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 چکیده

معادال   سازیمدل اساس بر تبریز شهر ساکنان زندگی کیفیت بر گردشگری نق  تشریح پووه ،این  هدف

 کیفیت و خاص ندگیزقلمرو  گردشگری، تأثیرا  بین مستقیم ارتباطا  دهندهنشان که بود (SEM) ساختاری

شده است. این کمک گرفته SPSS 22و  LESRELافزارهای برای این منظور از نرم باشد،می ساکنان زندگی
 هاداده آوری  جم در این تحقی. ی استلیو تحل یفیتوصپووه  روش  تحقی  بر مبنای نوع پووه ، کاربردی و

 یمحل موم مردمع ،این تحقی  یآمار جامعه. است گرفتهانجام یاپرسشنامه و مطالعا  کتابخانه  یتوز  یاز طر
ین حجم از روش تعی بیبه ترت ،گیرینمونهتعیین حجم نمونه و روش  یاست که برا زیشهر تبرسال  15باالی 
 و معنادار رابطه وجود از نشان تحقی ، هاییافته است. شدهساده استفاده یتصادف گیرینمونهکوکران و  نمونه
 یرا  اجتماعی، تأث29/0 ضریب با مادی رفاه قلمرو روی گردشگری اقتصادی تأثیرا  هایفرضیه تأیید

 با هیجانی اهرف قلمرو روی ، تأثیرا  فرهنگی گردشگری31/0 ضریب با محلی اجتماع قلمرو روی گردشگری

 اقتصادی شت. تأثیردا 46/0تأثیرا  محیطی گردشگری روی قلمرو رفاه سالمت و امنیت با ضریب  ،26/0 ضریب

 لی زندگیک کیفیت روی گردشگری تأثیر فرهنگی همچنین ، و01/0مثبت  زندگی کلی کیفیت روی گردشگری

أثیرا  قلمرو رفاه ، ت05/0مثبت  زندگی کلی کیفیت روی مادی قلمرو رفاه تأثیرا  ارزیابی شد. 30/0مثبت 
 19/0ندگی ز یکل کیفیت امنیت روی و سالمت رفاه قلمرو تأثیرا  و 49/0هیجانی روی کیفیت کلی زندگی 

 روی گردشگری تأثیرا  یممستق ضریب با تحقی  های اصلیفرضیه نظری ساختار کلی مدل برآورد شد. همچنین

 و گردشگری ا تأثیر بین مثبتی که رابطه داد نشان کلی یهایافتهبه دست آمد.  08/0 زندگی کلی کیفیت
 نگیفره اجتماعی، اقتصادی، آثار از کنانسا مثبت در  وقتی که معنی دارد. بدان زندگی وجود خاص قلمروهای

 و امنیت سالمت و هیجانی اهرف محلی، اجتماع مادی، رفاه از هاآن رضایت و یابدمی افزای  محیطی گردشگری و

 .دهدمی قرار تأثیر تحت را زندگی کلی کیفیت افزای  همین که یابدمی افزای  نیز
 

 ز.تبری شهر زندگی، از رضایت ،یگردشگر تأثیرا  اص،خ زندگی یقلمروها ،یگردشگر ی:کلید یهاواژه
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 مقدمه

هر یـک از  گیرد که متشکل از محیط طبیعی، فرهنگی و اجتماعی است.گردشگری در بستر محیط جغرافیایی صور  می

مـیپذیرد. گردشگری گردشگری تأثیرگذار است و از آن تأثیر می نوعی براین دو محیط متشکل از عواملی هستند که به

تواننـد اجتمـاعی، فرهنگـی، توجهی در منطقه گردشگر پذیر بر جای بگـذارد. ایـن اثـرا  مـیتواند اثرا  متفاو  و قابل

های گردشگری اثرا  ناشـی محیطی باشند. با توجه به پیچیدگی و همچنین گستردگی فعالیتاقتصادی، سیاسی و زیست

طور ها توجه شود، این اثرا  نوعـاً بـهید در مطالعه اثرا  گردشگری به آنبسیاری دارند که با وستهیپهماز آن نیز ابعاد به

توان صنعت توریسـم را یکـی از مـثثرترین می ،یابد. بنابراینمستقیم در شیوه و کیفیت زندگی جامعه میزبان انعکاس می

 نظـر در انسـانی تـاررف توصـیف عنوانبه اغلب گردشگری» عوامل بر کیفیت زندگی ساکنان مقاصد گردشگری دانست.

 ایـدئولوژی یـا نظریـا  عقایـد، از ایمجموعه گردشگری که کندمی عنوان 1986 سال در 1شود. زرکالوسکیمی گرفته

گردشگر  نق  در مردم رفتار به شوندمی عملی هاایدئولوژی و هانظریه عقاید این که زمانی است، و شدن گردشگر برای

 ایـن قویاحتمالآنگاه بـه است، موردپذیرش میزبان جامعه طرف از که کند احساس گردشگر که زمانی شوند.می تبدیل

 تـربی  که شودمی مشخص ادبیا  گردشگری در تأمل با اما کرد. خواهد توصیه نیز افراد دیگر به را گردشگری مقصد

 افتد.می اتفاا گردشگری آن در که توریستی مناط  ساکنان دائمی تا اندداشته تمرکز گردشگران بر گردشگری مطالعا 

 و شودمی متأثر گردشگری از جامعه در ساکنان زندگی شود،می انتخاب مقصد گردشگران عنوانبه جامعه یک که زمانی

 پایـداری گردشـگری و آمیزموفقیـت عملکرد ریزی،برنامه توسعه، برای گردشگری جامعه در ساکنان جانبههمه حمایت

 عمـده نگرانـی عنوانبـه بایسـتمی جامعـه در ساکنان زندگی کیفیت (. بنابراین،Jurowski,1994:1است ) ضروری

 در گردشـگری از پشـتیبانی در ساکنان شود، کیفیت زندگی کاه  به منجر گردشگری توسعه اگر باشد. جامعه رهبران

 و مسافرتی تفریحی، هایلیتفعا توسعه هنگام محلی و دولتی ریزانرو، برنامهازاین شد. خواهند مردد خود، زندگی محیط

 متعـالی نیازهـای تا کنند کمک ساکنان به و دهند قرار مدنظر را ساکنان نظرا  نقطه بایستگردشگری می هایبرنامه

عنوان یکـی از شـهرهای تبریـز بـه (.Kim,2002:66دهنـد ) ارتقا را خود هوش و دان  اجتماعی، عز  از قبیل خود

ترین بازار سرپوشیده جهان(، مسـجد کبـود، )بزرگ گردشگری فراوانی همچون، بازار تبریزهای قدیمی ایران دارای جاذبه

آذربایجـان و  مـوزهقاجار، مقبره الشـعرا،  موزهمیدان شهرداری،  موزهکاخمشروطه،  خانهارگ علی شاه، استخر ائل گولی، 

دسـتی و گردشـگری اسـتان آذربایجـان سازمان میراث فرهنگـی، صنای باشد )های گردشگری دیگر میبسیاری از جاذبه

، جمعیـت شهرسـتان تبریـز در حـدود 1390بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسـکن در سـال  (.1391شرقی،

 1545491نفر برآورد شده است. جمعیت شهری این شهرسـتان  1506188نفر و جمعیت مرکز این شهرستان  1695094

(. این 1392خانوار است )استانداری آذربایجان شرقی،  513283تعداد خانوار آن  نفر و 149603نفر و جمعیت روستایی آن 

 فضای الگوی است. بنابراین، خوبی برخوردار امکانا  از مدنیت در سابقه و پیشینه داشتن و استان مرکزیت علت به شهر

 بر اسـاس .دهدمی پوش  را شهر مرکزی بخ  بیشتر و قرارگرفته شهر تاریخی تأثیر فضای تحت شهر این توریستی

از  رسـیده، ثبت به کشور تاریخی و فرهنگی شهر ش  از یکی عنوانبه ایران و شهرسازی معماری شورای عالی مصوبه

 آن گسـترده و غنـی فرهنگـی بسـیار و تاریخی میراث که است کشور در مدنیت و شهرنشینی هایخاستگاه ترینکهن

نوشتار حاضر، نق  اثرا  گردشگری را بـر روی  .شهری دارد گردشگری ترشگس و فرهنگی غنای برای باالیی پتانسیل

های اثرا  گردشـگری و تـأثیر شاخص ارائهکیفیت زندگی ساکنان شهر تبریز مورد آزمون قرار داده است و سعی شده به 

کید زیـادی بـر رشـد تأ با 1960مطالعا  تأثیر گردشگری در دهه  ها را روی کیفیت زندگی ساکنان شهر تبریز بسنجد.آن

