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  در کشورهاي منتخب کیفیت زندگیبرگردشگري اثر مطالعه تطبیقی 

لیال عبادي ویند ،ي،هاتف حاضري نیر1,حسین رحیمی کلور

  استادیاردانشکدهادبیاتوعلومانسانی،دانشگاهمحققاردبیل - 1

وعلومانسانی،دانشگاهمحققاردبیلاستادیاردانشکدهادبیات - 2

، دانشگاه محقق اردبیلجهانگرديریزي توسعه برنامه دانشجوي کارشناسی ارشد - 3

خالصه

بررسی گسترش رشد اقتصادي و گردشگري همچنان ادامه دارد، جریان جدیدي ازتحقیقات به دنبال بررسی  که یدرحال

اي که بین کیفیت زندگی و توسعه گردشگري وجود دارد در بسیاري از مطالعات رابطه. رشد گردشگري بر رفاه افراد است یرتأث

تواند موجب بهبود کیفیت زندگیمردم محلی  یمفعالیتی پایه  عنوان بههاي گردشگري  یتفعال بودهو نتایج نشان داده موردتوجه

مردم بومی، افزایش شادي در بین  باال در نفس عزتکنند،  یمی که افراد زندگی زمان مدتافزایش گردشگري موجب . شود

هاي یافته حال یندرع.شودگردشگران و مردمان بومی، بهبود سالمتی مرم بومی و گردشگران، افزایش رضایت از زندگی می

اند که ساکنین از توسعه گردشگري درك شده  مطالعات متعدد نشان داده. دهندبرخی مطالعات نتایج متناقض را نشان می

با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توسعه گردشگري بر روي کیفیت زندگی جوامع . ندامنفی داشته

براي  2000-2017هاي سالپانل دیتاتحلیلی است و با استفاده از  -این پژوهش از نوع توصیفی. میزبان پرداخته است

نتایج نشان  .است شده استفادهپانلی  براي تحلیل از آزمون.است شده استفادهتوسعه یافته و درحالکشورهاي منتخب توسعه

  .دار وجود داردکه بین توسعه گردشگري و کیفیت زندگی جوامع میزبان کشورها رابطه معنیدهدمی

.گردشگري ، توسعهکیفیت زندگیگردشگري، : کلمات کلیدي

  مقدمه.1

گردشگري به نتایج اقتصادي و نقش مثبت گردشگري در ایجاد اشتغال و  مطالعات مربوط بهبخش وسیعی از در امروزه 

 نوري کرمانی و(است شده  مهري و غفلت واقعو سایر ابعاد مورد بی کنندید میتأک کندي که ایجاد میهاي جدیدفرصت

جوامع میزبان داشته یري است که گردشگري ممکن است بر روي کیفیت زندگی تأثیکی از این ابعاد مهم ). 1388، همکاران

بررسی گسترش رشد اقتصادي و گردشگري همچنان ادامه دارد، جریان  که یدرحالرو ازاین).2011، 2آندریک ونیاپان(باشد 

 عنوان بهامروزه از کیفیت زندگی  ).2012کروس، (رشد گردشگري بر رفاه افراد است  یرجدیدي ازتحقیقات به دنبال بررسی تأث

                                                            
1.Email: HRK6809@gmail.com
2.Andereck.K, Nyaupane,2011
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اي که بین کیفیت زندگی و توسعه رابطه. شود یمیافته یاد  راهیژه گردشگري و بهو  مختلفهاي که در رشته گستردهموضوعی 

فعالیتی پایه  عنوان بههاي گردشگري  یتفعال بودهو نتایج نشان داده موردتوجهگردشگري وجود دارد در بسیاري از مطالعات 

ریزي و رفاه اجتماعی ساکنان در برنامه). 1390ضوانی و همکاران، ر(تواند موجب بهبود کیفیت زندگیمردم محلی شود  یم

، 1آندریک و واگت(زندگی جوامع میزبان مرتبط است  یفیتمدیریت گردشگري بسیار مهم است، زیرا تجارب گردشگري باک

شگري در نظر گرفته آمیز توسعه گردریزي موفقیتعنوان یک اولویت براي برنامه هاي جوامع میزبان باید بهو ویژگی)2000

