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صنعت  يطيمح ستيز راتيدرك تأث ؛يبر رفاه اجتماع ،يصنعت گردشگر يفرهنگ -ياجتماع راتيدرك تأث ؛يبر رفاه ماد ،يصنعت گردشگر ياقتصاد

حس رفاه  ؛ياز زندگ تيرضا زانيبر م يحس رفاه ماد ت؛يبر رفاه امن ،يگردشگر صنعت ياسيس راتيدرك تأث ؛يمنيرفاه بهداشت و ابر  ،يگردشگر
استان  نيساكن ياز زندگ تيرضا زانيبر م يتيحس رفاه امن ؛ياز زندگ تيرضا زانيبر م يمنيحس رفاه سالمت و ا ؛ياز زندگ تيرضا زانيبر م ياجتماع

  گذارد. يم ريثأت النيگ
      .يگردشگر ريتأث ،ياز زندگ تيرضا ،يزندگ تيفيك ،يابعاد صنعت گردشگر: هاي اصليواژه

 مقدمه - 1

نيازهاي اساسي توسعه و از پيش كيفيت زندگي افراد جامعهة لأمروزه مسا
هاي مختلف است كه به مطالعاتي در كشور هايترين حوزهيكي از مهم
 ريزي مسائلزاري كارآمد در مديريت و برنامهروزافزون آن، اب دليل اهميت

 تيفيسه دهه گذشته ك يط در .]3[ است عاي و انساني جوامتوسعه
 .]28[ شديدر نظر گرفته م يرفاه ماد يبرا ينيعنوان جانشبه يزندگ

 يهاينگران ،ياقتصاد ليعالوه بر مسا يزندگ تيفيامروزه ك يول
دهد. يرا مد نظر قرار م ياسيو س يطيمحستيز ،يفرهنگ ،ياجتماع

ادراك افراد از عنوان را به يزندگ تيفيكسازمان بهداشت جهاني، 
هاي ارزشي كه در آن زندگي، در متن فرهنگ و نظام درموقعيتشان 
كنند و در ارتباط با اهداف، انتظارات، ارتباطات و نيازهايشان زندگي مي

 نييبراي تع ارييمع عنوانبه يزندگ تيفيك .]23[  ، تعريف مي كنداست
باشد. لذا لف زندگي ميافراد و گروه ها از ابعاد مخت تيو عدم رضا تيرضا

هاي استياز اهداف مهم س يكياي در هر جامعه يزندگ تيفيبهبود ك
براي بهبود  يهاي عملاي از استراتژياست، و به عنوان مجموعه يعموم

در اين  .]2[ باشديم از مردم يبراي افراد و گروه يعمل و زندگ است،يس
ي مي تواند منجر به گردشگر مطالعات نشان داده است كه توسعهراستا، 

. گردد ساكنان محليبهبود كيفيت زندگي ساكنان رضايت زندگي و 
عنوان از منابع مهم درآمد و به يكي ايدر دن يامروزه صنعت گردشگر

خدمات در  دارد. بخش ياژهيو گاهيجهان جا يصنعت خدمات نيترگسترده
افزوه و سهم اشتغال را به خود اختصاص داده ارزش نياغلب كشورها باالتر

 يها گردشگرآن نيتراز مهم يكيدارد كه  يمتعدد يهاربخشياست و ز
طبق تعريف سازمان جهاني گردشگري، گردشگري به سفر و  ].20[ است

از هايي خارج از محيط هميشگي كه مدت زمان آن بيش اقامت به مكان
يك سال نباشد و به منظور گذراندن اوقات فراغت، كسب وكار يا اهداف 

  .]12[شود ديگر است اطالق مي
منحصر به فرد است كه  هاييژگيبا و ايپو يگردشگري صنعت صنعت

كشورهاي توسعه  راقتصاديياقتصادي و غ هايتياز فعال يبخش مهم
 اييصنعت مزا نياو درحال توسعه را به خود اختصاص داده است.  افتهي

 رييكارگاندازي و بهاشتغال، راه جاديبراي جوامع دارد، از جمله ا يفراوان
-يگردشگري م. ]13[ ياسيس تياقتصادي و ارتقاي مشروع يهاهيسرما

بر جاي  ريدر منطقه گردشگرپذ يتواند اثرهاي متفاوت درخور توجه
 يطيمح ستيو ز ياسياقتصادي، س ،يتوانند اجتماعياثرها م نيبگذارد. ا
  باشند. 
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از  ياثرهاي ناش ي،هاي گردشگرتيفعال يو گستردگ يدگيچيبا توجه به پ
در مطالعه اثرات  ديدارند كه با ارييبس وستهيابعاد به هم پ زيآن ن

   .]29[ گردشگري به آنها توجه شود 
 يشغل يهاساكنان منطقه فرصت يوقت ،ياقتصاد راتيتاث نهيمثالً در زم

 اساست كه آنها احس نيا جهيكنند، و نتيرا مشاهده م سمياز تور يناش
 راتيثأدر رابطه با ت .]21[ شان داشته باشندينسبت به رفاه ماد يبهتر

 يگراز گردش يناش يحيتفر كه التيتسه شيساكنان افزا يوقت ،ياجتماع
-يم دايخود پ ينسبت به رفاه اجتماع يشتريب تيحس رضا نند،يبيرا م

ساكنان  يكرد كه وقت انيتوان بيهم م يفرهنگ راتيثأكنند. در رابطه با ت
ها را و حرفه يبوم يهنرها ليشان از قب يفرهنگ راثينند كه جامعه ميبب

 راثيپاس داشتن م يكند، ساكنان برايبهتر حفظ م ستيبه خاطر تور
بر حس رفاه  يطور مثبتتواند به يم شوند.يم قيخودشان تشو يفرهنگ
 يوقت ،يطيمحستيز راتيتاث نهيباشد. در زم رگذاريساكنان تأث يعاطف
 ياز آلودگ يريتوانند باعث جلوگياحساس كنند كه گردشگران م نساكنا

منطقه شوند،  ياهيپوشش گ بياز تخر يريباعث جلوگ ايآب و هوا شوند 
ها داشته مثبت بر رفاه بهداشت و سالمت آن ريدرك ممكن است تأث نيا

از  يالمللنيباعث ارتقاء شناخت ب ،ياسيس راتيثأ. و سرانجام ت]30باشد [
كه توسط  ياسيس يهااشاعه ارزش نيآن و همچن يهامنطقه و ارزش

و  تيرفاه امن شيتواند سبب افزايم راتيثأت نيو ا شوديمردم م ايدولت 
با دارا بودن  النيلذا استان گ ].5[ ساكنان منطقه شود ياسيس يمنيا

مورد توجه برنامه  شياز پ شيفراوان بايد ب يگردشگر يهاجاذبه
عوامل در جذب گردشگر به  نيا ]. 9[ رديو منطقه قرار گ يمل زانيرنامه

از جمله  يتوسعه صنعت گردشگر يبه همراه تنگناها النياستان گ
ها، شبكه حمل و نقل و ساخت ريمنطقه، كمبود ز يرفاه (كمبود امكانات

 ليمورد مطالعه از مسا يو...) در نواح دهيآموزش د يانسان يرويكمبود ن
 راتيدارد تأث يسع قيتحق نيروند. ايم مارحاضر به ش قيتحق ياساس

صنعت  ياسيو س يطيمحستيز ،يفرهنگ -ياجتماع ،يدرك شده اقتصاد
مردم منطقه را مورد مطالعه  يشده از زندگدرك  تيفيبر ك يگردشگر

سفر و  ،يزندگ تيفيك نهيدر زم قاتيتحقدر اين زمينه  قرار دهد.
 ميمستقريو غ ميمثبت مستق يايدهد كه سفر مزاينشان م يگردشگر

به  ديام شيافزا ،يبودن، ارتقا سالمت شاداز  يسطوح باالتر رينظ ياديز
 يهادر جنبه يمندتيسطح رضاباال بردن  ،عزت نفس شيافزا ،يزندگ

را به همراه دارد و بر  ياز زندگ تيرضا يو بطور كل يمختلف زندگ
 تيفيدر هم ارتقا و كاهش ك يگردشگر ييمقوالت مقوالت مرتبط با توانا

 يكه دارا يموضوع. ]20[ رنددا ديتاك زبانيجوامع م نيساكن يزندگ
باشد. غالب  ين مدر بعد كال يزندگ تيفياست، عدم توجه به ك تياهم

 تيفي، به مفهوم كاز ابعاد يبرخ اي يكيمطالعات صورت گرفته تنها در 
 ديجامع بوده و با يمفهوم يزندگ تيفياند. اما مفهوم ك ستهينگر يزندگ
 ي. استفاده از داده هارديدر آن مورد توجه قرار گ يابعاد زندگ يتمام

در  يزندگ تيفيكمحاسبه  يدر ابعاد گسترده تر، برا يبيكالن و ترك
كالن  ي. در نظر گرفتن شاخص هادينما يم يضرور يو مل يسطوح استان

كردن محاسبات صورت  يعالوه بر واقع ،يزندگ تيفيك يمحاسبه  يبرا
به طور . ]21[ را فراهم خواهد كرد نكال يها ياستگذاريگرفته امكان س

جامعه  يزندگ تيفيبا سطح ك ونديدر پ يگردشگر يهاكاركرد يكل
امر به  نيمطلوب و نامطلوب همراه باشد و ا يامدهايتواند با پ يم ،يمحل

 نيا تيخواهد گذاشت. اهم ريتاث زبانينگرش جامعه م يشدت بر نحوه
همواره بر نقش و  يگردشگر اتيكه در ادب تموضوع از آن جهت اس

توسعه  تياز اركان موفق يكيعنوان به ينگرش جامعه محل تياهم
 اي تيهستند كه بر موفق يمهم گرانيده. ساكنان بازش ديكأت يگردشگر

نگرش شان درباره  يگذارند و بررس يم ريثأت يمحل يشكست گردشگر
  .]18[است  يضرور ياثرات توسعه گردشگر

  مباني نظري - 2

  يگردشگر 2-1
ميالدي در مجله ورزشي  1811واژه گردشگري نخستين بار در سال 
زمان اين لغت به معناي مسافرت انگليسي اسپورت ماگزين آمده و در آن 

به منظور تماشاي آثار تاريخي و بازديد از مناظر طبيعي براي كسب لذت 
رفت. لغت توريسم از كلمه تور به معناي دور زدن، رفت و به كار مي

