگری با  سوی دیگر، گرد گذاری (. از 

ستفاده از آنسرمایه بنا می قوی منابع و صیص منابع و ا ست تخ شگری شود و ممکن ا ها را تحت تأثیر قرار دهد. گرد

شکل شت، و، کیفیت کار(، و  سانی )آموزش، بهدا سرمایه ان ست بر  سرمایه اجتماعی از طریق ترتیبات ممکن ا دهی به 

عنوان تحت تأثیر قرار دهد. از این منظر، گردشـــگری بهبندی اجتماعی ها و منافع، و رتبهاجتماعی و تأثیر بر توزیع هزینه

یک مفهوم چند هدفی بر شــهروندان مؤثر اســت. توســعه صــنعت گردشــگری ممکن اســت اثرات مثبت و منفی بر روی 

حال، شهروندان داشته باشد، از قبیل ایجاد منافع اقتصادی، که درنتیجه بهبود کیفیت زندگی شهروندان را در بردارد. بااین

محیطی بر روی بخشی از شهروندان در توسعه گردشگری ممکن است اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اثرات زیست

ست این اثرات بی شد. اگرچه امید ا شته با شه بردا شند، اگرچه که همی شهروندان با شمار مثبت و در جهت بهبود زندگی 

ست. به شگری امکاناتعنوانچنین نی صنعت گرد سعه  صت مثال، تو شهروندان جدید و امکانات تفریحی و فر ها را برای 

دهد که شــهروندان معتقدند که توســعه گردشــگری موجب بهبود آورد. تحقیقات نشــان میبرای لذت بردن به ارمغان می

گردد اما موجب افزایش آلودگی نیز خواهد شد. بنابراین، توسعه گردشگری یک مفهوم چندوجهی وجهه شهر و جامعه می

. (Rivera et al,2015:222) گذاردمل شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی است و بر شهروندان تأثیر میشا

از سوی دیگر، ادراك شهروندان از توسعه گردشگری در شهر خود ممکن است تأثیری مثبت بر رضایت از زندگی و سط  

های مثبت بیان داشت که نگرش 1980در سال  1بولتر (.,2015:233Ozturk et alها داشته باشد )شادمانی عمومی آن

تواند در توسعه گردشگری موردتوجه قرار گیرد. به این صورت که با ادراك تأثیرات منفی از توسعه گردشگری و منفی می

شهروندان می سال نگرش  شافی به تأثی 2015تواند منفی گردد. اوزتورك و همکاران نیز در  راتی بعد از تحلیل عاملی اکت

شهری را مدنظر قرار داده شگری  سعه گرد ست یافتند. در این تحقیق ما تأثیرات مثبت تو سپس با مثبت و منفی د ایم و 

 ایم.استفاده از آزمون میانگین یک جامعه به تعیین وضعیت هر یک از این تأثیرات مثبت پرداخته

 

 تأثیر توسعه گردشگری بر شادمانی ذهنی

                                                           
1 . Butler 
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بر همه ابعاد شادمانی تأثیرگذار خواهد بود. برای مثال توسعه گردشگری منجر به افزایش درآمد  توسعه گردشگری احتماالً

ضاوت صت برای افراد برای ارتقای ق سات و ذهنو فر سا ضایت از زندگی، حاالت و اح شناختی از ر گردد. شان میهای 

سط  تحصیالت و سالمت را تغییر دهد تواند بر خالص مهاجرت جمعیت، دسترسی به انواع مختلف شغل و گردشگری می

(Rivera et al, 2015:223.) وجود این اند. بااینتعداد کمی از تحقیقات به بررسی تأثیر گردشگری بر شادمانی پرداخته

با توجه به آنیه عنوان شد  .(Nawijn & Mitas,2012اند )تحقیقات نیز نشان از تأثیر گردشگری بر شادمانی داشته

 یه ذیل را در نظر گرفت:توان فرضمی

 : ادراك از توسعه گردشگری شهری به شکل مثبت بر شادمانی ذهنی شهروندان مؤثر است.1فرضیه 

 : تأثیرات محیطی توسعه گردشگری شهری به شکل مثبت بر شادمانی ذهنی شهروندان مؤثر است.2فرضیه 

ضیه  شگری-: تأثیرات اجتماعی3فر سعه گرد صادی خرد( تو صادی )اقت شادمانی ذهنی  اقت شکل مثبت بر  شهری به 

 شهروندان مؤثر است.