هاست و  ها و تعامل بین آنمهم است که توجه کنیم که صنعت گردشگري بر اساس مردم و مکان). 2017، 2چین وي لی(شود

باید اما ؛ )2010، 3هنفیه و هارون(کالن بسیار حساس است  زیست یطاین صنعت به شرایط اجتماعی و فیزیکی مهاجرت و مح

همیشه این دیدگاه وجود دارد که کشورهایی . شود ینمصادي به بهبود وضعیت زندگی منجر توجه داشت که همیشه رشد اقت

 شده انجامهایی که بین کشورها  یبررساز کیفیت باالیی در زندگی برخوردارند اما  ها آنساکنان  حتماًکه درامد باالیی دارند 

کشورهایی هستند که درآمد سرانه باال دارند اما کیفیت زندگی  درواقع. گونه نباشد ینادهد که ممکن است  یماست نشان 

دهد که این درآمدها در این کشورها تا چه اندازه جهت بهبود کیفیت  یماین مقایسه نشان . باشد یمپایین  ها آنساکنان 

).1392کاظمی و شایان، (است  شده مصرفزندگی ساکنان 

  

کیفیت زندگیرابطه گردشگري و .2

هاي گردشگري فعالیت یرشود، زندگی ساکنین آن جامعه تحت تأثیک جامعه به مقصد توریستی تبدیل می که یهنگام

جانت (یرات متفاوتی دارد تأثکیفیت زندگی در مراحل مختلف چرخه حیات گردشگري  ).2013کیم و همکاران، (گیرد قرار می

کنند که گردشگري در  یم جامعه متکی هستند بیانهاي مختلف که بیشتر به ظرفیت تحمل  یهنظر).2004، 4همکارانو 

کند اما زمانی که این تغییرات بیشتر از ظرفیت تحمل  یممراحل اولیه توسعه تغییرات مثبت در زندگی مردم محلی ایجاد 

نیز  خنثی یرکه گردشگري تأث دهند  یمالبته برخی از مطالعات نشان  ،یرات منفی نیز خواهد شدتأثجامعه باشد، موجب 

گردشگري در طول زمان ممکن است بر اساس مراحل توسعه  یربنابراین تأث؛ مانند افزایش قیمت زمین توان داشته باشد یم

یر مستقیم و غیرمستقیم بر روي کیفیت زندگی تأثتواند  یمگردشگري  ).2013کیم و همکاران، (گردشگري تغییر کند 

باال در مردم  نفس عزتکنند،  یمی که افراد زندگی زمان مدتمانند افزایش  ،)2016هنفیه و همکاران، (ساکنان داشته باشد 

 بومی، افزایش شادي در بین گردشگران و مردمان بومی، بهبود سالمتی مرم بومی و گردشگران، افزایش رضایت از زندگی

  ).1393شکوهیوهمکاران، اجزاء (

  :کرده است که کروس اشاره

  کندقرا و باال آمدن از خط فقر کمک میگسترش گردشگري به کاهش میزان ف.1

  دهد وتوسعه گردشگري، توسعه انسانی را افزایش می.2

مسئله نابرابري درآمد  یجهکند، درنتهاي درآمد کمک میگسترش گردشگري به فقرا بیشتر از سایر گروه.3

).2012کروس، (کند را حل می

                                                            
1 .Andereck and Vogt, 2000
2 .Chin wei lee, 2017
3 .Hanafiah & Harun, 2010
4 .Janet et al, 2004
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-یر میتأثزیست و فرهنگی صادي، اجتماعی، محیطهاي اقتی گردشگري بر چهار بعد زندگی یعنی حوزهطورکل به

).2017، 1مثیو و اسریحش(شود یر بر کیفیت زندگی ساکنین محلی میتأثیرات موجب تأثگذارد و این 

. اندگذاردراارائهداده یم یرتأث نیز چهارراهراکهازطریقآنکیفیتزندگیبرگردشگریدریکمقصد) 2016( ریدراستاتوهمکاران

