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ارزیابی ادراک شهروندان از توسعه گردشگری شهری و اثر آن
بر شادمانی ذهنی نمونه موردی کالنشهر مشهد
یونس غالمی -1استایار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
مریم خاکی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
سمانه صادقیان  -دانشجوی دکتری منابع انسانی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران
سیده فاطمه قاسمپور  -دانشجوی دکتری منابع انسانی ،دانشگاه فردوسی ،مشهد ،ایران

دریافت مقاله1397/10/25 :

پذیرش مقاله1398/02/24 :

چکیده
گردشگری شهری به یکی از شاخههای پردرآمد و مهم گردشگری تبدیلشده است ،مدیران و مسئوالن شهری
همواره در تالشاند با ایجاد جاذبههای جدید و تقویت و ارتقا جاذبههای موجود شهرشان و همینین معرفی شهر به
جهانیان ،از یکدیگر سبقت بگیرند و بر تعداد گردشگران ورودی بیفزایند هدف از توسعه گردشگری ،در هر سطحی،
توسعه اقتصادی و اجتماعی نواحی مقصد میباشد .به همین دلیل ،اکثر کشورهای جهان به اهمیت گردشگری در
اقتصاد جهانی ازنظر نقش آن در درآمد و اشتغال توجه نمودهاند .درواقع صنعت گردشگری بهعنوان منبعی برای
توسعه اقتصادی محسوب می شود .از سوی دیگر ،توسعه گردشگری عالوه بر تأثیرات اقتصادی کالن بر شرایط
محیطی ،اجتماعی و اقتصادی شهروندان اثرگذار خواهد بود .هدف این پژوهش بررسی تأثیر ادراك از توسعه
گردشگری بر شادمانی شهروندان شهر مشهد میباشد .این مطالعه یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و روش
نمونهگیری غیر تصادفی میباشد ،جامعه تحقیق شامل شهروندان شهر مشهد در اطراف مکانهای گردشگری
می باشند .با توجه به نامحدود بودن جامعه موردبررسی ،حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 ،نفر تعیین و
برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون میانگین و معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار WARP PLS
استفاده شده است .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که توسعه گردشگری شهری بر شادمانی ذهنی شهروندان
شهر مشهد ( )β=0/58مؤثر میباشد .همینین از بین مؤلفههای موجود در متغیر ادراك از توسعه گردشگری ،تأثیرات
اجتماعی و تأثیرات اقتصادی خرد بر شادمانی ذهنی شهروندان ( )β=0/34مؤثر هستند .بنابراین با توجه به عدم
تأثیرات محیطی ،فرهنگی و اقتصادی کالن بر شادمانی ذهنی شهروندان به نظر میرسد میتوان متغیرهای میانجی
همیون کیفیت زندگی را دراینبین موردتوجه قرارداد.
واژههای کلیدی :گردشگری شهری ،شادمانی ذهنی ،توسعه گردشگری ،شهر مشهد.

 .1نویسنده مسئول
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مقدمه
گزارش دوره پنج ساله مطالعه شده توسط موسسه لگاتوم1نشان میدهد ،بزرگترین پیشرفت درزمینه شادی در کشورهای
شرق آ سیا و آمریکای جنوبی اتفاق افتاده ا ست ،درحالیکه در اروپا و ضعیت همینان ثابت ا ست .ایران در این گزارش از
مجموع  142کشــور در رتبه  101قرار دارد .همینین این گزارش روند نزولی ایران در طول ســالهای  2009تا  2013را
نشان میدهد .برای مثال ،رتبه ایران از  93در سال  2009به رتبه  101در سال  2013رسید (گزارش شاخص رفاه لگاتوم،
 .) 2013مطالعات بســیاری تأثیر توســعه گردشــگری بر شــادمانی شــهروندان را مورد تائید قرار دادهاند ( Ozturk et

 .)al,2015:238; Rivera et al, 2015:223ر شد و تو سعه صنعت توری سم در ایران بهعنوان یکی از راهکارهای
علمی رهایی از اقتصــاد تکمحصــولی و متنوع ســازی منابع درآمدی باید بیشازپیش موردتوجه برنامه ریزان و
سیاستگذاران کشور قرار گیرد (امیری .)35 :1389،در همین راستا آثار  GDPمستقیم حاصل از صنعت گردشگری ،با
احتساب حدود  6درصد از جهانی در این صنعت ،نمایانگر تخصیص یک شغل از هر  15شغل به این صنعت در آیندهای
نزدیک بوده و حدود  10درصد از  GDPدر این صنعت ایجاد خواهد شد (نوبخت و پیروز .)22 :1387،تحقیقات تجربی و
تئوریک جدید بر بررســـی تأثیر رفتارهای گردشـــگری بر زندگی و تجربیات ســـایرین متمرکز بودهاند ( & McCabe

