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   .مقصد ساکنین نقش گردشگري در تغییرات زندگی
  شهر تبریز مورد مطالعه: ۀنمون

  

  2معصومه آدمی ،*1قنبري ابوالفضل

  ارشد دانشگاه تبریز کارشناس2، دانشیار دانشگاه تبریز1
  8/6/95 ؛ تاریخ پذیرش: 12/4/95تاریخ دریافت: 

  چکیده
هر یک از ایـن  یرد که متشکل از محیط طبیعی، فرهنگی و اجتماعی است.گ گردشگري در بستر محیط جغرافیایی صورت می

توانـد اثـرات  پذیرد. گردشـگري مـی گذار است و از آن تأثیر می عواملی هستند که به نوعی برگردشگري تأثیردو محیط متشکل از 
توانند اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی و زیست  پذیر بر جاي بگذارد. این اثرات می گردشگر ۀمتفاوت و قابل توجهی در منطق

 ۀهاي گردشگري اثرات ناشـی از آن نیـز ابعـاد بـه هـم پیوسـت دگی فعالیتمحیطی باشند. با توجه به پیچیدگی و همچنین گستر
طور مستقیم در شیوه و کیفیت زندگی ه ب به نوعیاثرات گردشگري به آنها توجه شود، این اثرات  ۀبسیاري دارند که باید در مطالع

توان صنعت توریسم را یکی از مؤثرترین عوامـل بـر کیفیـت زنـدگی سـاکنان مقاصـد  می ،یابد. بنابراینمیزبان انعکاس می ۀجامع
انجـام و با هدف دستیابی به تأثیرات گردشـگري بـر کیفیـت زنـدگی توصیفی و تحلیلی ، به روش این پژوهشگردشگري دانست. 

 ۀجامعـ .صـورت گرفتـه اسـت اي کتابخانـه مطالعات و نامهپرسش توزیع میدانی، مشاهدة طریق از ها داده آوري جمع .گرفته است
 از گیـري، بـه ترتیـب و روش نمونه براي تعیین حجم نمونه که بود 1394طی سال   شهر تبریز محلی ساکنان ،پژوهش این آماري

 تحلیـلروش  از ها داده تحلیل و تجزیه گیري تصادفی ساده و در و نمونه تعییننفر  400که براي  کوکران ۀروش تعیین حجم نمون
، به ترتیب از روایـی محتـوا (نظـر اسـاتید و کارشناسـان نامهپرسشو به منظور روایی و پایایی  SPSS يافزار نرم محیط در عاملی

توان گفت میزان پایایی ابزار تحقیق در حد قابل قبولی بـوده میکه  مرتبط با مسایل شهري و گردشگري) و ضریب آلفاي کرونباخ
گردشـگري و قلمروهـاي  ثیراتدر مـورد تـأ سـاکنیند هرگاه از نظر نتایج حاصله از تحلیل اکتشافی، نشان دا شد. استفاده است،

رضـایت از ثیرات گردشگري در رابطـه بـا به تعبیري وقتی تأ .ها هم داراي بعد مثبت بوده استدرك آن ه،شد پرسشزندگی خاص 
ثیرات اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، محیطـی و قلمروهـاي خـاص از نظر تأ ساکنینراه با درك مثبت زندگی مطرح شده است، هم

دگی در ي زنـهزینـه« ۀهاي تحلیل عاملی مربـوط بـه تـأثیرات گردشـگري نشـان داد، مؤلفـ که یافته به طوري زندگی بوده است.
هاي تفریحـی  گردشگري باعث ایجاد فرصت ۀتوسع« ۀمؤلف، )817/0(با بار عاملی » حضور گردشگران افزایش داشته است ي نتیجه
تار گردشـگران را تقلیـد کننـد و فر ساکنینشود که  گردشگري موجب می« ۀمؤلفو  )810/0(با بار عاملی » شود می ساکنینبراي 
  هاي تـأثیرات گردشـگري داشـته ترین تأثیرپذیري را از بین مؤلفهبیش )901/0(ا بار عاملی ب» ها کنندرهاي فرهنگی خود را  سنت

ها راضـی  چقدر از عوارض اخذ شـده توسـط شـهرداري« ۀنتایج تحلیل عاملی مربوط به قلمرو زتدگی خاص نشان داد مؤلفاست. 
 ۀمؤلفـ، )839/0(ی بـا بـار عـامل» چقدر از شرایط محیطی جامعـه محلـی راضـی هسـتید« ۀمؤلف ،)/.894(با بار عاملی » هستید

چقـدر از « ۀمؤلفـو  )892/0(با بـار عـاملی » دهم کنم فرهنگ خود را توسعه می کنم وقتی با گردشگران صحبت می احساس می«
هاي قلمروهاي خاص زنـدگی  ترین تأثیرپذیري را از بین مؤلفهبیش )799/0(با بار عاملی » خود راضی هستید ۀکیفیت هوا در ناحی

کیفیت کلی  ۀترین مؤلف مهم )873/0(با بار عاملی » زندگی خود راضی هستید ةچقدر از گذران نحو«همچنین، عامل است.   داشته
  زندگی به دست آمد.

  
  1تبریز. زندگی، از رضایت گردشگري، تأثیرات خاص، زندگی قلمروهاي گردشگري، :کلیدي هاي هواژ

                                                             
  a_ghanbari@tabrizu.ac.ir نویسنده مسئول:*
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  مقدمه
 از رونـدي در جغرافیـایی فضـاي هـر در گردشگري     

 مـورد تسهیالت و ها گاهسکونت ها، جاذبه پذیري تطبیق
 آثار متنوع و متعدد هاي جاذبه وجود گیرد. می انجام نیاز

 شـهري نقـاط در ویـژه هـاي جاذبـه و فرهنگی تاریخی
 به اخیر ۀده چند در گردشگري ۀتوسع و رشد با همگام
 اســت شــده منجــر شـهرها بــه گردشــگران هجـوم

)Timothy, 1995: 62( .ــع ــگري ۀتوس ــواع گردش  ان
 توانمی طورکلی به که دارد همراه به را اثرات از مختلفی

 محیطـی، اقتصـادي، پیامـدهاي و اثـرات بـه را آنهـا
 و بافت به بسته البته که کرد تقسیم فرهنگی -اجتماعی

 ,Cascaent( باشد منفی یا مثبت تواند می جامعه شرایط

ۀ توسع که اثرهایی جمله از زمینه، همین در .)17 :2008
 بـر کـه اسـت اثرهایی دارد، دنبال به شهري گردشگري

 1کـیم. گـذارد مـی جـاي بـر شهروندان زندگی کیفیت
 از رضـایت و گردشگري اثرات بین دارد اعتقاد ، )2002(

 افزایش با و دارد وجود رابطه 2زندگی مختلف قلمروهاي
 محلـی ساکنین زندگی کیفیت گردشگري ۀتوسع سطح

 .)Kim, 2002( یابدمی افزایش
 بشـر آرزوي همـواره مطلوب زندگی کیفیت داشتن

 رفتـه رفتـه شـهرها پیشـرفت و توسعه با و است و بوده
 ).71: 1391دیگـران،  و زمـانی اصغري( شود می بیشتر

 قبیل از افراد ظاهري وضعیت بهبود به آرزو این ابتدا، در
 مسـکن و جسـمی سـالمتی تحصـیالت، درآمـد، میزان

 جملـه از وسـیعی هـاي طیف به اکنون ولی بود، محدود
(مختـاري و  شـود مـی توجـه ذهنی و کیفی متغیرهاي

 از یکـی زنـدگی کیفیـت از نگرانـی ).9: 1389نظـري، 
 هـاي بحـث در زیـرا اسـت، معاصـر ۀجامع هاي مشخصه

                                                             
1. Kim  

مادي  رفاه چهارگانه ابعاد در تواندمی خاص زندگی قلمروهاي - 2
محلی  افراد)، اجتماع اشتغال و وضعیت درآمد زندگی، هاي (هزینه

 خاك، هوا، و آب لحاظ به محیطی شرایط از (رضایتمندي ساکنان
 هیجانی (اوقات فراغت، محلی)، رفاه خدمات و امکانات مردم،

 هاي مکان وضعیت گردشگران، ازدحام تفریحی، هايفعالیت
رضایت  و رفاه آسایش (سطح و امنیت و محلی) فرهنگ مذهبی،

 و بهداشت عمومی، امنیت هوا، آشامیدنی، آب کیفیت سالمتی، از
  شود. مطرح و تصادفات) جرایم میزان و محیط پاکیزگی

 

 بلکه نیست، مهم زیستن فقط زندگی، کیفیت به مربوط
دیگـران،  و زمـانی اصـغري( دارد اهمیت نیز آن کیفیت
 ۀمنزلـ بـه عمـدتاً زنـدگی کیفیـت مفهوم ).70: 1391
 آسـایش و رفاه سعادت، و خوشبختی زندگی، از رضایت
 را انسـان هـاي نیـاز تحقـق سـطح و شـود مـی شناخته
 مفهـوم .),.Zielinska et al 1 :2010( کنـد می منعکس
 کیفیـت سوکی از. است مبهم اي اندازه تا زندگی کیفیت
 فـرد گذران چگونگی از پنداشتی منزله به فردي زندگی
مل شـا زندگی کیفیت تر، کلی بعدي از و شود می مطرح

 یـک حـول مختلـف هـاي مکان در زندگی هاي موقعیت
 کیفیـت .)Pal & Kumar, 2005: 217( اسـت عامـل
 در تواند می حداقل شهري ریزي برنامه در شهري زندگی

 اول ۀمرحل .شود استفاده ریزي برنامه فرایند از مرحله دو
 صحیح انداز چشم خواهند می ریزان برنامه که است جایی

 .باشـند داشـته شهر موجود وضعیت از اطمینانی قابل و
 تـا هستند آن پی در ریزان برنامه مرحله این در واقع، در
 طور به دارند، بیشتري اهمیت که لیمسای و ها اولویت به

 شـهري زنـدگی کیفیت مختلف ابعادو  کنند توجه ویژه
 مرحلـه ایـن در آنهـا بـراي مناسـبی راهنماي تواند می

 باید ها پروژه و ها برنامه که است جایی دوم ۀمرحل .باشد
 شـود تأییـد آنهـا کـارآیی و سـودمندي تا شود ارزیابی

 ).68: 1388 لطفی،(
 ارزیـابی بـه تواند می زندگی کیفیت مطالعات نتایج     

 هـاي اسـتراتژي تـدوین هـا، مکان بندي رتبه ها، سیاست
 درك و کنـد کمـک شـهري ریـزي برنامـه و مـدیریت،

 و ریـزان برنامـه بـرايرا  اجتمـاع لمسـای بنـدي اولویت
 زنـدگی کیفیـت ارتقـاي منظـور  بـه شـهري مـدیران

