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هایی که نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی داشته و مورد تأکید محققان است، گردشگري می باشد. از این رو  یکی از مؤلفه
تحلیلـی مـی  -توصیفی این تحقیق با هدف بررسی اثرات گردشگري بر کیفیت زندگی شهري انجام یافته است. روش این پژوهش

 تحقیـق، شـامل آمـاري جامعـه. اسـت گردیـده نامه) جمع آوري پرسش( میدانی و اي انهکتابخ منابع طریق از آن هاي داده و باشد
نفر برآورد گردید که بـه  381تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران، . باشد می شهروندان ساکن در شهر بابک از توابع استان کرمان

هـاي   مطالعه از شـاخص مورد محدوده رخورداريسطح ب سنجش منظور روش تصادفی ساده از میان شهروندان انتخاب گردید. به
هاي گردشـگري بـر هـر  بررسی میزان تاثیرگذاري فعالیت جهت همچنین. گرفته اند قرار بررسی شاخص مورد 25کیفیت زندگی، 

سـطح  و گردشگري رابطه یک از گویه هاي کیفیت زندگی، از تحلیل عاملی تأییدي استفاده شده و به منظور مشخص ساختن نوع
نتـایج آزمـون تحلیـل عـاملی  .گردیده است استفاده کیفیت زندگی شهروندان، از آزمون همگونی کاي دو بر اساس جدول توافقی

هاي گردشگري در شهربابک، موجب ارتقا و بهبود سطح کیفیـت زنـدگی در ایـن شـهر گردیـده  دهد که فعالیت تأییدي، نشان می
دهنـدة وجـود تفـاوت درصد اطمینان، نشـان 99تنی بر جداول توافقی در سطح است. همچنین نتایج آزمون همگونی کاي دو مب

گردشگران   اساس میزان افزایش فعالیت دهد، بر ها نشان می باشد. بررسی معنادار آماري بین گردشگري و سطح کیفیت زندگی می
نیز مثبت برآورد شده است کـه ابطه آمده است. جهت این ر در شهربابک، تفاوت معناداري در شاخص کل کیفیت زندگی به دست 

گردشـگران در محـدوده مـورد مطالعـه،   توان گفت با افزایش میزان فعالیت باشد. بنابراین می دهنده وجود رابطه مستقیم می نشان
  کند. سطح کیفیت زندگی شهروندان نیز بهبود پیدا می

  
  شهربابکشهري،  گردشگري، کیفیت زندگی، اقتصاد :کلیدي هاي ه ژوا
  

  1مقدمه
  مسئله طرح

ــهري ــواحی ش ــادي،  ،ن ــد اقتص ــلی رش ــز اص مراک
اجتماعی و سیاسی در هر کشوري هستند کـه خـود را 

نقـاط بـراي ایجـاد ثـروت، کـار،  ترین جـذاببه عنوان 
. اما نواحی شـهري بـا اند کردهخالقیت و نوآوري اثبات 

تخریــب فیزیکــی و  هاي زمینــهمهمــی در  هــاي چالش
امنی، بیکـاري، کمبـود  اعی، نامحیطی، محرومیت اجتم

مسـکن و ترافیــک روبــرو هســتند کــه ایــن مشــکالت 
. بـا دهـد میکیفیت زندگی شهري را به شدت کـاهش 

                                                             
 jalali_mahboob@yahoo.com نویسنده مسئول:*

در سـطوح ریـزان برنامـهو  گذاران سیاسـتاین وجـود 
و ملی بر قابلیت شهرها براي بهبود کیفیـت  المللی بین

). UNFPA, 2007:13دارنـد ( تأکیـد ها آنانسـزندگی 
زندگی مفهومی چندسطحی و سیال بـوده کـه  کیفیت
شادي و بهزیستی افـراد اسـت. کیفیـت زنـدگی بیانگر 

کــه چگونــه یــک فــرد  کنــد میایــن موضــوع را بیــان 
. ایـن نمایـد میرا ارزیابی  اش زندگیمختلف  هاي جنبه

ــامل  ــابی ش ــاي واکنشارزی ــه  ه ــرد ب ــک ف ــاطفی ی ع
ــودن  رخــدادهاي زنــدگی، گــرایش، احســاس کامــل ب