 : تأثیرات فرهنگی توسعه گردشگری شهری به شکل مثبت بر شادمانی ذهنی شهروندان مؤثر است.4فرضیه 

 : تأثیرات اجتماعی توسعه گردشگری شهری به شکل مثبت بر شادمانی ذهنی شهروندان مؤثر است.5فرضیه 

 دی کالن توسعه گردشگری شهری به شکل مثبت بر شادمانی ذهنی شهروندان مؤثر است.: تأثیرات اقتصا6فرضیه 

در این پژوهش، با بررســی مبانی نظری متغیرهای موردنظر و بیان اســتدالل منطقی در خصــوص روابط میان متغیرهای 

خص است توسعه گردشگری گونه که مشها اشاره گردید، مدل زیر ارائه گردید. همانهای قبل به آنپژوهش که در بخش

اجتماعی و اثرات محیطی بر شادمانی -اقتصادی شامل تأثیرات اقتصاد کالن، تأثیرات اجتماعی، تأثیرات فرهنگی، تأثیرات

 شده است.، ارائه1در شکل شماره  پژوهشروانی مؤثرند. مدل مفهومی 

 

 
 پژوهشمدل مفهومی  -1شکل شماره 

 
 

 مطالعه محدوده مورد

شهد کالن شرقی شم شمال  ستان  ایرانهری در  سان رو مرکز ا شهر در زمان  ضویخرا ست. این  شاریانا پایتخت ، اف

ست. شهر مشهد دارای آب 328بود. مشهد با  ایران وهوای کیلومترمربع مساحت، دومین شهر پهناور ایران بعد از تهران ا

های سرد و مرطوب برخوردار های گرم و خشک و زمستانمایل به سرد و خشک است و از تابستانمتغیر، اما معتدل و مت

مشهد  .درجه زیر صفر است 23ها و کمینه آن در زمستاندرجه باالی صفر  43ها در تابستان درجه حرارتبیشینه  .است

آهن و سه پایانه است که ارتباط المللی، یک ایستگاه راهمنطقه شهرداری است این شهر دارای یک فرودگاه بین 13دارای 

شهرهای دیگر را ممکن می ستآن با  ضا ا شگری مذهبی با تمرکز بر حرم امام ر شهد متکی به گرد صاد م در  .سازد. اقت

شکی قابل سالمت کنار آن، وجود مراکز تجاری بزرگ و امکانات پز شگری  شگری تفریحی و گرد توجه، موجب رونق گرد
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چنین مشهد هم .انتخاب شد« پایتخت معنوی ایران»عنوان رسماً به 1388در این شهر نیز شده است. این شهر در سال 

 .شده است دهبرگزی 2017در سال « پایتخت فرهنگ اسالمی»عنوان به

  
 جغرافیایی شهر مشهد. موقعیت 2 شکل شماره

 روش پژوهش

ضر ازلحا  نحوه گردآوری داده شمار میتحقیق حا ست. جامعه آماری ها، تحقیقات میدانی به  شی ا رود و روش آن پیمای

. ازآنجاکه بیشترین باشند که در معرض توسعه گردشگری و آثار آن قرار دارندشهر مشهد میاین پژوهش شهروندان کالن

شد بنابراین نمونههای گردشگری میتأثیر را بر شهروندان حول مکان ستی با گیری مبتنی بر نقاط تاریخی و مذهبی )توری

شهد شاه و موزه وحش وکیلشامل حرم مطهر، باغ -شهر م سی، آرامگاه نادر سنگی، آرامگاه فردو آباد، پارك ملت، کوه 

سی و حنادری، موزه مردم ست. با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه تحقیق، تعداد شنا شهر بوده ا مام مهدی قلی بیک( 

شد 384نمونه با توجه به جدول مورگان،  شنامه می .تن تعیین  س سؤاالت ابزار گردآوری داده در این پژوهش، پر شد و  با

ــنامه ــش ــتخراجمربوط به هر متغیر از پرس ــتاندارد مرتبط اس ــدههای اس ــنجش متغیرهای اند. در اش ین پژوهش، جهت س

 .( استفاده گردیده است2های جدول )شماره موردبررسی از شاخص

 

 ها و متغیرهای مورداستفاده. نمای کلی شاخص1جدول شماره 

 منبع  کد گویه ها شاخص

ی
توسعه گردشگر

 

 
تأثیرات 

 اقتصادی کالن

  ME1 شود.گذاری بیشتری را برای اقتصاد جامعه موجب میگردشگری سرمایه
 

 

 

 

 
 

 

Rivera et al, 
2015 

Ap, 

&Crompton,19
98; 

Weaver,&Law

ton,2001 
 

 ME2 کنند.وکارها سود بیشتری را از طریق گردشگران کسب میکسب

های گردشگری، ایجاد انواع مختلف شغل برای شهروندان ترین جنبهیکی از مهم
 است.