                                                           
1 . Przeclawski 
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 2، نرخ اشتغال و اثر بـه هـم فزاینـدگی" 1تولید ناخالص ملی"گیری عنوان شکلی از توسعه ملی، برحسب اندازهاقتصادی به

گذاری گردشگری در مسائل میالدی شاهد اثرا  سرمایه 1970(. دهه Krannich et al,1989:195-205ظهور کرد )

محیطی گردشـگری تنهـا نگرانـی محققـان اثـرا  زیسـت 1980در دهـه (. Bryden,1973فرهنگی و اجتماعی بـود )

شده قبلی بود که منجر ترکیبی از اثرا  تعیین 1990(. مطالعا  تأثیر گردشگری سال Butler,1980:5گردشگری بود )

اعی شـد به شکل اکوتوریسم، گردشگری فرهنگی، گردشگری اجتم« گردشگری پایدار»به « گردشگری انبوه»به تغییر از 

(Jurowski et al,1997:3-11.)   تحقیقا  اولیه در این زمینه در شناسـایی اثـرا  مختلـف ادراکـی توسـعه صـنعت

 ;Belisle & Hoy,1980:99; Liu et al,1987:193; Liu &Var,1986:193)گردشـگری متمرکـز شـدند 

Perdue et al,1987; Ross,1992:13; Sheldon & Var,1984:40.) متغیرها شناسایی شـدند،  اثرا  اصلی و

همچنـین ایـن تحقیقـا ،  شناسی توسعه یافت و مشکال  و تحقیقا  برحسـب لـزوم مشـخص شـد.ی روشکردهایرو

های زیر بررسی کردند: مشخصا  طورمعمول تفاو  در اثرا  ادراکی انواع مختلف از ساکنین محلی را بر اساس ویوگیبه

 & Belisle & Hoy,1980:99; Liu & Var,1986:193; Milman) اجتمـاعی و جمعیـت شـناختی

Pizam,1988:191; Pizam,1978:5 ؛ مکان سـکنه یـا فاصـله از منطقـه گردشـگری جامعـه)(Belisle & 

Hoy,1980:99; Sheldon & Var,1984:40و وابستگی اقتصادی به گردشگری، که هـم بـرای اشـتغال و  (؛

( و از مقایسـه Milman & Pizam,1988:191; Pizam,1978:5هـم بـرای تجـار  محلـی ارزیـابی کـرد )

 ;Thomason et al,1979:2; Lankford,1994:121منصبان عمومی و سایر سکنه )مثسسان محلی، صاحب

Murphy,1983:8در میـان  یابـد.طورکلی در  اثر گردشگری با وابستگی فرد به اقتصاد گردشگری افزای  می(. به

شده توسط محققـان از ارزیابی اثرا  گردشگری یکی از موضوعا  مهم حمایت مقیاس توسعهمطالعا  تأثیر گردشگری، 

های تأثیر گردشـگری را بـه ارمغـان آورد؛ (، ویوگی1978) 3(. پیزام,2000:5Chen-19حدود دو دهه پی  بوده است )

اثرا  گردشـگری های رفتاری ساکنان مختلف در رابطه با تقاضای در  های مختلف نگرشپووه  با استفاده از ویوگی

های ها را به حوزه(، در ادامه این ویوگیLiu & Var,1986:193; Liu et al,1987:193آغاز شد. چند محق  )

 .موردی تـأثیر گردشـگری را یافتنـد 27(، دو عامل از یک مقیاس 1994) 4ازآن، هواردتأثیر یکسان کمتر تقلیل دادند. پس

ان کوهستانی نسبت به گردشگری را موردبررسی قـرار دادنـد، چهـار عامـل (، که نگرش ساکن1994) 5مک کول و مارتین

روسـتا در جزایـر  14نفـر از  102(، کـه 1996) 6حـال، برنـزازجمله اثرا ، مناف ، تساوی و حدود را نمایان سـاختند، بااین

فرهنگی گردشگری با توجه ترین نگرانی پاسخگویان تأثیر اجتماعی و سلیمان را موردبررسی قرار داد متوجه شد که بزرگ

 را زندگی کیفیت بر گردشگری تأثیر کمی تحقیقا  های فرهنگی مختلف گردشگران بوده است.به اثر تظاهرا  و ارزش

 تـأثیرا  از هـاادرا  ویوه،بـه و گردشـگری بـه نسـبت سـاکنان بر نگـرش تحقیقا  بیشتر آن جایبه نموده، بررسی

 کـه: مطالعـا  است این در نگرش /تأثیر مطالعا  و زندگی کیفیت مطالعا  ینب تفاو  .است بوده متمرکز گردشگری

 گـذارد،می تأثیر محیط بر و جوام  بر گردشگری که شودمی در  چنین آن در که کندمی تأکید بر روشی نگرش /تأثیر

 متـأثر را خـانوادگی فـرد یـا رضـایت تـأثیرا  ایـن که است روشی با رابطه در نوعاً زندگی کیفیت مطالعا  کهدرحالی

 با رابطه در نگرش و تأثیر مطالعا (. Allen,1990:610 610) فردی رضایت و محله جامعه، رضایت شامل سازند.می

 زندگی از رضایت و جامعه هایویوگی بین شده رابطه فرض یک هستند. گردشگری توسعه از پشتیبانی و جامعه تغییرا 

                                                           
1 . Growth National Product 

2 . Multiplier effect 

3 . Pizam 

4 . Howard 

5 . McCool & Martin 

6 . Burns 
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 جامعـه روی بـر گردشـگری از شدهادرا  تأثیرا  با آیا که کندمی ز ساکنان سثالا عموماً نگرش، مطالعا  دارد. وجود

 هـا.آن فـردی زنـدگی رضـایت بـر عوامـل ایـن تـأثیر بـا رابطـه در خاصی سثال گونههیچ نه  بدون یا هستند مواف 

 ایجاد بناهای تاریخی از حفاظت برای هاییمحر  گردشگری باشند مخالف یا باشند مواف  خواه ساکنان دیگرعبار به

 فقـط موضـوع این گذاردمی ها تأثیرآن رضایت بر و است محکم حفاظت که نمایند احساس افراد کهدرصورتی کند،می

، به بررسـی اثـرا  گردشـگری بـر 2002کیم در سال  (. Anderek et al,1995:8)است  زندگی کیفیت موضوع یک

نیا(، پرداخت. نتایج پووه  نشان داد بین اثرا  گردشـگری و رضـایت از کیفیت زندگی ساکنان در اجتماع )منطقه ویرجی

گردشـگری منطقـه مختلـف اسـت.  توسـعه مرحلـهشده با توجه به قلمروهای مختلف از زندگی که از گردشگری حاصل

از رفـاه  که بین آثار اقتصادی گردشگری و رضایت از رفاه مادی و روابط بین آثار اجتماعی گردشگری و رضـایتطوریبه

ترین ارتبـاط وجـود گردشگری هستند بیشترین و قـوی توسعهبلوغ  مرحلهاجتماعی منطقه در بین ساکنان مناطقی که در 

محلی مقصد، موضوعی است که در برخی از تحقیقا  خارجی  جامعهمیان گردشگری و کیفیت زندگی  رابطهدارد. بررسی 

 ,Aref,2011:253; Gondos,2014:879; Yingzhi,2014:142; Kyungmi)  نیز موردتوجه قرارگرفته است

 شـود.بنـدی میفرهنگـی و محیطـی طبقه -اقتصـادی، اجتمـاعی جنبـه( و عموماً این رابطه در قالب سـه 2013:527

 اند.گرفته نشاء  غربی جوام  از عمدتاً زندگی کیفیت تجربی مطالعا  و هاطور که در باال به آن اشاره شد، تئوریهمان

 هایسـال در هستند. کمیاب توجهیقابل طوربه ایران در آن تب به و توسعهدرحال کشورهای در زندگی کیفیت عا مطال

تـوان بـه مطالعـا  و اسـت کـه از آن جملـه می منتشرشـده کشـور داخل علمی مجال  در زمینه این در مقاالتی اخیر

(؛ قـدمی و همکـاران 1387) همکـاران و (؛ غفاری1387) همکاران و (؛ گروسی1387) همکاران و رضوانی هایپووه 

با توجه به پیشینه تحقی  و مطالعا  صور  گرفته باید گفت   (، اشاره کرد.1391رضوانی و همکاران در سال ) ( و1389)

نشـده اسـت. لـذا در که در خصوص نق  گردشگری در کیفیت زندگی ساکنین شهر تبریز تاکنون هـیچ پووهشـی انجام

 ردشگری در کیفیت زندگی شهر تبریز پرداخته است.حاضر به بررسی نق  گ پووه ، مطالعهراستای هدف 

     