برگشت بين مبدا و مقصد و چرخش كه از يوناني به اسپانيا، فرانسه و 
اطالق  يتيبه مجموعه فعال يگرگردش .]27[نهايتاً به انگليس راه يافت 

 نديفرا نيافتد. ايگردشگر اتفاق م كيمسافرت  انيشود كه در جريم
مقصد، اقامت،  هسفر، مسافرت ب زييربرنامه لياز قب يتيشامل هر فعال
گردشگر به  .]22[ شوديم زيخاطرات آن ن ادآوريي يبازگشت و حت

اقامت كند و  يانشب در مك كياز  شيكه ب شوديم يتلق يعنوان فرد
 ايكه به كشور  يشخص گريكنندگان روزانه نباشد؛ به عبارت د ديجزء بازد

ساعت  24كه كمتر از  يمدت يبرا خود يعاد ستياز محل ز ريغ يشهر
 يامجموعه يصنعت گردشگر. ]6[ سال نباشد سفر كند كياز  شتريب اي

- يسفر متجربه  كياست كه به  يمختلف عيها، خدمات و صناتياز فعال
 نيترمتنوعو  نيتراز بزرگ يكيعنوان به يصنعت گردشگر .]7[انجامد 

را به  ايصنعت پو نياز كشورها ا ياري. بسديآيبه حساب م ايدر دن عيصنا
قلمداد  ييربنايدرآمد، اشتغال و رشد و توسعه ساختار ز يعنوان منبع اصل

دي نه فقط هاي اقتصاترين بخشگردشگري يكي از مهم .]14[ كننديم
در حال توسعه و نيز  ايهدر مورد كشورهاي صنعتي، بلكه براي كشور

هاي جهاني و گردشگري از جريان .]20[ كشورهاي عقب مانده است
تواند به بيانگر تركيب امور اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي است و مي

 .هاي در حال توسعه در حل مشكالت بيكاري و فقر كمك كندكشور
در يك كليت در برگيرنده جرياني از سرمايه انسان، فرهنگ و گردشگري 

كنش متقابل ميان آنهاست كه در فضاهاي جغرافيايي آثار مختلفي بر 
جاي مي نهد. ايجاد درآمد و اشتغال براي ساكنان محلي در در برگيرنده 
جرياني از سرمايه انسان، فرهنگ و كنش متقابل ميان آنهاست كه در 

 طبيعتدر واقع،  .]26[نهد آثار مختلفي بر جاي مي ييافضاهاي جغرافي
 ،يدقتصاا هتنيد همو در هپيچيد ملاعواز  متأثر ،جامعه هردر  يشگردگر
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 يدارا يشگردگر يگرد رتعبا به .]24[ ستا جتماعيو ا فرهنگي ،سياسي
 دخو وبمجذرا  ييگرد ننداتومي امكد هر كه ستا يمعنوو  يدما دبعاا

 فعاليتو  صنعت يكرا  يشگردگر انتومي كه لاح عين. در نمايند
 همچنين ،مرتبط هم به صنايعاز  متشكل يامجموعه يا نستدا يدقتصاا

 رتصو به كه جتماعيا يهاهپديداز  متشكلو  هپيچيد ستا يامجموعه
 تحترا  عجتماو ا فرهنگ د،قتصااز ا قبل حتي غيرمستقيمو  مستقيم

 توليد صليا مينهز يشگردگر كانل مك لقو به .]21[ اردگذمي تأثير
 صرفاً يهافعاليتاز  ياهميزآ يشگردگر ستا فرهنگي جديد لشكاا

 سنتو  طبيعت ،يخرتا يكژيدئولوا نبيا همچنين بلكه ،نيست يرتجا
  .]1[ ستا

توان به چهار دسته؛ يرا م يدرك شده از صنعت گردشگر ابعاد
  .]20[نمود  ميتقس ياسيس ،يطيمحستيز ،ياقتصاد ،ياجتماع- يفرهنگ

  ياقتصاد دگاهياز د سميتور ريتاث 2-1-1
 جاديباشد. ايم ياقابل مالحظه يآثار اقتصاد يدارا يصنعت گردشگر
شناخت  نيو مناسب و همچن داريپا يبه درآمد ارز يابياشتغال و دست
 نيا ياز آثار اقتصاد يالمللنيصلح و وفاق ب يدر راستا يمتقابل فرهنگ
از  ياريبس سميدرك تور يمثبت اقتصاد ريراجع به تأث .]17[ صنعت است

كمك  يزندگ يبه بهبود استانداردها يكه گردشگر تقدندمع نيمحقق
 جادي. باعث ادهديم شيرا افزا يشغل يهاتيو فعال يگذارهيسرما كند،يم

و بهبود تراز پرداخت ها،  زبانيكشور م يبرا ياشتغال، كسب درآمد ارز
مرتبط با  ياقتصاد يهاتياز محل فعال ياتيمال يهادرآمد شيافزا

ثروت، دگرگون ساختن  ليتعد ،يامنطقه تعادل جاديا ،يگردشگر
به روستاها و  يو سوق دادن درآمد از مناطق شهر ياقتصاد يهاتيفعال

 يگردشگر ياز اثرات اقتصاد انييروستا ياز برون كوچ يريباالخره جلوگ
 تيحائز اهم يبه اقتصاد محل دنيا بخشدر تنوع و غن ياز طرف شود،يم

محصوالت  ايو  يدست عياعم از صنا يمحل داتيتول ياست، برا اريبس
عالوه  كند،يم جاديا يديجد ياق گردشگران بازارهارتاجهت  يكشاورز

مؤثر  زين يدست عيو صنا يكشاورز يفرآوردها تيفيبرآن، در بهبود ك
بر امالك،  اتيمال شيبر افزا نتوايم سميتور يمنف راتي. از تأثباشديم

 نيزم يخوارظهور رانت ن،يزم متيقكاالها و خدمات و  متيق شيافزا
 ].22[اشاره كرد 

  ياجتماع -يفرهنگ دگاهياز د سميتور ريتأث 2-1-2
مردم  ياست كه در زندگ يراتييتغ ،يگردشگر يمقصود از اثرات اجتماع

مطالعات نشان  يمنف اتري. از بعد تأثدهديگردشگر رخ م زبانيجامعه م
قرار دارند  سميتور ةتوسع ةرشد در چرخ ةمرحلكه در  يداده كه جوامع

 يو به بعض شونديم يعموم يها) مكاني(شلوغ كيدچار مشكل تراف
دامن  يمانند قمار، حمل مواد مخدر و معضالت اخالق ياجتماعمعضالت 

زوال رفتن  را متحول كرده و باعث رو به يجامعه سنت نيهمچن زند،يم
 دهيعق نيهم وجود دارد كه بر ا ي. در مقابل اسنادشوديم يفرهنگ سنت

مثال  يبرا ].27[ دارد زين يمثبت اجتماع راتيتأث ياست كه گردشگر

 شرفتيپ يبرا يشتريب يهافرصت يكه گردشگر اندمطالعات نشان داده
ه منظور ها بها و جادهپارك ،ييصحرا ،يحيتفر يهامانند مكان يالتيتسه

. آورديبوجود م يورزش يهاو مكان نماهايدر تئاترها و س يكاهش شلوغ
است كه در هنر، عادات، رسوم و  يراتييتغ يمقصود از اثرات فرهنگ

 راتييتغ ني. ادهديرخ م زبانيم يهمردم ساكن جامع يمعمار
 يصنعت گردشگر يرشد و توسعه جهيتر است و در نتبلندمدت
 يآورد صنعت گردشگرره اي جهيهد داد. از آنجا كه نت) رخ خواي(گردشگر
 شود،يم زبانيروزانه و فرهنگ جامعه م يدر زندگ يراتييموجب تغ
كه در  رونديم اربك يراتييتغ يرا به معنا »ياثرات فرهنگ«اصطالح 

 يو فكر يو محصوالت هنر يزندگ ةويها، شروزانه ارزش يهاتجربه
از بزرگان حوزه  يبرخ ياز بعد منف ].20[ دهنديرخ م زبانيم يجامعه

را  يفرهنگ يسنت ياز آن جهت كه ساختارها سميمعتقدند كه تور
 يتهايفعال تيماه استكن ممثالً م رديمورد نقد قرار گ ديبا شكنديم

 ي. از بعد مثبت، گردشگرابدي رييتغ يبا گردشگر قيتطب يبرا يفرهنگ
 يفرهنگ راتياست، تأث يها و رسوم در حال نابودكه سنت يهنگام

تفاوت  نيو ا كنديم رييتغ هاستيساكنان با تور يبراساس روابط اجتماع
آموزش  طحدر مناطق، با س ياز تفاوت در روابط اجتماع يناش ديشا

ها از ارتباط با گردشگران و تصور آن يدر برقرار ييساكنان، توانا
 ين است باعث غنممك رييتغ نيدر ارتباط باشد، ا يالمللنيگردشگران ب

  .]15[افراد جامعه  گردد  يشدن تجارب فرهنگ

  يطيمح دگاهياز د سميتور ريتأث 2-1-3
 كياند. از وابسته گريكديبه طور متقابل به  ستيزطيو مح يگردشگر

از  ياري) بسيساز انسانو دست يعي(طب يكيزيف ستيز طيطرف مح
 گريو از طرف د سازديرا فراهم م يستيتور يعيها و منابع طبجاذبه
داشته  ستيز طيبر مح يآثار مثبت و منف توانديم يگردشگر يتوسعه

و  وحشاتيح اهان،يهوا، آب، گ ن،يزم ست،يز طيمحباشد. مقصود از 
، از مختلف يمناطق و نواح ستيز طيمح ساز بشر است.دست يهاساخته
ان گردشگر گريو د نانيگذشته همواره مورد استفاده شهرنش يهازمان

راجع به  ].30[ شوديآنان م يهازهيانگ ريو برآورد ساختن سا حيجهت تفر
كمك كند به حفظ  توانديم يمعتقدند كه گردشگر يمثبت برخ راتيتأث
 طيمح يفراساختار يگذارهياستفاده از سرما يلهي(به وس ستيز طيمح
صنعت اگر در  كيبه عنوان  نيهمچن ي). گردشگرزبانيدر كشور م ستيز

 يبا مشكالت آلودگ عيصنا گريبا د سهيو در مقا شودير گرفته منظ
جامعه و  يكيزيف واهرصنعت پاك به بهبود ظ نيمواجه است. ا يكمتر