  :از اند عبارت اینچهارراه

  حمایتازگردشگري.1

  ارائهامکاناترفاهیبهساکنین.2

  آموزش.3

  .ازاندازهشهروندانازگردشگرانبرایدستیابیبهمنافعاقتصادیخودشان یشب استفاده.4

اند که ساکنین از توسعه  مطالعات متعدد نشان داده. دهندهاي برخی مطالعات نتایج متناقض را نشان مییافته حال یندرع

این گروه از  ).2012، 3؛ نون کو و گورسوي2011، 2بریدا، اوستی و فسیولی لگابری(اند ده منفی داشتهگردشگري درك ش

موجب پایین آمدن سطح کیفیت زندگی مردم بومی  کم کمیافته و سپس  توسعهمحققان معتقدند که گردشگري در یک جامعه 

  ).1998، 4همکارانباتلر و ( خواهد شد

افزایش  مانندتواند داشته باشد  یمیرات منفی نیز تأثیرات مثبت گردشگري باید در نظر داشت که گردشگري تأثیراز غ به

هاي سنتی وکاهش اعتقاد مردمان بومی که موجب  یفرهنگیدشده، افزایش جمعیت و شلوغی زیاد، از بین رفتن تولي ها زباله

افزایش دزدي و قاچاق، استفاده تجاري از فرهنگ،  شوندان کشیده بیشتر به سمت الگوبرداري از رفتار گردشگر ها آنشود  یم

همچنین ). 1389قدمیوهمکاران، (کاهش بهداشت، افزایش دعواهاي خیابانی، ترافیک سنگین، آسیب به منابع طبیعی و غیره 

 نوبه بهشود که این ها در مقصد میها و هزینهشود موجب افزایش قیمتکه یک منطقه به منطقه گردشگري تبدیل می یهنگام

  ).2017مثیو و اسریحش، (خود از رضایت جامعه محلی کاهش خواهد داد 

پیشینه پژوهش.3

) دگلیشهرآرانوب: ينمونهمورد( يگردشگریدرتوسعهیساکنانمحلیرذهنیگاهتصویبه بررسی جا) 1396(ان و همکاران یشاطر

. باشدابزاراصلیپژوهشپرسشنامهمی. استروشبررسیدرتحقیق حاضرتوصیفیتحلیلیوپیمایشی. اندپرداخته

-وتحلیلداده جهتتجزیه. اند شده نفرمحاسبه 381باشندکهبراساسفرمولکوکران جامعهآماریپژوهشساکنانمحلیشهرآرانوبیدگلمی

-یافته.گردیده استاستفاده AMOSوSPSSافزار سازیمعادالتساختاریونرمهاازروشمدل

-استکهسهعامالقتصادي، اجتماعیوزیستهایحاصالزتحلیلعاملیمدلمرتبهدومحاکیازآن

-اثراتگردشگریخانهیابیارزبه ) 1397(و همکاران  یگدلیب .گیرینمایند محیطیقادرنداثراتتوسعهگردشگریرااندازه

وبه یقکاربردینوعتحق. اندپرداخته )جرودیدهستانسعیدآباد،شهرستانا :مطالعهموردي(ی ساکنیندائمیهایدومبررویکیفیتزندگ

-ها نیزازآزمونوتحلیلداده براي تجزیه. شده است هاازپرسشنامه استفادهدادهیگردآوریبرا. استیلیتحلیفیتتوصیلحاظماه

قدربرگیرنده یتحقیجامعهآمار.شده است رهاستفادهیونچندمتغیورگرسیهمبستگیها

ي ریگفرمولنمونه ،بااستفادهازیخانوارساکندائم 818 دآباداستکهازتعدادیواقعدرمحدودهدهستانسعیساکندرروستاهایخانوارها

                                                            
1.Mathew and Sreejesh, 2017
2 .Gabriel Brida, Osti, & Faccioli, 2011
3 .Nunkoo & Gursoy, 2012
4.Butler et al, 1998
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دهدکهتوسعه یقنشانمیجتحقینتا. شدهاست عنواننمونهانتخاب نفرازسرپرستانخانواربه313

  .انداشتهباشدییروستایتزندگیفیکیهاشاخصیبررویرتوانستهاستتأثیراتمثبتیکدههاخیدریگردشگر

 .گذاردساکنان جامعه تاثیر میاند که چگونه گردشگري بر کیفیت زندگی به بررسی این پرداخته) 2013(و همکاران  کیم