 
 1مدل مفهومی تحقیق .1شماره  شکل

                                                           
 از محلی )رضایتمندی ساکنان افراد(، اجتماع اشتغال و وضعیت درآمد زندگی، یهانهیهزمادی ) رفاه چهارگانه ابعاد در تواندمی خاص زندگی قلمروهای. 1

 وضعیت گردشگران، ازدحام تفریحی، یهاتیفعال هیجانی )اوقا  فراغت، محلی(، رفاه خدما  و ا امکان مردم، خا ، ،وهواآب لحاظ به محیطی شرایط

 محیط پاکیزگی و بهداشت عمومی، امنیت هوا، آشامیدنی، آب کیفیت سالمتی، رضایت از و رفاه آسای  )سطح و امنیت و محلی( فرهنگ مذهبی، یهامکان

 شود. مطرح و تصادفا ( جرائم میزان و
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 مبانی نظری

 دیگـر طریـ  از فرهنـگ پـذیری و شـدن حـل بـه گـرای  ها،سنت و محلی هایفرهنگ نیافته،توسعه کشورهای در

 & Weaver & Lawton,2001:349; Liu) دارنـد غربـی هـایفرهنگ خصـوصبه یافته،توسـعه هـایفرهنگ

Var,1986: 214تأثیرا  دارای را است گردشگری ممکن ساکنین که دارد اشاره گردشگری محیطی (. مطالعا  تأثیر 

 جادیاتری وسی  آگاهی که کندمی کمک که گردشگری دارند عقیده افراد از کنند. بعضی ارزیابی محیط بر منفی و مثبت

 افزای  و گردشگری اهداف برای طبیعی هایزیبایی از مندیبهره منظوربه محیط از حفاظت برای بیشتری الزام د وشو

 شود، عاریمی تلقی پا  صنعت عنوانبه گردشگری شود. در  جادیامیزبان  جامعه محیطی در تأسیسا  گذاریسرمایه

 محـیط یا شهر گردشگری سیمای که اندمواف  عبار  با این اقتصادی. ساکنین توسعه انواع دیگر با مرتبط مشکال  از

 دهندگانپاسـخ درصـد 91 کـه (، دریافـت1988) 1(. ریچـیPerdue et al,1987:420بخشد )می بهبود را آن اطراف

 ملی هایپار  کیفیت بر گردشگری که دارند باور درصد 93 و سازدمتأثر می را هاجاذبه کیفیت گردشگری که اندمواف 

رفتن  بین از طبیعی، مناب  تخریب محیطی، آلودگی باع  گردشگری که اعتقاددارند محققان دارد. باوجوداین، دیگر تأثیر

 (.Ahmet & Krahn,1992:152شود )می جانوری زندگی و گیاهان

 تـأثیر کـه باشـدمی جوام  گردشگری بر محیطی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، چهارگانه ابعاد در گردشگری تأثیرا  

درآمـدزایی  (،Ritchie,1988:200زایی )اشتغال بسترهای جادای قالب در گردشگری که به اثراتی 2گردشگری اقتصادی

 Peppelenbosch & Templemary,1989:201; Tosun,2002:233; Tyrrellگردشگران ) حضور نتیجه در

& Spaulding,1984:22،)   زنـدگ اسـتانداردهای در جادشـدهیاتغییرا( یAllen et al,1988:121) وضـعیت و 

 در را ازدحـام و ترافیـک تـراکم 3گردشـگری اجتماعی تأثیر .دارد اشاره (,1984Sheldon & Var) های زندگیهزینه

 گـدایی، مثـل اجتمـاعی هایبیماری در آورد. گردشگریبار می به اجتماعی مشکال  و داده ی افزای عموم هایمکان

 و هـافرهنگ زوال موجـب و داشـته نقـ  جامعه سـنتی بردن بین از و همچنین فحشا و خدرم مواد قاچاا قماربازی،

 ارتقـا نظیـر هـاییفرصت گردشگری (. باوجوداینAhmet & Krohn,1992:152)شود میزبان می جوام  هایسنت

 رویـدادهای و ماهادر سـین ازدحـام باعـ  اما کرده جادیاها جاده و هاپار  عمومی، رفاهی تسهیال  نظری تسهیالتی

 شود.می ورزشی

تخریـب  دلیـل بـه مکـرراً امـا دارد، نقـ  دسـتی و سنتی هنرهای حیا  تجدید در بااینکه  4گردشگری فرهنگی تأثیر 

 منـاف  دلیـل بـه کـه است. نواحی مقصـد قرارگرفته موردانتقاد رفتاری الگوهای و فرهنگی اجتماعی، سنتی ساختارهای

 قیمـت افـزای  دلیـل به مکانی جابجایی فحشا و جنایت، از باالیی سطوح شاهد کنند،می بالاستق توریسم از اقتصادی

 یـا دو که افتدمی اتفاا زمانی هستند. فرهنگ پذیری ویوه جوانانبه محلی مردم فرهنگی میراث دادن دست از و زمین

مـدل  (.Liu & Var,1986:193) ردگی صور  عقاید تبادل و داشته ارتباط با یکدیگر دوره ثابت یک در فرهنگ چند

 شده است. بر این اساس، مدلارائه تأثیرا  گردشگریاز  ساکنین برداشت نحوه و تأثیرا  تعیین این برای متعددی های

 :Ap,1992) اجتمـاعی نظریـه تبـادل و (1980)بـاتلر  گردشگری ناحیه حیا  چرخه (،1975)داکسی  رنج  شاخص

 کـه کندمی (، عنوان1980)باتلر  .اندبوده هانظریه و هامدل میزبان، پرکاربردترین - شگرگرد روابط تشریح ، برای(665

 و مراحـل بـین همبسـتگی یـک کنـد،می طی را سپس نزول و رکود تثبیت، توسعه، ارتباط، کاوش، مراحل گردشگری

 مشـخص ناحیـه بـه سـفر در کنجکـاوی بـا کـاوش، همان یا اولیه مرحله .دارد وجود گردشگری به شهروندان نگرش

                                                           
1 . Ritchie 

2 . Tourism Economic Impact 

3 . Tourism Social Impact 

4 . Tourism Cultural Impact 
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فیزیکی  توسعه با سوم شود. مرحلهمی معرفی است، ارائهقابل کنندگان مسافر  به که بعدی، خدماتی مرحله شود. درمی

 اقتصـادی، توسـعه، تـأثیرا  دوره طول در بنابراین شود،می تبدیل میزبان جامعه تأثیرا  با ربطذی تولیدا  در گسترده

 ترویجـی هـایتالش و تبلیغـا  از طریـ  عمومـاً مرحله شود. اینمی برجسته و مهم وژیکیاکول و فرهنگی اجتماعی،

 افـزای  میـزان تثبیـت مرحلـه شـود. درمی موجـود مشـخص منـاب  در تعـادل جـادیاو  گردشـگران جـذب منظوربه

 مرحلـه است. در ی بیشتردائم ساکنین از و بوده افزای  حال در گردشگران هنوز کل تعداد و یافته، رکود بازدیدکنندگان

 تکیـه کارمحافظـه گردشگران بازدید تکرار به و نیست، روز مد دیگر مقصد ناحیه و رسد،فرامی گردشگر اوج نقطه رکود

 رو،دهـد. ازایـنمی رخ توسعه مرحله طی در که شودمی تعیین منفی و مثبت تأثیرا  طری  از عمدتاً نهایی مرحله .دارد

 .باشـدمی شـدهمشخص تأثیرا  گردشـگری با آمدن کنار در میزبان جامعه توانایی به مشروط تاًعمد رکود نهایی مرحله

 در هاسیاسـت اگـر وجود،. باایندهدیم رخ ناحیه در گردشگر تعداد در افت همراه به رکود باشند، حلقابل مشکال  اگر

 شـودمی دفـ  رکـود مرحلـه د،اعمـال شـو گردشـگران تقاضـای و بـاارزش منـاب  بـین تعـادل یدارسـازیپا جهـت

(Butler,1980:5-7.) بـه مثبـت نگرش کامل طوربه ابتدا که ساکنینی منطقه، یک از بازدیدکنندگان تعداد افزای  با 

 باشـد دلیـل به این است ممکن مسئله کنند. اینمی احتیاط بازدیدکنندگان بلندمد  مناف  مورد در داشتند مهمانان خود

 گردشـگری از شده در  که مناف  خاطر به این یا است بوده غیرواقعی گردشگری از ناشی مناف  از اصلی انتظارا  که

 هایهزینـه امـا شود، حاصل است ممکن مناف  گردشگری از انتظارا  است. اگرچه مردم ازی کم تعداد مخصوص فقط

مـورد  در محلـی سـاکنین کـهتا این شود، شمرده کوچک یا شده،واق  پوشیچشم مورد است ممکن اجتماعی یا محیطی