و خرسـندي از آن و رضـایت از شـغل و روابـط زندگی 
  ).Theofilou, 2013:150( باشد میشخصی 
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و بهبـود کیفیـت زنـدگی از  گیري انـدازهشناخت، 
 هـا دولتاهداف پژوهشگران، برنامه ریـزان و  ترین مهم

علمـی و عرصـۀ اخیـر بـوده اسـت. ایـن  دهـۀدر چند 
 هــاي حوزهتحقیقــاتی توجــه بســیاري از اندیشــمندان 

، اقتصــاد، علــوم محیطــی، روانشناســی، شناســی جامعه
را به خود جلب کـرده  ها رشتهجغرافیا، پزشکی و دیگر 
دي به یکـی از میال 1960 دهۀاست. کیفیت زندگی از 
حوزه علوم اجتماعی بـدل شـد، موضوعات مورد عالقۀ 

چرا که در این دهه مشخص گردید که رشد و توسـعه 
 انجامـد نمیم بـه بهبـود زنـدگی مـرد لزومـاًاقتصادي 

)Das, 2008: 298; Glatzer, 2006:2( . ــابراین از بن
علمی فراوانی به منظور تعریـف  هاي تالش ،همان زمان

اصــطالح کیفیــت زنــدگی، شناســایی عناصــر تشــکیل 
 گیري انــدازهســنجش و  هــاي روشدهنــده آن و ارائــه 

مختلف،  هاي گروهکیفیت زندگی صورت گرفت. افراد و 
ی را بـا معـانی گونـاگونی تعبیـر اصطالح کیفیت زندگ

، 1هر ناحیـهپذیري زیست. برخی آن را قابلیت اند کرده
نیـز آن را  اي عـدهو  2بعضی دیگر اندازه میزان جذابیت

به عنوان رفاه عمومی، بهزیستی اجتمـاعی، شـادکامی، 
 انـد کردهرضایتمندي و مواردي از ایـن دسـت تفسـیر 

)Epley and Menon, 2007:281.(  
نقــش بســزایی در بهبــود  کــه هایی مؤلفــه یکـی از

 ،محققـان اسـت تأکیـدکیفیت زندگی داشـته و مـورد 
عنوان یـک  گردشگري است. امروزه گردشگري به مؤلفه

ــا و داراي  ــادي پوی ــرد اقتص ــاي ویژگیرویک ــارز و  ه ب
ــرد ( ــه ف ــی از Karar, 2001:100منحصــر ب ــه یک )، ب

 صـنایع در اقتصـاد جهـان ترین پرمنفعتو  ترین بزرگ
) و بـه عنـوان UNWTO, 2013:2تبدیل شـده اسـت (

بستري جهت ایجاد تغییرات اجتمـاعی و اقتصـادي در 
 رود مـیبسیاري از کشورهاي در حال توسعه به شـمار 

)WTO, 2009:14.( صـرفاًاین سود گردشگري  بر عالوه 
، بلکه این بهـره را از شود نمیخالصه بهرة اقتصادي در 

ندن فرهنگ داخلـی بـه زوایاي مختلفی همچون شناسا
با توجه  بنابراینارزیابی کرد.  توان میکشورها نیز دیگر 

و  یافته توسـعهدر جوامـع  گردشگريامروزة  به اهمیت

                                                             
1. Livability 
2. Attractiveness 

حاضـر گسـترش  حـال گفت در توان می در حال توسعه
داراي اثـرات  و روسـتایی گردشگري در نقـاط شـهري

ر بـ تأثیرد از طریق نفوذ و توان میمثبت و منفی بوده و 
کلیه جوانب زندگی باعث توسعه فرهنگـی، اجتمـاعی، 

و در نهایـت بهبـود سـطح کیفیـت  اقتصادي و کالبدي
گــردد (ازکیــا و  زنــدگی در نقــاط شــهري و روســتایی

بـا هـدف  این تحقیـقاز این رو ). 330: 1387ایمانی، 
در  شـهريبررسی اثرات گردشگري بر کیفیت زنـدگی 