 .)Johnson,2013:45امروزه صنعت گرد شگری بهعنوان منبعی مهم برای تو سعه اقت صادی و تالشهای برنامهریزی
استراتژیک هر کشوری در جهان محسوب می شود ( .)Uysal et al,2015:25قرن بیست و یکم ،سده بهرهگیری از
فر صتهای تجاری ارز شمند در بخشهای خدماتی بهویژه گرد شگری ا ست .گفته می شود که گردش مالی صنعت
گرد شگری جهان در این سده از گردش مالی بخش صنعت فراتر خواهد رفت و در چند سال آینده د ستکم به 2
تریلیون دالر خواهد ر سید .در این فرایند ،د ستیابی ک شورهایی که از جاذبههای و سیع گرد شگری برخوردار ه ستند به
یک درصــد ارزش گردش مالی این صــنعت ،ســاالنه درآمدی حدود  20میلیارد دالر ایجاد خواهد کرد که برای
اقتصادهایی نظیر اقت صاد ایران ،این رقم قابلتوجه است و میتواند تمامی فعالیتهای اقت صادی را تحت تأثیر قرار دهد
(نوبخت و پیروز.)25 :1387،
مشهد کالن شهری در شمال شرقی ایران و مرکز استان خراسان رضوی است .ازلحا گردشگری ،هرسال شمار بسیاری
از گردشگران از اقصا نقاط ایران به مشهد سفرکرده و از مکانهای تفریحی ،تاریخی و مذهبی آن دیدن مینمایند .مشهد
به عنوان پایتخت مذهبی ایران از اهمیت به سزایی در حوزه جذب گردشگر برخوردار است .بررسی مقایسهای گردشگران
داخلی و خارجی در صنعت گردشگری بیانگر اهمیت این صنعت در توسعه اقتصاد داخلی شهر و کشورها است بهگونهای
که بر اساس آمار منتشره از سوی سازمان گردشگری جهانی ،نسبت گردشگران داخلی به خارجی ،نسبت ده به یک را
نشان میدهد (نوبخت و پیروز .)26 :1387،این امر نشان از اهمیت گردشگری شهری دارد .تحقیقات در حوزه گردشگری،
بیشــتر متمرکز بر تجربه گردشــگرها ()Ozturk & Qu,2008:235; Xiang et al,2012:734؛ ســطوح رضــایت
()Prebensen,2012:257؛ نیات رفتاری ( & Chen & Gursoy,2001:80; Gursoy et al,2014:825; li

)cai,2012:478؛ تصــمیمگیری ( )Woodside & Martin,2012:859و تجربه ()Ritche at al,2011:425
بوده ا ست .منافع اقت صادی تو سعه گرد شگری در مطالعات گذ شته ب سیار زیاد مورد پرداخت قرارگرفته ا ست اما باید توجه
داشــت که توســعه گردشــگری منافع و هزینههای غیراقتصــادی را نیز منجر میگردد .این نتایج در ادبیات مورد کملطفی
قرارگرفتهاند .تحقیقات جدید به سمت توجه بی شتر بر نتایج تو سعه گرد شگری بر روی ادراك شهروندان متمرکز بودهاند؛
نتایجی که نهتنها اقتصادی بلکه فرهنگی ،اجتماعی ،زیستمحیطی و غیره میباشند .به عبارتی ،علیرغم منافع اقتصادی،
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
تحقیقات گذشته ن شان دادهاند که توسعه گردشگری نهتنها نتایج اقتصادی بلکه نتایج فرهنگی ،محیطی و اجتماعی را نیز
در برداشته است ( .)Deery et al ,2012:67; kim et al,2013:535; Ozturk et al,2015:237از سوی
دیگر در چند سال گذ شته شمار تحقیقات در حوزه سطوح شادمانی نا شی از گرد شگری افزایشیافته ا ست .ازاینرو،
مطالعات بســـیاری تأثیر توســـعه گردشـــگری بر شـــادمانی شـــهروندان را مورد تائید قرار دادهاند ( Ozturk et
 .)al,2015:238; Rivera et al,2015:223در ادامه به بررســی ادبیات تجربی مرتبط با تحقیق پرداخته خواهد
شد .در ایران تحقیق مرتبطی تو سط محقق شنا سایی ن شده ا ست .ازجمله تحقیقات مرتبط خارجی میتوان به موارد ذیل
اشاره کرد:
بایمونته و فالرا )2012(1در تحقیقی با عنوان " مقایسه تطبیقی رابطه بین نوع گردشگری و شادی نمونه موردی مارمارای
ایتالیا" در تالش ه ستند تا بفهمند که آیا ا شکال جایگزین گرد شگری ممکن ا ست برای هر دو جامعه میزبان و مهمان
مفید باشــد .نتایج بهدســتآمده در تالش برای تحریک تحقیقات بیشــتر در این زمینه اســت ،لیو )2013(2در تحقیقی با
عنوان " شادی و گردشگری" به بررسی رابطه گردشگری و شادی روان شناسانه از طریق فرهنگ سنتی چین پرداخته و
به این نتیجه رسیده ا ست که شادی و گردشگری رابطه دارد هر چند کوتاهمدت باشد .ماراق و همکاران )2015(3تحقیقی
با عنوان "ادراك شـــهروندان پیرامون توســـعه گردشـــگری :رویکرد طبقهبندی" را به انجام رســـاندند .هدف این مقاله
طبقهبندی شهروندان با توجه به ادراك آنان ن سبت به تو سعه گرد شگری بوده ا ست .جامعه تحقیق دو شهر گوینوك4و
کامیوا5در ترکیه بوده اســت .از روش نمونهگیری تصــادفی طبقهای برای نمونهگیری از  800نفر از شــهروندان (هر شــهر
 400نفر) استفاده شده است .از تحلیل عاملی اکتشافی و کالسترینگ برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شده است .طبقه
اول افر ادی بودند که اعتقاد داشتند که خدمات عمومی نتیجه بهتری در توسعه گردشگری دارد .طبقه دوم معتقد بودند که
تأثیرات اجتماعی تو سعه گرد شگری در حال افزایش ا ست .طبقه سوم معتقد بودند که نگران و ضعیت اجتماعی مرتبط با
توســعه گردشــگری بودند .طبقه چهارم نســبت به توســعه گردشــگری عالقه کمی داشــتند .اوزتورك6و همکاران ()2015
تحقیقی با عنوان ارتباط میان ادراك شــهروندان محلی از گردشــگری و شــامانی شــأن را در کســاداســی ترکیه به انجام
ر ساندند .دادهها از  383ساکن محلی باالی  18سال در ک سادا سی ترکیه جمعآوری شد .از تحلیل عاملی و رگر سیون
چندگانه برای تجزیهوتحلیل داده ها ا ستفاده شد .نتایج ن شان داد که شهروندان نگرش مطلوبی ن سبت به گرد شگری به
دلیل تأثیرات مثبت اقت صادی ،فرهنگی و محیطی آن دا شتند .نتایج ن شان داد که شادمانی شهروندان بهو سیله تأثیرات
محیطی و فرهنگی منفی و مثبت و تأثیرات اقتصــادی مثبت تأثیر میپذیرد .ریورا7و همکاران در ســال  2015تحقیقی با
عنوان «تو سعه گرد شگری و شادمانی از دیدگاه شهروندان» را به انجام ر سانید .آنها در این مطالعه ارتباط تجربی بین
توسعه گردشگری و شادمانی را با چشمانداز از مردم محلی در یک قسمت جزیره کوچک انجام دادند .آنها همینین نقش
میانجی متغیرهایی نظیر کیفیت زندگی و درآمد را در ارتباط میان تو سعه گرد شگری و شادمانی سنجیدند .نتایج حاکی از
آن ا ست که تو سعه گرد شگری و شادمانی بهطور مثبت مرتبطاند اما این ارتباط کم میبا شد .مدل معادالت ساختاری
1. Bimonte & Faralla
2. Liu
3. Gaunette Sinclair-Maragh
4. Goynuk
5. Camyuva
6. Ozturk
7. Rivera
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نشاندهنده تأثیر زیاد عاملهای غیراقتصادی مثل مسائل اجتماعی بر شادمانی است .ایووز )2016(1در پژوهشی با عنوان
"میزبان مبارك :گردشــگران بینالمللی و رفاه ذهنی ســاکنان در اروپا" به این نتیجه رســید که ورود گردشــگران کاهش
ر ضایت ساکنین را داشته است و این رابطه در ک شورهایی که در آن ساکن ه ستند بی شتر م شهود میباشد ،دلیل این امر
باال بودن شــدت گردشــگری می باشــد ،همینین مردم ســاکن روســتاها عالوه بر این ورود گردشــگران رابطه معکوس با
مؤلفههای رفاه ذهنی (ر ضایت از زندگی) ن سبت به عن صر عاطفی ( شادی) دارد .کوبان )2018(2در مقالهای با عنوان"آیا
گرد شگری واقعاً به شادی شهروندان تأثیر میگذارد؟ شواهدی از ترکیه" یافتههای شان ن شان میدهد که ساکنان مناطق
گردشگری توده ای مبتنی بر دریا رضایت کمتری نسبت به مناطق گردشگری مبتنی بر میراث فرهنگی دارند.
در ایران تحقیقی در این زمینه شـناسـایی نشـده اسـت و به نظر میرسـد بررسـی تأثیر توسـعه گردشـگری بر شـادمانی
شهروندان مو ضوعی جدید و حائز اهمیت در دنیا و در ایران میبا شد که لزوم پرداختن به آن اح ساس میگردد .ازاینرو و
نظر به مباحث فوق ،هدف از مطالعه حا ضر برر سی تأثیر ادراك از تو سعه گرد شگری بر شادمانی ذهنی شهروندان شهر
مشــهد میباشــد .امید اســت که این تحقیق بر دانش موجود در زمینه گردشــگری در ایران افزوده و زمینهســاز مطالعات
وسیعتر درزمینه توسعه گردشگری در ایران باشد.
مبانی نظری
شادمانی ذهنی