باعث  يباورند كه گردشگر نيبر ا گريد ياما برخ كند،ياطراف آن كمك م
و از  ياهيپوشش گ بيتخر ،يعيمنابع طب يرانيو ست،يز طيمح يآلودگ

  ].20[ شوديوحش م اتيرفتن ح نيب
  ياسيس دگاهياز د سميتور ريتأث 2-1-4

و توسعة مهارت  يالملل نيشناخت و روابط ب تيبه تقو يتوسعة گردشگر
 نيدر ع ي. گردشگرشوديمنجر م زبانيدر جوامع م زانيبرنامه ر يها

به منظور منعكس  عيوقا حيصح تيماه فيمنجر به تحر توانديحال م
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 يدر كسب اهداف، استشهار اقتصاد يناتوان ،ياسينظام س يهاكردن ارزش
راجع به  .شود ياسينگه داشتن رجال س يمنظور راض به يمردم محل

در كشور،  ياسيثبات س جاديا يبه تالش برا توانيمثبت م راتيتأث
به علت  ياسيس يهادر جامعه، كاهش كشمكش تيسطح امن ياعتال

ها و تشنجات آشوب ليتقل يدر كشور، تالش برا يكاريكاهش نرخ ب
گوناگون و  يهاتيو مل هاتيقوم نيتماس ب يدر كشور، برقرار ياسيس

جوامع مختلف  نياحترام متقابل ب شيها، افزاآن نيدرك متقابل ب يارتقا
 يبه سوء استفاده از حربة گردشگر توانيم يمنف يامدهاياشاره كرد. از پ

ها  ستيتور يبرا يمنامكان بروز ناا ،ياسيس يبه هدف ها دنيرس يبرا
 يجان تيامن ديتهد سم،يورو تر يو باج خواه يريمانند گروگان گ

معارض با  يگروه ها نيب ياسيس يها، امكان بروز جدال ها ستيتور
  .]19[ حكومت اشاره كرد

  يزندگ تيفيك2-2
كرده است:  فيگونه تعر نيرا ا يزندگ تيفيك يسازمان بهداشت جهان

از نظر فرهنگ،  يدر زندگ تشانياز موقع ادراك افراد يزندگ تيفيك
كنند و در ارتباط با اهداف، انتظارات، يم يكه در آن زندگ يارزش ستميس

 يزندگ تيفيك فيتعر .]28[ شوديم فيتعر شانيها يها و نگراناستاندارد
و  يخانوادگ ياست كه فرد از زندگ ي) درك1994( الوكاز نظر ش

 تيفيآورد. شالوك ك يد به دست مخو يسالمت زانيشغل و م ،ياجتماع
و درك  يشخص يزندگ تياز درك فردي از وضع يو ناش يرا ذهن يزندگ

 تيقابل يعنادر واقع به م يزندگ تيفيك. ]2[داند يم گرانيد تياز رضا
 ،يجامعه شهر كيدر  يشود. به عبارتيمكان مطرح م كيدر  يزندگ

شهر  طير از محبرگرفته از تجربه مشترك ساكنان شه يزندگ تيفيك
 ييو...) و سطح توانا يشغل ،يحيتفر يهافرصت ك،يهوا، تراف تيفي(مثال ك

 تبه عبار .باشديشهر م نيبه اهداف مورد نظر ساكن ييگوشهر در پاسخ
و الزامات  ياسيس ،ياقتصاد تيدر كفا شهير يزندگ تيفيك گريد

 تيفيشهر سالم با ك كيدر  نيبنابرا. ]20[ شهر دارد كي ياجتماع
 يسازدر جهت توانمند يو اقتصاد ياجتماع ،يكالبد طيباال، شرا يزندگ
خود  ياستعدادها ييو شكوفا يزندگ يهانقش ياجرا يشهر برا نيساكن
چند بعدي و با  يعنوان مفهومبه يزندگ تيفيك. ]15[ باشديم ايمه
از  يهـاي علمـاز رشـته ارييجوامـع امـروزي، در بسـ يدر زنـدگ تياهم

گردشگري و  انيرابطه م ياست. بررس افتهيجملـه گردشگري نفوذ 
از  يخـاسـت كـه در بر يمقصـد، موضـوع يجامعـه محلـ يزندگ تيفيك

  .]14[ مورد توجه قرار گرفته است قاتيتحق
اند كه توسعه دهيرس جهينت نيو هوالند در مطالعات خود به ا كروت

ساكنان  يزنـدگ ـتيفيك ينيهاي عبر شاخص يگردشگري اثرات مثبت
فروش و كاهش سطح فقر  زانيخدمات و م ح،يتفر ،يسالمت رينظ يمحل

 ةالنگ و گاستك، در مطالع ـو،يپرد نيهـمچنـ .]27[ تداشته اسـ
سـطح درآمـد،  ت،يجمع رينظ ينيع ييهامقصد، شاخص يدگزن تيفيك

 افتهيرا اندازه گرفتند.  تيجرم و جنا ـزانيآمـوزش، سـالمت، رفـاه و م
مهـاجرت  زانيم شيدهد توسعه گردشگري باعث افزايهاي آنها نشان م

 زانيآموزش و م يآموزش، بهبود سطح كل نهيهز ،يتنـوع شـغل ـت،يجمع
 يسـن عيمربوط به سالمت در مقصد شده است؛ اما بر توز التيتسه
اثري  تيجرم و جنا زانيو م يهاي رفاه نهيهز كاري،يب ـزانيم ـت،يجمع
تواند باعـث بـروز يهاي گردشگري م تيه است. رشد و توسعه فعالنداشت

 يژگيو ،يو ذهنـ ينـيهـاي عاز شـاخص ارييدر بسـ ـقيعم ـراتييتغ
جوامع مقصـد شـود.  يطيو مح ي، فرهنگيهاي كالن اقتصادي، اجتماع

توانـد  يبالقوه اي كه مـ يةپا تيروي، گردشگري به عنوان فعالنيبد
را فراهم  يساكنان محل يزندگ تيفيبهبود سطح ك يصـلهـاي انـهيزم

مطلـوب،  يزنـدگ ـتيفيك جـاديدارد. نقش گردشـگري در ا تيآورد، اهم
روزافزون،  ياتي. درآمدهاي ماليگاستانداردهاي باالي سطح زند قياز طر
درآمد سرانه باال، تنـوع اقتصـادي، ارتقـا و  شتر،يب يهاي شغلفرصت

-رساختيو توسـعه ز ـتيفيارتقـاي ك ،يفراغتـ التيبهبـود سـطح تسـه

- يسـطح آگاه شيافـزا ،يدر جامعه، تبادل فرهنگـ يها و خدمات عموم
- ماننـد آن، قابـل انـدازه و گريكـديهاي مردم و گردشـگران نسـبت بـه 

خود نگرش مثبت ساكنان را در  ينيهاي عشاخص ـنياسـت. ا ـرييگ
توسـعه  ـن،يبا وجـود ا ]16[ واهد كردخ تيتقو يزندگ تيفيك نهيزم

داشته باشد  يدر پ زيرا ن يمنف امدهاييگردشـگري ممكن است اثرات و پ
و سـبب كاهش  نـدكيمقصد بروز مة ها در جامعشكل نيكه معموالً به ا

، يو فرهنگـ يعيمنابع طب بيشود: تخريساكنان م يزندگ تيفيسطح ك
 ،يزباله و آلودگ زانيم شيافزا قيطرو سـالمت جامعه از  ـتيامن ـديتهد

جـرم،  ـزانيم شيبنـدان، افـزاو راه نيسـنگ ـكيتراف ،يازدحـام و شـلوغ
مسكن  نهيمستغالت و هز مـتيق شيافـزا، اُفت بهداشت ري،ينـزاع و درگ

و اعتقادات و  ي، زوال فرهنـگ سـنتيزنـدگ نهيهز شيافزا ن،يو زم
ي از الگـوي مصرف گردشگران و كاهش بردار يكپ ،زبانيم يباورهاي سنت

هاي مارييگسترش ب، ياجتماع اتيو اخالق يروابط و انسجام خانوادگ
شدن  ييكاال ايقمار، قاچاق، فحشا، تجاري شدن  ،ييچون گدا ياجتماع

  ]. 27[ همانيو م زبانيفرهنگ، تجاري شدن روابط م
  يزندگ تيفيابعاد ك ١-2-2

 يم ينيو ع يدو بعد ذهن يدارا يزندگ تيفيشد ك انيهمانطور كه ب
 انيقابل لمس بن يها ريمتغة ي، بر پايزندگ تيفيك ينيباشد، محاسبات ع

و  يشهر يبهداشت، آموزش، آلودگ ،ياقتصاد يشوند. حساب هاينهاده م
گونه اطالعات هستند. هدف روش  نياز ا ييها، نمونهياطالعات كل ريسا
مانند اقتصاد  يهادر حالت جامعه تيوضع يپژوهش بررس نيدر ا ،ينيع

است. طبق روش  ياسيو س  يبهداشت تيجامعه، وضع يكل تيكالن، وضع
 انيمتقابل مة ممكن است به صورت رابط يزندگ تيفيك ،ينيعة محاسب

چهار  نيا ].16[ گردد فيانسان تعر يها تيفعال ياساسة چهار مشخص
و  ياجتماع نظام تيفيك ،يرفاه ماد ت،يجمع تيفيك زمشخصه عبارتند ا

كه واحد اطالعات  ي. مطالعه استيز طيو مح ستمياكوس تيفيك
 يدر كشورها يزندگ تيفيشاخص كة محاسب ي) برا2005( ستياكونوم

بوده است كه  يمصالعات نيتراز موفق يكيمختلف انجام داده است، 
مورد  يزندگ تيفيشاخص كة حاسبم يرا برا رهايجامع از متغ يامجموعه

 ،يمطالعه با در نظر گرفتن ابعاد اقتصاد نيار داده است. ااستفاده قر
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-را به يانه گانه يشاخص ها ،يو بهداشت ييايجغراف ،ياسيس ،ياجتماع

ها عبارتند از شاخص ني. ارديگيدر نظر م يزندگ تيفيگر ك انيعنوان نما
آب و هوا  ،ياجتماع يزندگ ،يخانوادگ يزندگ ت،يبهداشت، امن ،يرفاه ماد
. در ]14[ يتيجنس يهايبرابر ،ياسيس يآزاد ،يشغل تيامن ا،يافو جغر

رفاه  ،يعبارتند از رفاه ماد يزندگ تيفيك يهاپژوهش شاخص نيا
  .تيرفاه امن ،يمنيرفاه سالمت و ا ،ياجتماع