ME3 

 
 

تأثیرات 
 اجتماعی

 SI1 توسعه گردشگری مختل شدن زندگی شهروندان است.یکی از نتایج 

 SI2 شود.وسیله حضور گردشگران مختل میزندگی خانوادگی شهروندان به

 SI3 پندارند.شهروندان، گردشگران خارجی را همیون یک مزاحم می

 SI4 گیرند.وسیله گردشگران مورد سوءاستفاده قرار میشهروندان، به

 
 تأثیرات
 فرهنگی

 CI1 گردشگری مشوق تولید و تهیه غذاهای محلی است.

گردشگری مشارکت شهروندان و لذت بردن از هنرهای بومی مانند موسیقی و ... 
 کند.را تشویق می

CI2 

 CI3 شود که شهروندان به فرهنگ بومی خود افتخار کنند.گردشگری موجب می

 CI4 دهد.رتقا میگردشگری اصالت بومی شهروندان را ا

 CI5 کند.گردشگری به حفظ میراث و هویت فرهنگی شهروندان کمک می

 SE1 گردشگری نوید آینده اقتصادی برای مشهد است.
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تأثیرات 
 اجتماعی

 اقتصادی – 
 )اقتصادی خرد( 

 SE2 آورد.های استخدامی ارزشمند را برای شهروندان به وجود میگردشگری فرصت

 SE3 گری حقیقتاً اقتصاد مشهد را بهبود بخشیده است.گردش

وسیله خلق شغل و ایجاد درآمد، موجب افزایش نشاط اجتماعی گردشگری به
 شهروندان شده است.

SE4 

 
 تأثیرات محیطی

 EN1 توسعه گردشگری موجب بهبود وضع ظاهری مشهد شده است.

 EN2 گردشگری راضی هستند. ریزی و توسعه صنعتشهروندان از شیوه برنامه

 EN3 کند.زیست مشهد محافظت میتوسعه گردشگری از محیط

 
 
 

 مقیاس شادمانی ذهنی

 ,SHS1 Rivera et al من از امنیت شغلی باالیی برخوردار هستم.

2015 
; 

Lyubomirsky,

1998 

 SHS2 من از امکانات و تسهیالت خوبی برخوردار هستم.

 SHS3 پردازم.ت خود به تفری  و استراحت میمن در اوقات فراغ

 SHS4 کنم.من شرایط زندگی خود را با دیگران مقایسه نمی

 

شد که در به ضریب پایایی مرکب بهره گرفته  شنامه نیز از آزمون آلفای کرونبا  و  س سؤاالت پر منظور اطمینان از پایایی 

 شود، روشمی استفاده واگرا روایی سنجش برای که هاییروش زا اند. یکیشده، هر یک به تفکیک نشان داده2جدول 

 دیگر سازه با سازه های یکشاخص بین بستگیهم چه متقابل چنان عاملی بارهای درروش متقابل است. عاملی بارهای

می ؤالس زیر مدل واگرای روایی خود باشد، به مربوط سازه، با شاخص آن بستگیهم میزان از بیشتر خود سازه از غیر

 مربوط هایسازه با هاشاخص میان بستگیهم مقدار افزار،نرم خروجی اساس (. برHensler et al 2009:15) رود

 .است مدل واگرایی مناسب روایی گواه مطلب این که است، بیشتر هاسازه سایر و هاآن میان بستگیهم خود از به
 

 تحقیقگیری و ساختاری برازش مدل اندازه -2جدول شماره 

برازش مدل  گیریبرازش مدل اندازه متغیرها
 ساختاری

آلفای 
 کرونبا 

پایایی 
 مرکب

میانگین واریانس 
 شدهاستخراج

واریانس تبیین 
 شده

ی
توسعه گردشگر

 