شــاد در لغت به معنای خوشــنود ،خوشــحال ،خوشــوقت ،بیغم ،خوش و خرم زیســتن و واژه شــادی به معنای شــادمانی
خو شحالی و خوشدلی ا ست (فرهنگ عمید) .شادی ارزیابی فرد از جنبههای کلی از زندگی و شرایط ،و میزانی که فرد
خواهان زندگی خود به نحو کنونی اســـت را نشـــان میدهد ( .)Rivera et al,2015:352ازنظر وینهوون،)2000(3
شادمانی مقیاس ارزیابی افراد از کیفیت زندگی فردی ا ست (طاهریان و همکاران .)152 :1393،شادمانی زیاد ن شاندهنده
اح ساس و تفکر مثبت درباره زندگی ا ست .در سط شناختی ،شادمانی شامل اح ساس فراگیر ر ضایت از زندگی ،ر ضایت
ویژه از کار ،ازدواج و سایر موارد ا ست .در سط عاطفی ،فرد بااح ساس شادمانی زیاد دارای اح سا سات مثبت و خر سند از
رویدادهای پیش رو ا ست ( .)Diener & Myers,1995 :11به عبارتی ،از دیدگاه روان شنا سان دو نوع شادکامی وجود
دارد :نوعی از آن از رهگذر شـرایط محسـوس زندگی همیون شـرایط زناشـویی ،شـغل ،تحصـیل ،آسـایش و بهطورکلی
امکانات مالی و رفاهی حاصــل میگردد که به آن وجه عینی شــادمانی میگویند و نوع دیگر حاصــل از حاالت درونی و
ادراکات شخصی است که از آن به شادمانی ذهنی یا احساس شادمانی تعبیر میشود .شواهد موجود گویای آن میباشد که
احساس شادمانی مولد انرژی ،شور ،نشاط و حرکت و پویایی است و همیون سپری میتواند آدمی را در برابر استرسها و
مشــکالت محافظت و ســالمت جســمی و روانی او را تضــمین کند (حقیقی و همکاران .)165 :1385،از ســال 1960
پژوهشهای مربوط به شادمانی افزایش یافت و سازمانهای مختلفی به برر سی شادمانی پرداختند؛ در این پژوهشها
سه جهتگیری اساسی را میتوان مشخص کرد:
در برخی از آنها سنجش میزان شادمانی و تهیه ابزارهایی برای سنجش شادمانی هدف اصلی بوده است؛  )2در برخی
پژوهشها که بیشتر موردتوجه بوده ،بررسی عوامل مؤثر بر شادمانی مدنظر قرارگرفته است و  )3در گروهی شیوههای
افزایش شادمانی ارزیابیشدهاند (میرشاه جعفری .)52 :1381،که تحقیق حاضر از نوع تحقیقات دوم میباشد.
1. Ivlevs
2 . Coban
3 . Veenhoven
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شادمانی ذهنی را ادراك و تجربه شخ صی از پا سخهای مثبت یا منفی و ارزیابی از ر ضایت از زندگی تعریف کردهاند به
عبارتی شادمانی ذهنی ارزیابی شخ صی از کیفیت زندگی تعریف شده ا ست .شادمانی ذهنی ا شاره به بردا شت فرد از
شادمانی تجربه شده دارد ( .)Eurofound,2013:125اسا سیترین شاخص برای شادمانی خوشحالیای است که شما
اح ساس میکنید نه آنیه دیگران میبینند مثل لبخند زدن و غیره .در حالت دوم دیگران فکر میکنند که شما خو شحال
ه ستید و در حالت اول  -شادمانی ذهنی -شما تمام مفرو ضات ذهنی مثبت یک زندگی خوب را دارید ( & Helliwell