  يرفاه ماد 2-2-2
تواند نقش قابل ي، ميشغل مناسب و درآمد مكف كيبدون شك داشتن 

داشته باشد. وجود شغل مناسب در  يد از زندگدر رفاه و لذت افرا يتوجه
برخوردار است كه در  تياز اهم يدر زندگ ي، به حدمنطق مختلف

- گردد كه از فرصتيم ي، منجر به مهاجرت افراد به نقاطاز موارد ياريبس

ة ، كه نشان دهنددرآمد اي ديبرخوردار هستند. تول يشغل شتريب يها
رفاه ة رنديو دربر گ هاطق مختلف بوددر من ياقتصاد يهاتيفعال زانيم

  ].20[شود يمحسوب م يكل يماد
  اجتماعيرفاه  2-2-3

 يهااز رفاه يكيتراكم ساده و مكان يرا به نوع يجرمي بتنام، رفاه اجتماع
و حداكثر  ياجتماع يمندبا بهره يرفاه اجتماع يداند. به نظر ويم يفرد
اساس اگر  نيبر است. بر احداكثر آحاد مردم برا يبرا يو خوشبخت ريخ

ها، خانوادهافراد،  يازهاين دياست، با يرفاه اجتماع نيجامعه در صدد تام
توسعه  نديمحصول فرا يرفاه اجتماع ديترديگروه ها و جوامع رفع شود. ب

- ياتفاق م يآن، زمان ريفراگ يبه معنا ياست و توسعه اقتصاد ياقتصاد
ه زدوده شوند. پارتو معتقد است كه آن از جامع يافتد كه فقر و نشانه ها

. ستين ريامكان پذ ياز رفاه اجتماع يبهره مند ثيافراد از ح نيب سهيمقا
از آحاد  يكي يكه قادر باشد دست كم وضع زندگ ياجامعه يبه گفته و

  ].10[است  دهيكوش شيرفاه خو طيخود را بهتر سازد، در بهبود شرا

  يمنيسالمت و ا رفاه 2-2-4
 يمناسب برا طياز حداقل شرا يمندمطلوب و بهره يهوا وجود آب و

در مناطق مختلف  يزندگ تيفيگذار بر كريثأ، از جمله عوامل تيزندگ
 زانيمة است كه نشان دهند يشاخص مهم يبهداشت تيباشد. وضعيم

مهم در  يرهاياز متغ يكيبوده و  يمختلف بهداشت يهانظام تيموفق
  ].30[شود يم وبمحس يزندگ تيفيك

  امنيت رفاه 2-2-5
از جمله عوامل  زيدر نقاط مختلف ن شهيو اند انيب يآزاد زانيتفاوت در م

امروزه  ت،يباشد. وجود امنيم يزندگ تيفيگذار بر كريتاث ياقتصاد ريغ
گذار بر رفاه اجتماع در جوامع رياز عوامل مهم و تاث يكيبدون شك 

  ].30[رود يمختلف بشمار م

  عهد مطالمنطقه مور 2-2-6
هاى كيلومتر مربع در ميان رشته كوه 14 711استان گيالن با مساحت 

البرز و تالش در شمال ايران جاى گرفته است. اين استان به واحد 

هاى اردبيل در جغرافيايى جنوب درياى مازندران تعلق دارد و با استان
ته مازندران در شرق، زنجان در جنوب و كشور تازه استقالل يافغرب، 
جان و درياى خزر در شمال هم مرز و همسايه است. استان گيالن آذرباي
 48عرض شمالى و ة دقيق 27درجه و  38دقيقه تا  36 درجه و 36بين 

النهار طول شرقى از نصف قةدقي 34درجه و  50دقيقه تا  25و درجه 
گرينويچ قرار دارد و رود سفيد تمشك كه بين چابكسر و رامسر جارى 

كند. براساس تقسيمات كشورى استان مازندران جدا مى زرا ا است، آن
 30شهر،  35شهرستان،  12، اين استان به مركزيت رشت، 1375سال 

اند هاى استان عبارت آبادى دارد. شهرستان 2763دهستان و  99بخش، 
رودبار، رودسر، شفت، اشرفيه، بندر انزلى، رشت،  ياز: آستارا، آستانه 

  ].15[الهيجان و لنگرود  فومن،الش، سرا، طوصومعه

  پيشينه پژوهش - 3

)، به 1393و همكاران ( يهمچون شكوه ينيدر داخل كشور، محقق
مردم شهر بندر تركمن  يزندگ تيفيبر ك ياثرات گردشگر يبررس

 تيفيشاخص در ابعاد مختلف ك 48 ل،يو تحل هيپرداختند. به منظور تحز
 7/77اند و افتهي ليعامل تقل 4 ها بهشاخص نيانتخاب شدند كه ا يزندگ

عامل برتر  4نشان داد كه  جينتا ني. در برنديگيرا در بر م انسيدرصد وار
درصد، عامل  56/28 يعامل اقتصاد ،يريرپذينسبت تأث بيبه ترت
) يطيمحستي(مسائل ز يكيزيدرصد، عامل ف 44/21 يفرهنگ -ياجتماع

را  انسيدرصد از وار 59/12) هارساختي(ز يكيزيدرصد، عامل ف 173/15
نگرش جامعه  لي) به تحل1391و همكاران ( يسيكنند. تقديم نييتب
شهرستان داالهو  يگردشگر يفرهنگ -ينسبت به اثرات اجتماع زبانيم

 ن،يساكنان و مسئول دگاهيپژوهش آنان نشان داد كه از د جيپرداختند. نتا
و باال رفتن سطح  يعموم يهايآگاه شيافزا رينظ يمثبت ريثأت يگردشگر
 يدر آداب و سنن محل رييتغ رينظ يمنف ارمردم و آث يزندگ يهااستاندارد

 ،يرا موجب شده است. قدم يفرهنگو  ياجتماع يهايناهنجار شيو افزا
نقش  ي) به بررس1389( ييو رمضان زاده لسبو ييروزجايزاده ف يقل

الرآباد از دهستان ك يجامعه محل يزندگ تيفيك راتييگردشگري در تغ
آنان نشان داد كه  قيج تحقيتوابع شهرستان تنكابن پرداختند. نتا

از  يجامعه محل شتيگردشگري در مقصد مورد مطالعه در اقتصاد و مع
بر ابعاد  يمهم شرانيبرخوردار است و به عنوان عامل پ ييباال تياهم

 ريمسكن تأث تيفيهمچون اشتغال و درآمد و ك ،يزندگ تيفيمتفاوت ك
داشته  يمنف ريثسالمت تأ تيفيو ك يطيو مح يبت و بر ابعاد بهداشتمث

) به 2015همچون مورگان و همكاران ( ينياست. در خارج از كشور محقق
 جيپرداختند. نتا ندهيآ يو رفاه در زندگ ياجتماع يگردشگر يبررس
وجود  ميبه سفر و اقتصاد رابطه مستق زهيانگ نينشان داد كه ب قيتحق

بر  يتمثب ريثأتواند تيم يبه صورت اجتماع يگردشگر يهادارد و سفر
اعتماد به  شيو افزا يرفاه و سطح تعامل اجتماع شيافزا يسالمت ذهن

و همكاران  زيالدايگروه ها داشته باشد. استا گرينفس افراد مسن با د
 ياز توسعه گردشگر تينقش ساكنان در حما ي) به بررس2014(

داد كه درك ساكنان از اثرات سه گانه  آنان نشان جيپرداختند. نتا
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تواند به ي) ميطيمح ستيو ز يفرهنگ - ياجتماع ،يقتصاد(ا يگردشگر
و  زاليآ م،يتوسط ساكنان منجر گردد. ك يصنعت گردشگر تيحما
مردم جامعه  يزندگ تيفيبر ك سمياثر تور ي) به بررس2013( يرجيس

 ،ياقتصاد ريغآنان نشان داد كه چهار مت قيتحق جيپرداختند. نتا
از  تيبا حس رضا سميصنعت تور يطيمحستيو ز يفرهنگ ،ياجتماع
حس سالمت و  ،يرفاه عاطف ،يرفاه اجتماع ،ي(حس رفاه ماد يزندگ

  در ارتباط است.   ي) ساكنان حوزه مورد بررسيمنيا

  مدل مفهومي - 4

رابطه اثرات ادراك  يبررس زمينه در گرفتهصورت تحقيقات به توجه با
 تحقيق مدل بر استناد با ، ونيساكن ياز زندگ تيو رضا يگرشده گردش

 شده ذكر متغيرهاي بين ارتباط در برگيرنده كه) 2013( همكاران كيم و
  گردد.مي ) پيشنهاد1در قالب شكل ( مفهومي مدل است؛

  

  
  ]20[): مدل مفهومي 1شكل (

  هاي پژوهشفرضيه -5

  از: عبارتند هاي پژوهش حاضرفرضيه
مردم جامعه استان  يزندگ تيفيبر ك ابعاد صنعت گردشگري فرضيه اول:

 دارد. ريتأث النيگ

 يبر رفاه ماد ،يصنعت گردشگر ياقتصاد راتيدرك تأثفرضيه دوم: 
  دارد. ريتأث النياستان گ نيساكن

بر رفاه  ،يصنعت گردشگر يفرهنگ - ياجتماع راتيتأث دركفرضيه سوم: 
  دارد. ريتأث النياستان گ نيساكن ياجتماع

بر رفاه  ،يصنعت گردشگر يطيمحستيز راتيتأث دركفرضيه چهارم: 
  دارد. ريتأث النياستان گ نيساكن يمنيبهداشت و ا

 تيبر رفاه امن ،يصنعت گردشگر ياسيس راتيتأث دركفرضيه پنجم: 
  دارد. ريتأث النياستان گ نيساكن

ستان ا نيساكن ياز زندگ تيرضا زانيبر م يرفاه ماد حسفرضيه ششم: 
  .گذارديم ريتأث النيگ

 نيساكن ياز زندگ تيرضا زانيبر م يرفاه اجتماع حسفرضيه هفتم: 
  .گذارديم ريتأث النياستان گ

 ياز زندگ تيرضا زانيبر م يمنيرفاه سالمت و ا حسفرضيه هشتم: 

  .گذارديم ريتأث النياستان گ نيساكن
استان  نيساكن ياز زندگ تيرضا زانيبر م يتيرفاه امن حسفرضيه نهم: 