 .نماید تردید هستند، پربرکت برای ناحیه بازدیدکنندگان کهاین

 و افـراد محلـی و گردشـگران بـین هـایتفاو  گردشگران، فیزیکی حضور که کندمی (، عنوان1975) داکسی مدل در

 شود. این اجتماعی تأثیرا  ندهجادکنیااولیه  فاکتورهای گیریشکل باع  است ممکن محلی مناب  بر مالکیت بیگانگان

 توسعه گردشگران و جوام  میزبان بین که است هانگرش مجموعه و پیچیده روابط از سودمند شدهساده مدل یک مدل

 گیـرد،می شـکل آن نتیجـه در کـه هاییو نگرش گردشگریتحمل و پذیرش برای میزبان جوام  معین توانایی یابدمی

 و تعداد شامل که شودمی تعیین فاکتورها از شماری وسیلهبه و متفاو  است دیگر جامعه هب ایجامعه از که است بدیهی

نظریه   (.Doxey,1975:195باشد )می میزبان و مهمانان بین فرهنگی فاصله اقامت، طول مد  بازدیدکنندگان، انواع

 تبـادل اسـت. نظریـه بناشـده گردشـگری زا ناشی مناف  و هاهزینه از ساکنین ارزیابی چگونگی پایه بر 1اجتماعی تبادل

 توسـعه نـواحی در جمعیـت میزبـان بـرای را هاییهزینـه همچنـین و منـاف  گردشگری که است کرده ثابت اجتماعی

 تشـوی  گردشـگری، توسعه تأثیر مورد را در بیشتری مطالعا  اجتماعی تبادل نظریه رو،کند. ازاینمی جادیاگردشگری 

 تبادل است. نظریه درآمده اساس عنوانبه گردشگری از تأثیر 2ساکنین ادرا  تحقی  روش رایب نظریه است. این نموده

کنـد می جـادیا گردشـگری از تـأثیرا  سـاکنین برداشت نحوه از در  یک توسعه برای مناسب چارچوب یک اجتماعی

(Ap,1990:610; Allen et al,1993:27 .)مراحـل در طـول دگیزن کیفیت که است این هاهینظر همه این اساس 

 از این بیشتر توسعه رسید،« قبولقابل تغییر سطح»یا  «برد ظرفیت»به  که زمانی اما بهبودیافته، گردشگری توسعه اولیه

 گردشـگران جذب برای معینی ظرفیت جوام  که کنندمی عنوان مطالعا  شود. اینمی منفی تغییرا  بروز باع  سطح،

 در آن رکـود و شـده اقتصـادی و اجتمـاعی منفـی تأثیرا  باع  است آستانه ممکن یا ظرفیت حد از بیشتر دارند. رشد

 تواندمی محیطی و اقتصادی اجتماعی، مناف  آنگاه شود، تعیین برد ظرفیت یابد. اگرمی گردشگری بازتاب گذاریسرمایه

 فاکتورهـای تأثیرا  بر زندگی کیفیت محققان (.Allen et al,1988:16برسد ) حداقل به منفی عواقب و بهینه شوند

                                                           
1 . Social Exchange 

2 . Residents Perception 
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 تفـریح، کار بهداشت، مثل ییقلمروهاکنند. تمرکز می هستند ایقلمروهای ویوه در زندگی باکیفیت ارتباط در که زیادی

 توصیف برای که کرد بازبینی را مختلف آیتم 173 مورد در گزارش و تحقی  32، (1997) کومینز. محلی جامعه و خانواده

 یکـی میان در تواندا مییآ کهبه این توجه با را واژه هر او بود. سپس قرارگرفته مورداستفاده زندگی از رضایت هایحوزه

 و گروهـی رفـاه صـمیمیت، وری،بهره مادی، سالمتی، رفاه کرد: بندیطبقه نه، یا بگیرد جای پیشنهادی قلمرو هفت از

 Cummins,1993) هسـتند زنـدگی کیفیـت جام  یاسمق اساس هاحوزه نوع این کهییازآنجااحساسی.  -عاطفی رفاه

در  را خـاص زندگی قلمروهای تحقی  این قلمرو، هفت هستند. از موسوم زندگی کیفیت جام  هایحوزه به هاآن(.313:

 را و امنیتـی سـالمتی رفـاه و عـاطفی رفـاه گروهـی، رفـاه مـادی، رفاه قلمروهای شامل گردشگری، تأثیرا  با رابطه

 .دهدمی قرار مورداستفاده

 بـه را افـراد اشـتغال و وضعیت درآمد زندگی، هایهزینه که دارد اشاره خاص زندگی از قلمرویی به مادی رفاه قلمرو -

 (.Cummins,1996:303کند ) فراهم زندگی کیفیت مناسب گیریشکل و گردشگری اقتصاد از تأثیر

 محیطی شرایط از رضایتمندی ساکنین به آن در که دارد اشاره خاص زندگی قلمرو از وضعیتی به محلی اجتماع قلمرو -

 .شـودمی پرداختـه محـل آن در زنـدگی همچنـین وضـعیت و محلی خدما  و امکانا  مردم، خا ، وهوا،آب لحاظ به

 از ساکنین در ادرا  مثبتی و عمده نق  محلی جامعه رضایت که دادند نشان تحقیقی (، در1997آلن ) و هارول نورمن،

 سـاکن نفر 360 شامل شمالی بود. نمونه کارولینای در روستایی جامعه محلی پنج شامل دارد. مطالعه شانزندگی کیفیت

 رضـایت بـر مثبتـی ریتـأثی عمـوم خدما  از که رضایت ساخت آشکار دادند. مطالعه پاسخ نامهپرس  طری  از که بود

 (.Norman et al,1997:65) دارد محلی جامعه

 هـایفعالیت اوقا  فراغـت، از ساکنین رضایت آن طی که دارد اشاره خاص زندگی از قلمروی به نیهیجا رفاه قلمرو -

 رضـایت و گردشگران یا محلی توسعه فرهنگ محلی، فرهنگ مذهبی، هایمکان وضعیت گردشگران، ازدحام تفریحی،

 .(Cummins,1997:328)شود می پرداخته معنوی فرهنگ وضعیت از

 آب کیفیـت سالمتی، رضایت از و رفاه سطح آن در که دارد اشاره خاص زندگی از قلمروی به ای آس و امنیت قلمرو -

 Raphael et) شـودمی پرداختـه و تصادفا  جرائم میزان و محیط پاکیزگی و بهداشت عمومی، امنیت هوا، آشامیدنی،

al,1996:65-88.) مختلـف  هـایگروه و افـراد برای گوناگونی معانی دارای که است ایگسترده مفهوم زندگی کیفیت

 برخی و جذابیت برای میزان ایسنجه عنوانبه دیگر برخی ناحیه، یک زیست پذیری قابلیت عنوانبه را آن است. برخی

 (.Epley et al,2008:88) اندکردهتفسیر  … و رضایتمندی شادکامی، اجتماعی، بهزیستی عمومی، رفاه عنوانبه

 

 روش پژوهش

مطالعـه آن مبتنـی بـر عملیـا  میـدانی  شالودهتحلیلی و  -زنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفیپووه  حاضر ا

دهـد. حاضر را جمعیت شهر تبریز تشـکیل می مطالعهآماری  جامعه)مشاهده مستقیم، تکمیل پرسشنامه( و اسنادی است. 

 شده است.بهره گرفته %5و احتمال خطای  %95گیری کوکران با سطح اطمینان آماری از روش نمونه نمونهبرای برآورد 

نفر به دسـت  384 گیری کوکرانگیری از روش نمونهآماری با بهره نمونهباشد که نفر می 1695094جمعیت شهر تبریز  

نفر پرسشگری شده است. واحد آماری ایـن پـووه  را سـاکنان شـهر  400منظور باال بردن سطح اطمینان از آمد که به

شهر تبریز  منطقهگیری تصادفی ساده در دسترس از ده صور  نمونهانتخاب افراد نمونه به وهیشدهند و ل میتبریز تشکی

 بکار نیز ،(Kim,2002:527) خارجی پووه  در یک که باشدمی استانداردی پرسشنامه آوری اطالعا جم  باشد. ابزارمی

ای استفاده نقطه 5شامل مواردی است از مقیاس لیکر   باشد. دو بخ  اولبخ  می 3رفته است این پرسشنامه شامل 

( کامالً مواف  و کامالً نامواف . بخـ  سـوم پرسشـنامه 2( رضایت زیاد تا عدم رضایت زیاد 1 ها شامل:کند. سرفصلمی
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 از ورروایی سنجی پرسشنامه مـذک برای وجود،شناسی و شهروندان جامعه است. بااینآوری اطالعا  جامعهمربوط به جم 