 زنـدگی کیفیـت هـاي یافتـه .سـازد تسـهیل شهروندان
 و قبلـی سیاسی هاي استراتژي بازشناسی براي تواند می

 شـود اسـتفاده آینـده ریـزي برنامه هاي سیاست طراحی
)Lee, 2008: 1207 دیگـران و رضـوانی از نقـل بـه ،

 و عوامـل از متـأثر شهري زندگی کیفیت بهبود ).1389
 در .دارد وجـود شهرها در که است مختلفی هاي فعالیت
 از منبعـی عنـوان بـه گردشـگري ۀتوسـع زمینه، همین

 و اجتمـاعی، اقتصـادي، تغییـر حـال در هـاي ویژگـی
 در تـا دارد را آن پتانسـیل کـه آید می شمار به محیطی

 گردشـگري نقـش .شود واقع مؤثر زندگی کیفیت بهبود
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 استانداردهاي طریق از مطلوب، زندگی کیفیت ایجاد در
 )Liu & War, 1986: 213( زنــدگی ســطح بـاالي

 بیشـتر شـغلی هاي فرصت روزافزون، مالیاتی درآمدهاي
)Milman & Pizam, 1988: 191(، اقتصـادي، تنـوع 

 و هـازیرسـاخت ۀتوسـع فراغتی، امکانات سطح افزایش
 تبـادل ،)Choi, 2003: 58( جامعـه در عمومی خدمات
گردشـگران  و مردم هايآگاهی سطح افزایش و فرهنگی

 تفاسیر، این با .گیرد می شکل )1389 دیگران، و قدمی(
 پیامدهاي و اثرات با گردشگري ۀتوسع شود می مالحظه
 و ءارتقا در تواند می دارد همراه به که نامطلوبی و مطلوب

   .کند ایفا نقش شهروندان زندگی کیفیت تنزل
غرب شـمال ۀترین شـهر منطقـبزرگعنوان  تبریز به

ــاطی، بازرگــانی، سیاســی،  کشــور و قطــب اداري، ارتب
شود.  صنعتی، فرهنگی و نظامی این منطقه شناخته می

تبریز شهري است که در طول جاده ابریشم، غرب را به 
مشـرق زمـین خوانـده شـده  ةشرق پیوند داده و درواز

زدیکـی است و از روزگاران گذشته تا به امروز به علت ن
به روسیه و عثمانی و ارتباط با کشورهاي اروپایی مورد 
توجه قرار داشته و سـیاحان و گردشـگران بسـیاري را 

بـرداري از  پذیرا بوده است و در حال حاضر پس از بهره
زنجان)، میـزان مسـافرپذیري  -اکرم (تبریز  آزادراه نبی

تبریز رو به افزایش نهاده و این شهر پس از مشـهد بـه 
ان دومین شهر مسـافرپذیر کشـور مطـرح گردیـده عنو

 بنـابراین،). 1392(استانداري آذربایجان شـرقی،  است
 ۀتوسـع نقـش شـناخت و بررسـی بـا اسـت ضـروري

 زنـدگی کیفیـت سطح بهبود در مؤثر گامی ،گردشگري
، نقـش گردشـگري در . این نوشـتارشهروندان برداشت

شـهر تبریـز  ساکنینرا بر روي تغییرات زندگی مقصد 
 ۀمورد آزمون قرار داده است و سـعی شـده تـا بـا ارایـ

هایی اثــرات گردشــگري و تــأثیر آنهــا را روي  شــاخص
  شهر تبریز ارزیابی نماید. ساکنینکیفیت زندگی 

   

 
    (مأخذ: نگارندگان)  : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

  
  مبانی نظري

 و محلـی هـاي فرهنگ نیافته، توسـعه کشورهاي در
 طریق از پذیري فرهنگ و شدن حل به گرایش ها، سنت
 هـاي فرهنگ خصوصبه  افته،ۀتوسع هاي فرهنگ دیگر
 & Weaver & Lawton, 2001: 349; Liu( دارند غربی

Var, 1986: 2141گردشگري محیطی ). مطالعات تأثیر  
 داراي را گردشگري است ممکن ساکنین که دارد اشاره

 از کنند. بعضی ارزیابی محیط بر منفی و مثبت تأثیرات
 کـه کنـد می کمـک گردشـگري کـه دارند عقیده افراد

                                                             
1- Tourism Environmental Impact 
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 بـراي بیشـتري الـزام شـود و جـادای  تري  وسـیع آگاهی
 هـاي زیبایی از منـدي بهره منظـور به محیط از حفاظت
 گذاري سرمایه افزایش و گردشگري اهداف براي طبیعی

 شـود. درك جـادای  میزبان  جامعه محیطی تأسیسات در
 از عاري شود، می تلقی پاك صنعت عنوان به گردشگري

 ساکنیناقتصادي.  توسعه انواع دیگر با مرتبط مشکالت
 یـا شـهر گردشـگري سـیماي که موافقند عبارت این   با

 ,.Perdue et al(بخشـد  می بهبـود را آن اطراف محیط

 91 کـه دریافـت)، 1988( 1. ریچـی)429 -420 :1987
 کیفیـت گردشـگري کـه موافقند دهندگان پاسخ درصد
 کـه دارنـد بـاور درصـد 93 و سازدمی متأثر را هاجاذبه

   وجود با. دارد تأثیر ملی هايپارك کیفیت بر گردشگري
 باعـث گردشـگري کـه دارند اعتقاد محققان دیگر ،این

رفـتن  بـین از طبیعـی، منابع تخریب محیطی، آلودگی
 ,Ahmet & Krahn(شود  می جانوري زندگی و گیاهان

1992: 152(.  
 اقتصـادي، چهارگانـه ابعـاد در گردشـگري تأثیرات

 جوامـع گردشـگري بـر محیطـی و فرهنگـی اجتماعی،
 کـه بـه اثراتـی 2گردشگري اقتصادي تأثیر که باشد می

  زایـی اشـتغال بسـترهاي جـادای   قالـب در گردشـگري
), 1988: 200 Ritchie(، حضـور نتیجـه درآمـدزایی در 

 ,Peppelenbosch & Templemary(گردشــگران 
1989: 201; Tosun, 2002: 233; Tyrrell & 

Spaulding, 1984: 22(،  در شـده جـادای  تغییـرات 

 و )Allen et al., 1988: 121(زنـدگی  اسـتانداردهاي
 )Sheldon & Var, 1984( هاي زنـدگی هزینه وضعیت

 .دارد اشاره
 ازدحام و ترافیک تراکم 3گردشگري اجتماعی تأثیر

 مشـکالت و داده افـزایش  می عمـو هـاي مکان در را

 هـاي بیماري در آورد. گردشـگري مـی بـار به اجتماعی

 و مخـدر مـواد قاچاق قماربازي، گدایی، مثل اجتماعی
 نقـش سـنتی ۀجامعـ بـردن بـین از همچنین و فحشا

 جوامـع هاي سـنت و هـا فرهنگ زوال موجـب و داشته

 . بـا)Ahmet & Krohn, 1992: 152( شـود می میزبان

 تسهیالتی ارتقا نظیر هاییفرصت گردشگري این   وجود
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 جادای  ها جاده و هاپارك عمومی، رفاهی تسهیالت نظري

 ورزشی رویدادهاي و در سینماها ازدحام باعث اما کرده

 شود. می
 تجدیـد در کـه ایـن   بـا   4گردشگري فرهنگی تأثیر     

 بـه مکرراً اما دارد، نقش دستی و سنتی هنرهاي حیات
 و فرهنگـی اجتمـاعی، سنتی ساختارهاي تخریب دلیل

 اسـت. نـواحی گرفتـه قرار انتقاد مورد رفتاري الگوهاي
 اسـتقبال توریسـم از اقتصادي منافع دلیل به که مقصد

 و فحشـا جنایـت، از بـاالیی سـطوح شـاهد کننـد، می
 دست از و زمین قیمت افزایش دلیل به مکانی جابجایی

هستند.  جوانان بویژه محلی مردم فرهنگی میراث دادن
 چنـد یـا دو کـه افتـد می اتفـاق زمـانی پذیري فرهنگ
 و داشـته ارتبـاط با یکـدیگر ثابتة دور یک در فرهنگ

  .)Liu & Var, 1986: 193( گیرد صورت عقاید تبادل
 نحـوه و تـأثیرات تعیین این براي متعددي هايمدل     

. است شده ارائه تأثیرات گردشگري   از ساکنین برداشت
 ،)1975( داکسـی  رنجـش شـاخص مدلبر این اساس، 

نظریـه  و)1980( بـاتلر گردشـگري ناحیه حیات چرخه
 روابـط تشریح ، براي)Ap, 1992, 665( اجتماعی تبادل

 ها نظریـه و ها مـدل پرکـاربردترین میزبـان، - گردشگر
 گردشـگري کـه کنـد می )، عنوان1980( باتلر  .اند بوده

 سـپس و رکـود تثبیـت، توسعه، ارتباط، کاوش، مراحل
 و مراحـل بـین همبسـتگی یـک ،کنـد می طـی را نزول

 اولیه مرحله .دارد وجود گردشگري به شهروندان نگرش
 مشـخص ناحیه به سفر در کنجکاوي با کاوش، همان یا

 مسـافرت بـه کـه بعـدي، خـدماتی مرحله شود. در می
 با سوم شود. مرحله می معرفی است، ارایه قابل کنندگان

 تـأثیرات بـا ذیربط تولیدات در گسترده فیزیکی توسعه
 دوره طـول در بنـابراین شـود، می تبدیل میزبان جامعه

 و فرهنگــی اجتمــاعی، اقتصــادي، تــأثیرات توســعه،
 از عمومـاً مرحله شود. این می برجسته و مهم اکولوژیکی

 جـذب منظـور بـه ترویجی هاي تالش و تبلیغات طریق
 مشـخص موجـود منـابع در تعـادل جادای  و  گردشگران

 بازدیـد افـزایش میـزان تثبیـت مرحلـه شـود. در می
 در هنـوز گردشـگران کل تعداد و یافته، رکود کنندگان

 اسـت. در بیشـتر  دایمی ساکنین از و بوده افزایش حال

                                                             
4. Tourism Cultural Impact 
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 ناحیـه و رسـد، می  فـرا گردشگر اوج نقطه رکود مرحله