 - 54/0 75/0 69/0 تأثیرات اقتصادی کالن

 - 57/0 82/0 73/0 تأثیرات اجتماعی

 - 74/0 89/0 81/0 تأثیرات فرهنگی

 - 83/0 92/0 87/0 رات اقتصادی اجتماعی )اقتصادی خرد(تأثی

 - 61/0 87/0 79/0 تأثیرات محیطی

 47/0 76/0 85/0 80/0 مقیاس شادمانی روانی/ ذهنی

 

ضیهبه ساختاری بهره گرفتهها، از روش مدلمنظور آزمون فر شرایط حاکم بر این سازی معادالت  سته به  ست. ب شده ا
ــازی مبپژوهش از مدل ــتفاده WARP PLS تنی برس ــت، چراکه این روش یا روش حداقل مربعات جزئی اس ــده اس ش

، برای بررسی مدل مفهومی باید وضعیت برازش دو مدل PLS افزاردر نرم حساسیتی نسبت به نرمال بودن نداشته است.
سی برازش مدل اندازهاندازه ساختاری را مدنظر قرارداد. جهت برر سته به گیری و  سی نوع مدل اندازهگیری، ب گیری )انعکا

های انعکاســی )مانند مدل جهت بررســی مدل های گوناگونی را باید موردتوجه قرارداد.دهنده( شــاخصدر برابر شــکل
شده گیری مطالعه حاضر(، باید به ضرایبی همیون آلفای کرونبا ، ضریب پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراجاندازه

ــورت ــت. درص ــتر از یتوجه داش ــریب پایایی مرکب باالتر از 0.7که میزان آلفای کرونبا  بیش ریانس و میانگین وا 8/0، ض
گیری از برازش مناسبی برخوردار است. جهت بررسی برازش مدل ساختاری باشد مدل اندازه 5/0شده نیز باالتر از استخراج

تر باشد، مدل ساختاری مطالعه بزرگ 3/0مقدار از عدد  اینکه نیز، باید به میزان واریانس تبیین شده توجه نمود. درصورتی
اختصار گیری و مدل ساختاری را بههای برازش مدل اندازهشاخص 2از برازش مطلوبی برخوردار خواهد بود. جدول شماره 

 دهد.نشان می
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 هابحث و یافته

ضعیت هر یک از  ستفادهدر این پژوهش، از آزمون میانگین یک جامعه برای تعیین و ست که نتایج آن در متغیرها ا شده ا

 شده است:شماره ارائه 3جدول 
 

 آزمون میانگین یک جامعه -3جدول شماره 

 وضعیت T میانگین انحراف معیار تعداد متغیر

توسعه 
 گردشگری

 مناسب 110/47 859/3 7832/0 385 تأثیرات اقتصادی کالن

 اسبمن 129/40 788/3 7724/0 385 تأثیرات اجتماعی

 مناسب 178/56 903/3 7476/0 385 تأثیرات فرهنگی

 مناسب 410/97 748/3 7671/0 385 اجتماعی-تأثیرات اقتصادی

 نامناسب 575/63 418/2 8407/0 385 تأثیرات محیطی

 نامناسب 678/75 776/2 8330/0 385 مقیاس شادمانی ذهنی

 

تأثیرات محیطی توســـعه  جزبه-متغیرهای تحقیق  همهد که دهنتایج حاصـــل از آزمون میانگین یک جامعه نشـــان می

 بوده و وضعیت خوبی دارند. 3باالی  -گردشگری و مقیاس شادمانی ذهنی 

صل از خروجی نرم ستفاده از نرم آزمودنافزار حا شماره  WARPPLS افزارمدل تحقیق با ا شکل  شده 3و  2در  ، آورده 

 است.

 
 

 مودن فرضیه اول برای آز پژوهشمدل  .2شکل شماره 
 

  
 هاهآزمودن سایر فرضی– پژوهشمدل  .3شکل شماره 
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های دوم، چهارم و ششم تحقیق دارد. رد فرضیه های یک، سه و پنج ونتایج حاصل از آزمودن مدل، نشان از تائید فرضیه

یزان تأثیر در دفعات درصــد بر شــادمانی ذهنی تأثیرگذار اســت؛ و این م 40به میزان  ها، توســعه گردشــگریطبق تحلیل

سط  اطمینانمختلف بازنمونه صد معنی 99 گیری در  ضیه پژوهش مبنی بر در ست. بنابراین، اولین فر تأثیر مثبت و »دار ا