 شـده اسـت.آلفـای کرونبـاخ استفاده از محاسـبه آن پایـایی ارزشـیابی جهـت و دانشگاهی )روایی محتوا( مجرب استادان

 یرهـایمتغ یابیارز یبرا. صور  گرفت یاو کتابخانه یمطالعه اسناد  یاز طر یدانیها عالوه بر مشاهده مداده یآورجم 

 متغیرهای تحقی  همـراه بـا (،1شده )طراحی جدول درکرونباخ استفاده شد.  یآلفا بیاز ضر زیاال  نثس ییایاو پ  یتحق

 هـر بـا مرتبط هایگویه بودن روا لحاظ به را باالیی نسبتاً سطح شدهارزیابی پایایی سطح که است شده آورده پایایی مقدار

 .است تحقی  داشته متغیرهای از یک

 

 تحقیق یرهایمتغ به مربوط پایایی ضریب .1شمارهشماره  جدول

 حجم نمونه ضریب پایایی متغیرهای تحقی 

 

ون
 بر
ی
ها
یر
متغ

 زا

  793/0 تأثیرا  اقتصادی
 
 
 
400 
 

 659/0 تأثیرا  اجتماعی

 595/0 تأثیرا  فرهنگی

 821/0 تأثیرا  محیطی

 

ون
در
ی 
ها
یر
متغ

 زا

 873/0 قلمرو رفاه مادی

 838/0 قلمرو رفاه جامعه محلی

 878/0 نیقلمرو هیجا

 644/0 قلمرو سالمت و امنیت

 551/0 کیفیت کلی زندگی

 

 آماری آنالیز هایروش .شده استاستفاده مناسب آماری هایروش از متغیرها، سنج  سطوح با متناسب حاضر تحقی  در

 باشد:می عمده بخ  دو از متشکل تحقی  این در

 هافراوانی های پراکندگی،شاخص مرکز، به متمایل هایشاخص ارها،نمود و جداول شامل که توصیفی تحلیل روش الف( 

 گیرد؛می قرار مورداستفاده متغیره تک تحلیل در بیشتر که ...و

 یـک (SEM) ساختاری مدل و شدهمشاهده متغیرهای برای گیریاندازه هایمدل تحلیل که استنباطی تحلیل روش ب( 

 از ایمجموعـه دهـدمی امکـان پووهشـگر به ساختاری معادال  مدل یابی یرد.گمی انجام نهفته متغیرهای برای تکنیک

 از سـاختاری، یکـی معـادال  یـابی مدل (.11:1384)هومن، دهد قرار آزمون مورد زمانهم گونه به را رگرسیون معادال 

معلـولی  و علـت روابـط بررسـی برای نو هایروش از یکی و پیچیده هایداده ساختار وتحلیلتجزیه هایروش تریناصلی

 هـایداده از اسـتفاده بـا خـاص هایدر جامعـه را نظـری هایمـدل بـودن قبولقابـل توانمی روش این طری  از است.

 گیـریبهره با اطالعا  پردازش و هاداده وتحلیلتجزیه که، است ذکر به الزم  .آزمود آزمایشی و غیرآزمایشی همبستگی،

 گرفته است.انجام Lisrel و SPSS افزارهاینرم از

 

 مطالعه محدوده مورد

شـمال  یو در جلگـه رسـوب آذربایجان شـرقی استان یانیکیلومترمرب  در بخ  م 1781حدود  یبا وسعتتبریز شهرستان 

تـرین عنوان بزرگبـه زیـو ن شهرسـتانعنوان مرکز اسـتان و به زیهموار قرار دارد. شهر تبر بیبا ش هیاروم اچهیدر یشرق

و  38درجه طول شرقی و  25و  46 ́ ییایجغراف تیکیلومترمرب  در موقع 131حدود  یبا وسعت رانیا شمال غربشهر کالن

 شده است.نام واق  نیبه هم یادر جلگه ایمتر از سطح در 1340با ارتفاع متوسط حدود درجه عرض شمالی  2
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 شهر تبریز گانهموقعیت جغرافیایی مناطق ده. 2شکل شماره 

 
 

 هایافتهبحث و 

تشـکیل  زنـان را درصـد آنـان 5/31و  مـردان را پاسـخگویان درصـد 5/68جنسیت  اساس بر موردبررسی نمونه کل از

 62شـهر تبریـز  موردمطالعهشهروندان  باشد. ازمی آماری جامعه در نیز و نمونه در مرد غالب تسلط نشانگر که دهندمی

 .هستند متأهل درصد 5/84 و مجرد پاسخگویان درصد 5/15دیگر بار عباشند. بهمتأهل می نفر 338 و مجرد آنان نفر

 با رابطه در حاصله نتایج. دارد اختصاص ساله 34-30 سنی گروه به پاسخگویان درصد آمده بیشتریندستطب  نتایج به 

 تحقیـ  یـنا پاسـخگویان تعـداد کـل از که مطلب است این نمایانگر پاسخگو، عنوانبه شهر تبریز مردم سنی وضعیت

 سـن سـال 64 سـنی ازنظـر افراد این ترینبزرگ یا ترینمسن سال و 15 سنی لحاظ به فرد ترینکوچک یا ترینجوان

 دارای افـراد و لیسـانس هسـتند تـا دیـپلم تحصیلی مدر  دارای پاسخگویان از درصد 75همچنین حدود  .است داشته

 400 کـل از کـه، اسـت این مبین آمدهدستبه نتایج .خوردارندبر کمتری نمونه از باالتر و لیسانسفوا تحصیلی مدر 

 بـا مـرتبط تـا حـدودی درصـد 32 و مـرتبط خیلـی درصد 27 گردشگری، با مرتبط شغلشان درصد 22حدود  پاسخگو،

 .است گردشگری

 

 ساختاری معادالت سازیمدل

 واق  مفید لیزرل برای الگوسازی توانستندیم که متغیرهایی ترینعمده تحقی  یهانظریه بررسی از بعد مطالعه، این در 

 هیجـانی، محلـی، جامعـه مـادی، رفـاه عنوان قلمـرو تحت درونی نهفته متغیر 5 شامل نهفته متغیر 9 درمجموع شوند

 متغیر 5 این که شدهداده نمای  Yو  X5 ،X6، X7 ،X8عالئم  با ترتیب به که زندگی کلی کیفیت و امنیت و سالمت

 X1 ،X2، X3عالئم  با ترتیب به محیطی که و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، تأثیرا  بیرونی نهفته غیرمت 4 تأثیر تحت

 اجتمـاعی، اقتصـادی، تأثیرا  که است بوده این صور  به الگوسازی (. فرض3است )شکل  اند،شدهداده نمای  X4 و

 رفاه قلمرو و سپس داشته امنیت و سالمت ی،هیجان محلی، جامعه مادی، رفاه قلمرو بر مستقیم تأثیر محیطی و فرهنگی
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 (.2تأثیر مستقیم دارند )جدول  زندگی کلی کیفیت روی امنیت و سالمت هیجانی، محلی، جامعه مادی،
 

 شده بین متغیرهای نهفته در مدل ساختاریبینیروابط پیش .2جدول شماره 

روابط بین متغیرهای مدل 
 ساختاری

 متغیرهای نهفته درونی

 کیفیت زندگی قلمرو سالمت و امنیت قلمرو هیجانی قلمرو جامعه محلی رفاه مادی قلمرو

متغیرهــــای 
 نهفته بیرونی

 + + + + + تأثیرا  اقتصادی

 + + + + + تأثیرا  اجتماعی

 + + + + + تأثیرا  فرهنگی

 + + + + + تأثیرا  محیطی

 
الگوی اول لیزرل .3شکل شماره  

 

 الگوی اول لیزرل هنهفتمتغیرهای  .3جدول 

 عالئم عنوان نوع متغیر متغیر

  نهفته
 
 درونی

 
 

 X5 قلمرو رفاه مادی

 X6 قلمرو رفاه جامعه محلی

 X7 قلمرو هیجانی

 X8 قلمرو سالمت و امنیت

 Y کیفیت کلی زندگی

 
 بیرونی

 

 X1 تأثیرا  اقتصادی

 X2 تأثیرا  اجتماعی

 X3 تأثیرا  فرهنگی

را  محیطیتأثی  X4 
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 مدل استانداردشده لیرزل .4شکل شماره
 

 مـدل مانـدهیباق بـه تقریـب کـه ایخط دوم توان میانگین ریشه آماره دهد که مقدارلیزرل نشان می استانداردشدهمدل 

ا ب برابر لیزرل اول الگوی برای آماره این نتایج به توجه با که است نوسان در یک و صفر بین است، RMSEA معروف

 نیکـویی آزمون است. همچنین لیزرل مدل باالی و خوب یاربس برازش نمایی که است آمدهدستبه 06/0تر از کم 03/0