 گردشگران بازدید تکرار به و نیست، روز مد دیگر مقصد

 طریـق از عمـدتاً نهـایی مرحله .دارد تکیه کار محافظه

 مرحله طی در که شود می تعیین منفی و مثبت تأثیرات

 عمدتاً رکود نهایی مرحله رو، این   دهد. از می رخ توسعه

 بـا آمـدن کنـار در میزبـان جامعـه توانـایی به مشروط

 اگـر .باشـد می شـده مشـخص گردشـگري تـأثیرات

 تعداد در افت همراه به رکود باشند، حل قابل مشکالت

 اگـر وجـود، ایـن   دهـد. بـا می  رخ ناحیـه در گردشـگر

 بـا منـابع بـین تعـادل سازي  پایدار جهت در ها سیاست

 رکـود مرحلـه شود، اعمال گردشگران تقاضاي و ارزش

  ).Butler, 1980(د شو می دفع
 منطقـه، یـک از بازدیدکننـدگان تعـداد افـزایش بـا    

 مهمانان به مثبت نگرش کامل طوره ب ابتدا که یساکنین
 کننـدگان بازدید مدت بلند منافع مورد در داشتند خود

 دلیـل ایـن   به است ممکن مسئله کنند. این می احتیاط
 غیر گردشگري از ناشی منافع از اصلی انتظارات که باشد

 از شده درك منافع که خاطر این   به یا است بوده واقعی 
 است. اگر مردم از کمی   تعداد مخصوص فقط گردشگري

 حاصـل اسـت ممکـن گردشگري منافع از انتظارات چه
 اسـت ممکـن اجتمـاعی یا محیطی هاي هزینه اما شود،
   تـا شود، شمرده کوچک یا شده، واقع پوشی چشم مورد
 گاندکنن بازدید که این   مورد در محلی ساکنین که این

 .نماید تردید هستند، پر برکت ناحیه براي
 حضـور که کند می عنوان )،1975( 1داکسی   مدل در   

 افـراد و گردشگران بین هاي تفاوت گردشگران، فیزیکی
 اسـت ممکـن محلی منابع بر بیگانگانمالکیت  و محلی
 تأثیرات کننده جادای  اولیه  فاکتورهاي گیري شکل باعث

 از سودمند شده ساده مدل یک مدل شود. این اجتماعی
 جوامـع بین که است ها نگرش مجموعه و پیچیده روابط

 جوامع معین توانایی یابد می توسعه گردشگران و میزبان
 هـایی نگرش و گردشگري تحمل و پذیرش براي میزبان

 از کـه اسـت بـدیهی گیـرد، می شـکل آن نتیجـه در که
 شماري بوسیله و است متفاوت دیگر جامعه به اي جامعه

 انـواع و تعـداد شـامل کـه شـود می تعیـین فاکتورها از

                                                             
1. Doxey 

 بین فرهنگی فاصله اقامت، طول مدت بازدیدکنندگان،

 . )Doxey, 1975: 195(باشد  می میزبان و مهمانان
 ارزیـابی چگـونگی ۀپایـ بـر2 اجتماعی تبادلۀ نظری
 شده بنا گردشگري از ناشی منافع و ها هزینه از ساکنین

 کـه اسـت کـرده ثابـت اجتمـاعی تبـادل ۀاست. نظریـ
 بـراي را هایی هزینـه همچنـین و منـافع گردشـگري

 جـادای   گردشـگري توسـعه نـواحی در میزبـان جمعیت
 مطالعـات اجتمـاعی تبـادل ۀنظریـ رو، ایـن   کند. از می

 تشـویق گردشـگري، توسـعه تـأثیر مورد در را بیشتري
 ادراك تحقیـق روش بـراي نظریـه اسـت. ایـن نمـوده

 درآمـده اسـاس عنـوان به گردشگري تأثیر از 3ساکنین
 براي مناسب چارچوب یک اجتماعی تبادل است. نظریه

 از تـأثیرات سـاکنین برداشـت نحوه از درك یک توسعه
و  Ap, Allen.(1993: 27(کنـد  می جـادای   گردشـگري
 که است این   ها نظریه این   همه اساس) 1990همکاران (

 گردشـگري توسعه اولیه مراحل طول در زندگی کیفیت
 سـطح«یـا  »بـرد ظرفیت«به  که زمانی اما یافته، بهبود
 سـطح، ایـن   از بیشـتر توسعه رسید، »قبول قابل تغییر
 عنـوان مطالعات . اینشودمی منفی تغییرات بروز باعث
 جـذب بـراي معینـی ظرفیـت جوامـع کـه کننـد مـی

 آسـتانه یـا ظرفیت حد از بیشتر دارند. رشد گردشگران
 اقتصـادي و اجتمـاعی منفـی تأثیرات باعث است ممکن

 بازتـاب گردشـگري گذاري سـرمایه در آن رکـود و شده
 منـافع آنگـاه شـود، تعیـین بـرد ظرفیـت یابد. اگـر می

 و بهینـه شـوند توانـد می محیطی و اقتصادي اجتماعی،
 Allen, Long, Perdue(برسـد  حداقل به منفی عواقب

& Kieselbach,1988: 16( .      
 فاکتورهـاي تـأثیرات بـر زنـدگی کیفیـت محققان

 قلمروهـاي در زنـدگی کیفیـت بـا ارتباط در که زیادي
 مثـل هـایی کننـد. قلمرو تمرکـز می هسـتند اي ویـژه

کـومینز . محلـی جامعـه و خانواده تفریح، کار بهداشت،
 آیـتم   173 مـورد در گـزارش و تحقیـق 32،  )1997(

 هـاي حوزه توصـیف بـراي کـه کـرد بازبینی را مختلف
 او بود. سپس گرفته قرار استفاده مورد زندگی از رضایت

 یکـی میان در تواند می ایکه آ این   به توجه با را واژه هر
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 بنـدي طبقه نه، یا بگیرد جاي پیشنهادي قلمرو هفت از
 رفـاه صـمیمیت، وري، بهـره مادي، سـالمتی، رفاه کرد:

 نوع این   که آنجایی احساسی. از -عاطفی رفاه و گروهی
 هسـتند زنـدگی کیفیـت جـامع مقیاس اساس ها حوزه

)Cummins, 1993: 313.( جـامع هـايحـوزه بـه آنها 
 ایـن   قلمـرو، هفـت هسـتند. از موسـوم زندگی کیفیت
 تـأثیرات با رابطه در را خاص زندگی قلمروهاي تحقیق

 گروهـی، رفـاه مادي، رفاه قلمروهاي شامل گردشگري،
 اسـتفاده مـورد را امنیتی و سالمتی رفاه و عاطفی رفاه
  .دهد می قرار

 اشـاره خـاص زنـدگی از قلمرویی به مادي رفاه قلمرو -
 اشتغال وضعیت و درآمد زندگی، هاي هزینه که دارد
 گیري شـکل و گردشـگري اقتصاد از تأثیر به را افراد

 ,Cummins(کنـد  فـراهم زنـدگی کیفیت مناسب

1996: 303(.  
 زنـدگی قلمـرو از وضـعیتی بـه محلـی اجتماع قلمرو -

 ساکنینرضایتمندي  به آن در که دارد اشاره خاص
 مـردم، خـاك، هوا، و آب لحاظ به محیطی شرایط از

 زندگی همچنین وضعیت و محلی خدمات و امکانات
 آلـن و هارول نورمن، .شود می پرداخته محل آن در
 جامعه رضایت که دادند نشان تحقیقی )، در1997(

 از سـاکنین ادراك در مثبتـی و عمـده نقش محلی
ۀ جامعـ پـنج شامل دارد. مطالعه زندگیشان کیفیت
 بـود. نمونـه شـمالی کارولینـاي در روستایی محلی
 نامـهپرسش طریق از که بود ساکن نفر 360 شامل
 از رضـایت کـه سـاخت آشکار دادند. مطالعه پاسخ

 جامعـه رضـایت بـر مثبتـی تـأثیر می  عمو خدمات
 )Norman et al., 1997( دارد محلی

 اشـاره خاص زندگی از قلمروي به هیجانی رفاه قلمرو -
 اوقـات فراغـت، از سـاکنین رضایت آن طی که دارد

 وضـعیت گردشـگران، ازدحام تفریحی، هاي فعالیت
 توسعه فرهنـگ محلی، فرهنگ مذهبی، هاي مکان
 فرهنـگ وضـعیت از رضـایت و گردشگران یا محلی

  ).Cummins, 1997: 328( شود می پرداخته معنوي
 خـاص زنـدگی از قلمـروي به آسایش و امنیت قلمرو -

 رضـایت از و رفـاه سـطح آن در کـه دارد اشـاره
 عمومی، امنیت هوا، آشامیدنی، آب کیفیت سالمتی،

و  جـرایم میـزان و محـیط پـاکیزگی و بهداشـت
 :Raphael et al, 1996( شود می پرداخته تصادفات

65-88(. 
 داراي کـه اسـت اي گسـترده مفهوم زندگی کیفیت

مختلـف اسـت.  هـاي گروه و افراد براي گوناگونی معانی
 ناحیـه، یـک پذیري زیست قابلیت عنوان به را آن برخی
 و جـذابیت بـراي میـزان اي سنجه عنوان به دیگر برخی

 اجتمـاعی، بهزیسـتی عمـومی، رفـاه عنـوان بـه برخـی
 Epley et(  انـد کردهتفسیر  … و رضایتمندي شادکامی،

al., 2008: 88(.   
بـا تأکیـد 1960 ۀمطالعات تأثیر گردشگري در ده

ملی،  ۀزیادي بر رشد اقتصادي به عنوان شکلی از توسع
، " GNP(1تولید ناخـالص ملـی ("گیري  برحسب اندازه

ــدگی ــم فزاین ــر به ــتغال و اث ــرخ اش ــرد  2ن ــور ک ظه
)Krannich, Berry & Greider, 1989(1970 ۀ. دهـ 

گـذاري گردشـگري در  مـیالدي شـاهد اثـرات سـرمایه
). در Bryden, 1973مسایل فرهنگی و اجتمـاعی بـود (

اثـرات زیسـت محیطـی گردشـگري تنهـا  1980 ۀدهـ
ــود  ــگري ب ــان گردش ــی محقق . )Butler, 1980(نگران

ترکیبی از اثـرات  1990ثیرگردشگري سال أمطالعات ت
گردشگري «تعیین شده قبلی بود که منجر به تغییر از 

بـه شـکل اکوتوریسـم، » گردشـگري پایـدار«به » انبوه
گردشــگري فرهنگــی، گردشــگري اجتمــاعی شــد 

)Jurowski, Uysal & Williams, 1997(.  
تحقیقات اولیه در این زمینـه در شناسـایی اثـرات 
مختلـف ادراکـی توسـعه صـنعت گردشـگري متمرکـز 

 & ,Belisle & Hoy, 1980; Liu, Sheldon(شـدند 
Var, 1987; Liu &Var, 1986; Perdue, Long, & 

Allen, 1987; Ross, 1992; Sheldon & Var, 1984(. 
هـاي  لی و متغیرها شناسـایی شـدند، رویکـرداثرات اص

شناسی توسعه یافت و مشـکالت و تحقیقـات بـر  روش
  حسب لزوم مشخص شد. 