.)Wang,2012:235
توسعه گردشگری شهری

در شش دهه گذشته ،صنعت گردشگری رشد پیوستهای را تجربه کرده و به یکی از بزرگترین و در حال رشدترین صنایع
در جهان تبدیل شده ا ست ( .)Ozturk et al,2015:233گرد شگران شهری از معمولترین انواع گرد شگراناند که
بهمنظور گذراندن تعطیالت خود گرد شگاههای اطراف شهر یا دهکدههای گرد شگری یا شهرهای گرد شگری را انتخاب
میکنند .این گردشگران از دیدن مناظر ،تفرجگاهها ،و دیدنیهای شهری لذت میبرند .در حال حاضر ،گردشگری شهری
به یکی از شاخههای پردرآمد و مهم گردشگری تبدیلشده است و مدیران و مسئوالن شهری همواره در تالشاند با ایجاد
جاذبههای جدید و تقویت و ارتقا جاذبههای موجود شهرشان و همینین معرفی شهر به جهانیان ،از یکدیگر سبقت بگیرند
و بر تعداد گرد شگران ورودی بیفزایند (ا سماعیلزاده و همکاران .)27 :1393،از سوی دیگر ،گرد شگری با سرمایهگذاری
قوی منابع و سرمایه بنا می شود و ممکن ا ست تخ صیص منابع و ا ستفاده از آنها را تحت تأثیر قرار دهد .گرد شگری
ممکن ا ست بر سرمایه ان سانی (آموزش ،بهدا شت ،و ،کیفیت کار) ،و شکلدهی به سرمایه اجتماعی از طریق ترتیبات
اجتماعی و تأثیر بر توزیع هزینهها و منافع ،و رتبهبندی اجتماعی تحت تأثیر قرار دهد .از این منظر ،گردشـــگری بهعنوان
یک مفهوم چند هدفی بر شــهروندان مؤثر اســت .توســعه صــنعت گردشــگری ممکن اســت اثرات مثبت و منفی بر روی
شهروندان داشته باشد ،از قبیل ایجاد منافع اقتصادی ،که درنتیجه بهبود کیفیت زندگی شهروندان را در بردارد .بااینحال،
توسعه گردشگری ممکن است اثرات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و اثرات زیستمحیطی بر روی بخشی از شهروندان در
بردا شته با شد .اگرچه امید ا ست این اثرات بی شمار مثبت و در جهت بهبود زندگی شهروندان با شند ،اگرچه که همی شه
چنین نی ست .بهعنوانمثال ،تو سعه صنعت گرد شگری امکانات جدید و امکانات تفریحی و فر صتها را برای شهروندان
برای لذت بردن به ارمغان میآورد .تحقیقات نشــان میدهد که شــهروندان معتقدند که توســعه گردشــگری موجب بهبود
وجهه شهر و جامعه می گردد اما موجب افزایش آلودگی نیز خواهد شد .بنابراین ،توسعه گردشگری یک مفهوم چندوجهی
شامل شرایط فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و محیطی است و بر شهروندان تأثیر میگذارد (.)Rivera et al,2015:222
از سوی دیگر ،ادراك شهروندان از توسعه گردشگری در شهر خود ممکن است تأثیری مثبت بر رضایت از زندگی و سط
شادمانی عمومی آنها داشته باشد ( .)Ozturk et al,2015:233بولتر1در سال  1980بیان داشت که نگرشهای مثبت
و منفی می تواند در توسعه گردشگری موردتوجه قرار گیرد .به این صورت که با ادراك تأثیرات منفی از توسعه گردشگری
نگرش شهروندان میتواند منفی گردد .اوزتورك و همکاران نیز در سال  2015بعد از تحلیل عاملی اکت شافی به تأثیراتی
مثبت و منفی د ست یافتند .در این تحقیق ما تأثیرات مثبت تو سعه گرد شگری شهری را مدنظر قرار دادهایم و سپس با
استفاده از آزمون میانگین یک جامعه به تعیین وضعیت هر یک از این تأثیرات مثبت پرداختهایم.
تأثیر توسعه گردشگری بر شادمانی ذهنی
1 . Butler
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توسعه گردشگری احتماالً بر همه ابعاد شادمانی تأثیرگذار خواهد بود .برای مثال توسعه گردشگری منجر به افزایش درآمد
و فر صت برای افراد برای ارتقای ق ضاوتهای شناختی از ر ضایت از زندگی ،حاالت و اح سا سات و ذهن شان میگردد.
گردشگری میتواند بر خالص مهاجرت جمعیت ،دسترسی به انواع مختلف شغل و سط تحصیالت و سالمت را تغییر دهد
( .)Rivera et al, 2015:223تعداد کمی از تحقیقات به بررسی تأثیر گردشگری بر شادمانی پرداختهاند .بااینوجود این
تحقیقات نیز نشان از تأثیر گردشگری بر شادمانی داشتهاند ( .)Nawijn & Mitas,2012با توجه به آنیه عنوان شد
میتوان فرضیه ذیل را در نظر گرفت:
فرضیه  : 1ادراك از توسعه گردشگری شهری به شکل مثبت بر شادمانی ذهنی شهروندان مؤثر است.
فرضیه  : 2تأثیرات محیطی توسعه گردشگری شهری به شکل مثبت بر شادمانی ذهنی شهروندان مؤثر است.
فر ضیه  :3تأثیرات اجتماعی-اقت صادی (اقت صادی خرد) تو سعه گرد شگری شهری به شکل مثبت بر شادمانی ذهنی
شهروندان مؤثر است.
فرضیه  : 4تأثیرات فرهنگی توسعه گردشگری شهری به شکل مثبت بر شادمانی ذهنی شهروندان مؤثر است.
فرضیه  : 5تأثیرات اجتماعی توسعه گردشگری شهری به شکل مثبت بر شادمانی ذهنی شهروندان مؤثر است.
فرضیه  :6تأثیرات اقتصا دی کالن توسعه گردشگری شهری به شکل مثبت بر شادمانی ذهنی شهروندان مؤثر است.
در این پژوهش ،با بررســی مبانی نظری متغیرهای موردنظر و بیان اســتدالل منطقی در خصــوص روابط میان متغیرهای
پژوهش که در بخشهای قبل به آنها اشاره گردید ،مدل زیر ارائه گردید .همانگونه که مشخص است توسعه گردشگری
شامل تأثیرات اقتصاد کالن ،تأثیرات اجتماعی ،تأثیرات فرهنگی ،تأثیرات اقتصادی-اجتماعی و اثرات محیطی بر شادمانی
روانی مؤثرند .مدل مفهومی پژوهش در شکل شماره  ،1ارائهشده است.