  ن شده است:زیر تدوی هايپرسشپی پاسخگویی به 
سطح برخورداري محدوده مورد مطالعه از شـاخص  -

  هاي کیفیت زندگی چگونه است؟
هــاي گردشــگري بــر کیفیــت زنــدگی  آیــا فعالیت -

 شهروندان در شهربابک تأثیر داشته است؟
اي بین گردشگري و کیفیـت زنـدگی در چه رابطه -

  محدوده مورد مطالعه وجود دارد؟
  

  ضرورت تحقیق
از کارآمدترین رویکردهـاي  امروزه گردشگري یکی

محرك رشد اقتصادي براي کشـورهایی اسـت کـه بـه 
بودن یا محدود بودن منـابع انـرژي،  محصولی تکدلیل 

(  باشــند می پذیر آســیبو  تحــرك بیداراي اقتصــادي 
هاي اخیـر گردشگري در طی دهه ).15: 1386مؤمنی، 

جایگاه ممتازي را در تولید ثروت و درآمـد در اقتصـاد 
، بـه طـوري کـه در سـال ی به دست آورده اسـتجهان

 آنتریلیـــون دالر درآمـــد از   5,8مـــیالدي  2008
درصد از کـل اشـتغال جهـان هـم  8,4و  آمده دست به

). 49: 1389مربوط به گردشگري بوده است (جهانیان، 
گردشگري منبـع که این از سوي دیگر آگاهی جوامع از

ــوجهی ر ــل ت ا در درآمــدي ارزي بســیار مناســب و قاب
، سبب شده است دهد میاختیار اقتصاد یک کشور قرار 

مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف  ،که گردشگري
اقتصادي، اجتماعی و حتی محیطی پیدا کند. بسـیاري 

پویا را بـه عنـوان منبـع اصـلی  فعالیتاز کشورها این 
سـاختار  توسعۀدرآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و 

حضــور  اند توانسـتهز ایـن طریــق زیربنـایی دانســته و ا
ارتباطات و اطالعات جهانی  عرصۀآگاهانه و فعاالنه در 

به سوي توسعه کشور و بـراي مـردم خـود بـه ارمغـان 
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 ,Lee et al؛ 18: 1392آورند (سـماکوش و همکـاران، 

2011:413; Tohidy, 2011:207 اهمیت این موضـوع .(
 شـهرهاي خصـوصبـه 1همراه با جاذبیت کشور ایـران

ــه  ــت ک ــده اس ــث ش ــگر باع ــذب گردش ــران در ج ای
متعددي به منظور بسط و گسـترش ایـن  هاي پژوهش
نیز سـعی این پژوهش در شهرها صورت گیرد.  ،فعالیت

ســطح کیفیــت زنــدگی در بــر آن دارد ضــمن بــرآورد 
 گردشـگري، رابطـۀ هـاي فعالیتبـر  تأکیدبا  شهربابک

 آزمـونگردشگري و کیفیت زندگی را مـورد بررسـی و 
ــد. ــرار ده ــه  ق ــرا ک ــهربابکچ ــی از ش ــاي قطبیک  ه

کـه بـا دارا  گردد میگردشگري استان کرمان محسوب 
ي متنـوع تـاریخی، طبیعـی و فرهنگـی ها بودن جاذبه

توانسته اسـت سـاالنه جـاذب بسـیاري از گردشـگران 
کند میداخلی و خارجی گردد. بنابراین ضرورت ایجاب 

نـین در ن شـهربابک و همچکه با توجه به جـاذب بـود
رفاه و کیفیـت زنـدگی شـهروندان بـراي  لویت بودنوا

مدیران و مسئولین، پژوهشـی در ایـن زمینـه صـورت 
ي گردشگري چـه ها گیرد تا مشخص گردد که فعالیت

نقشی بر کیفیت زندگی شهروندان در این شهر داشـته 
  .است

  
  تحقیق پیشینۀ

مطالعه و بررسی تحقیقـات و  ،در هر تحقیق علمی
که در ارتباط با موضوع انجام شـده، الزم  یهای پژوهش

و ضروري اسـت، چـرا کـه بـدون دسـتیابی بـه نتـایج 
ــل آن ــران و توســعه و تکام ــان  پژوهشــی دیگ هــا، امک