طور معمـول تفـاوت در  قیقات، بههمچنین این تح     
محلـی را بـر  سـاکنیناثرات ادراکـی انـواع مختلـف از 

هــاي زیــر بررســی کردنــد: مشخصــات  اســاس ویژگــی
 ;Belisle & Hoy, 1980(اجتماعی و جمعیت شناختی 

                                                             
1- Growth National Product 
2- Multiplier effect  
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Liu & Var, 1986; Milman & Pizam, 1988; 
Pizam, 1978(ــ ــله از منطق ــا فاص ــکنه ی  ۀ؛ مکــان س

 Belisle & Hoy, 1980; Sheldon(گردشگري جامعه 

& Var, 1984(و وابستگی اقتصادي بـه گردشـگري،  ؛
که هم براي اشتغال و هم براي تجارت محلـی ارزیـابی 

) و از Milman & Pizam, 1988; Pizam, 1978(کـرد 
مؤسسان محلـی، صـاحب منصـبان عمـومی و  ۀمقایس
 ,Thomason, Crompton & Kampســکنه (ســایر 

1979; Lankford, 1994; Murphy, 1983( بـه طـور .
کلی درك اثر گردشگري با وابسـتگی فـرد بـه اقتصـاد 

  یابد. گردشگري افزایش می
مقیـاس  ۀتوسعدر میان مطالعات تأثیر گردشگري،      

ــم  ــرات گردشــگري یکــی از موضــوعات مه ــابی اث ارزی
حمایت شده توسط محققـان از حـدود دو دهـه پـیش 

هاي  )، ویژگی1978( 1. پیزام)Chen, 2000(بوده است 
تأثیر گردشگري را به ارمغان آورد؛ پژوهش با اسـتفاده 

 سـاکنینهـاي رفتـاري  هاي مختلـف نگـرش از ویژگی
اي درك اثـرات گردشـگري مختلف در رابطه بـا تقاضـ
 ,Liu & Var, 1986; Liu(آغـاز شـد. چنـد محقـق 

Sheldon & Var, 1987(ها را بـه  ، در ادامه این ویژگی
هاي تأثیر یکسان کمتر تقلیل دادنـد. پـس از آن،  حوزه
مـوردي  27 )، دو عامل از یـک مقیـاس1994( 2هوارد

ــد ــگري را یافتن ــأثیر گردش ــارتین .ت ــول و م ــک ک  م
کوهسـتانی نسـبت بـه  سـاکنین)، که نگرش 1994(3

، چهــار عامــل از جملــه کردنــدبررســی  گردشــگري را
اثرات، منافع، تساوي و حدود را نمایان ساختند، با این 

روســتا در  14نفــر از  102)، کــه 1996( 4حــال، برنــز
جزایر سلیمان را مورد بررسی قرار داد متوجه شـد کـه 

ــزرگ ــأب ــی پاســخگویان ت ــرین نگران ــاعی و ت ثیر اجتم
ــاهرات و  ــر تظ ــه اث ــه ب ــا توج ــگري ب ــی گردش فرهنگ

  هاي فرهنگی مختلف گردشگران بوده است.  ارزش
 را زندگی کیفیت بر گردشگري تأثیر کمی تحقیقات     

 بـر نگـرش تحقیقـات بیشتر آن جاي به نموده، بررسی

 از هـا ادراك بـویژه، و گردشـگري بـه نسـبت سـاکنین

                                                             
1. Pizam  
2. Howard  
3. McCool and Martin  
4. Burns  

 بـین تفـاوت .اسـت بـوده متمرکـز گردشگري تأثیرات

 این در نگرش /ثیرأت مطالعات و زندگی کیفیت مطالعات

 کند می تأکید بر روشی نگرش /تأثیر مطالعات که است

 و جوامع بر گردشگري که شود می درك چنین آن در که
 کیفیت مطالعات که در حالی گذارد، می ثیرأت محیط بر

 تـأثیرات ایـن کـه اسـت روشی با رابطه در نوعاً زندگی

 شـامل سـازند. می متـأثر را خـانوادگی فـرد یـا رضایت

 :Allen, 1990( فـردي رضایت و محله جامعه، رضایت

610.(  
 و جامعه تغییرات با رابطه در نگرش و ثیرتأ مطالعات

 رابطه فرض یک هستند. گردشگري توسعه از پشتیبانی
 وجـود زنـدگی از رضایت و جامعه هاي ویژگی بین شده
 کند می پرسش ساکنیناز  عموماً نگرش، مطالعات دارد.

 روي بـر گردشـگري از شـده ادراك تـأثیرات بـا آیـا که
 پرسـش گونـه هـیچ نه؟ بـدون یا هستند موافق جامعه
 زنـدگی رضـایت بـر عوامل این تأثیر با رابطه در خاصی
 یا باشند موافق خواه ساکنین عبارت دیگر به آنها. فردي

 از حفاظـت بـراي هایی محرك گردشگري باشند مخالف
 افـراد کـه صـورتی در کنـد، مـی ایجـاد بناهاي تاریخی

آنها  رضایت بر و است محکم حفاظت که نمایند احساس
 کیفیـت موضـوع یـک فقـط موضوع این گذارد می تأثیر

  ).Anderek et al., 1995: 8( است زندگی
، به بررسـی اثـرات گردشـگري 2002کیم در سال 

ــدگی  ــت زن ــر کیفی ــاکنینب ــه  س ــاع (منطق در اجتم
ویرجینا)، پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد بین اثـرات 
گردشگري و رضایت از قلمروهاي مختلف از زندگی که 

 ۀتوسـع ۀاز گردشگري حاصل شده با توجـه بـه مرحلـ
گردشگري منطقه مختلف است. به طوري که بین آثـار 
اقتصادي گردشگري و رضایت از رفـاه مـادي و روابـط 

ــین  ــاه ب ــایت از رف ــگري و رض ــاعی گردش ــار اجتم آث
منــاطقی کــه در  ســاکنیناجتمــاعی منطقــه در بــین 

گردشـگري هسـتند بیشـترین و  ۀبلـوغ توسـع ۀمرحلـ
میــان  ۀتــرین ارتبــاط وجــود دارد. بررســی رابطــ قــوي

محلـی مقصــد،  ۀگردشـگري و کیفیــت زنـدگی جامعــ
موضوعی است که در برخی از تحقیقـات خـارجی نیـز 

 ,Aref, 2011; Gondos( رار گرفته اسـتمورد توجه ق

2014; Yingzhi, 2014; Kyungmi, 2013(  ًو عمومـا
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 -اقتصـادي، اجتمـاعی ۀاین رابطه در قالـب سـه جنبـ
 شود.  بندي می فرهنگی و محیطی طبقه

 و هـا تئوريهمانطور که در باال به آن اشـاره شـد، 
 غربـی جوامـع از عمدتاً زندگی کیفیت تجربی مطالعات

 کشـورهاي در زندگی کیفیت مطالعات اند. گرفته نشات
 توجهی قابل طور به ایران در آن تبع به و توسعه حال در

 زمینه این در مقاالتی اخیر هاي سال در هستند. کمیاب
کـه از  اسـت شده منتشر کشور داخل علمی مجالت در

 و رضـوانی هاي توان به مطالعات و پژوهش آن جمله می
 غفـاري؛ )1387( همکاران و وسی؛ گر)1387( همکاران

ــاران و ــاران ( ؛)1387( همک ــدمی و همک  و )1389ق
 اشاره کرد.)، 1391رضوانی و همکاران در سال (

تحقیـق و مطالعـات صـورت  ۀبا توجـه بـه پیشـین
گرفته باید گفت که در خصوص نقـش گردشـگري در 

شــهر تبریــز تــاکنون هــیچ  ســاکنینکیفیــت زنــدگی 
پژوهشــی انجــام نشــده اســت. لــذا در راســتاي هــدف 

ردشـگري در حاضر به بررسی نقش گ ۀپژوهش، مطالع
 شهر تبریز پرداخته است.  ساکنینکیفیت 

  

  روش تحقیق
از نظر هدف، کاربردي و از نظـر روش،  این پژوهش

ــر  ةتحلیلــی و شــالود -توصــیفی مطالعــه آن مبتنــی ب
) نامهپرسشعملیات میدانی (مشاهده مستقیم، تکمیل 

حاضر را جمعیت  ۀآماري مطالع ۀو اسنادي است. جامع
آماري از  ۀدهد. براي برآورد نمون شهر تبریز تشکیل می

 درصـد 95گیري کوکران با سطح اطمینان  روش نمونه
  بهره گرفته شده است. درصد 5و احتمال خطاي 

 ۀنمونـ و اسـتنفـر  1695094جمعیت شهر تبریز 
 384گیري کـوکران   گیري از روش نمونه آماري با بهره

نفر بدست آمد که به منظور باال بردن سـطح اطمینـان 
نفر پرسشگري شده اسـت. واحـد آمـاري ایـن  400از 

دهنـد و  شـهر تبریـز تشـکیل مـی ساکنینپژوهش را 
گیــري  انتخــاب افــراد نمونــه بــه صــورت نمونــه ةشــیو

 ابـزارباشـد.  شهر تبریز مـی ۀتصادفی ساده از ده منطق
 که باشد می استانداردي نامهپرسش آوري اطالعات جمع

رفتـه  کاره ب نیز )Kim, 2002( خارجی پژوهش یکدر 
باشد. دو بخش  بخش می 3شامل  نامهپرسشاست این 

اي نقطـه 5لیکـرت  اول شامل مواردي است از مقیـاس
) رضایت زیـاد تـا 1 ها شامل:کند. سرفصلاستفاده می

) کـامالً موافـق و کـامالً نـاموافق. 2عدم رضایت زیـاد 
آوري اطالعـات  مربوط به جمـع نامهپرسشبخش سوم 

 وجـود، ایـن با شناسی و شهروندان جامعه است. جامعه
 مجرب استادان از مذکور ۀنامپرسش سنجی روایی براي

از  آن پایایی ارزشیابی جهت و دانشگاهی (روایی محتوا)
 يآور جمـع کرونباخ استفاده شده است. آلفاي محاسبه

 ۀمطالعـ قیـاز طر یدانیـم ةها عـالوه بـر مشـاهد داده
 یابیــارز يبـرا. صــورت گرفـت يا و کتابخانـه ياسـناد

 بیاز ضـر زیـات نپرسشـ ییایـاو پ قیـتحق يرهایمتغ
 )،1شـده ( تعبیه جدول در کرونباخ استفاده شد. يآلفا

 شـده آورده پایـایی مقـدار متغیرها این از یک هر براي
 را باالیی نسبتاً سطح شده ارزیابی پایایی سطح که است

 از یـک هـر بـا مـرتبط هاي گویـه بـودن روا لحـاظ بـه
  .است تحقیق داشته متغیرهاي

  