دهد رضایت و نارضایی ساکنان از زندگی تحت اند و نتایج نشان میدهنده استفاده کرده پاسخ 321ها از روش نظرسنجی از آن

هاي مختلف زندگی تحت تاثیر مراحل مختلف توسعه تاثیر گردشگري در حوزه. ها از شرایط زندگی است تاثیر درك آن

کیم و همکاران  .ساکنان ازلحاظ اقتصادي درك مثبت و ازلحاظ عاطفی درك منفی از توسعه گردشگري دارند. گردشگري است

ها بدین منظور داده. یر بر کیفیت زندگی ساکنان جامعه داردتاثپردازند که گردشگري چه به بررسی این موضوع می) 2013(

ها با استفاده از داده. شده است يآور جمعنفر در ویرجینیا هستند،  321 دهندگان پاسخبا استفاده از روش پرسشنامه که تعداد 

دهد که ساکنان از گردشگري درك مثبت دارند و موجب رضایت شده و نتایج نشان می یهتجزروش همبستگی چندگانه مربع 

آن بر روي کیفیت زندگی بامطالعه  یراتبه بررسی گردشگري مسئول و تأث) 2016( 1و همکاران هنفیه .شوداز زندگی می ها آن

 1500 درمجموع،کاوي پرداخته، وي از روش پرسشنامه استفاده کرده استموردي مردم منطقه کوهستانی لنگ

که ادراکات ساکنان از توسعه نشان داده است نتایجآلفایکرونباخیتو درنهااستفادهبود موردآنقابل 481 پرسشنامهتوزیعگردیدو

طور مستقیم بر کیفیت زندگی  ي اجتماعی عوامل اصلی هستند که بهو توسعه زیست یطاقتصادي، محگردشگري شامل توسعه 

به بررسی تاثیر گردشگري مسئول در پایداري مقصد و کیفیت زندگی جامعه در ) 2017( و اسریحشمثیو. گذاردها تاثیر می آن

به  2014تا  2013طی دوره زمانی  بر پرسشنامه وي با استفاده از یک نظرسنجی مبتنی. است مقصد گردشگري پرداخته

نتایج نشان داده است که نقش . منطقه در هند بوده است 3نفر از ساکنان  432نمونه . آوري اطالعات پرداخته استجمع

نوبه خود بر کیفیت  است نقش مهمی در پایداري مقصد دارد که به شده یرفتهگردشگري مسئول که توسط ساکنان محل پذ

هاي گردشگري به همراه داشته ها تاثیر دارد و نتایج مطالعه، پیامدهایی را براي مدیریت موفق تجارت شده توسط آندرك 

ي کوچک به بررسی رابطه کیفیت زندگی، تخصص گردشگري و رشد اقتصادي در جزیره) 2018(کروس و همکاران  .است

دهد نتایج نشان می. اندوتحلیل شده یهتجز، به روش رگرسیون رسشنامهپشده با استفاده از  يگردآوراطالعات . اندمالت پرداخته

مدت  ي جزئی وجود دارد و گردشگري کیفیت زندگی را در کوتاهکه بین گردشگري کیفیت زندگی و رشد اقتصادي رابطه

  .دهدافزایشمی

  تفسیر معیارها و ضرایب مدل برآورد شده.4

  :شودمیمدل رگرسیون به شکل زیر نمایش داده

itititit GrowthTourismHDI   21

                                                            
1 .Hanafiah,2016
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- نشانitHDIدر این معادله.باشددهنده جمله اخالل مینشانitزمان و tداللت بر تعداد کشورها، iکه در این معادله 

 رشد اقتصادي دهندهنشانitgrowthالمللی و دهنده تعداد گردشگران ورودي بیننشانitTourism، 1دهنده کیفیت زندگی

  .باشدمی

جداول1-4

 و) 1( بدینمنظورنتایجتخمینمدلجهتبررسیتاثیرتوسعهگردشگریبررشداقتصادیبااستفادهازروشاثراتثابتپانلدیتادرجدولشماره

  .شودارائهمی) 2(

  