شکل شماره  -1مدل مفهومی پژوهش

محدوده مورد مطالعه
م شهد کالن شهری در شمال شرقی ایران و مرکز ا ستان خرا سان ر ضوی ا ست .این شهر در زمان اف شاریان ،پایتخت
ایران بود .مشهد با  328کیلومترمربع مساحت ،دومین شهر پهناور ایران بعد از تهران است .شهر مشهد دارای آبوهوای
متغیر ،اما معتدل و متمایل به سرد و خشک است و از تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای سرد و مرطوب برخوردار
است .بیشینه درجه حرارت در تابستانها  43درجه باالی صفر و کمینه آن در زمستانها  23درجه زیر صفر است .مشهد
دارای  13منطقه شهرداری است این شهر دارای یک فرودگاه بینالمللی ،یک ایستگاه راهآهن و سه پایانه است که ارتباط
آن با شهرهای دیگر را ممکن می سازد .اقت صاد م شهد متکی به گرد شگری مذهبی با تمرکز بر حرم امام ر ضا ا ست .در
کنار آن ،وجود مراکز تجاری بزرگ و امکانات پز شکی قابلتوجه ،موجب رونق گرد شگری تفریحی و گرد شگری سالمت
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در این شهر نیز شده است .این شهر در سال  1388رسماً بهعنوان «پایتخت معنوی ایران» انتخاب شد .همچنین مشهد
بهعنوان «پایتخت فرهنگ اسالمی» در سال  2017برگزیده شده است.

شکل شماره  .2موقعیت جغرافیایی شهر مشهد

روش پژوهش
تحقیق حا ضر ازلحا نحوه گردآوری دادهها ،تحقیقات میدانی به شمار میرود و روش آن پیمای شی ا ست .جامعه آماری
این پژوهش شهروندان کالنشهر مشهد میباشند که در معرض توسعه گردشگری و آثار آن قرار دارند .ازآنجاکه بیشترین
تأثیر را بر شهروندان حول مکانهای گردشگری میباشد بنابراین نمونهگیری مبتنی بر نقاط تاریخی و مذهبی (توریستی
شهر م شهد -شامل حرم مطهر ،باغوحش وکیل آباد ،پارك ملت ،کوه سنگی ،آرامگاه فردو سی ،آرامگاه نادر شاه و موزه
نادری ،موزه مردم شنا سی و حمام مهدی قلی بیک) شهر بوده ا ست .با توجه به نامحدود بودن حجم جامعه تحقیق ،تعداد
نمونه با توجه به جدول مورگان 384 ،تن تعیین شد .ابزار گردآوری داده در این پژوهش ،پر س شنامه میبا شد و سؤاالت
مربوط به هر متغیر از پرســشــنامههای اســتاندارد مرتبط اســتخراجشــدهاند .در این پژوهش ،جهت ســنجش متغیرهای
موردبررسی از شاخصهای جدول (شماره  )2استفاده گردیده است.