 تحقیق متغیرهاي به مربوط پایایی : ضریب1جدول 

  حجم نمونه  اتپرسشتعداد   ضریب پایایی  متغیرهاي تحقیق

غیر
مت

l
ونزا

 بر
اي

ه
  

  13 793/0  تأثیرات اقتصادي

400  

 6  659/0  تأثیرات اجتماعی
  9 595/0 تأثیرات فرهنگی
  9 821/0  تأثیرات محیطی

ونزا
 در

اي
ره

تغی
م

  

  7 873/0  قلمرو رفاه مادي
  5 838/0  قلمرو رفاه جامعه محلی

  9 878/0  قلمرو هیجانی
  9 644/0  قلمرو سالمت و امنیت
  3 551/0  کیفیت کلی زندگی
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 سـنجش سـطوح بـا متناسـب حاضـر تحقیـق در     
خواهـد  اسـتفاده مناسـب آماري هاي روش از متغیرها،

 و درونـزا متغیرهـاي زیربنایی ابعاد تشخیص براي .شد
اسـتفاده شـده  )EFA( یعاملی اکتشاف تحلیل از برونزا
 مبـین تحقیق، متغیرهاي اتپرسش عاملی تحلیل. است
 عـاملی تحلیل با مرتبط هاي فرض پیش که هستند این
 انجـام عـاملی تحلیل .است داشته مصداق آنها مورد در

 اقتصـادي، ثیراتتـأ برونـزاي متغیرهـاي روي شـده

 متغیرهـاي همچنـین و محیطـی و فرهنگی اجتماعی،

 و هیجـانی محلی، اجتماعی مادي، رفاه قلمرو درونزاي
 مسـتقل زنـدگی کلی کیفیت کنار در آسایش و امنیت

 میزان متغیرها، این از یک هر در که دارد این از حکایت

 هـر توسط شده تبیین واریانس درصد و عاملی بارهاي

 اعتبـار قابلیـت و بـوده متناسـب هـا عامـل این از یک

 مشـخص را مـذکور متغیرهـاي بـا مـرتبط هـاي عامل

  .کند می
 

 
  : موقعیت جغرافیایی شهر تبریز در ایران و استان آذربایجان شرقی 2 شکل

  )1394(مأخذ: نگارندگان، 
  

  هاي تحقیق یافته
 جنسی، سنی، تأهـل،  وضعیت توصیفی هاي یافته

ــخگویان ــاط شــغلی پاس ــا  تحصــیالت و ارتب ب
 اسـاس بـر بررسـی مـورد ۀنمونـ کـل از: گردشـگري 

 5/31و  مـردان را پاسـخگویان درصـد 5/68 جنسـیت

 تسـلط نشـانگر که دهند می  تشکیل زنان را آناندرصد 
 باشـد. می  آمـاري ۀجامعـ در نیـز و نمونه در مرد غالب

 62 نفـري 400ۀ نمونـ از که دهد می  نشان )،2جدول (
باشند. بـه عبـارت  می تأهل م نفر 338 و مجرد آنان نفر

  دیگر

 
  نتایج توصیفی   ):2جدول (

  درصد  فراوانی  عامل
  جنسیت

 5/68  274  مرد
  5/31  126  زن

  وضعیت تأهل
  5/15  62  مجرد
  5/84  338  متأهل

  سن
15-19  4  0/1  
20-24  15  8/3  
25-29  51  8/12  
30-34  129  3/32  
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35-39  79  8/19  
40-44  47  8/11  
45-49  47  8/11  
50-54  12  0/3  
55-59  8  0/2  
60 -64  8  0/2  

  تحصیالت
  13  53  تر از دیپلمکم

  75  301  دیپلم تا لیسانس
  12  46  لیسانس و باالتر فوق

  با گردشگريارتباط شغلی پاسخگویان 
 8/8  35  ارتباط بی

  5/11  46  ارتباط کم
  5/31  126  تاحدي مرتبط
  5/21  86  ارتباط زیاد
  8/26  107  زیاد ارتباط خیلی

  
 درصـد 5/84 و مجـرد پاسـخگویان درصـد5/15
دسـت آمـده از جـدول   طبق نتایج بـه .هستند متأهل

 34-30سـنی گروه پاسخگویان به درصد بیشترین )،2(
 وضـعیت بـا رابطه در حاصله نتایج. دارد اختصاص ساله
 ایـن   نمایـانگر پاسخگو، عنوان به شهر تبریز مردم سنی

 تحقیـق ایـن   پاسـخگویان تعداد کل از که است مطلب
 و سال 15 سنی لحاظ به فرد ترین کوچک یا ترین جوان
 سـال 64 سـنی نظر از افراد این   بزرگترین یا ترین مسن
 دهـد می  نشـان )،2( همچنین جدول .است داشته سن
 مـدرك داراي پاسـخگویان از درصـد 75حـدود  کـه

 مدرك داراي افراد و هستند لیسانس تا دیپلم تحصیلی
 کمتـري نمونـه از بـاالتر و لیسـانسفـوق تحصـیلی

  .برخوردارند
 اسـت این   مبین )،2جدول ( از آمده دست به نتایج

 شغلشـان درصـد 22حـدود  پاسـخگو، 400 کل از که،
 32 و مـرتبط خیلـی درصـد 27 گردشـگري، با مرتبط
  .است گردشگري با مرتبط تاحدودي درصد

  
  هاي استنباطی یافته

 گردشـگري  اقتصـادي  تـأثیرات  عـاملی تحلیل 
 که 2MSA معیار یا 1KMO معیار ةانداز : (متغیربرونزا

                                                             
1. Kaiser-Meyer-Olkin 

 شاخصـی شود، می خوانده بردارينمونه کفایت شاخص
 مقـادیر بـا را شـده مشاهده همبستگی مقادیر که است

 مجمـوع کنـد. اگـرمـی مقایسـه جزیـی همبسـتگی
 زوج ۀهمـ بـین جزیـی ضـرایب همبسـتگی مجذورات
 ضـرایب مجـذورات مجمـوع بـا مقایسـه در متغیرهـا

 نزدیـک 3 کـایزر معیـار ةباشد انداز کوچک همبستگی
 کـایزر مقـدار کـه زمـانی بود. بنابراین خواهد 0/1عدد 

 عـاملی تحلیـل تـوان می باشد، به راحتی 6/0 از بزرگتر
 و مناسـبت شـود افـزوده میزان این بر چقدر هر و نمود

: 1385بود (هـومن،  خواهد برداري بیشترنمونه کفایت
 در 0 و 1 بـین کایزر مقدار که است ذکر به ). الزم383

 بـه تر باشـدنزدیک یک عدد به چقدر هر و است نوسان
 بیشـتر عـاملیتحلیـل  براي هاداده تناسب اندازه همان

 بـراي مطالعـه ایـن در). 374: 1387است (منصـورفر، 
 اولکین  مایر -کایزر مالك گردشگري اقتصادي تأثیرات

 کفایـت از نشـان کـه 754/0آمـده  دسـت بـه بـا برابر
  . دارد برداري نمونه
 بـودن مناسب که 4 (BTS)بارتلت داري معنا آزمون     
 ۀجامعـ به آن تعمیم و عاملی تحلیل انجام جهت ها داده

 معناداري سطح که، صورتی در دهد می نمایش را آماري
                                                                                   
2. Measure of Sampling Adequacy 
3. Kaiser Criterion 
4. Bartlett, s Test 
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 ایـن صـورت در باشـد 05/0از  کمتـر آمـده دسـت به
 مشخصه .است فراهم عاملی تحلیل انجام براي شرایط

 تـأثیرات برونـزاي متغیـر بـراي بارتلـت کرویت آزمون

 انجـام بـراي زمینه و بوده معنادار گردشگري اقتصادي

. اسـت فـراهم متغیـر ایـن بـراي یـابیعامـل عمـل

 
  گردشگري اقتصادي تأثیرات به مربوط هايگویه عاملی تحلیل اجزاء و نتایج :)3( جدول

  بارتلت آزمون ۀمشخص  اولکین -مایر - کایزر معیار

754/0  
160/1294  Approx. Chi-Squar  

000/0  Sig  

مقادیر 
 ویژه
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تبیین 
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ره  ها گویه
شما

ش
رس

پ
 

مل
 عا

ین
ناو

ع
  ها 

مل
عا

 

3/816  356/29 

 1 . شود در جامعه می ساکنین هاي شغلی براي فرصت ایجادباعث  گردشگري  790/0

صت
فر

 
غال

شت
ي ا

ها
 

ري
شگ

رد
ي گ

صاد
 اقت

ات
ثیر

تأ
 

 2 کند. مطلوبی در جامعه مهیا می هاي خیلی گردشگري شغل 630/0

726/0 
هاي گردشگري این است که انواع گوناگونی از  ترین جنبهیکی از مهم

 آورد. جامعه محلی فراهم می ساکنینها (تنوع شغلی) را براي  شغل
3 

1/747 439/13 

 4  غالب درآمد شهر ناشی از گردشگري است. 499/0

ور 
حض

 از 
شی

ي نا
دها

رآم
د

ران
شگ

رد
گ

 

 5 آورد. گردشگري سرمایه بیشتري را براي اقتصاد محلی به همراه می 691/0

605/0 
هاي ارزي خارجی کسب  نماید تا درآمد گردشگري به دولت کمک می

 نماید.
6 

610/0 
گردشگري باعث ایجاد درآمد ناشی از اخذ مالیات براي مقامات محلی 

 شود. می
7 

142/1 786/8 

 8 هزینه کرد گردشگران باال رفته است. ۀاستاندارد زندگی ما در نتیج 565/0
گی

زند
رد 

ندا
ستا

ا
 

757/0 
ها و ها، خیابان جاده ۀعوارض اخذ شده از گردشگران صرف بهبود و توسع

 شود. می ساکنینخدمات عمومی براي 
9 

632/0 
محلی  ۀدر جامع ساکنینوضعیت اقتصادي همه   کند  گردشگري کمک می

 بهبود یابد.
10 

000/1 676/7 

761/0 
قیمت بسیاري از کاالها و خدمات عمدتاً در نتیجه حضور گردشگران 

 افزایش داشته است.
11 

زین
ه

 ۀ
گی

زند
 

 12 قیمت مسکن به دلیل حضور گردشگران افزایش یافته است. 518/0

 13 زندگی در نتیجه حضور گردشگران افزایش یافته است. ۀهزین 817/0

  
 کـه دهـدمـی نشان مربوطه هايگویه عاملی  تحلیل    

هـاي شـاخص از یـک هر براي شده مشاهده متغیرهاي
 تربزرگ ویژه مقادیر داراي اقتصادي گردشگري تأثیرات