هایتخمینمدلبهروشحداقلمربعاتمعمولیتلفیقیبرایمتغیروابستهشاخص: 1جدول

  مقدارشاخص  نامشاخص

  2R  99/0نییبتعیضر

  F  93/13055آماره

  F  00/0احتماآلماره

  50/1  نواتسونیدورب

  

  تخمین تاثیرات گردشگري بر رشد اقتصادي نتایج: 2جدول

  احتمالtآماره  ضریب  مستقلمتغیرهای

  04/0  001/2  61/2  تعداد گردشگران ورودي

  00/0  256/2  02/0  رشد اقتصادي

  

                                                            
شاخص توسعه انسانی ).1390فطرس و همکاران، (بر پایه تعریف برنامه توسعه سازمان ملل توسعه انسانی به معناي گسترش فرایند گزینش و انتخاب افراد است .1

)HDI( یک شاخص ترکیبی خالص است)آن یعنی شاخص امید به زندگی در بدو تولد، شاخص  دهندهگیري ساده از سه جزء تشکیل، این شاخص با میانگین)جدا

است،  1و  0اي از نماگرهاي مزبور است که عددي بین شاخص توسعه انسانی میانگین ساده). 1387باصري و فرهادي کیا، (آموزش و شاخص درآمد محاسبه شده است 

  ).1389ی اصلی و همکاران، دقیق(یافتگی کشورهاست دهنده میزان توسعهکه مقدار آن در این فاصله نشان
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و میانگین مجموع  2Rحداقل مربعات معمولی، معیار  درروش. هاست داده يرورازش خوبی بر بیک مدل خوب داراي 

ضریب تعداد گردشگران هر دو دهد که نتایج مربوط به اثرات ثابت نشان می. هاي رایج نیکویی برازش هستندمجذور پسمان

الگوي رفتار  2Rمقدار ضریب تعیین  .باشددارمیو معنی یدتائآماریموردازلحاظتئوریکوهمازلحاظهمو رشد اقتصادي ورودي 

-گونهکهمالحظهمیهمان. است شده دادهدهد که توسط متغیر مستقل الگو توضیح متغیر وابسته را نشان می

) 99/0(دهد؛ بنابراین دهندگیمتغیرهایمستقلرانشانمیقدرتتوضیحمسئلهاستکهاین )99/0( برابر 2Rشوددرمدلبرآوردشدهمیزان

این معیار درصد یا نسبت کل تغییرات متغیر  دیگر یانب به. تاس شده دادهرفتار متغیر وابسته در این مدل توسط متغیرها توضیح 

شود و هرچه مقدار آن بیشتر باشد نشانگر ارزش دهد که به تغییرات همه متغیرهاي مستقل الگو مربوط میوابسته را نشان می

همبستگی بین عناصر یک سري  صورت بهتوان را می یخودهمبستگعبارت . باشدیر مستقل میبهتري بین متغیر وابسته و متغ

رگرسیون، مدل رگرسیون خطی کالسیک فرض  ي ینهدرزم. هاي مقطعی تعریف کردهاي سري زمانی یا دادهاز مشاهدات داده

سون آزمون ساده است که در رابطه با آزمون دوربین وات. در جمالت اخالل وجود ندارد یخودهمبستگکند که یک چنین می

در . مثبت مقدار دوربین واتسون حدود صفر است کامالًدر حالت همبستگی . ي اول طراحی گردیده استخودهمبستگی مرتبه

در حالت عدم خودهمبستگی مقدار دوربین  یتدرنهااست و  4منفی مقدار دوربین واتسون حدود  کامالًهمبستگی  حالت

که در مدل برآورد شده مقدار با توجه به این. باشدمی) 50/1( در این مدل مقدار دوربینواتسون. است 2ه واتسون نزدیک ب

بین جمالت پسماند  شده یطراحگیریم که در مدل است؛ بنابراین نتیجه می 2آماره دوربین واتسون نزدیک به عدد 

توان از معنادار بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته را میي فرضیه وجود یا عدم وجود رابطه. خودهمبستگی وجود ندارد

. موردبررسیقرارداددارفرضکردونتایجآنراتوانآنمدلرامعنیباشد،می )05/0( کمترازtاگراحتماآلمارهاصوالً. اثبات کرد tطریق آزمون