  گذارد.يم ريتاث النيگ

  روش پژوهش - 6

 ،قيتحق يروش اجرا نظر از و كاربردي هدف، لحاظ به حاضر پژوهش
- جمع جهت. است يشيمايپ ،هاداده يورآگرد از نظر و ياسهيمقا - يعل

اي ليكرت با طيف پنج گزينه نامه (استاندارد)پرسش ابزار از ها،داده آوري
-) تعداد سؤاالت مورد استفاده را نشان مي1دول (ج .است شده استفاده

 مورد نظران درصاحب نظر اظهار ازدهد. براي بررسي روايي پرسشنامه، 
 ضريب از نيز پايايي سنجش و براياستفاده شد  نامهپرسش محتواي
باشد تا مورد  7/0تر از كرونباخ استفاده شده است كه بايد بزرگ آلفاي

 افزارشده از طريق نرمآلفاي كرونباخ محاسبه قبول واقع گردد. ضرايب
SPSS 20 ) نشان داده شده است. 1تمامي متغيرها، در جدول (  
 يباشد بر طبق آمار سرشماريم النيپژوهش استان گ نيا يجامعه آمار

باشد. ينفر م 2480874 النياستان گ تيجمع 1390نفوس  مسكن سال 
 نينفر انتخاب خواهد شد. ا 385به حجم  يانمونه يجامعه آمار نيدر ا

   : محاسبه شده است) 1شماره (حجم از نمونه با استناد از فرمول كوكران 
  

)1(  
 

  
شده در واحد متناظر با سطح  استاندارد ريمقدار متغ zكه در آن 

برآورد صفت  q، در جامعه ريبرآورد مشهود نبودن صفت متغ p، نانياطم
مشاهدات  رييگاشتباه مجاز در اندازه مقدار e، در جامعه ريمشهود متغ

و درصد  95 نانيحداقل حجم نمونه با سطح اطمو  در جامعه ريمتغ
در رابطه با روش نمونه گيري، نمونه باشد. نفر مي 385درصد  5 خطاي

نمونه  وهيسپس از ششد و  ميخوشه تقس ايحاضر به چند بخش  قيتحق
ايد متذكر شد كه در اين سرانجام، ب .شدساده استفاده  يتصادف يريگ

 سازيمدل از هافرضيه آزمون و هاداده تحليلو تجزيه  پژوهش جهت
  استفاده شده است. LASERLنرم افزار  از استفاده ساختاري با معادالت

  ): جدول مقادير آلفاي كرونباخ براي متغيرهاي پژوهش1جدول (

  آلفاي كرونباخ  تعداد سؤاالت  متغير
ياقتصاد راتيتاث  21 933/0 

ياجتماع- يفرهنگراتيتاث  4 859/0  
يطيمح ستيزراتيتاث  3 812/0 

 830/0 8 ياسيس راتيتاث

  855/0  كارونباخ كل پرسشنامه يآلفا
 

 آلفاي ضرايب ميزان است ) مشخص1( جدول هايداده از كه طورهمان
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پايايي  از كه است 7/0 از تربزرگ موارد تمامي در شده محاسبه كرونباخ
  .دارد حكايت پرسشنامه االيب

   هاداده ليتحل و تجزيه - 7

بررسي  مورد نمونة شناختيجمعيت هايويژگي مطالعه از حاصل نتايج
 در رابطه با سن نشان داد كه  SPSS 20) از طريق نرم افزار 385(

 24/12سال است و سن  60تا  46 نيدرصد افراد پاسخ دهنده ب 99/30
درصد آنها را  78/50تعداد،  نيباشد. كه از ا يسال م 60 يدرصد آنها باال

 تيجمع نيدهند. در ب يم ليدرصد آنها را مردان تشك 22/49زنان و 
درصد آنها  04/1و  يمدرك كارشناس يدرصد آنها دارا 25پاسخ دهنده، 

 بودن نرمال منظور بررسي فرضدر ادامه بهمدرك دكترا بوده اند.  يدارا
 استفاده شده اسميرنوف -  كمولموگروف معتبر آزمون پژوهش از هايداده
 بود، 05/0از  تربزرگ متغيرها تمام براي آن معناداري سطح چون. است

 توزيع داراي پژوهش حاضر در بررسي مورد متغيرهاي تمامي بنابراين
شده  استفاده آماري پارامتري هايروش از نتيجه در باشند،مي نرمال
 ازاتيامت نيانگيپژوهش، م يرهايموجود متغ تيوضع يبررس يبرااست. 
آزمون  نيانجام ا ي. براشده است سهي) مقا3شده با مقدار متوسط (كسب

 نيمربوط به ا جي. نتاشداستفاده  اينمونه كي ودنتياست ياز آزمون ت
سطح دهد كه نتايج نشان مي ) آورده شده است.2آزمون در جدول (

 05/0پژوهش كوچكتر از مقدار  يرهايمتغ يتمام يآزمون برا يمعنادار
 نيانگيم يدرصد فرض برابر 95 نانيدر سطح اطم جهياست. در نت

 رهايمتغ نيانگي. با توجه به مشودي) رد م3( با مقدار متوسط ازاتيامت
 3باالتر از مقدار متوسط  رهايمتغ ازاتيامت نيانگيكه م شوديم جهينت

  است.

  ونهنتايج آزمون كفايت اندازه نم 7-1
 نيوجود دارد كه در ا يگوناگون هايروش ييبه منظور سنجش روا

 لي(مؤلفه) تشك پژوهش از چند بعد يرهايمتغ نكهيپژوهش با توجه به ا
است. در انجام بهره گرفته شده  يدييتا يعامل لاند، از آزمون تحليشده
-دهدا توانيم ايحاصل شود كه آ نانيمسأله اطم نياز ا ديبا يعامل لتحلي

 ايآ گر؛ينه. به عبارت د ايمورد استفاده قرارداد  ليتحل يموجود را برا هاي
 ر؟يخ ايمناسب هستند  يعامل ليتحل يموردنظر برا يها-تعداد داده

است. بر  دهيو آزمون بارتلت استفاده گرد KMOمنظور از شاخص  نيبد
كه  مناسب هستند يعامل ليتحل يبرا ها زمانيدو آزمون داده نياساس ا

آزمون بارتلت  sigو  كيبه  كي) و نزد6/0از ( شتريب KMO اخصش
هر پرسشنامه در جداول  ها برايآزمون نيا ي) باشد. خروج05/0كمتر از (

برابر  KMOمقدار شاخص كه نتايج نشان داد كه  است دهيارائه گرد )3(
- (تعداد پاسخ است، لذا تعداد نمونه 6/0و بزرگتر از مقدار  686/0

آزمون  sigمقدار  ني. همچنباشديم يكاف يعامل ليتحل گان) برايدهند
 يبرا يعامل ليتحل دهدياست؛ كه نشان م 05/0بارتلت، كوچكتر از 

بودن  هشدمناسب است و فرض شناخته يساختار مدل عامل ييشناسا
   .شوديرد م ،يهمبستگ سماتري

  پژوهش يرهايموجود متغ تيوضع يبررس يبرا ودنتياست يآزمون ت جينتا): 2جدول (

 تي استيودنت نتيجه آزمون سطح معناداري درجه آزادي tمقدار آماره  انحراف استاندارد ميانگين  متغير
 بيشتر از مقدار متوسط 001/0 383 341/4 676/0 15/3  تاثيرات اقتصادي

 بيشتر از مقدار متوسط 001/0 383 970/6 811/0 29/3  تاثيرات فرهنگي اجتماعي

 بيشتر از مقدار متوسط 001/0 383 329/5 974/0 26/3  ثيرات زيست محيطيتا

 بيشتر از مقدار متوسط 001/0 383 465/6 850/0 28/3  تاثيرات سياسي

 بيشتر از مقدار متوسط 001/0 383 504/7 640/0 25/3  ابعاد صنعت گردشگري

 بيشتر از مقدار متوسط 001/0 383 918/4 816/0 20/3  رفاه مادي

 بيشتر از مقدار متوسط 001/0 383 164/4 756/0 24/3  رفاه اجتماعي و عاطفي

 بيشتر از مقدار متوسط 001/0 383 492/4 890/0 20/3  رفاه سالمت و بهداشت

 بيشتر از مقدار متوسط 001/0 383 171/4 820/0 17/3  رفاه امنيت

 سطبيشتر از مقدار متو 001/0 383 306/7 558/0 21/3  كيفيت زندگي

 بيشتر از مقدار متوسط 004/0 383 928/2 627/0 09/3  رضايت از زندگي

 بيشتر از مقدار متوسط 001/0 383 341/4 676/0 15/3  تاثيرات اقتصادي

  
  

 )3(آنها در جدول  يپژوهش به همراه نام اختصار يرهايمتغدر ادامه، 
  آورده شده است.
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  پژوهش يارهيمتغ يجدول ابعاد اختصار: )3جدول (

 عالمت اختصاري متغير  عالمت اختصاري متغير
درك تاثيرات 

  اقتصادي
ECO حس رفاه اجتماعي  SOW

درك تاثيرات 
  فرهنگي-اجتماعي

SOC حس رفاع عاطفي EMO

درك تاثيرات 
 زيست محيطي

ENV  حس سالمتي و
 ايمني

HAS

درك تاثيرات 
 سياسي

POL رضايت از زندگي  SAT

 MAT  حس رفاه مادي

  تحليل عاملي تأييدي ٧- ٢
يابي معادالت ساختاري بارعاملي براي تحليل عاملي تائيدي و مدل

  محاسبه شده است. بطور كلي قاعده زير حاكم است: tاستاندارد و آماره 
قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل مشاهده بوسيله بار 

ين صفر و يك است. اگر بار شود. بار عاملي مقداري بعاملي نشان داده مي
باشد رابطه ضعيف درنظر گرفته شده و از آن  3/0عاملي كمتر از 

رگتر قابل قبول است و اگر بز 6/0تا  3/0شود. بار عاملي بين نظر ميصرف
زمانيكه همبستگي متغيرها شناسائي  .باشد خيلي مطلوب است 6/0از 

ي معنادار بودن گرديد بايد آزمون معناداري صورت گيرد. جهت بررس
شود. استفاده مي t-valueيا همان  tرابطه بين متغيرها از آماره آزمون 

ميزان  اگرشود بنابراين بررسي مي 05/0چون معناداري در سطح خطاي 
كوچكتر محاسبه  96/1از  t-valueبارهاي عاملي مشاهده شده با آزمون 

نگ قرمز نمايش داده شود، رابطه معنادار نيست و در نرم افزار ليزرل با ر
  خواهد شد.