توسعه گردشگری

جدول شماره  .1نمای کلی شاخصها و متغیرهای مورداستفاده
شاخص

گویه ها
گردشگری سرمایهگذاری بیشتری را برای اقتصاد جامعه موجب میشود.

ME1

تأثیرات
اقتصادی کالن

کسبوکارها سود بیشتری را از طریق گردشگران کسب میکنند.

ME2

یکی از مهمترین جنبههای گردشگری ،ایجاد انواع مختلف شغل برای شهروندان
است.از نتایج توسعه گردشگری مختل شدن زندگی شهروندان است.
یکی

ME3
SI1

زندگی خانوادگی شهروندان بهوسیله حضور گردشگران مختل میشود.

SI2

شهروندان ،گردشگران خارجی را همیون یک مزاحم میپندارند.

SI3

شهروندان ،بهوسیله گردشگران مورد سوءاستفاده قرار میگیرند.

SI4

گردشگری مشوق تولید و تهیه غذاهای محلی است.

CI1

گردشگری مشارکت شهروندان و لذت بردن از هنرهای بومی مانند موسیقی و ...
گردشگریمیکند.
را تشویق
موجب میشود که شهروندان به فرهنگ بومی خود افتخار کنند.

CI2
CI3

گردشگری اصالت بومی شهروندان را ارتقا میدهد.

CI4

گردشگری به حفظ میراث و هویت فرهنگی شهروندان کمک میکند.

CI5

گردشگری نوید آینده اقتصادی برای مشهد است.

SE1

تأثیرات
اجتماعی

تأثیرات
فرهنگی

کد

منبع

Rivera et al,
2015
Ap,
&Crompton,19
;98
Weaver,&Law
ton,2001
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تأثیرات
اجتماعی
– اقتصادی
(اقتصادی خرد)
تأثیرات محیطی

مقیاس شادمانی ذهنی

گردشگری فرصتهای استخدامی ارزشمند را برای شهروندان به وجود میآورد.

SE2

گردش گری حقیقتاً اقتصاد مشهد را بهبود بخشیده است.

SE3

گردشگری بهوسیله خلق شغل و ایجاد درآمد ،موجب افزایش نشاط اجتماعی
گردشگریاست.
شهروندان شده
موجب بهبود وضع ظاهری مشهد شده است.
توسعه

SE4
EN1

شهروندان از شیوه برنامهریزی و توسعه صنعت گردشگری راضی هستند.

EN2

توسعه گردشگری از محیطزیست مشهد محافظت میکند.

EN3

من از امنیت شغلی باالیی برخوردار هستم.

SHS1

من از امکانات و تسهیالت خوبی برخوردار هستم.

SHS2

من در اوقات فراغت خود به تفری و استراحت میپردازم.

SHS3

من شرایط زندگی خود را با دیگران مقایسه نمیکنم.

SHS4

Rivera et al,
2015
;
Lyubomirsky,
1998

به منظور اطمینان از پایایی سؤاالت پر س شنامه نیز از آزمون آلفای کرونبا و ضریب پایایی مرکب بهره گرفته شد که در
جدول  ،2هر یک به تفکیک نشان داده شدهاند .یکی از روشهایی که برای سنجش روایی واگرا استفاده می شود ،روش
بارهای عاملی متقابل است .درروش بارهای عاملی متقابل چنان چه همبستگی بین شاخصهای یک سازه با سازه دیگر
غیر از سازه خود بیشتر از میزان همبستگی آن شاخص با سازه ،مربوط به خود باشد ،روایی واگرای مدل زیر سؤال می
رود ( .)Hensler et al 2009:15بر اساس خروجی نرمافزار ،مقدار همبستگی میان شاخصها با سازههای مربوط
به خود از همبستگی میان آنها و سایر سازهها بیشتر است ،که این مطلب گواه روایی واگرایی مناسب مدل است.

متغیرها

جدول شماره  -2برازش مدل اندازهگیری و ساختاری تحقیق
برازش مدل اندازهگیری

توسعه گردشگری

تأثیرات اقتصادی کالن
تأثیرات اجتماعی
تأثیرات فرهنگی
تأثیرات اقتصادی اجتماعی (اقتصادی خرد)
تأثیرات محیطی
مقیاس شادمانی روانی /ذهنی