 دارد. مدل باالی برازش نسبتاً از نشان شدهمشاهده یهاداده با شدهعنوان نظری ساختار برازش

شناسـایی شـده، قابلمحاسبه 2Xکمیـت  اساسـ بر که ایشدهمشاهده یهاداده بر اساس 1مدل برازش نیکویی شاخص 

 ایـن بـود، داشـت همـراه خواهـد بـه را مدل برازش خوب و بوده و مقادیری را که به عدد یک نزدیک باشد موردقبول

 صفر بین که (AGFI) شدهتعدیل برازش نیکویی شاخص. است یک متغیر و صفر بین هاشاخص سایر مثل نیز شاخص

 شـاخص زانیـم AGFI شـاخص درواقـ  گیـرد،می قرار مورداستفاده GFI وزن تعدیل یبرا باشدمی نوسان در یک و

و =GFI 81/0معیارهـای . کنـدیم تعـدیل را مـدل آزادی درجـا  و نمونـه حجـم بـا رابطـه در مـدل برازش نیکویی،

76/0AGFI= 035/0 معیار و یک به نزدیک میزان تقریبی شکل بهRMR= در هاباقیمانده ضعیف عملکرد از حکایت 

 کردن ایجاد و کوواریانس و واریانس بین اختالف نمای  برای (RMR) هااندهباقیم میانگین متوسط شاخص. دارد مدل

 هرچقدر که است متغیر یک و صفر بین همواره و ردیگیم قرار مورداستفاده مدل در شدهبینیپی  کوواریانس واریانس،

 .(4جدولبود ) خواهد برخوردار خوبی برازش از مربوطه مدل صور  این در شود نزدیک سمت صفر به آماره این میزان

 بـرای مناسـب تصویر دادن نشان برای که AIC و CAIC یهاآماره سطح به توجه با مطالعه این در اطالعا  معیار 

 سـهیقام حـالدرعین و دلم خوب و برازش کوچک مقادیر مبین رود،می کار به لیزرل سازیمدل جهت موردنظر الگوی

 اول الگـوی از سـازگاری تصـویر کـه آمدهدستبه AIC از بیشتر CAIC مقدار شدهاشباع و استقالل یهامدل مقادیر

 .کندیم تأیید را لیزرل
 

 زندگی کیفیت مدل برازش نیکویی هایشاخص .4جدول شماره 

 های نیکویی برازششاخص آمدهدستارزش به

81/0 Goodness-of-fit Index (GFI) 

76/0 Adjusted Goodness-of-fit Index (AGFI) 

74/0 Parsimony Goodness-of-fit Index (PGFI) 

82/0 Normed Fit Index (NFI) 

                                                           
1 . Goodness of Fit Index 
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85/0 Non- Normed Fit Index (NNFI) 

81/0 Comparative Fit Index (CFI) 

80/0 Increment Fit Index (IFI) 

035/0 Root Mean Square Residual (RMR) 

03/0 Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

 

 فرعی تحقیق هایضرایب استانداردشده برای مدل ساختاری فرضیه. 5جدول شماره 

 متغیرهای نهفته بیرونی متغیرهای نهفته درونی

  رفاه مادی رفاه اجتماع محلی رفاه هیجانی سالمت و امنیت کیفیت کلی زندگی

 تأثیر اقتصادی گردشگری 29/0    01/0

 یتأثیر اجتماعی گردشگر  31/0   -05/0

 تأثیر فرهنگی گردشگری   26/0  30/0

 تأثیر محیطی گردشگری    46/0 -22/0

 کیفیت کلی زندگی 05/0 -15/0 49/0 19/0 

 

 (5جـدول ) در آمدهدست( بهα ≤05/0داری )معنی سطح و تحقی  ساختاری مدل استانداردشده ضرایب برآورد بر اساس 

 روی گردشگری اجتماعی تأثیرا  ،29/0مثبت  و مستقیم ضریب با ادیم رفاه قلمرو روی گردشگری اقتصادی تأثیرا 

 ضـریب با هیجانی رفاه قلمرو روی گردشگری فرهنگی تأثیرا  ،31/0مثبت  و مستقیم ضریب با محلی اجتماعی قلمرو

 46/0مسـتقیم و مثبـت  ضریب با امنیت و سالمت رفاه قلمرو روی گردشگری محیطی و تأثیرا  26/0مثبت  و مستقیم

)هرچنـد  01/0مثبـت  و مسـتقیم طوربـه زندگی کلی روی کیفیت گردشگری اقتصادی تأثیر همچنین برآورد شده است.

 ، تـأثیر05/0بـا ضـریب معکـوس و منفـی  زنـدگی کلـی کیفیت روی گردشگری اجتماعی تأثیر معناداری ندارد(، رابطه

 کلی کیفیت روی گردشگری محیطی و تأثیر 30/0مثبت  و مستقیم طوربه زندگی کلی کیفیت روی گردشگری فرهنگی

 روی مـادی رفاه قلمرو تأثیرا  روی آمدهعملبه برآورد  شده است.در مدل ارزیابی 22/0طور معکوس و منفی به زندگی

زنـدگی  کلـی کیفیـت روی محلـی اجتمـاع قلمرو تأثیرا  معناداری نبوده است(، رابطه)دارای  05/0 یزندگ کلی کیفیت

 سالمت رفاه قلمرو تأثیرا  مثبت و مستقیم طوربه و 49/0 زندگی کلی کیفیت روی هیجانی قلمرو رفاه أثیرا ت ،-15/0

و  فرعـی فرضـیه 12 در را تحقی  یهافرضیه که نظری مدل .است شده برآورد 19/0زندگی  کلی کیفیت روی امنیت و

 (،1-1ی )هافرضـیه غیرازبـه سـاختاری مـدل از دهآمدستبه ضرایب بر اساس (،5است )شکل  بوده دارا اصلی فرضیه 3

 اند.ها در این مطالعه تأییدشده( بقیه فرضیه1-2( و )1-2)

 

 
 های فرعی تحقیقمدل ساختاری فرضیه .5شکل شماره 
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 های اصلی تحقیقمدل ساختاری فرضیه. 6شکل شماره 

 

 
 های اصلی تحقیقمدل ساختاری فرضیه .7شکل شماره 

 

 مسـتقیم مسـیر ضـریب که، دارد این از آمده نشاندستبر نتایج به تحقی  اصلی یهافرضیه نظری ساختار لیک مدل 

ظاهرشده است. همچنین ضریب مستقیم قلمرو زندگی خاص  08/0میزان  با زندگی کلی کیفیت روی گردشگری تأثیرا 

 بـوده دارمعنی درمجموع تحقی  3و  1،2ی اصلی هاحال فرضیهشده است. بااینروی کیفیت کلی زندگی ارزیابی 47/0با 

 .است تأیید مورد کلی هایشاخص بر اساس تحقی  نظری مدل و
 

 تحقیق اصلی هایفرضیه ساختاری مدل برای استانداردشده ضرایب. 6 شماره جدول

  قلمروهای زندگی خاص کیفیت کلی زندگی

 تأثیرا  ابعاد گردشگری 52/0 08/0

 دگی خاصقلمروهای زن  47/0

 

گیری، روابط علی متغیرهـای به تحلیل مدل ساختاری، مدل اندازه Lisrel 8.8افزار نرم از استفاده با که تحلیل این در 

شده، ارتباط علی متغیرهای نهفته با یکدیگر مورد ارزیابی قرار متغیر پرداخته 9موردپووه  در مدل بسط یافته مشتمل بر 

 یجـانیهقلمرو رفـاه  بودن کنندهتعیین و تبیین نمایانگر بیرونی و درونی نهفته متغیر 9 از متشکل ساختاری مدل گرفت.

دوم در میزان تغییرا  کیفیت زندگی بـوده اسـت بـه  مرحله( در 31/0اول و تأثیر فرهنگی گردشگری ) مرحله( در 49/0)

کـه بـاالترین طوریدر مدل را دارد به موجود نهفتهتعبیری ساختار مدل مربوطه حکایت از ضرایب متوسط بین متغیرهای 

میزان تأثیرپذیری رضایت از زندگی توسط متغیر نهفته درونی قلمرو رفاه مادی بوده است به این مفهوم کـه هرچقـدر بـر 

 شود.تر میوضعیت قلمرو رفاه هیجانی افزوده شود به همان اندازه، وضعیت رضایت از زندگی ساکنان تبریز تقویت و بی 

درصد از تغییرا  سطح کیفیت زندگی را  30شده، ابعاد تأثیرا  گردشگری با سطح باالی عامل فرهنگی ل طراحیدر مد 

KSI = تأثیرا  گردشگری   

 ETA = قلمروهای زندگی   

QOL = یکیفیت کلی زندگ   
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واحد تغییر  30در شهر تبریز تأمین کند به تعبیری هرچقدر در میزان قلمروهای زندگی در شهر تبریز تمرکز بیشتری شود، 

درصـد تـأثیر خیلـی ضـعیفی در  08/0گردشگری به شکل مستقیم که تأثیرا  درصد ایجاد خواهد کرد درحالی 100را از 

 کیفیت زندگی ساکنان داشته است.