ارائه شده ) 2(تحليل عاملي تائيدي پرسشنامه پژوهش در شكل شماره 
است. بارعاملي استاندارد تحليل عاملي تائيدي براي سنجش قدرت رابطه 

هاي پرسشنامه) ها (گويهبا متغيرهاي قابل مشاهده آن رهايمتغ نيبين ا
 يده است. بنابراين ساختار عاملبدست آم 3/0موارد بزرگتر از  يمامدر ت

  .پرسشنامه قابل تائيد است
بعد از محاسبه بار عاملي استاندارد بايد آزمون معناداري صورت گيرد. 

هاي شاخص t) بارعاملي آماره 3براساس نتايج مشاهده شده در شكل (
مقداري  %5سنجش هر يك از ابعاد مورد مطالعه در سطح اطمينان 

هاي مشاهده شده معنادار باشد. بنابراين همبستگيمي 96/1بزرگتر از 
  است.

  

  
  سواالت پرسشنامه پژوهش يعامل ليبار عاملي استاندارد تحل :)2شكل (

  

  
  آماره معناداري تحليل عاملي سواالت پرسشنامه پژوهش :)3شكل (

  نتايج آزمون برازش مدل 7-3
و با  ميترس ريمس اگراميپژوهش در قالب د يمفهوم يبخش، الگو نيدر ا

مدل كامل  كيشود. يم دهيمختلف برازش آن سنج ياستفاده از روش ها
 ليتحل و رياز نمودار مس يازهيآم انگريب قتيدر حق يمعادالت ساختار

  ) است. CFA( يدييأت يعامل
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  پژوهش ياستاندارد مدل ساختار نيتخم بيضرا :)4شكل (

  

  
  هشپژو يمدل ساختار داريياعداد معن :)5( شكل

  
 دهيبه وضوح د ،)5و4نشان داده شده در شكلهاي ( ييبر اساس مدل نها

آمده بود  قيتحق ها كه در مدل ابتداييمولفه يتمام نيكه رابطه ب شوديم
  .گردديم دأييت قيمدل تحق يمثبت و معنادار است. بنابرا

  نيكوئي برازش مدل 7-4
نيز از تعدادي در نهايت جهت برازش مدل ساختاري فرضيه اصلي تحقيق 

 انگريب ريهاي نيكوئي برازش استفاده شده است. جدول زاز شاخص
دهند كه  ينشان م ريباشد. جدول ز يبرازش م هايشاخص نيمهمتر
 يمناسب تيو برازش از وضع نييپژوهش جهت تب يمفهوم يالگو

  برخوردار است.
  
  
  

  يبرازش مدل ساختار هايشاخص :)4جدول (

خص شا  مقدار مطلوب  نتيجه
  برازش

498/2  00/3<  χ2/df  
93/0  90/0> GFI 

051/0  08/0<  RMSEA  
034/0  05/0<  RMR  
95/0  90/0>  NFI  
91/0  90/0>  IFI  
90/0  90/0>  CFI  

  
نرم افزار  ياز خروج رهايمتغ نيب ريمس بيضرا ؛دارييآزمون معن يبرا

ر آنها د يمربوط به معنادار جيو نتا ريمس بيكرد. ضرا مياستفاه خواه
  داده شده است. )5(جدول 

  يمدل ساختار يابيحاصل از ارز جينتا: )5جدول (

ضريب مسير  مسير
)β( 

 داريعدد معني
)t-value( به متغير از متغير 

درك تاثيرات 
 اقتصادي

  77/10  56/0  حس رفاه مادي

درك تاثيرات 
  فرهنگي -اجتماعي

حس رفاه 
  اجتماعي

50/0  26/9  

درك تاثيرات زيست 
  محيطي

  40/8  47/0 حس رفاع عاطفي

درك تاثيرات 
 سياسي

حس سالمتي و 
  ايمني

50/0  18/8  

  رضايت   حس رفاه مادي
  از زندگي

20/0  97/3  
  85/5  31/0  حس رفاه اجتماعي
  07/6  32/0 حس رفاع عاطفي
حس سالمتي و 

  ايمني
14/0  61/2  

  
 يو بررس انيپژوهش به ب يمدل مفهوم يدر ادامه با توجه به خروج

  پژوهش پرداخته خواهد شد. هايهيفرض

 يبر رفاه ماد ،يصنعت گردشگر ياقتصاد راتياول: درك تأث هيفرض
  دارد. ريتأث النياستان گ نيساكن

و  ياقتصاد راتيدرك تاث ريمتغ نيب داريي)؛ آماره معن5با جدول ( مطابق
) است و 96/1كه بزرگتر از مقدار ( باشدي) م77/10برابر ( يرفاه ماد

 يو رفاه ماد ياقتصاد راتيثأدرك ت انياست كه ارتباط م ندهندة ايشانن
ن يا نيماب ريمس بيضر نياست. همچن داري) معن%95( نانيدر سطح اطم

 راتيثأرك تد ريمتغ ياثرگذار زاني) است و م56/0برابر ( ريدو متغ
 ديياول پژوهش تا هيفرض ني. بنابرادهديرا نشان م يبر رفاه ماد ياقتصاد

  . شوديم
بر رفاه  ،يصنعت گردشگر يفرهنگ –ياجتماع راتيدوم: درك تأث هيفرض
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  دارد. ريتأث النياستان گ نيساكن ياجتماع
 راتيدرك تاث ريمتغ نيب داريي)؛ آماره معن21- 4با جدول ( مطابق
كه بزرگتر از  باشدي) م26/9برابر( يو رفاه اجتماع يفرهنگ ياجتماع
 راتيدرك تاث انياست كه ارتباط م ندهندة اي) است و نشان96/1مقدار (
 داري) معن%95( نانيدر سطح اطم يو رفاه اجتماع يفرهنگ ياجتماع

) است و 50/0برابر ( ريدو متغ نيا نيماب ريمس بيضر نيناست. همچ
 يبر رفاه اجتماع يفرهنگ ياجتماع راتيثأدرك ت ريمتغ ياثرگذار زانيم

  . شوديم دييأدوم پژوهش ت هيفرض ني. بنابرادهديرا نشان م
بر رفاه  ،يصنعت گردشگر يطيمحستيز راتيسوم: درك تأث هيفرض

  دارد. ريتأث النياستان گ نيساكن يمنيبهداشت و ا
 ستيز راتيدرك تاث ريمتغ نيب دارييآماره معن )؛5با جدول ( مطابق

 باشد كه بزرگتر از مقداري) م40/8( برابر يمنيو رفاه بهداشت و ا يطيمح
 راتيثأدرك ت انياست كه ارتباط م ندهندة اي) است و نشان96/1(
-ي) معن%95( نانيدر سطح اطم يمنيو رفاه بهداشت و ا يطيمح ستيز

) است و 47/0برابر ( ريدو متغ نيا نيماب ريمس بيضر ني. همچنتاس دار
بر رفاه بهداشت و  يطيمح ستيز راتيدرك تاث ريمتغ ياثرگذار زانيم
  . شوديم دييسوم پژوهش تا هيفرض ني. بنابرادهدين مرا نشا يمنيا

 تيبر رفاه امن ،يصنعت گردشگر ياسيس راتيچهارم: درك تأث هيفرض
  دارد. ريتأث النياستان گ نيساكن

و  ياسيس راتيثأدرك ت ريمتغ نيب داريي)؛ آماره معن5با جدول ( مطابق
) است و 96/1(تر از مقدار كه بزرگ باشدي) م18/8برابر( تيرفاه امن

 تيو رفاه امن ياسيس راتيدرك تاث انياست كه ارتباط م ندهندة اينشان
ن يا نيماب ريمس بيضر نياست. همچن داري) معن%95( نانيدر سطح اطم

 راتيدرك تاث ريمتغ ياثرگذار زاني) است و م50/0برابر ( ريدو متغ
م پژوهش چهار هيفرض ني. بنابرادهديرا نشان م تيبر رفاه امن ياسيس
  . شوديم دييتا

استان  نيساكن ياز زندگ تيرضا زانيبر م يپنجم: حس رفاه ماد هيفرض
  .گذارديم ريتأث النيگ

و  يحس رفاه ماد ريمتغ نيب داريي)؛ آماره معن5با جدول ( مطابق
) است 96/1تر از مقدار (كه بزرگ باشدي) م97/3( برابر ياز زندگ تيرضا

از  تيو رضا يحس رفاه ماد انيه ارتباط ماست ك ندهندة ايو نشان
 ريمس بيضر نياست. همچن داري) معن%95( نانيدر سطح اطم يزندگ
حس رفاه  ريمتغ ياثرگذار زاني) است و م20/0برابر ( ريمتغ دو نيا نيماب
پنجم پژوهش  هيفرض ني. بنابرادهديرا نشان م ياز زندگ تيبر رضا يماد
  . شوديم دييأت

 نيساكن ياز زندگ تيرضا زانيبر م يرفاه اجتماع ششم: حس هيفرض
  .گذارديم ريتأث النياستان گ
و  يحس رفاه اجتماع ريمتغ نيب داريي)؛ آماره معن5با جدول ( مطابق

) است 96/1تر از مقدار (كه بزرگ باشدي) م85/5( برابر ياز زندگ تيرضا
از  تيرضا و يحس رفاه اجتماع انياست كه ارتباط م ندهندة ايو نشان

 ريمس بيضر نياست. همچن داري) معن%95( نانيدر سطح اطم يزندگ

حس رفاه  ريمتغ ياثرگذار زاني) است و م31/0برابر ( ريدو متغ نين ايماب
ششم  هيفرض ني. بنابرادهديرا نشان م ياز زندگ تيبر رضا ياجتماع

  . شوديم دييپژوهش تا
 ياز زندگ تيرضا زانيبر م يمنيهفتم: حس رفاه سالمت و ا هيفرض
  .گذارديم ريتأث النياستان گ نيساكن

و  يحس رفاه عاطف ريمتغ نيب داريي)؛ آماره معن5با جدول ( مطابق
) است 96/1تر از مقدار (كه بزرگ باشدي) م07/6( برابر ياز زندگ تيرضا

از  تيو رضا يحس رفاه عاطف انياست كه ارتباط م ندهندة ايو نشان
 ريمس بيضر نياست. همچن داري) معن%95( نانياطمدر سطح  يزندگ
حس رفاه  ريمتغ ياثرگذار زاني) است و م32/0برابر ( رين دو متغيا نيماب