رسیدن به پاسخ مناسب و تجزیه و تحلیل بهتر میسـر 
که در زمینه گردشـگري هایی جملۀ پژوهشنیست. از 

 توسـعهکیفیت زنـدگی و و اثرات آن بر زوایاي مختلف 
 سـماکوش و همکـاراناز  اند عبارتصورت گرفته است 

بــه ارزیـابی نقــش گردشـگري شــهري در  اي مقالـهدر 
پرداختند و بیان محیطی شهر بابلسر  -توسعه اقتصادي

اقتصـادي،  ۀگردشگري در زمین ،که در این شهرکردند 
                                                             

هاي گردشگري یکی از ده کشـور اول  ایران از نظر جاذبه. 1
جهان و از لحاظ آثار باستانی یکی از پنج سـرزمین نخسـت 

هاي  هاي اکوتوریسـتی  و تنـوع گونـه جهان به جهت جاذبه
 ).75: 1385است (تاج علی، گیاهی و جانوري 

و  زایی اشـتغالاثرات قابل تـوجهی داشـته و عـالوه بـر 
نیز گردیده اسـت.  ها قیمترفتن  درآمدزایی، سبب باال

ــه  ــین در زمین ــتهمچن ــز  محیطی زیس ــدي نی و کالب
منجر بـه کـاهش  ،مشخص گردید که ورود گردشگران

و  هـا آناراضی زیر کشـت کشـاورزي و تغیـر کـاربري 
افزایش خدمات و تسهیالت کالبدي گردشـگري شـده 

بذرافشـان و ). 17: 1392است (سماکوش و همکـاران، 
خـود بـه بررسـی نقـش گردشـگري در  ۀآقائی در مقال

اجتماعی استان سیستان و بلوچستان  -تحول اقتصادي
 بلوچسـتانکه استان سیسـتان و پرداختند و دریافتند 

داراي  محیطـیزیسـتنیز به دلیل شـرایط تـاریخی و 
کـه  باشـد میاستعدادهاي فراوانی در زمینه گردشگري 

گري در صورت ایجاد شرایط الزم در آن، مقولـه گردشـ
 -د موجــب تحــول در کارکردهــاي اقتصــادي توانــ می

 ).1: 1389اجتماعی استان گردد (بذرافشـان و آقـائی، 
گردشـگري  توسعۀ تأثیربه بررسی  اي مقالهمیرزایی در 

بر اشتغال در منطقـه اورامانـات کرمانشـاه پرداختـه و 
را بیان کرده است که گردشگري زمینۀ اشتغال فصـلی 

بهـار فـراهم سـاخته و شـاغالن  دردر منطقه به ویـژه 
کشـاورزي را بـه  ویژه بـهاقتصـادي و  هـاي بخشدیگر 

). 49: 1388سوي خود جذب کـرده اسـت (میرزایـی، 
ندي در مقاله خود به نقش اقتصاد گردشگري در رز پور

توسعه پایدار شهري پرداخته و بیـان کـرده اسـت کـه 
گردشگري نسبت به دیگر ارکـان اقتصـادي داراي سـه 

 هاي جاذبه(غنی بودن بسیاري از کشورها از نظر مزیت 
موجـود بـودن خـدمات مـورد نیـاز ایـن  فعالیـت،این 

به صورت محلی در کشورها و نرخ باالي رشـد  فعالیت
) اسـت کـه توانسـته اسـت موجبـات خیـز فعالیتاین 

نـدي، راقتصادي را در برخی کشورها فراهم آورد (پورز
ــاران در  ).9: 92 ــه و همک ــهمحمــدي یگان ــه  اي مقال ب

روستایی بـا  مذهبی در توسعۀ بررسی نقش گردشگري
ــد ــاعی در  تأکی ــرمایه اجتم ــدگی و س ــت زن ــر کیفی ب

 انـد کرده گیري نتیجـهشهرستان میاندوآب پرداختـه و 
که گردشگري مذهبی در بین ابعاد اقتصادي، کالبـدي، 

عد کالبـدي، باعـث تنها در بُ محیطی زیستاجتماعی و 
زنـدگی خانوارهـاي روسـتایی بهبود وضـعیت کیفیـت 
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حمـدي یگانـه و منطقه مورد مطالعه گردیده اسـت (م
  ).7: 1392همکاران، 