گیرد. به این صــورت که با توســعه صــنعت مورد تائید قرار می «دار توســعه گردشــگری شــهری بر شــادمانی ذهنیمعنی

همینین فرضیه سوم  کند.درصد تغییر می 40به میزان  یک واحد، شادمانی ذهنیگردشگری شهری در مشهد به میزان 

شادمانی ذهنی شهروندان مورد  تحقیق مبنی بر تأثیرات اجتماعی اقتصادی )اقتصادی خرد( توسعه گردشگری شهری بر 

اجتماعی توسعه گردشگری  باشد. فرضیه پنجم تحقیق نیز مبنی بر تأثیردرصد می 34تائید قرارگرفته است و میزان تأثیر 

 درصد مورد تائید قرارگرفته است. 22درصد و با میزان تأثیر  99شهری بر شادمانی ذهنی شهروندان در سط  اطمینان 
 

 و ضریب مسیر هاهنتایج آزمون فرضی .4جدول شماره
شماره 
 فرضیه

 ضریب مسیر متغیر
(β) 

P نتیجه 

 وابسته مستقل

 تائید >p 01/0 40/0 شادمانی ذهنی شهروندان یادراك از توسعه گردشگر 1

 رد p=13/0 07/0 شادمانی ذهنی شهروندان ادراك از تأثیرات محیطی توسعه گردشگری 2

 تائید >p 01/0 34/0 شادمانی ذهنی شهروندان اجتماعی توسعه گردشگری -ادراك از تأثیرات اقتصادی 3

 رد p=05/0 09/0 مانی ذهنی شهروندانشاد ادراك از تأثیرات فرهنگی توسعه گردشگری 4

 تائید >p 01/0 22/0 شادمانی ذهنی شهروندان ادراك از تأثیرات اجتماعی توسعه گردشگری 5

 رد p=40/0 -02/0 شادمانی ذهنی شهروندان ادراك از تأثیرات اقتصادی کالن توسعه گردشگری 6

 

 گیرینتیجه

به این معنا که توسعه گردشگری منجر به شادمانی ذهنی شهروندان شهر  فرضیه اول پژوهش مورد تائید قرارگرفته است

آمده در تحقیق ریورا و دستوسیله نتایج بهگردد. این نتیجه بهارزیابی می (β=58/0خواهد شد. این اثر تقریباً قوی ) مشهد

ــت )( تائید می2015همکاران ) ــیه دوم پژوهش مورد تائید قرار نگرفته اس (، به این معنا که ادراك از p=13/0گردد. فرض

شهد شهر م شهروندان  شادمانی ذهنی  شگری بر  سعه گرد ست. با توجه به اینکه میانگین  تأثیرات محیطی تو مؤثر نبوده ا

باشد تأثیر محیطی توسعه گردشگری بر شادمانی تأثیرات مثبت محیطی توسعه گردشگری از نگاه شهروندان ضعیف می

ست ام به مسائل  رسد که حساسیت شهروندان شهر مشهددار نیست. به نظر میا این تأثیر معنیشهروندان مثبت شده ا

ست شادمانی ذهنی آناندازهمحیطی بهزی ست که  شگری را تحت تأثیر قرار دهد. به عبارتی، عدم ای نی سعه گرد ها از تو

دمانی ذهنی شهرودان مشهدی زیست به دلیل توسعه گردشگری منجر به کاهش یا افزایش شارضایت از وضعیت محیط

صادینمی شهروندان از تأثیرات اقت ست به این معنا که ادراك  ضر مورد تائید قرارگرفته ا سوم تحقیق حا ضیه  -گردد. فر

شادمانی ذهنی آن شگری منجر به  سعه گرد سط )ها میاجتماعی تو گردد. ( ارزیابی میβ=34/0گردد. میزان این تأثیر متو

( نیز در 2015( بوده است. اوزتورك و همکاران )2015آمده در تحقیق ریورا و همکاران )دستیجه بهاین نتیجه همسو با نت

تحقیق خود به این نتیجه رسیده بودند که تأثیرات اقتصادی مثبت تأثیر مثبت بر شادمانی کلی شهروندان دارد. تحقیقاتی 

شادمانی بوده صادی و  ضعیت اقت شتیبان این نتیجه میاکه در رابطه با ارتباط میان و شند. از آن جمله تحقیقند نیز پ  با

شد که( می1990آرجیل ) ست معتقد با شده  وجود مثبت ارتباط شادمانی و درآمد بین ا ضیه چهارم تحقیق تائید ن دارد. فر