آلفای
کرونبا
0/69
0/73
0/81
0/87
0/79
0/80

پایایی
مرکب
0/75
0/82
0/89
0/92
0/87
0/85

میانگین واریانس
استخراجشده
0/54
0/57
0/74
0/83
0/61
0/76

برازش مدل
ساختاری
واریانس تبیین
شده
0/47

بهمنظور آزمون فر ضیهها ،از روش مدل سازی معادالت ساختاری بهره گرفته شده ا ست .ب سته به شرایط حاکم بر این
پژوهش از مدلســازی مبتنی بر  WARP PLSیا روش حداقل مربعات جزئی اســتفادهشــده اســت ،چراکه این روش
حساسیتی نسبت به نرمال بودن نداشته است .در نرمافزار  ،PLSبرای بررسی مدل مفهومی باید وضعیت برازش دو مدل
اندازه گیری و ساختاری را مدنظر قرارداد .جهت برر سی برازش مدل اندازهگیری ،ب سته به نوع مدل اندازهگیری (انعکا سی
در برابر شــکلدهنده) شــاخصهای گوناگونی را باید موردتوجه قرارداد .جهت بررســی مدلهای انعکاســی (مانند مدل
اندازه گیری مطالعه حاضر) ،باید به ضرایبی همیون آلفای کرونبا  ،ضریب پایایی مرکب و میانگین واریانس استخراجشده
توجه داشــت .درصــورتیکه میزان آلفای کرونبا بیشــتر از  ،0.7ضــریب پایایی مرکب باالتر از  0/8و میانگین واریانس
استخراجشده نیز باالتر از  0/5باشد مدل اندازهگیری از برازش مناسبی برخوردار است .جهت بررسی برازش مدل ساختاری
نیز ،باید به میزان واریانس تبیین شده توجه نمود .درصورتیکه این مقدار از عدد  0/3بزرگتر باشد ،مدل ساختاری مطالعه
از برازش مطلوبی برخوردار خواهد بود .جدول شماره  2شاخصهای برازش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری را بهاختصار
نشان میدهد.
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بحث و یافتهها
در این پژوهش ،از آزمون میانگین یک جامعه برای تعیین و ضعیت هر یک از متغیرها ا ستفاده شده ا ست که نتایج آن در
جدول  3شماره ارائهشده است:
جدول شماره  -3آزمون میانگین یک جامعه
T
تعداد انحراف معیار میانگین
متغیر
47/110
3/859
0/7832
385
تأثیرات اقتصادی کالن
توسعه
40/129
3/788
0/7724
385
گردشگری تأثیرات اجتماعی
56/178
3/903
0/7476
385
تأثیرات فرهنگی
97/410
3/748
0/7671
تأثیرات اقتصادی-اجتماعی 385
63/575
2/418
0/8407
385
تأثیرات محیطی
75/678
2/776
0/8330
385
مقیاس شادمانی ذهنی

وضعیت
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
نامناسب
نامناسب

نتایج حاصـــل از آزمون میانگین یک جامعه نشـــان میدهد که همه متغیرهای تحقیق -بهجز تأثیرات محیطی توســـعه
گردشگری و مقیاس شادمانی ذهنی  -باالی  3بوده و وضعیت خوبی دارند.
خروجی نرمافزار حا صل از آزمودن مدل تحقیق با ا ستفاده از نرمافزار  WARPPLSدر شکل شماره  2و  ،3آورده شده
است.

شکل شماره  .2مدل پژوهش برای آزمودن فرضیه اول

شکل شماره  .3مدل پژوهش –آزمودن سایر فرضیهها

فصلنامه گردشگری شهری ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،1بهار 1398
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نتایج حاصل از آزمودن مدل ،نشان از تائید فرضیههای یک ،سه و پنج و رد فرضیههای دوم ،چهارم و ششم تحقیق دارد.
طبق تحلیلها ،توســعه گردشــگری به میزان  40درصــد بر شــادمانی ذهنی تأثیرگذار اســت؛ و این میزان تأثیر در دفعات
مختلف بازنمونهگیری در سط اطمینان  99در صد معنیدار ا ست .بنابراین ،اولین فر ضیه پژوهش مبنی بر «تأثیر مثبت و
معنیدار توســعه گردشــگری شــهری بر شــادمانی ذهنی» مورد تائید قرار میگیرد .به این صــورت که با توســعه صــنعت
گردشگری شهری در مشهد به میزان یک واحد ،شادمانی ذهنی به میزان  40درصد تغییر میکند .همینین فرضیه سوم
تحقیق مبنی بر تأثیرات اجتماعی اقتصادی (اقتصادی خرد) توسعه گردشگری شهری بر شادمانی ذهنی شهروندان مورد
تائید قرارگرفته است و میزان تأثیر  34درصد میباشد .فرضیه پنجم تحقیق نیز مبنی بر تأثیر اجتماعی توسعه گردشگری
شهری بر شادمانی ذهنی شهروندان در سط اطمینان  99درصد و با میزان تأثیر  22درصد مورد تائید قرارگرفته است.

شماره
فرضیه
1
2
3
4
5
6

مستقل

جدول شماره .4نتایج آزمون فرضیهها و ضریب مسیر
ضریب مسیر
متغیر
()β
وابسته

ادراك از توسعه گردشگری
ادراك از تأثیرات محیطی توسعه گردشگری
ادراك از تأثیرات اقتصادی -اجتماعی توسعه گردشگری
ادراك از تأثیرات فرهنگی توسعه گردشگری
ادراك از تأثیرات اجتماعی توسعه گردشگری
ادراك از تأثیرات اقتصادی کالن توسعه گردشگری

شادمانی ذهنی شهروندان
شادمانی ذهنی شهروندان
شادمانی ذهنی شهروندان
شادمانی ذهنی شهروندان
شادمانی ذهنی شهروندان
شادمانی ذهنی شهروندان