  
  چهارچوب نظري تحقیق

 ،چهارچوب نظري تحقیق در راستاي تدوین و ارائۀ
و مفـاهیم مـرتبط بـا موضـوع  هـا واژهالزم است برخی 

تعریـف و  ،تحقیق از جمله گردشگري و کیفیت زندگی
ین منظور با کنکاش در متون و ادبیات تبیین شوند. بد

 برخی از تعاریفی که انطباق بیشتري با اهـداف ،موجود
  .گردد می، ارائه اند داشتهاین پژوهش 

  
  کیفیت زندگی

کیفیت زندگی از منظر واژگانی به معنی چگـونگی 
آن است که براي هـر  هاي تفاوتبرگیرندة  زندگی و در

یگـران اسـت. کیفیـت فرد، ویژه و یگانه، و متفاوت با د
و متـأثر از زمـان و  چنـدوجهیزندگی مفهومی نسبی، 

سـت (رضـوانی و فردي و اجتماعی ا هاي ارزشمکان و 
از  ها شاخصکه طیف وسیعی از  )4: 1387منصوریان، 

بهداشــتی، محــیط  هــاي مراقبتتغذیــه و پوشــاك تــا 
. شـود میاجتماعی، و محیط مـادي پیرامـون را شـامل 

کـه کیفیـت زنـدگی  کنند میتدالل اس 1دیسارت و دلر
هــر فــرد وابســته اســت بــه حقــایق بیرونــی و عینــی 

و ادراك درونی و ذهنی که او از این عوامـل  اش زندگی
 ,Dissart and Dellerو نیـــز از خویشـــتن دارد (

2000:159.(  
مفهوم کیفیت زنـدگی عمیقـاً از تفکـر مـرتبط بـا 

ن گیـرد و دیـدگاه واحـدي دربـاره آ سالمت نشأت می
 ،کیفیت زنـدگی ).Kamp et al, 2003: 3وجود ندارد (

مفهومی اجتماعی است و معنـایی واقعـی نـدارد، بلکـه 
 Collados and). 44( بخشند میافراد به آن معنا  صرفاً

Duane, 1999: کیفیـت زنـدگی بـه  به عبـارت دیگـر
عنوان معیـاري بـراي سـنجش میـزان بـرآورده شـدن 

جامعـه تعریـف شـده روانـی و مـادي  -نیازهاي روحی
  ).Pal and Kumar, 2005: 18( است

پژوهشگران بـر ایـن باورنـد کـه اصـطالح کیفیـت 
مبهم است.  اي اندازهزندگی نیز همانند مفهوم توسعه، تا 

کیفیت زندگی فردي بـه عنـوان پنداشـتی از  سو یکاز 

                                                             
1. Dissart & Deller 

عـدي ، و از بُشود میچگونگی گذران زندگی فرد مطرح 
زندگی شامل محـیط  هاي یتموقعبرگیرندة  در تر کلی

مختلف و  يها نامکپیرامونی و یا فرهنگ هر جامعه در 
 :Pal and Kumar 2005حول عاملی مشخص اسـت (

، کیفیـت زنـدگی بـه مفهـوم 2). به گفتـه کـالمن217
 هاي تجربـهگستردگی و انبساط آرزوست، که ریشه در 

معتقد است که کیفیـت زنـدگی  3زندگی دارد. وینستد
 پایۀار ذهنی و شخصی است که معموالً بر مفهومی بسی

خوشحالی و رضایت فرد با عواملی که بر رفاه اجتماعی، 
ــی، جســمی و عملکــردي وي  ــأثیرروان ــا نهــد می ت ، بن

کیفیت زندگی را درجه و میزان رضایت ، 4. زانشود می
او، کیفیت  عقیدة. به داند میزندگی فردي  هاي تجربهدر 

ندگی در تصور از خـود و زندگی مشتمل بر رضایت از ز
اجتماعی و اقتصادي و اکولوژیکی است (علی  هاي مؤلفه