م هفت هيفرض ني. بنابرادهديرا نشان م ياز زندگ تيبر رضا يعاطف
  . شوديم دييأپژوهش ت

 نيساكن ياز زندگ تيرضا زانيبر م يتيهشتم: حس رفاه امن هيفرض
  گذارد. يم ريثأت النيگ استان
و  يتيحس رفاه امن ريمتغ نيب داريي)؛ آماره معن5با جدول ( مطابق

) است 96/1تر از مقدار (كه بزرگ باشدي) م61/2( برابر ياز زندگ تيرضا
از  تيو رضا يتيحس رفاه امن انياست كه ارتباط م ندهندة ايو نشان

 ريمس بيضر نيمچناست. ه داري) معن%95( نانيدر سطح اطم يزندگ
حس رفاه  ريمتغ ياثرگذار زاني) است و م14/0برابر ( ريدو متغ نيا نيماب
هشتم  هيفرض ني. بنابرادهديرا نشان م ياز زندگ تيبر رضا يتيامن

  . شوديم دأييپژوهش ت

  گيرينتيجه - 8

 دييتأ هيفرض 9باشد كه هر يمطرح شده م هيفرض 9 يحاضر دارا قيتح
-يم سهيمقا نيشيپ قاتيتحق جيحاضر را با نتا تايفرض جيشدند كه نتا

  .ميينما
 يزندگ تيفيبر ك ينشان داد، ابعاد صنعت گردشگر جيكه نتا يطورهمان

- يبه دست آمده م جهينت نييدارد. در تب ريثأت النيمردم جامعه استان گ
اثرات متفاوت وقابل  توانديم يداشت كه صنعت گردشگر انيتوان ب
توانند ياثرات م نيبگذارد. ا يبر جا ريپذشگردر منطقه گرد يتوجه

باشد. با توجه به  ياسيو س يطيمح ستي، زيفرهنگ- ي، اجتماعياقتصاد
ابعاد  زياز آن ن ياثرات ناش يگردشگر يهاتيفعال يو گستردگ يدگيچيپ

و مبادله  رييتغ نديفرآ ،ياثرات توسعه گردشگر نيدارد ا ياوستهيبه هم پ
منجر  شوديو مقصدها را شامل م زبانيم يهاونتگاهگردشگران، سك نيب

ها، سبك رفتار افراد، روابط خانواده ،يارزش يهادر نظام راتييجاد تغيبه ا
ورود گردشگران در  شود.يم ياجتماع يهاو سازمان يتيجمع يزندگ

را در  اجاتياحت نيرا در جهت ارتقاء و تأم راتييبستر تغ زبانيجامعه م
 يآورد. و هر چقدر گردشگريو ساكنان آن فراهم م زبانيجامعه م
و تالش جهت تحقق  يزندگ تيفيرفاه و ك زان،يبه همان م ابد،يگسترش 

علت توسعه و گسترش صنعت  ني. به همابدييگسترش م زيآن ن
دارد.  يرابطه معنادار النياستان گ نيساكن يزندگ تيفيبا ك يگردشگر
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)، 1396سلمي و بسحاق ( قاتيا تحقب هيفرض نيبه دست آمده از ا جهينت
و همكاران  ي)، ضراب1382( ي)، كاظم1392و همكاران ( يشكوه

 هيهاناف)، 2017و همكاران ( كووايكوب)، 2017( رجشيو س ويمت)، 1390(
)، 2015مورگان و همكاران ()، 2016ي (و هو انگيل)، 2016و همكاران (

  دارد. ي)، همخوان2005و همكاران ( ساني)، ارت2013( ميك
بر رفاه  ،يصنعت گردشگر ياقتصاد راتينشان داد كه درك تأث جينتا
به دست آمده از  جهينت نييدارد. در تب ريتأث النياستان گ نيساكن يماد
شده از توسعه  جاديا راتياز تأث يكيداشت كه  انيتوان بيمذكور م هيفرض

كه در اجتماع است  يساخت ريز يهاازين ،ياقتصاد يو گسترش گردشگر
توسعه  ،يجامعه شهر يهاساختريز جاديتوسعه و ا رينظ ييهامقوله لبقا

ها و نيو فروش زم ديخر ريتأث ،يجامعه محل يهاساختريز جاديو ا
باشد كه مرتبط يم رهيو غ يخيو تار يمنابع فرهنگ اءيامالك، حفظ و اح

-اخصاز ش يرفاه ماد رايشوند. زيمحسوب م يكننده رفاه ماد جاديو ا

سطح  يارتقا ،يارزآور د،يجد يشغل يهافرصت جاديهم چون ا ييها
-ساخت ريز جادي، توسعه و امردم، فروش خدمات و كسب درآمد يزندگ

 يهاساخت ريو ز يجمع تيرضا شيدر جهت افزا ،يجامعه شهر يها
صنعت  ياقتصاد راتيعلت تأث نيبه هم شود.يمحسوب م ياجتماع

دارد.  يرابطه معنادار النيگ ناستا نيكنسا يبا رفاه ماد يگردشگر
سلمي و بسحاق  يهابا پژوهش هيفرض نيبه دست آمده از ا جهينت
)، 1388زاده ( يزاده و آقاس مي)، ابراه1390( يخانيو پر يضراب)، 1396(

  دارد. يهمخوان) 2017و همكاران ( كووايكوب)، 1388( ييو موال يگودرز
 ،يصنعت گردشگر يفرهنگ –يجتماعا راتينشان داد كه درك تأث جينتا

به  جهينت نييدارد. در تب ريتأث النياستان گ نيساكن يبر رفاه اجتماع
به عنوان مسافرت  يفرهنگ يداشت كه گردشگر انيتوان بيدست آمده م

 ؛يفرهنگ يهاازين يبه قصد كسب اطالعات و تجارت و ارضا يو گردشگر
دوستان، اقوام و با  داريبه عنوان مسافرت جهت د ياجتماع يو گردشگر

 يشده است و توسعه گردشگر ريتعب ،يمردم شناس ،يهدف عمده اجتماع
رفتار  ،يارزش يهادر نظام راتييتغ جاديمنجر به ا ياجتماع - يفرهنگ

 ياجتماع يو سازمان ها يتيجمع يافراد، روابط خانواده ها، سبك زندگ
مردم جامعه  يدگرا در زن يراتييتغ ياجتماع يدشگرگر رايشود. ز يم
را در هنر، آداب و رسوم و  يراتييتغ زين يفرهنگ يو گردشگر زبانيم

رفاه  جهيكند و در نت يم جاديا زبانيمردم ساكن در جامعه م يمعمار
به  يرفاه اجتماع رايدهد. زيو ارتباط خود قرار م ريرا تحت تأث ياجتماع

محسوب  جامعه يو جسم يفكر شيآسا جاديا تجه ييهاعنوان كوشش
كه حفظ  ياسيس ،ياجتماع ،ياقتصاد تيشود و معطوف به وضع يم

 يو ارتقا گريكديافراد جامعه، در قبال  يريپذتيو مسؤل يكرامت انسان
شود. و لذا ورود گردشگران به يها، از اهداف آن محسوب ميتوانمند
را در  راتييبستر تغ زبانيمدر جامعه  ياجتماع -يفرهنگ يهامناسبت
و ساكنان آن فراهم  زبانيرا در جامعه م اجاتياحت نيرتقاء و تأمجهت ا

به  ابد،يگسترش  ياجتماع - يفرهنگ يآورد. و هر چقدر گردشگريم
گسترش و نمود  زيو تالش جهت تحقق آن ن يرفاه اجتماع زان،يهمان م

از بعد  يعلت توسعه و گسترش صنعت گردشگر ني. به همابدييم
 يرابطه معنادار النياستان گ نيساكن يه اجتماعبا رفا ياجتماع - يفرهنگ

و همكاران  يشكوه قاتيبا تحق هيفرض نيبه دست آمده از ا جهيدارد.  نت
 ونيگل)، 2015مورگان و همكاران ()، 2016ي (و ملود كيبوجان)، 1392(

)، اسوارت 2005و همكاران ( ساني)، ارت2013( ميك)، 2015و همكاران (
  دارد. يوان)، همخ1975و همكاران (

بر  ،يصنعت گردشگر يطيمحستيز راتينشان داد كه درك تأث جينتا
 جهينت نييدارد. در تب ريتأث النياستان گ نيساكن يمنيرفاه بهداشت و ا

 راتياز تأث يكيداشت كه  انيتوان بيمذكور م هيبه دست آمده از فرض
، موجب يطيمحستيز يشده از توسعه و گسترش گردشگر جاديا

 ياهيخاص گ يهاگونه ي، نگهدارطيمح كيمنطقه  و جانوران  ييشناسا
، هاي ملي، احداث و حفاظت پاركستيز طي، حفظ بهتر محيو جانور

كننده  جاديباشد كه مرتبط و ايم رهياحياي بناها و اماكن تاريخي و غ
از  يمنيرفاه بهداشت و ا رايشوند. زيمحسوب م يمنيرفاه بهداشت و ا

سر و صدا، جاده  ،ياز منابع طبيعت، شلوغ تهم چون حفاظ ييهاشاخص
 تيرضا شيدر جهت افزا ،يبهداشت يهاساخت ريز جاديتوسعه و ا ،يساز
صنعت  يطيمح ستيعلت اثرات ز نيبه هم شود.يمحسوب م يجمع

 يرابطه معنادار النياستان گ نيساكن يمنيبا رفاه بهداشت و ا يگردشگر
و همكاران  يپژوهش شكوه با هيفرض نيز ابه دست آمده ا جهيدارد. نت

و  دويشليم)، 1390و همكاران ( ي)، ضراب2010( ي)، محمد1392(
 )2013و همكاران ( ميك، )2014( زيالداياستا)، 2015همكاران (

  دارد. يهمخوان
بر رفاه  ،يصنعت گردشگر ياسيس راتينشان داد كه درك تأث جينتا
به دست آمده از  جهينت نييد. در تبدار ريتأث النياستان گ نيساكن تيامن

به دست آمده از  جياز نتا يكيداشت كه  انيتوان بيمذكور م هيفرض
عمده در بطن خانواده و فرد در جامعه  راتيباعث تأث ياسيس يگردشگر

در تفكرات  رييدر ساختار خانواده، تغ رييتغ جاديمهم باعث ا نيشود و ايم
 تيگسترش صلح و امن ياجتماع يهاهمردمان، رشد و توسعه گرو ديو عقا