 

 گیرینتیجه

 قـرار تـأثیر را تحـت زنـدگی خـاص قلمروهای از رضایتمندی گردشگری اثرا  از تلقی که دهدیم نشان مطالعه نتایج

 اثرا  از تلقی وجودبااین و گذاردمی ان تأثیرساکن کلی رضایت روی بر زندگی خاص یقلمروها از رضایتمندی و دهدیم

 ابعـاد بـین روابـط کنندهتعدیل تأثیرا  عالوهگذارد. بهمی تأثیر ضعیفی زندگی از کلی رضایت روی مستقیماً گردشگری

 3فرضـیه فرعـی و  12های تحقیـ  در فرضـیه باشند.می معنادار آماری ازلحاظ خاص زندگی قلمرو و گردشگری اثرا 

( ازلحاظ آماری معنادار نبودنـد ولـی ازنظـر 1-2( و )2-1(، )1-1های )شده بود که این مطالعه فرضیهه اصلی مطرحفرضی

های فرضـیه بـا آمده در این مطالعه بر اساس نتایج آزموندستنتایج به شوند.روابط علی بین متغیرها تا حدودی تأیید می

هـای گردشـگری در جهـت افـزای  درآمـد، ساکنان شهر تبریز، فعالیت نظرمطالعا  قبلی همخوانی داشته است. ازنقطه

های تجاری تأثیر ضعیفی بر روی کیفیت زندگی داشـته اسـت. ایـن گذاری و فعالیتبهبود استانداردهای زندگی و سرمایه

ین بـوده در  ساکنان از اثرا  اقتصادی گردشگری و همچنین از اثرا  اجتمـاعی گردشـگری پـای دهدیممطالعه نشان 

گـذارد. هماننـد مطالعـه طور معناداری روی رضایت کلی از زندگی تأثیر میحال در  ساکنان از اثرا  گردشگری بهبااین

های شغلی تأثیر بسیار کمی بر روی کیفیت زندگی (، این مطالعه حاکی از این بود که تغییر فرصت1990) پردو و همکاران

تـوان باشد. نتایج مطالعه را میف  اقتصادی اگرچه شرط کافی نیست اما شرط الزم میداشت، اما آنان تأکید کردند که منا

. بـرای مثـال وقتـی یکـی از سـاکنان شـغل مـرتبط بـا کننـدیمچنین بیان کرد که ساکنان نوعی فقر نسبی را احساس 

یک اثر مثبـت اقتصـادی )اینکه گردشگری  کندیمهای شغلی را در  گردشگری دارند، بهبود شرایط اقتصادی و فرصت

جای توجه به اثر مثبت اقتصادی گردشگری بر روی کسانی که شغل مرتبط با گردشگری دارنـد توجـه باشد( ولی او بهمی

( که نشان داد گردشگری ازلحاظ درآمد، بهداشت، خالقیت و 1993حاضر بامطالعه کروتز و هوالند ) مطالعه. نتایج کندیم

بر روی کیفیت زندگی روستاییان تـأثیر مثبـت دارد و تـأثیر منفـی در میـزان فقـر دارد،  خدما  شخصی و فروش ساالنه

طور مستقیم بر روی رضایت کلـی بعد به 4که اثرا  گردشگری در  ردیگیمطورکلی این مطالعه نتیجه به همخوانی ندارد.

دیگر تـأثیر عبار سـاکنان وجـود دارد. بـه معناداری با رضایت کلی زندگی رابطه 08/0گذارد و به میزان ساکنان تأثیر می

، تـأثیر اجتمـاعی گردشـگری روی کیفیـت کلـی 01/0طور مستقیم و مثبـت اقتصادی گردشگری روی کیفیت زندگی به

و  30/0طور مستقیم و مثبـت ، تأثیر فرهنگی گردشگری روی کیفیت کلی زندگی به05/0طور معکوس و منفی زندگی به

شـده اسـت.در ارزیـابی در مـدل ارزیابی 22/0طور معکوس و منفـی وی کیفیت کلی زندگی بهتأثیر محیطی گردشگری ر

معناداری بـوده و فرضـیه  رابطهدرصد دارای  52کنندگی تأثیرا  گردشگری روی قلمروهای زندگی خاص با میزان تبیین

گردشگری روی قلمرو رفاه مادی بـا اصلی تحقی  )فرضیه دوم( تأییدشده است. برای هرکدام از ابعاد گردشگری، تأثیرا  

، تـأثیرا  فرهنگـی گردشـگری 31/0، تأثیرا  اجتماعی محلی با ضریب مستقیم و مثبـت 29/0ضریب مستقیم و مثبت 

و تأثیرا  محیطی گردشگری روی قلمرو رفاه سالمت و امنیـت  26/0روی قلمرو رفاه هیجانی با ضریب مستقیم و مثبت 

 اشتغال( و کار )نظیر زندگی شرایط از رضایت عدم یا رضایت برآورد شده است. بنابراین، 46/0با ضریب مستقیم و مثبت 

 از رضـایت نتیجـه دارد. در عمـومی رابطـه زندگی یقلمروها از رضایت با گردشگری و باشدمی گردشگری تأثیر تحت

 روابـط نیـز مطالعه این مطالعا ، سایر همانند .گذاردمی تأثیر زندگی از ساکنان کلی رضایت بر زندگی قلمروهای خاص

 احسـاس ایـن کـه است یافته رفاه از کنندگانمصرف درباره احساس مادی رفاه و گردشگری اقتصادی تأثیر بین مثبتی
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 را سـاکنان زنـدگی اسـتانداردهای گردشگری که آن است از حاکی قبلی مطالعا . باشدمی مادی یهامالکیت با مرتبط

 مطالعـه ایـن در آمدهدسـتبه است. نتایج باالبرده را محلی خدما  از ناشی سود و شده شتغالافزای  ا باع  باالبرده،

 ایـن. گذاشته است تأثیر مادی رفاه از هاآن رفتار بر مثبتی طوربه اقتصادی اثرا  از ساکنان در  که، دارد این نشان از

 اقتصـادی، شـرایط مـادی بیشـتر از رفـاه قلمرو از رضایت که کندیم تأیید را (،1996) کومینز مطالعه همچنین مطالعه

طبـ   همچنـین  .شـودیم حاصـل ی شخصـیهادارایی و مالی شرایط مسکن، زندگی، استاندارد زندگی، شرایط درآمد،

 اجتمـاعی رفـاه از هـاآن رضـایت کننـد در  را گردشگری اجتماعی مثبت اثرا  ساکنان هرقدر مطالعه این یهایافته

 که خریدی تسهیال  که بودند این مواف  جامعه (، ساکنان1990) کیم و وار و (1997بکمن ) مطالعه . دریابدمی افزای 

 دهنـدمی محلـی خـدما  ارائـه بـرای گردشـگرها که ییشنهادهایپ نوع هر و آورندمی فراهم گردشگرها ساکنان برای

 اجتمـاعی امنیـت از کـه در  انـدکرده حقیـ ت (،1999) النگ و . پردوشودیم جامعه زیرساخت توسعه برای ایانگیزه

. دهـدیم قرار تأثیر تحت را اجتماعا  و ی اجتماعیهامحیط و شغلی یهافرصت در تغییرا  اجتماعی، مشارکت چگونه

 امنیـت دهـدیم قـرار تـأثیر تحت را ساکنان زندگی کیفیت که اجتماعی مهم یهاویوگی که داد نشان هاآن یهایافته

 اتفاا وقتی اجتماعی رفاه همراه رضایت که دریافت (،1997باشد. کومینز )می مشارکت اجتماعی و جامعه محیط جامعه،

 راضی هستند. هماننـد اجتماعی روابط و اجتماعی زندگی امکانا ، و خدما  محلی، آموزشی، شرایط از که مردم افتدمی

 احساس و رضایت بر مثبت گردشگری اجتماعی تأثیرا  از ساکنان در  که دریافت نیز مطالعه این قبلی تحقیقا  نتایج

  .باشـندمی سـاکنان اجتمـاعی زنـدگی بـه مربوط و امکانا  خدما  قالب در رضایت این که گذاردمی اثر اجتماعی رفاه

 از مثبـت تلقی معنی که یافت. بدیندست هیجانی رفاه و گردشگری فرهنگی تأثیرا  بین رابطه به مطالعه این عالوهبه