مؤثر  ( به این معنا که تأثیرات فرهنگی توســعه گردشــگری بر شــادمانی ذهنی شــهروندان شــهر مشــهدp=05/0اســت )

شد. این نتیجه متفاوت از نتیجه بهینم ستبا شد. به نظر می( می2015آمده در تحقیق ریورا و همکاران )د سد که این با ر
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 گردد که این حساسیت در اینجا مورد تائید قرار نگرفته است.امر به حساسیت شهروندان به فرهنگ بومی در مشهد بر می

به این معنا که ادراك از تأثیرات اجتماعی توسعه گردشگری تأثیری مثبت  فرضیه پنجم تحقیق مورد تائید قرارگرفته است

آمده در تحقیق ریورا و همکاران دستدارد. این نتیجه مشابه نتیجه به و متوسط بر شادمانی ذهنی شهروندان شهر مشهد

ست )( می2015) شم تحقیق مورد تائید قرار نگرفته ا ش ضیه  شد. فر صادی (، به این معنا کp=40/0با ه تأثیرات کالن اقت

شهد شهر م شهروندان  شادمانی ذهنی  شگری تأثیری بر  سعه گرد شان تو ست که باوجود ایجاد ندارد. این ن دهنده آن ا

ای نیست که شادمانی ذهنی شهروندان را تحت تأثیر قرار اندازهدرآمدهای اقتصادی حاصل از توسعه گردشگری این امر به

 اند نیست. ازجمله، کالركاتی که بر تأثیر عوامل اقتصادی کالن بر شادمانی صحه گذاشتهدهد. این تحقیق ناقض تحقیق

 میزان ســرانه با ملی دهد که تولید ناخالصنشــان می که دارد وجود شــواهدی که اندکرده (، گزارش1994اســوالد ) و

ــادمانی ــتقیم رابطه جامعه افراد ش ــادمانی ملی درآمد افزایش و دارد مس داینر و همکاران  .دهدمی افزایش را مردم ش

شورهای مردم که اندکرده گزارش (، نیز چنین1999) شورهای مردم از ثروتمند ک سیار فقیر ک شادترند. به عبارتی در  ب

ست. صادی کالن در جامعه مدنظر بوده ا شگری و نه تأثیرات اقت سعه گرد صادی تو ضر، تأثیرات اقت با توجه به  مطالعه حا

ستنتایج به شهدآمد شهر م شهروندان  شادمانی ذهنی  ضعیت  شنهادهای ذیل برای بهبود و سعه  ده پی در ارتباط با تو

گردد. نتایج این تحقیق نشان از تأثیر توسعه گردشگری بر شادمانی ذهنی دارد به عبارتی توجه به گردشگری پیشنهاد می

شگری و به سعه گرد صوص جنبهعوامل موجود در تو صاخ شگری منجر به -دیهای اجتماعی و اقت سعه گرد اجتماعی تو

شهروندان می شتر  سم تعیینشادمانی ذهنی بی سعه توری صل از تو صادی و اجتماعی حا کننده گردد. به عبارتی عوامل اقت

ــادمانی ذهنی شــهروندان می تأمل در این باشــند که توجه به این عوامل دارای اهمیت اســت. ازجمله نتایج قابلمیزان ش

سم میتحقیق عدم تأثی سعه توری صل از تو شهروندان به تأثیرات رات محیطی و فرهنگی حا سیت  سا شد. به عبارتی ح با

باشد تأمل است. این تحقیق شامل پیشنهادهایی به پژوهشگران میای قابلمحیطی و فرهنگی پایین بوده است که نتیجه

بینی بوده است وسیله توسعه گردشگری قابل پیشدرصد تغییرات در شادمانی ذهنی به 42ازجمله اینکه با توجه به اینکه 

سد که متغیرهای دیگری نیز میبه نظر می شند. همینین با توجه به عدم تأثیرات محیطی، فرهنگی توانند تعیینر کننده با

ــهروندان به نظر می ــادمانی ذهنی ش ــادی کالن بر ش ــد میو اقتص توان متغیرهای میانجی همیون کیفیت زندگی را رس

شهدراین شهروندان به تأثیرات محیطی و بین موردتوجه قرارداد. همینین باید تحقیقاتی در مورد ری سیت  سا های عدم ح

 فرهنگی و اقتصادی کالن توسعه توریسم انجام گیرد.
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