و  تيشود كه تقويم رهيو غ يالمللنيب يها يگسترش همكار ،يالمللنيب
افراد در  يكه در آن خشنود يطياز آنها، به مجموعه شرا كيهر  يابيرشد

 يگردشگر ياسيس راتيتأث نياست. بنابرا ازمنديمطرح است؛ ن يندگز
در  ياسيس راتيعلت تأث نيبه هم شود.يم نيساكن تيمنجر به رفاه امن
 يرابطه معنادار النياستان گ نيساكن تيبا رفاه امن يصنعت گردشگر

و همكاران  يچراغ تحقيقاتبا  هيفرض نيبه دست آمده از ا جهيدارد. نت
  دارد. ي) همخوان1393( يقاسم ،)1392(

 نيساكن ياز زندگ تيرضا زانيبر م ينشان داد كه حس رفاه ماد جينتا
 هيبه دست آمده از فرض جهينت نيي. در تبگذارديم ريتأث النيان گاست

 يبه دست آمده از گردشگر جياز نتا يكيداشت كه  انيتوان بيمذكور م
، شود كه شامل دستمزديعمده در منطقه رخ م راتيباعث تأث ياقتصاد
شود و وجود شغل مناسب در يو واردات كسب و كار م اتيمال ريا،حقوق 
 زانيمة درآمد كه نشان دهند اي ديتول ،يشغل ي، فرصت هامختلفمناطق 
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 يرفاه مادة رنديدر مناطق مختلف بوده و دربر گ ياقتصاد يهاتيفعال
افراد است.  يافراد در زندگ يشود كه باعث خشنوديمحسوب م يكل
از  تيمنجر به رضا يگردشگر ياز اثرات اقتصاد يرفاه ماد نيابرابن

با  يدر صنعت گردشگر يعلت رفاه ماد نيشود. به هميم نيساكن يزندگ
به  جهيدارد. نت يرابطه معنادار النياستان گ نيساكن ياز زندگ تيرضا

و همكاران  ميك)، 2018( توهموتحقيقات با  هيفرض نيدست آمده از ا
  دارد. ي)، همخوان2013(

از  تيرضا زانيبر م يو عاطف ينشان داد كه حس رفاه اجتماع جينتا
به دست  جهينت نيي. در تبگذارديم ريتأث النياستان گ نيساكن يدگزن

به دست آمده  جياز نتا يكيداشت كه  انيتوان ب يمذكور م هيآمده از فرض
از خدمات، موسسات و  يمجموعه متشكل يفرهنگ- ياجتماع ياز گردشگر

مختلف و  يهاكه هدف آن كمك به افراد جامعه، گروه ياجتماع ينهادها
مطلوب است.  يزندگ كيآنان در حصول به  قيها به منظور توفخانواده
 يگردشگر يفرهنگ- ياز اثرات اجتماع يو عاطف يرفاه اجتماع نيبنابرا

 يعلت رفاه اجتماع نيشود. به هميم نيساكن ياز زندگ تيمنجر به رضا
 النياستان گ نيساكن ياز زندگ تيبا رضا يگردشگر تدر صنع يو عاطف

 تحقيقاتبا  هيفرض نيبه دست آمده از ا جهيدارد. نت يرابطه معنادار
  دارد. ي)، همخوان2013و همكاران ( ميك)، 2018ي (سيو پوز يبالديگار
 ياز زندگ تيرضا زانيبر م يمنينشان داد كه حس رفاه سالمت و ا جينتا

به دست آمده از  جهينت نيي. در تبگذارديم ريتأث النياستان گ نيساكن
به دست آمده از  جياز نتا يكيداشت كه  انيوان بتيمذكور م هيفرض

از  يمندمطلوب و بهره يباعث وجود آب و هوا يطيمح ستيز يگردشگر
ة كه نشان دهند يبهداشت تي، وضعيزندگ يمناسب برا طيشراحداقل 

رفاه سالمت  نيبنابرابوده است.  يمختلف بهداشت يهانظام تيموفق زانيم
 ياز زندگ تيمنجر به رضا يگردشگر يطيمح ستياز اثرات ز يمنيو ا

در صنعت  يمنيعلت رفاه سالمت و ا نيشود. به هميم نيساكن
 يرابطه معنادار النياستان گ نيساكن يندگاز ز تيبا رضا يگردشگر
و همكاران  ميبا پژوهش ك هيفرض نيبه دست آمده از ا جهيدارد. نت

  دارد. ي)، همخوان2013(
 نيساكن ياز زندگ تيرضا زانيبر م يتيامننشان داد كه حس رفاه  جينتا

 هيبه دست آمده از فرض جهينت نييگذارد. در تبيم ريثأت النياستان گ
 يبه دست آمده از گردشگر جياز نتا يكيداشت كه  انيتوان ب يمذكور م

از  يكيو...  تيوجود امن شه،يو اند انيب يآزاد زانيتفاوت در م ياسيس
رفاه  نيرود. بنابرايجوامع  مختلف بشمار مگذار در  ريثأمهم و ت عوامل

 نيساكن ياز زندگ تيمنجر به رضا يگردشگر ياسياز اثرات س يتيامن
از  تيبا رضا يدر صنعت گردشگر يتيعلت رفاه امن نيشود. به هميم

به  جهيدارد. در ارتباط با نت يرابطه معنادار النياستان گ نيساكن يزندگ
  نشده است. افتي يقيقمذكور، تح هيآمده از فرض ستد

  پيشنهادهاي كاربردي 8-1
به شرح  يكاربرد يشنهادهايپ ق،يتحق نيبدست آمده در ا جياساس نتابر

  شود: يارائه م ليذ
 يمناسب برا يبستر جاديا ،ياصل هيبه دست آمده از فرض جهيبر اساس نت

  شود.يم شنهاديدر مناطق استان، پ  يگردشگر
 يهافرصت جادي، ااول يفرع هياز فرضبه دست آمده  جهياساس نتبر

 يهاها و نهاددر ساختار سازمان رييتغ ر،يپذممتاز و گردش يشغل
از  ك،ياز قانون بوروكرات يو دور ييايپو يآن به سو يابيو شكل  ياجتماع

  شود.يم شنهاديپ رهيو غ ياقتصاد يهايبرداشتن نابرابر انيم
الزم  طيدوم، تدارك شرا يرعف هيبه دست آمده از فرض جهيبر اساس نت

افراد  يفكر ديو گسترش حوزه د يعموم يها يآگاه شيافزا ،يطيمح
  شود. يم شنهاديپ ياز توسعه گردشگر تيدر حما يمحل
سوم، حفظ منابع و آثار  يفرع هيبه دست آمده از فرض جهياساس نتبر
حفظ  ،يو محل يشهر يهاساخت ريو توسعه ز جاديا ،يو فرهنگ يخيتار
توجه  ،يارتيو ز يمذهب يتوسعه گردشگر ،يو مذهب ياجتماع يرزش هاا

ها، انگاشتن قدمت آن دهياز ناد يها و دورنيو فروش امالك و زم ديبه خر
  شود.يشنهاد ميپ
 نهيزم يسازچهارم، فراهم يفرع هيبه دست آمده از فرض جهياساس نتبر

در منطقه،  تين امنو باال برد يخارج يهادو جانبه با دولت يهايهمكار
  شود.يم شنهاديپ

ها نهيزم يسازپنجم، فراهم يفرع هيبه دست آمده از فرض جهيبر اساس نت
دو  يهايو توسعه همكار جاديا ،يو صنعت يممتاز تجار يهاتيو موقع

و  يداخل يو اجتماع ياقتصاد نفعانيجانبه و چند جانبه با كارگزاران و ذ
 رونيب دجهت حضور افرا رهيها و غييد هماها، گرتفرجگاه جيترو ،يخارج

  شود.يم شنهاديپ زبانياز جامعه م
 يهاششم، حفظ سنت يفرع هيبه دست آمده از فرض جهيبر اساس نت

 نيجهت جذب گردشگران توسط ساكن يخيو تار يفرهنگ راثيم ،يمحل
و گردشگران،  يمحل نيساكن انيم يتبادالت فرهنگ ،يمحل نيو مسؤل

و موقت در  يساكنان فصل رشيپذ ليو تسه يهمان نوازآداب م جيترو
  شود.يم شنهاديپ فمختل يو جنس يسن طيشرا

ها و  شيهما جاديا هفتم، يفرع هيبه دست آمده از فرض جهيبر اساس نت
 يهاساخت ريز جاديجهت جذب گردشگران و ا يپزشك يهاييگردهما

  شود.يم شنهاديپ رفاه سالمت منطقه، يمناسب برا
ها و شيهما جاديهشتم، ا يفرع هيبه دست آمده از فرض جهياس نتاسبر

 جاديو ا يسازجهت جذب گردشگران، فرهنگ ياجتماع يهاييگردهما
 جاديو ا يافراد جهت توسعه گردشگر داريپا ديدر تفكرات و عقا رييتغ

  شود.يم شنهاديرفاه، پ يساز

  پيشنهادهايي براي تحقيقات آتي 8-2
 ،ي(ورزش گريد يهااز بعد يتوسعه و گردشگر ريتأثشود يم شنهاديپ - 

  قرار گرفته شود. يمورد بررس يزندگ تيفي) بر كرهيو غ يشهر
مناطق  گريحاضر، در د قيشود مطابق با موضوع تحقيم شنهاديپ - 

  مورد انجام قرار گرفته شود. ييهايبررس زيكشور ن يشهر
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 تيفيك ليتسه بر يرشد و توسعه گردشگر ريشود تأثيم شنهاديپ - 
  قرار گرفته شود. يمورد بررس ،يمحل نيساكن يزندگ

در  يشود نقاط ضعف و قوت توسعه صنعت گردشگريم شنهاديپ - 
  ارائه گردد. زيالزم ن يكار هاو راه يمناطق مختلف كشور مورد بررس

  منابع و مأخذ

، ترجمه ي هاجر هوشمندي، مردم شناسي گردشگري ،)1385( ،پيتر برنز، ]1[
  : نشر افكار.تهران
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و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه:  يزندگ تيفيمطالعه ك، )1395(

، 27ش  ،يرفاه و توسعه اجتماع زييفصلنامه برنامه ر ،)يشهروندان تهران
74 -33. 

عوامل  )،1396( ،شداريو ،يغفار ،نصراهللا ،يپورافكار، بهزاد حكيمي نيا، ]3[
 مؤثر بر كيفيت زندگي باتأكيدبر هوش اجتماعي و سالمت اجتماعي
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