بر همین . باشد به همان میزان ضرایب مربوط از معناداري باالتري برخوردار خواهد بود 2بیش از tهرچقدر، قدر مطلق آماره 

-باشد پس تعداد ورود گردشگران بینمی) 05/0(و کمتر از ) 00/0( تعدادگردشگرانورودياحتمال ضریب  که ییازآنجااساس 

مثبت  تاثیردار دارد و چون ضریب داراي عالمت مثبت است پس این رابطه معنی کیفیت زندگی جوامع میزبانالمللی بر روي 

در کیفیت ) 00017/0( اندازه بهموجب افزایش  تعدادگردشگرانوروديتوان گفت یک درصد افزایش در می یجهدرنت. است

 یزن tضریب آماره.باشدت زندگیبهبود کیفیتواند عاملمهمیبرایتوانگفتافزایشوبهبودصنعتگردشگریمیپسمی. خواهد شدزندگی 

-اینامرمی. پس از موقعیت مناسب برخوردار است) 61/2(باشد می 2تر از چون بزرگ

- تقویتبخشگردشگریمیکه يطور به. باشدیموردبررسکشورهایبهبود کیفیت زندگی درتواندمؤیدفرضیهرشدمبتنیبرگردشگریدر

بهبود کیفیت زندگی جوامع آنتبع بهبهبود امکانات و توسعه و حفظ فرهنگ جوامع و  وتواندموجبافزایشوتقویتتولیدناخالصداخلی

) 05/0(کمتر از ) 00/0(توان گفت چون احتمال آماره در مورد تاثیر رشد اقتصادي بر روي کیفیت زندگی نیز می.گرددمیزبان

؛ پس رشد اقتصادي بر روي )02/0(مثبت است  یزن tدار دارد و چون عالمت آمارهتوان گفت تاثیر معنیباشد؛ بنابراین میمی

یک درصد رشد اقتصادي موجب بهبود کیفیت زندگی جوامع  گفتتوان می یجهدرنت. دار داردکیفیت زندگی تاثیر مثبت معنی

 کمتراز Fاگراحتماآلمارهاصوالً. باشدمعیاري براي معنادار بودن کل رگرسیون می Fآماره .خواهد شد) 02/0( اندازه بهمیزبان 

) 05/0( مدالزدر  Fباتوجهبهاینکهمقداراحتماآلماره. موردبررسیقرارداددارفرضکردونتایجآنراتوانآنمدلرامعنیباشد،می )05/0(

.شودمعناداربودنمدلتحقیقتأییدمی 95/0 باشد،لذابااطمینانترمیکوچک

  

گیرينتیجه.6
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هاي گردشگري فعالیت یرشود، زندگی ساکنین آن جامعه تحت تأثیک جامعه به مقصد توریستی تبدیل می که یهنگام

گردشگري موجب  .یر مستقیم و غیرمستقیم بر روي کیفیت زندگی ساکنان داشته باشدتأثتواند  یمگردشگري . گیردقرار می

. شودبهبود کیفیت زندگی جوامع میزبان می یطورکل بهباال و  نفس عزتبري، موجب کاهش فقر، توسعه انسانی، حل مسئله نابرا

شود ها، ترافیک سنگین، آسیب به منابع طبیعی میمنفی نیز همچون افزایش سطح قیمت یراتتأثالبته باید توجه داشت که 

بررسی تاثیر توسعه گردشگري بر روي پژوهش حاضر به با توجه به اهمیت موضوع . خواهد بود حل قابلکه در صورت کنترل 

براي کشورهاي منتخب  2000-2017هاي سالپانل دیتابا استفاده از این پژوهش.کیفیت زندگی جوامع میزبان پرداخته است

دهد که افزایش تعداد گردشگران ورودي و رشد اقتصادي موجب نتیجه نشان می.است شده استفادهتوسعه یافته و درحالتوسعه

نتایج حاصل از این پژوهش، نتایج . توسعه شده استیافته و درحالیفیت زندگی جوامع میزبان در کشورهاي توسعهبهبود ک

را ) 2018(و کروس و همکاران ) 2017(، مثیو و اسریحش )2016(، هنفیه و همکاران )1397(مطالعات بیگدلی و همکاران 

  .کندمی تأیید
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