 ارزیـابی شـده 50 از بـاالتر آنها عاملی بار و بوده یک از
 258/59 میـزان بـا عامـل چهـار ایـن مجموع در. است

 سـهم ترینبیشـ که کنندمی تبیین را هاواریانس درصد
 عامل را ترینکم و درصد 356/29میزان  با اول عامل را

 چـرخش روشدرصـد دارد.  676/7میـزان  بـا چهـارم
 چـرخش بـا و متعامد یا اورتوگونال به صورت 1هاعامل

 روش از گیـريبهـره بـا که گرفته صورت 2واریماکسی

 گونـه بـه هـاعامـل چـرخش 3اصلی هايمؤلفه تحلیل

                                                             
1. Factor Rotation 
2. Varimax 
3. Principle Component Analysis 
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 هـاي گرفتـه اسـت. عامل انجـام (غیرمایـل) متعامـد

 ظـاهر یکـدیگر از مستقل چرخش این طی استخراجی

 بـه اقتصـادي گردشـگري تـأثیرات تعبیري به اند شده

 غیـر و متفـاوت بعد چهار شامل ها عامل از یکی عنوان

 بـار تـریناسـاس بـزرگ بر که هستند با هم همبسته

 عامـل، بـه مربـوط متغیرهـاي گـروه در موجود عاملی

 عامل رو، از این است پذیرفته صورت ها عامل گذاري نام

 عنوان با دوم عامل اشتغال، هاي فرصت عنوان تحت اول

 تجـارت گردشـگران بـراي حضـور از ناشی درآمدهاي

 و زنـدگی استاندارد عنوان با سوم عامل دولت، و محلی
  گذاري شد.  نام زندگی هزینه چهارم عامل

 گردشـگري  اجتمـاعی  تأثیرات عاملی  تحلیل-

  برونزا) (متغیر
 انجـام بـراي عـاملی تحلیل هـاي فرض پیش نتـایج

که،  دارد این از نشان اجتماعی تأثیرات متغیر یابی عامل
 کفایت مبین 649/0با  برابر اولکین - مایر -مالك کایزر

 متغیر براي بارتلت کرویت آزمون مشخصه برداري، نمونه
 عمـل انجام براي زمینه و بوده معنادار اجتماعی تأثیرات

  است. فراهم متغیر این براي یابی عامل
  

  برونزا) (متغیر گردشگري اجتماعی تأثیرات عاملی  تحلیل: 4جدول 
  بارتلت آزمون مشخصه  اولکین -مایر -کایزر  معیار

649/0  
117/403 Approx. Chi-Square  

000/0  Sig  
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بلیط براي مراکز در طول فصل اوج گردشگري، گرفتن   14
  تفریحی مشکل است.

800/0 

403/38 304/2  15  
ها،  گردشگري موجب ایجاد ازدحام ناخوشایند در پارك

هاي تفریحی براي افراد محلی شده  مراکز خرید و دیگر مکان
  است.

696/0  

اي در مشکالت اجتماعی مثل جنایت،  گردشگري نقش عمده  16
  محلی دارد. ۀمشابه اینها در جامعمواد مخدر، فحشا و موارد 

754/0  

لی
مح

ت 
دما

خ
  

هاي تفریحی براي  گردشگري باعث ایجاد فرصت ۀتوسع  17
  . شود محلی می ساکنین

810/0  

گردشگري دلیل اصلی تنوع مراکز تفریحی در جامعه محلی   18  225/1  421/20
  است.

668/0  

خدمات محلی ها و دیگر  به دلیل وجود گردشگري، جاده  19
  شوند. بهتر نگهداري می

767/0  
  

 چرخشـی فرآینـد بـا مطـابق استخراجی هايعامل
را  بعـد دو و شـده ظـاهر یکـدیگر از مستقل واریماکس

 کـرده مشخص گردشگري اجتماعی تأثیرات عامل براي
در  موجـود عـاملیبار ترینبزرگ آن، با مطابق که است

 عنـوان تحـت اول عامـل بـه مربـوط متغیرهـاي گـروه
نـام محلـی خـدمات دوم عامـل و اجتمـاعی مشـکالت

 اسـت این مبین استخراجی نتایج که است گذاري شده
درصـد  824/58میـزان  بـا عامـل دو مجمـوع در کـه

 .دهدمی توضیح ها راواریانس

ثیرات فرهنگـی گردشـگري   تحلیل عاملی تـأ -
 عـاملی تحلیـل هـايفرضپیش نتایج: (متغیر برونزا)

 از نشـان فرهنگـی تـأثیرات متغیر یابیعامل انجام براي
 643/0با  برابر اولکین - مایر -کایزر که، مالك دارد این

 کرویـت آزمـون مشخصـه بـرداري،نمونـه کفایت مبین
 و بـوده معنـادار فرهنگـی تـأثیرات متغیـر براي بارتلت
 فراهم متغیر این براي یابیعامل عمل انجام براي زمینه
  است.
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  گردشگري فرهنگی تأثیرات به مربوط هايگویه عاملی تحلیل اجزاء و نتایج: 5جدول 
  بارتلت مشخصه آزمون  اولکین -مایر -کایزر معیار
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نسبت به فرهنگ محلی را در  ساکنینگردشگري غرور   20
  محلی افزایش داده است ۀجامع

762/0 

کند فرهنگ محلی زنده نگه داشته گردشگري کمک می  21  858/27  858/27
  حفظ شودشود و هویت فرهنگی 

568/0  

هاي فرهنگی را براي گردشگري انواع گوناگونی از فعالیت  22
  محلی به همراه دارد ساکنین

810/0  

لی
مح

گ 
رهن

ف ف
ضعی

ت
  

نوع تقاضاي گردشگران در بازار موجب تغییر در نوع و شکل   23
  شودهنرهاي سنتی و دستی می

615/0  

رفتار گردشگران را  ساکنینشود که گردشگري موجب می  24  512/19  512/19
  هاي فرهنگی خود را رها کنند تقلید کنند و سنت

901/0  

هاي رفتاري فرهنگی سنتی  گردشگري باعث تخریب الگو  25
  شودمحلی می ساکنین

830/0  
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ران

شگ
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تجربه ارتباط با گردشگران از تمام نقاط دنیا مطمئناً یک   26
  ارزشمند براي زندگی است

733/0  

 ساکنینو گردشگران براي  ساکنینتبادل فرهنگی بین   27  617/12  617/12
  607/0  ارزشمند و خوشایند است

من تمایل دارم با گردشگران از تمام نقاط دنیا دیدار کنم تا   28
  فرهنگ آنها چیزهایی یاد بگیرم ةدربار

605/0  

  
 چرخشـی فرآینـد بـا مطـابق استخراجی هايعامل     

را  بعـد سـه و شـده ظاهر یکدیگر از مستقل واریماکس
 کـرده مشخص گردشگري فرهنگی تأثیرات عامل براي
 اول عامـل بـه مربـوط متغیرهاي آن، با مطابق که است
 دوم عامـل محلـی، فرهنـگ از محافظـت عنـوان تحت

 فرهنگـی مبـادالت سوم عامل و فرهنگ محلی تضعیف
 کـه اسـت شـده گـذاري نام گردشـگران و ساکنین بین

 سـه مجمـوع در کـه اسـت این استخراجی مبین نتایج
هـا را توضـیح  درصـد واریانس 987/59میـزان  با عامل

  دهد. می

 گردشـگري  محیطـی  تـأثیرات  عـاملی  تحلیل-
 عـاملی تحلیـل  هـاي فرض پیش نتایج :برونزا) (متغیر

 نشـان محیطـی تـأثیرات متغیـر یـابی عامل انجام براي
 801/0بـا  برابر اولکین -مایر -کایزر مالك که،دهد  می

 کرویـت آزمـون مشخصـۀ برداري، نمونـه کفایـت مبین
 و بـوده معنـادار محیطـی تـأثیرات متغیـر براي بارتلت
 فراهم متغیر این براي یابی عامل عمل انجام براي زمینه
  .  است
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  گردشگري محیطی تأثیرات به مربوط هاي گویه عاملی تحلیل اجزاء و نتایج: 6جدول 
  بارتلت آزمون مشخصۀ  اولکین -مایر -کایزر  معیار
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 869/0  آورد گردشگري آلودگی محیطی را به همراه می  29

گردشگري موجب ایجاد سر و صدا، ازدحام و ریخته شدن   30 894/3  270/43
  شود آشغال در محیط شهري می

829/0  

  844/0  شود ها میهاي گردشگري باعث آلودگی آبفعالیت  31

اید
د ز

جام
واد 

م
  

گردشگري مقدار زیادي مـواد جامـد زایـد (زبالـه) تولیـد   32
  623/0  کند می

268/14  284/1  33  
بـه  مربـوط تجـاري مراکـز دیگر و تفریحی مراکز ها، هتل

 ساالنه کنندمی ارایه خدمات گردشگران به که گردشگري
  کنند می تولید زباله زیادي مقادیر

661/0  

 گردشگران زیبایی توسط شهر محیط در زباله شدن ریخته  34
  برد می بین را از شهري فضاهاي

688/0  

ژي
ولو

و اک
ش 

وح
ت 

حیا
  

از  وحمایـت طبیعـی محـیط از در حفاظـت گردشـگري  35
  دارد نقش محلی جامعه در وحش حیات

865/0  

 هاي جنبـه از را اکولـوژي و طبیعـی محـیط گردشـگري  36  140/1  663/12
  بخشد بهبود می جامعه در بسیاري

793/0  

 و چمنزارهـا تخریـب و گیاهی زندگی زوال در گردشگري  37
  ندارد نقشی سبز فضاهاي

793/0  

  
 چرخشـی فرآینـد بـا مطابق استخراجی هايعامل     

 را بعـد سـه و شده ظاهر یکدیگر از مستقل واریماکس

 کـرده مشخص گردشگري محیطی تأثیرات براي عامل

 در موجـود عاملی بار ترینبزرگ آن، با مطابق که است

 عنـوان تحـت اول عامـل بـه مربـوط گروه متغیرهـاي

 سـوم عامـل و زایـد جامـد مـواد دوم عامـل آلـودگی،

 نتـایج که است شده گذارينام و اکولوژي وحش حیات

 بـا عامل سه مجموع در که است این مبین استخراجی

 .دهدمی توضیح را هاواریانس درصد 201/70میزان 

: درونـزا)  (متغیر مادي رفاه قلمرو عاملی تحلیل-
 انجـام بـراي عـاملیتحلیـل  هـايفـرضپـیش نتـایج
 که، دارد این از نشان مادي رفاه قلمرو متغیر یابی عامل
 کفایت مبین 000/0 با برابر اولکین -مایر -کایزر مالك
 بـراي بارتلـت کرویـت آزمـون مشخصـه برداري،نمونه
 انجام براي زمینه و بوده معنادار مادي رفاه قلمرو متغیر
  .است فراهم متغیر این براي یابیعامل عمل
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  مادي رفاه قلمرو به مربوط هاي گویه عاملی  تحلیل اجزاء و نتایج :7جدول 
  بارتلت آزمون مشخصه  اولکین -مایر - کایزر معیار