 مـورد در تـا شـوم آشنا مختلف کشورهای از زیادی گردشگران با دارم دوست من»نظری  گردشگری فرهنگی تأثیرا 

 هیجـانی رفـاه از سـاکنان رضـایت« اسـت ارزشمند و گردشگران ساکنان بین فرهنگی مبادال »و « بدانم فرهنگشان

دارد.  همخوانی قبلی یهایافته نتایج با نیز نتایج .دهدیم افزای  را فرهنگی زندگی و بیکاری و فراغت اوقا  به مربوط

 فهـم باعـ  و کندیم کمک دستیصنای  و سنتی هنرهای تحول به گردشگری که اندکرده (، گزارش1990کیم ) و وار

 هنرهای اشکال حفظ ،پویایی فرهنگی باع  همچنین گردشگری  .شودیم فرهنگی تبادال  اثر در مختلف مردم بیشتر

 (، الگوهـای1992) همکاران و . استالتشودیم نسل دیگر به سنتی و فرهنگی اعتقادا  انتقال و فرهنگی یتهو سنتی،

 و خانواده با را خود فراغت اوقا  مردم بیشتر که دهدیم نشان مطالعا . دادند توضیح را آزاد وقت از استفاده در خانواده

بندی دو طبقه در فراغت اوقا  یهافعالیت که ( دریافتند1990لو ) و دارند. آرگیل دوست را این کار و گذرانندمی دوستان

 از سـاکنان مثبـت آگاهی. جدید افراد با مالقا  یا و مباحثه و پارتی رقص، گروه و هاکلوپ ،هاتیم نظیر. گیرندمی جای

 تحـت تـأثیر را خوب ا اوق داشتن و افراد جدید با آشنایی هیجانی رضایت ساکنان و گردشگران بین فرهنگی مبادال 

پـذیرد. دهد که رضایت از رفاه هیجانی از اثرا  فرهنگی گردشگری تأثیر میهای این مطالعه نشان مییافته .دهدیم قرار

از  ناشـی هیجـانی رفـاه قلمـرو از رضـایت کـه دریافـت (،1997نتایج این مطالعه بامطالعه قبلی همخوانی دارد. کومینز )

 قالـب در را اوقـا  فراغـت رفـاه زندگی کیفیت باشد. محققانمی تفریح و سرگرمی مذهب، ،تفراغ اوقا  یهافعالیت

 همـراه رضـایت کننده،کسـل فراغت مقابل اوقا  در مفید و کارا فراغت اوقا  فراغت، اوقا  از رضایت چون مفاهیمی

 شـرایط در فراغت اوقا  یهاتجربه اضافی، اوقا  یهادارد، فعالیت نفر یک که سرگرمی مقدار کاری، غیر یهافعالیت

 نشـان را امنیـت و سـالمت رفاه از رضایت و زندگی از رضایت بین روابط مطالعه یهایافته تمرین، ریسک. مفید، آرام،

 بـا شـخص سـالمت احسـاس کـه داد نشان داشت. نتایج تحقی  همخوانی ی قبلیهایافته با مطالعه این دادند. نتیجه

 سالمت باشد. رفاهمی مهم بسیار زندگی کیفیت ارزیابی در شخصی سالمت که زیرا است، تبطزندگی مر از کلی رضایت

 گردشـگری با تأثیرا  مرتبط امنیت و سالمت رفاه عناصر حال،است. بااین مهم ساکنان زندگی کیفیت بر خود و امنیت
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 ایـن یهایافتـه  .اسـت نبـوده هو غیر اجتماعی یهابزه و تهدیدا  محیطی اثرا  سالمت، حفظ سیستم نظیر محیطی

 یهازیان و سود اساس بر جامعه نبایستی در باشد. گردشگریمی اهمیت دارای جامعه در گردشگری توسعه برای مطالعه

 نشـان مطالعه این یهاشود. یافته تحلیل گردشگری و تداوم ساکنان زندگی کیفیت یهاجنبه اساس بر بلکه مد کوتاه

 افزای  نیز زندگی مختلف شرایط از هاآن رضایت یابد،می افزای  اثرا  گردشگری از ساکنان در  کههنگامی که داد

اقتصـادی  اثـرا  از سـاکنان در  کـههنگامی مثال، گذارد. برایمی اثر هاآن زندگی کل بر درنهایت آثار این یابد. ومی

 در  کـهیابـد. بعـالوه هنگامیمی افـزای  مادی یهادارایی از هاآن بیشتر رضایت احتمال یابدمی افزای  گردشگری

 و فراغت اوقا  نظیر هیجانی از رفاه هاآن بیشتر رضایت احتمال یابدمی افزای  گردشگری فرهنگی تأثیرا  از ساکنان

. دهـدیم قـرار تـأثیر تحـت را سـاکنان کلـی زندگی ی خاصقلمروها از رضایت روازاین. یابدمی افزای  روانی آسای 

 ساکنان کلی رضایت برای تمرکز و روابط این تر کردنقوی به نیاز گردشگری شهر تبریز توسعه یهااین، استراتویبنابر

 .دارد گردشگری اثرا  از ناشی

 باشد. اینمی اجتماعی رضایت قلمرو رفاه در مهمی فاکتور گردشگری اجتماعی اثرا  از در  که داد نشان تحقی  این 

 جـذب بـرای که دهدیم را ارائه اجتماعی مناف  از ساکنان اطالع برای داخلی بازیابی برای دهشطراحی یهاروش یافته

منـاف  اقتصـادی،  از مثبـت در  باشد. رشد تواند مفیدمی آن تداوم و گردشگری آمیزموفقیت توسعه در ساکنان حمایت

 منفعـت از کنندمی فکر که ساکنانی عقاید تغییر دهد. را ساکنان عقاید تواندمی گردشگری فرهنگی و محیطی اجتماعی،

 بـرای اقتصـادی ثانویـه منـاف  بـه مربوط که اطالعاتی عالوه ترویجآورند. بهنمی دست به اقتصادی منفعت گردشگری

 آنان حمایت جلب به منجر تواندمی باشد. ومی مفید ردیگینم تأثیر از گردشگری مستقیماً هاآن زندگی هزینه که افرادی

محیطـی  اثـرا  نگـران کـه شـکا  افـراد نگرانـی از تواندمی جامعه نگهداری و حفظ یهاکارگیری برنامهشود. به نیز

 خاص قلمروهای از رضایت عامل کدام که است مسئله این کشف مطالعه این دستاوردهای .بکاهد باشندمی گردشگری

 زنـدگی قلمروهای خاص از که زندگی از کلی ایترض و است گردشگری تأثیرا  از خاص بعد کدام با در ارتباط زندگی

 سـاکنان زنـدگی رضـایت بر عوامل مثثر که است موضوع این اثبا  مطالعه این یافته ترینمهم شاید است شدهتشکیل

 از زنـدگی از رضایت کلی روی بر گردشگری فرهنگی چگونه تأثیرا  که دهدیم نشان هستند. مطالعه پویا و چندبعدی

 بعـد کـدام اینکه مورد در مهمی دخیل اطالعا  عناصر چندین گذارد. بررسیمی تأثیر گردشگری فرهنگی تأثیر طری 

 از در  بین رابطه چرا دهدیم توضیح و دهدیم دست به گذارد رامی تأثیر زندگی خاص قلمرو کدام بر گردشگری تأثیر

اسـت.  متفاو  جامعه یک درون در گردشگری توسعه سطوح بر اساس زندگی قلمرو خاص از رضایت و گردشگری تأثیر

 ساکنان دارد زندگی کلی کیفیت و گردشگری تأثیرا  از در  بین قوی مثبت رابطه از نشان پایانی وقتی دالیل بعالوه

 از رضـایت ایـن و سـازدمی آشکار را هیجانی رفاه از رضایت روی بر فرهنگی گردشگری تأثیرا  چگونگی مطالعه این

 گردشـگری تـأثیر نـوع مورد چهار در مستقیم تأثیرا  است. کشف مثثر ساکنان از زندگی کلی رضایت رب رفاه هیجانی

 نهایی زندگی کلی کیفیت بر بعد چهار هر باقدر  رابطه در جدیدی اطالعا  زندگی مختلف قلمرو چهار از رضایت روی

 خـاص یقلمروهـا و گردشـگری تأثیرا  بین یمثبت رابطهکه  داد نشان مطالعه کلی یهایافته .آوردمی فراهم ساکنان

 محیطـی گردشـگری و فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، آثار از ساکنان مثبت در  وقتی که معنی دارد. بدان زندگی وجود

 کـه یابـدمی افـزای  نیـز و امنیت سالمت و هیجانی رفاه محلی، اجتماع مادی، رفاه از هاآن رضایت و یابدمی افزای 

 .دهدیم قرار تأثیر تحت را زندگی کلی یفیتک افزای  همین
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