0/40
0/07
0/34
0/09
0/22
-0/02

P
p< 0/01
p=0/13
p< 0/01
p=0/05
p< 0/01
p=0/40

نتیجه
تائید
رد
تائید
رد
تائید
رد

نتیجهگیری
فرضیه اول پژوهش مورد تائید قرارگرفته است به این معنا که توسعه گردشگری منجر به شادمانی ذهنی شهروندان شهر
مشهد خواهد شد .این اثر تقریباً قوی ( )β=0/58ارزیابی میگردد .این نتیجه بهوسیله نتایج بهدستآمده در تحقیق ریورا و
همکاران ( )2015تائید میگردد .فرضــیه دوم پژوهش مورد تائید قرار نگرفته اســت ( ،)p=0/13به این معنا که ادراك از
تأثیرات محیطی تو سعه گرد شگری بر شادمانی ذهنی شهروندان شهر م شهد مؤثر نبوده ا ست .با توجه به اینکه میانگین
تأثیرات مثبت محیطی توسعه گردشگری از نگاه شهروندان ضعیف میباشد تأثیر محیطی توسعه گردشگری بر شادمانی
شهروندان مثبت شده است اما این تأثیر معنیدار نیست .به نظر میرسد که حساسیت شهروندان شهر مشهد به مسائل
زی ستمحیطی بهاندازهای نی ست که شادمانی ذهنی آنها از تو سعه گرد شگری را تحت تأثیر قرار دهد .به عبارتی ،عدم
رضایت از وضعیت محیطزیست به دلیل توسعه گردشگری منجر به کاهش یا افزایش شادمانی ذهنی شهرودان مشهدی
نمی گردد .فر ضیه سوم تحقیق حا ضر مورد تائید قرارگرفته ا ست به این معنا که ادراك شهروندان از تأثیرات اقت صادی-
اجتماعی تو سعه گرد شگری منجر به شادمانی ذهنی آنها میگردد .میزان این تأثیر متو سط ( )β=0/34ارزیابی میگردد.
این نتیجه همسو با نتیجه بهدستآمده در تحقیق ریورا و همکاران ( )2015بوده است .اوزتورك و همکاران ( )2015نیز در
تحقیق خود به این نتیجه رسیده بودند که تأثیرات اقتصادی مثبت تأثیر مثبت بر شادمانی کلی شهروندان دارد .تحقیقاتی
که در رابطه با ارتباط میان و ضعیت اقت صادی و شادمانی بودهاند نیز پ شتیبان این نتیجه میبا شند .از آن جمله تحقیق
آرجیل ( )1990میبا شد که معتقد ا ست بین درآمد و شادمانی ارتباط مثبت وجود دارد .فر ضیه چهارم تحقیق تائید ن شده
اســت ( ) p=0/05به این معنا که تأثیرات فرهنگی توســعه گردشــگری بر شــادمانی ذهنی شــهروندان شــهر مشــهد مؤثر
نمیبا شد .این نتیجه متفاوت از نتیجه بهد ستآمده در تحقیق ریورا و همکاران ( )2015میبا شد .به نظر میر سد که این
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امر به حساسیت شهروندان به فرهنگ بومی در مشهد بر میگردد که این حساسیت در اینجا مورد تائید قرار نگرفته است.
فرضیه پنجم تحقیق مورد تائید قرارگرفته است به این معنا که ادراك از تأثیرات اجتماعی توسعه گردشگری تأثیری مثبت
و متوسط بر شادمانی ذهنی شهروندان شهر مشهد دارد .این نتیجه مشابه نتیجه بهدستآمده در تحقیق ریورا و همکاران
( )2015میبا شد .فر ضیه ش شم تحقیق مورد تائید قرار نگرفته ا ست ( ،)p=0/40به این معنا که تأثیرات کالن اقت صادی
تو سعه گرد شگری تأثیری بر شادمانی ذهنی شهروندان شهر م شهد ندارد .این ن شاندهنده آن ا ست که باوجود ایجاد
درآمدهای اقتصادی حاصل از توسعه گردشگری این امر بهاندازهای نیست که شادمانی ذهنی شهروندان را تحت تأثیر قرار
دهد .این تحقیق ناقض تحقیقاتی که بر تأثیر عوامل اقتصادی کالن بر شادمانی صحه گذاشتهاند نیست .ازجمله ،کالرك
و اســوالد ( ،)1994گزارش کردهاند که شــواهدی وجود دارد که نشــان میدهد که تولید ناخالص ملی ســرانه با میزان
شــادمانی افراد جامعه رابطه مســتقیم دارد و افزایش درآمد ملی شــادمانی مردم را افزایش میدهد .داینر و همکاران
( ،)1999نیز چنین گزارش کردهاند که مردم ک شورهای ثروتمند از مردم ک شورهای فقیر ب سیار شادترند .به عبارتی در
مطالعه حا ضر ،تأثیرات اقت صادی تو سعه گرد شگری و نه تأثیرات اقت صادی کالن در جامعه مدنظر بوده ا ست .با توجه به
نتایج بهد ستآمده پی شنهادهای ذیل برای بهبود و ضعیت شادمانی ذهنی شهروندان شهر م شهد در ارتباط با تو سعه
گردشگری پیشنهاد می گردد .نتایج این تحقیق نشان از تأثیر توسعه گردشگری بر شادمانی ذهنی دارد به عبارتی توجه به
عوامل موجود در تو سعه گرد شگری و بهخ صوص جنبههای اجتماعی و اقت صادی-اجتماعی تو سعه گرد شگری منجر به
شادمانی ذهنی بی شتر شهروندان می گردد .به عبارتی عوامل اقت صادی و اجتماعی حا صل از تو سعه توری سم تعیینکننده
میزان شــادمانی ذهنی شــهروندان میباشــند که توجه به این عوامل دارای اهمیت اســت .ازجمله نتایج قابلتأمل در این
تحقیق عدم تأثیرات محیطی و فرهنگی حا صل از تو سعه توری سم میبا شد .به عبارتی ح سا سیت شهروندان به تأثیرات
محیطی و فرهنگی پایین بوده است که نتیجهای قابلتأمل است .این تحقیق شامل پیشنهادهایی به پژوهشگران میباشد
ازجمله اینکه با توجه به اینکه  42درصد تغییرات در شادمانی ذهنی بهوسیله توسعه گردشگری قابل پیشبینی بوده است
به نظر میر سد که متغیرهای دیگری نیز میتوانند تعیینکننده با شند .همینین با توجه به عدم تأثیرات محیطی ،فرهنگی
و اقتصــادی کالن بر شــادمانی ذهنی شــهروندان به نظر میرســد میتوان متغیرهای میانجی همیون کیفیت زندگی را
دراینبین موردتوجه قرارداد .همینین باید تحقیقاتی در مورد ری شههای عدم ح سا سیت شهروندان به تأثیرات محیطی و
فرهنگی و اقتصادی کالن توسعه توریسم انجام گیرد.
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