851/0 
667/1395  Approx. Chi-Square  

000/0  Sig  

مل
عا

ین   
ناو

ع
مل

عا
ره   ها 
شما ش
رس

پ
  

واریانس   بار عاملی  ها گویه
  مقادیر ویژه  تبیین شده

دي
ه ما

رفا
رو 

قلم
  

گی
زند

نه 
هزی

  

چقدر از عوارض اخذ شده توسط شهرداري یا دیگر   38
  هستیدنهادها راضی 

894/0 

زندگی در جامعه محلی خود راضی  ۀچقدر از هزین  39 012/4 313/57
  هستید

677/0  

نیازهاي اساسی مثل نان، مسکن و لباس  ۀچقدر از هزین  40
  و امثالهم راضی هستید

875/0  

غال
شت

 و ا
مد

درآ
  

  801/0  تان راضی هستید چقدر از درآمد خود در شغل فعلی  41

618/15  093/1  
  787/0  تان راضی هستید چقدر از امنیت اقتصادي شغلی  42
  820/0  تان راضی هستید چقدر از درآمد کل خانواده  43

کنید  چقدر از حقوق و مزایاي شغلی که دریافت می  44
  787/0  راضی هستید

  
 چرخشـی فرآینـد بـا مطـابق استخراجی هاي عامل     

 را بعـد دو و شـده ظـاهر یکـدیگر از مستقل واریماکس
 کـه اسـت کـرده مادي مشخص رفاه قلمرو براي عامل

گـروه  در موجـود عاملی بارهاي بر اساس آن، با مطابق
 ۀهزینـ عنـوان تحـت اول عامـل بـه مربـوط متغیرهاي

 شـده گـذارينـام اشـتغال و درآمد دوم عامل و زندگی
 در کـه اسـت ایـن مبـین اسـتخراجی نتـایج کـه است

ها را درصد واریانس  932/72میزان  با عامل دو مجموع
 .دهد توضیح می

 (متغیـر  محلی جامعه رفاه قلمرو عاملیتحلیل -

 انجام براي عاملیتحلیل  هايفرضپیش نتایج: درونزا)

 دارد ایـن از نشان محلی جامعه قلمرو متغیر یابیعامل

 مبـین 837/0بـا  برابر اولکین -مایر -کایزر مالك که،

 بارتلـت کرویـت آزمـون مشخصه برداري،نمونه کفایت

 و بـوده معنـادار محلـی جامعـه رفاه قلمرو متغیر براي
  .است فراهم متغیر این براي یابیعامل انجام براي زمینه

  

  محلی جامعه رفاه قلمرو به مربوط هاي گویه عاملی تحلیل اجزاء و : نتایج8جدول 
  بارتلت آزمون مشخصه  اولکین -مایر -  کایزر معیار

837/0 
152/736  Approx. Chi-Square  

000/0  Sig  

مل
عا

  

شماره 
واریانس   بار عاملی  ها گویه  پرسش

  مقادیر ویژه  تبیین شده

لی
مح

عه 
جام

فاه 
و ر

مر
قل

  

 839/0  چقدر از شرایط محیطی جامعه محلی راضی هستید  45

85/60  043/3  

  753/0  کنند راضی هستیدزندگی می ۀچقدر از مردمی که در این ناحی  46

شود می چقدر از امکانات و خدماتی که در این ناحیه به شما ارایه  47
  راضی هستید

789/0  

  747/0  چقدر از سیستم حمل و نقل عمومی در این ناحیه راضی هستید  48

  769/0  این ناحیه راضی هستیدی در گچقدر از زند  49
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 بارهـاي بـر اسـاس محلـی جامعه رفاه قلمرو عامل
عامـل  ایـن به مربوط متغیرهاي گروه در موجود عاملی
 مجمـوع در کـه اسـت ایـن مبـین اسـتخراجی نتـایج
ها درصد واریانس 858/60میزان  با عامل این اتپرسش

  .دهدمی را توضیح
 هیجـانی (متغیـر   رفـاه  قلمـرو  عاملیتحلیل -

 انجام براي عاملیتحلیل  هايفرضپیش نتایج: درونزا)

 دارد ایـن از نشـان هیجانی رفاه قلمرو متغیر یابیعامل

 مبـین 875/0 بـا برابر اولکین - مایر -کایزر مالك که،

 بارتلـت کرویـت آزمـون مشخصه برداري،نمونه کفایت

 زمینـه و بـوده معنـادار هیجانی رفاه قلمرو براي متغیر

.است فراهم متغیر این براي یابیعامل عمل انجام براي

 
  هیجانی رفاه قلمرو به مربوط هاي گویه عاملی  تحلیل اجزاء و : نتایج9جدول 

  بارتلت آزمون مشخصه  اولکین -مایر -کایزر معیار

875/0 
628/1563  Approx. Chi-Square  

000/0  Sig  

عناوین   عامل
  ها عامل

شماره 
واریانس   بار عاملی  ها گویه  پرسش

  تبیین شده
مقادیر 

  ویژه

انی
یج

ه ه
رفا

رو 
قلم

  

غت
فرا

ت 
وقا

از ا
ت 

ضای
ر

  

 763/0  هستید راضی خود فراغت اوقات میزان از چقدر  50

159/51  604/4 

 راضـی جامعـه در خـود تفریحی هايفعالیت از چقدر  51
  هستید

780/0  

 دنیـا حتی و کشور تمام از گردشگران ازدحام از چقدر  52
  هستید راضی خود جامعه در

484/0  

 فراغت اوقات گذران امکانات و تفریحی زندگی از چقدر  53
  هستید راضی جامعه در

762/0  

وي
معن

فاه 
ر

  
  570/0  هستم راضی ناحیه در موجود مذهبی هاي مکان از  54

757/10  000/1 

  791/0  هستم خوشحال ناحیه محلی فرهنگ از حفاظت ةنحو از  55

 کنم مـی صـحبت گردشگران با وقتی کنم می احساس  56
  دهم می توسعه را خود فرهنگ

892/0  

 خیلـی ناحیـه تفریحی مراکز و فراغت اوقات گذران از  57
  775/0  هستم راضی

  660/0  هستم راضی خیلی ناحیه در خود معنوي زندگی از  58
  

 چرخشـی فرآینـد بـا مطـابق استخراجی هايعامل     
را  بعـد دو و شـده ظـاهر یکـدیگر از مستقل واریماکس

 کـه است کرده مشخص هیجانی رفاه قلمرو عامل براي
گـروه  در موجـود عاملی بارهاي بر اساس آن، با مطابق

 از رضـایت عنـوان تحت اول عامل به مربوط متغیرهاي
گـذاري شـده  نام معنوي رفاه دوم عامل و فراغت اوقات
 در کـه اسـت ایـن مبـین اسـتخراجی نتـایج کـه است

درصـد واریـانس را   915/61میزان  با عامل سه مجموع
  دهد. توضیح می

 امنیـت  و سـالمت  رفـاه  قلمـرو  عاملی تحلیل -
 عـاملی تحلیـل  هـاي فرض پیش نتایج: درونزا) (متغیر

 امنیـت و سـالمت قلمـرو متغیـر یـابی عامل انجام براي
با  برابر اولکین -مایر -کایزر مالك که، دارد این از نشان
 آزمـون مشخصـه بـرداري، نمونـه کفایت مبین 750/0

 امنیـت و سالمت رفاه قلمرو متغیر براي بارتلت کرویت
 بـراي یـابی عامل عمل انجام براي زمینه و بوده معنادار

  .است فراهم متغیر این
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  امنیت و سالمت رفاه قلمرو به مربوط هاي گویه عاملی تحلیل اجزاء و : نتایج10جدول 
  بارتلت آزمون مشخصه  اولکین -مایر -کایزر معیار

750/0  
553/881  Approx. Chi-Square  

000/0  Sig  

عناوین   عامل
  ها عامل

شماره 
واریانس   بار عاملی  ها گویه  پرسش

  مقادیر ویژه  تبیین شده

یت
 امن

ت و
الم

ه س
رفا

رو 
قلم

  

مت
سال

اه 
رف

  

 632/0  هستید راضی خود سالمت از چقدر  59

415/34 097/3 

 راضـی ناحیـه در آشـامیدنی آب کیفیـت از چقـدر  60
  709/0  هستید

  799/0  هستید راضی خود ناحیه در هوا کیفیت از چقدر  61

 خـورممـیشده  تصفیه یا بطري بصورت را آب اغلب  62
  نیست تمیز آب کنممی فکر چون

546/0  

 ریخته آشغال شهري محیط در بینم می که هنگامی  63
  کنممی پیدا گردشگران به نسبت بدي احساس شده،

744/0  

 و کـرده تهدیـد را عمـومی امنیت محیطی آلودگی  64
  شودمی بهداشتی خطرات ایجاد باعث

687/0  

یت
 امن

فاه
ر

  

 راضـی خـود ناحیـه در محیطـی پاکیزگی از چقدر  65
  هستید

735/0  

 راضی خود ناحیه در موجود امنیت و آرامش از چقدر  66  34/1  931/14
  هستید

651/0  

 در جنایـت و جرم میزان و تصادفات میزان از چقدر  67
  هستید راضی ناحیه

409/0  

  
 چرخشـی فرآینـد بـا مطـابق استخراجی هايعامل

 را بعـد دو و شـده ظـاهر یکـدیگر از مستقل واریماکس
 اسـت کرده مشخص و امنیت سالمت قلمرو براي عامل

 در موجـود عـاملی بارهـاي بر اسـاس آن، با مطابق که
 رفـاه عنـوان تحت اول عامل به مربوط گروه متغیرهاي

که  است شده گذاري نام امنیت رفاه دوم عامل و سالمت
 سـه مجمـوع در کـه اسـت این مبین استخراجی نتایج
 توضـیح را هـا واریانس درصـد 346/49میـزان  با عامل

  .دهد می
 (متغیـر  زنـدگی  کلـی  کیفیـت  عـاملی  تحلیل -

 بـراي عـاملیتحلیـل  هـايفـرضپـیش نتایج: درونزا)
 -کـایزر مالك که، دارد این از نشان زندگی کلی کیفیت

 بردارينمونه کفایت مبین 504/0با  برابر اولکین -مایر 

 کیفیـت متغیـر بـراي بارتلت کرویت آزمون مشخصه و

 یـابیعامل انجام براي زمینه و بوده معنادار زندگی کلی

  .است فراهم متغیر این براي
 چرخشـی فرآینـد بـا مطـابق استخراجی هايعامل

 را بعـد دو و شـده ظـاهر یکـدیگر از مستقل واریماکس
 کـه اسـت کـرده مشـخص مادي رفاه قلمرو براي عامل

گـروه  در موجـود عاملی بارهاي بر اساس آن، با مطابق
 نتـایج زنـدگی کلـی کیفیت عامل به مربوط متغیرهاي
بـا  عامـل این مجموع در که است این مبین استخراجی

  دهد. می توضیح را هاواریانس درصد 759/53میزان 
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  زندگی کلی کیفیت به مربوط هاي گویه عاملی  تحلیل اجزاء و : نتایج11جدول 
  بارتلت آزمون مشخصه  اولکین -مایر -کایزر معیار

504/0 
057/156  Approx. Chi-Square  

000/0  Sig  

شماره   عامل
واریانس   بار عاملی  ها گویه  پرسش

  شدهتبیین 
مقادیر 

  ویژه

ی 
 کل

یت
کیف

گی
زند

  

 811/0  هستید راضی خود زندگی از چقدر کل در  68

  873/0  هستید راضی خود زندگی گذران ةنحو از چقدر  69  613/1  759/53

هاي زیر بهترین سازگاري را با احساس شما کدامیک از گزینه  70
  ...دارد؟

439/0  

  
  گیري نتیجه
 مـدل روي بـر گردشگري تأثیرات بحث مطالعه این
 چگـونگی مـورد در و  کنـد  می بررسی را زندگی کیفیت
 سـاکنین زنـدگی کیفیـت روي بـر گردشگري تأثیرات
 پیشـنهادي مـدلو در   کنـد  می تحقیـق مقصـد جامعۀ
 خاص قلمروهاي از رضایت حاصل که زندگی از رضایت

 کلـی رضایت مثال، براي.  کند، بحث میاست زندگی از
 شـامل کـه اسـت مـادي رفـاه قلمرو از متأثر زندگی از

 که آنجایی باشد. از می رفاه از کنندگان مصرف احساس
 قلمـرو ایـن از رضـایت باشد می مادي مالکیت با مرتبط
 تحـت زنـدگی از کلـی رضـایت هنگام به زندگی خاص
 آن از کـه باشـد می گردشگري اثرات مختلف ابعاد تأثیر
 و فرهنگـی اجتماعی، اقتصادي، اثرات از توان می جمله

 اثـرات -1از:  عبارتنـد کـه برد، نام گردشگري محیطی
 و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، تأثیرات از ساکنین تلقی

 -2زنـدگی؛  از کلی رضایت روي بر گردشگري محیطی
 رضـایت روي بر گردشگري ابعاد از ساکنین تلقی اثرات

 اجتمـاعی، مـادي، (رفـاه زنـدگی خـاص هـاي قلمرو از
 چهـار از رضـایت اثرات -3امنیت)؛  و سالمت و عاطفی
 از قبـل. زنـدگی از کلـی رضـایت روي بـر خاص قلمرو
 از اطمینـان بـراي آزمون پیش یک اصلی، مطالعه انجام
 پـیش است، شده انجام پیشنهادي يها مؤلفه و ها سازه

 ها سـازه پایـایی و روایـی گیري انـدازه بـراي که آزمونی
 جمعیت روي بر خاص بطور مطالعه این باشد. تمرکز می

 تـأثیرات بـه باشـد. مطالعـه تبریـز می شهر در ساکنین
مقصـد  جامعـه سـاکنین زنـدگی روي بـر گردشـگري

 .است پرداخته (تبریز)

 بر را ارزیابی فرم تا شد درخواست دهندگان پاسخ از
 شرایط از رضایت و گردشگري اثرات از شان تلقی اساس

 نفره 400 نمونه یک کنند. نتیجه کامل زندگی مختلف
 پاسـخ از نفـر 274 شد. حدودمی شامل را استفاده قابل

ترین درصـد بیشـ و بودند زن نفر 126 و مرد دهندگان
سـاله اختصــاص  34-30پاسـخگویان بـه گــروه سـنی 

 وضـعیت شـناختی - جمعیـت هاي ویژگی داشت. دیگر
 درصـد 5/84 و مجـرد پاسـخگویان درصـد 5/15 تأهل

 تحصیلی مدرك داراي پاسخگویان از درصد 75 متأهل،
 شـان شغل درصـد 5/21و حـداکثر  لیسـانس تـا دیپلم

 5/31 و مـرتبط خیلـی درصد 27 گردشگري، با مرتبط
 شـده ارزیـابی گردشـگري بـا مـرتبط تاحدودي درصد
 .است

 زیـر بـراي گیري انـدازه مـدل یـک مطالعـه ایـن
اسـت.  کـرده ارزیـابی و توسـعه عامل هر يها مجموعه

 زیـر دو از بیش داراي عامل هر که  دهد می نتایج نشان
 حـداقل توسـط سازه مجموعه زیر هر باشد می مجموعه

 نشـان مطالعه نتایج .است شده گیري اندازه شاخص سه
 از رضـایتمندي گردشـگري اثـرات از تلقی که  دهد می

 و  دهـد می قـرار تـأثیر را تحت زندگی خاص قلمروهاي
 رضایت روي بر زندگی خاص يها قلمرو از رضایتمندي

 از تلقـی وجـود ایـن بـا و گذارد می تأثیر ساکنین کلی
 زنـدگی از کلی رضایت روي مستقیماً گردشگري اثرات

 کننده تعدیل تأثیرات عالوه گذارد. به می تأثیر ضعیفی
 خاص زندگی قلمرو و گردشگري اثرات ابعاد بین روابط

 پیش یک انجام از بعد باشند. می معنادار آماري لحاظ از
 زیر مجموعه، هر گیري اندازه يها مقیاس روي بر آزمون
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 داد نشـان کلی يها شاخص با معرف مرتبط هر ارزیابی
)، 65/0هاي تـأثیرات اجتمـاعی ( بـه غیـر از مؤلفـه که

ــأثیرات فرهنگــی ( ــت 59/0ت )، قلمــرو ســالمت و امنی
 يها معرف )، دیگر55/0( زندگی) و کیفیت کلی 64/0(

 زندگی داراي میـزان خاص قلمرو و گردشگري تأثیرات
  اند.  بوده 70/0 از باالتر پایایی

بعـد تحلیـل عـاملی اکتشـافی بـر روي  ۀدر مرحلـ
شـهر  سـاکنیننفر از  400آوري شده از  اطالعات جمع

هرگـاه از   دهـد تبریز انجام شد. نتایج مطالعه نشان می
در مــورد تــأثیرات گردشــگري و قلمروهــاي  ســاکنین

ها هـم داراي بعـد  شده، درك آن پرسشزندگی خاص 
مثبت بوده است به تعبیري وقتی تـأثیرات گردشـگري 
در رابطه با رضایت از زندگی مطرح شـده اسـت، درك 
ــأثیرات اقتصــادي،  ــرفتن ت ــا در نظــر گ ــا ب ــت آنه مثب

ی و قلمروهــاي زنــدگی اجتمــاعی، فرهنگــی و محیطــ
هاي تحلیل عاملی  که یافته بوده است. به طوري خاص

ه هزینـ« ۀلفـؤمربوط به تأثیرات اقتصادي نشـان داد، م
زتدگی در نتیجـه حضـور گردشـگران افـزایش داشـته 

غالـب « ۀترین و مؤلفـبیشـ 817/0با بار عاملی » است
بـا بـار عـاملی » شـگري اسـتدرآمد شهر ناشی از گرد

  است.  را داشتهپذیري  ترین میزان تأثیرکم 499/0
هاي مربـوط بـه تـأثیرات  عاملی گویه  نتایج تحلیل     

گردشـگري باعـث  ۀتوسـع«اجتماعی نشان داد، عامـل 
با بار » شود می ساکنینهاي تفریحی براي  ایجاد فرصت

گردشــگري دلیــل «ترین و عامــل بیشــ 810/0عــاملی 
بـا بـار » اصلی تنوع مراکـز تفریحـی در جامعـه اسـت

  ثیر را داشته است.تأکمترین  668/0عاملی 
هاي تـأثیرات  هنتایج مربوط به تحلیل عـاملی گویـ     

شـود  گردشگري موجـب می«فرهنگی نشان داد، عامل 
ــه  ــاکنینک ــ س ــگران را تقلی ــار گردش ــد و رفت د کنن
ا بـار عـاملی بـ» هـا کننـدرهاي فرهنگی خود را  سنت
کنـد  گردشـگري کمـک می«ترین و عامل بیش 901/0

داشته شود و هویـت فرهنگـی  فرهنگ محلی زنده نگه 
تـرین تـأثیر را کم 568/0بـا بـار عـاملی  »حفظ شـود

گردشـگري آلـودگی محیطـی بـه «عامل داشته است. 
ترین و عامـل بیشـ 869/0بـا بـار عـاملی » اه داردهمر

 گردشگري مقدار زیادي مواد جامد زاید (زباله) تولیـد«

رین تأثیرپـذیري را کمتـ 623/0با بار عـاملی » کند می
  داشته است.

 دگی خـاصزننتایج تحلیل عاملی مربوط به قلمرو 
چقـدر از عـوارض اخـذ شـده توسـط «نشان داد عامل 

عامـل  ،894/0با بار عاملی » ها راضی هستید شهرداري
» چقدر از شرایط محیطی جامعه محلی راضی هستید«

کنم وقتـی بـا  احساس مـی«عامل ، 839/0با بار عاملی 
کنم فرهنـگ خـود را توسـعه  گردشگران صـحبت مـی

چقدر از کیفیت «و عامل  892/0با بار عاملی » دهم می
 799/0ا بار عـاملی ب» خود راضی هستید ۀهوا در ناحی

هـاي قلمروهـاي  ز بین مؤلفـهارین تأثیرپذیري را بیشت
  است.   داشتهخاص زندگی 

عامـل دهـد  هاي پژوهش نشـان می همچنین یافته     
بـا » زندگی خود راضی هسـتید ةچقدر از گذران نحو«

عوامل کیفیـت کلـی  ۀترین مؤلف مهم 873/0بار عاملی 
با توجه بـه نتـایج پـژوهش، در وضـع باشد.  زندگی می

تغییرات زندگی  گردشگري درفعلی آثار مثبت تأثیرات 
تـوان در یـک  مـیاندك است. امـا شهر تبریز  ساکنین

ریزي مناسب در آینده  با مدیریت و برنامه بستر تعاملی
، بـه کـارگیري  بهتر شود. لذا با توجه به پیامدهاي فوق

ــه ــدیریت و برنام ــی  م ــار منف ــد از آث ــه بتوان ــزي ک ری
گذاري را روي زنـدگی  تأثیربکاهد و بهترین گردشگري 

  .شودمیکید ، تأداشته باشد ساکنین
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