  ).619: 1391زاده و همکاران، 
پژوهشـگران بـر ایـن موضـوع  گوید می 5مک الرن

بـراي  ،ها شـاخصدارند که دو گونۀ آشکار از  نظر اتفاق
ــدگی ــت زن ــبند ســنجش کیفی ــت، مناس ــۀ نخس . گون

ملمـوس  يها جنبـهعینـی هسـتند کـه  هـاي شاخص
محیط ساخته شده، محیط طبیعی، و حوزة اجتماعی و 

. گونــــۀ دوم کننــــد می گیري انــــدازهاقتصــــادي را 
که حس رفاه افراد و رضایتمندي  اند ذهنی ايه شاخص

 ,Massam( سـنجند میاز جنبۀ مشخصی از زندگی را 

 ها گزارشعینی با استفاده از  ايه شاخص). 121 :2002
 هاي شــاخصو  شــوند یمو آمارهــاي رســمی بررســی 

ــابی  ــراد را ارزی ــایت اف ــطح رض ــی س ــد میذهن  کنن
)Costanza et al., 2007: 268 کیفیـت زنـدگی در .(

 هاي دیدگاهدوران جدید در علوم مختلف با رویکردها و 
متفاوتی (در وجه عینی و ذهنی) تحلیـل شـده اسـت. 

ــن ــه 6آمارتیاس ــۀ  پرداز نظری ــاس نظری ــر اس ــعه ب توس
یشترین فایده براي بیشـترین افـراد) (ب گرایی مطلوبیت

کیفیت زندگی را بـا قابلیـت کـارکردي افـراد مـرتبط 
بـدون برخـورداري از  ،و معتقد است که انسان داند می

ــالمت،  ــزتس ــور مختلــف  نفس ع ــارکت در ام و مش
نظریـۀ مـذکور  بر اساساز مزایا و منافعی که  تواند نمی

                                                             
2. Kalman 
3. Winsted 
4. Zan 
5. Mach Laren 
6. Amartya Sen 
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ــرض  ــدیهی ف ــوند میب ــد بهره، ش ــود. از من ــپ ش  1کم
روانشناس اجتماعی نیز معتقد است در ارزیابی کیفیت 

بگوییم  توانیم نمی ،زندگی بدون توجه به مقیاس ذهنی
، یا یافته کاهش، بهبودیافتهکه آیا کیفیت زندگی مردم 

  ).2: 1388ثابت مانده است (غفاري و امیدي، 
کیفیت زندگی در نواحی شهري با عنـوان زنـدگی 

ساسـی در یـک محـیط راحت و دسترسی به نیازهاي ا
). کیفیت زندگی، Eiser, 2004: 2( شود میشهري تلقی 

یـک مکـان مطـرح  2در واقع به معناي قابلیت زنـدگی
. در یک جامعه شهري، کیفیت زندگی برگرفته شود می
ساکنان شهر از محـیط شـهر (بـراي تجربۀ مشترك از 

تفریحـی،  هاي فرصـتنمونه، کیفیت هوا، آب، ترافیک، 
به اهداف  وییگ  پاسخو سطح توانایی شهر در ...) شغلی و

مورد نظر ساکنان شهر است. به بیـانی دیگـر، کیفیـت 
زندگی ریشه در کفایت اقتصـادي، سیاسـی و الزامـات 

ــهر دارد ( ــک ش ــاعی ی ). Meyre, 1987: 108اجتم
طورکلی رویکرد کیفیت زندگی شـهري، تالشـی بـه  به

هري سوي ایجاد شهر سالم و فراهم آوردن خـدمات شـ
ــارچوب  ــراي همگــان در چه مناســب و در دســترس ب

  ).Harpham et al., 2001: 109پایداري است (
  

  گردشگري و گردشگري شهري
مقصدهاي مختلفـی را جهـت گـذران  ،گردشگران

کننـد. ایـن مقصـدها  اوقات فراغت و بازدید انتخاب می
 گـاهی غیـر سـکونتو یـا گـاهی  سکونت شامل مناطق
هاي  و قلـهکوهها  مانند گاهی سکونتغیر است. مناطق 
شناسـی  ها، مناطق ویژه زمین ها، دریاچه مرتفع، جنگل

: 1388الدینی و همکــاران،  (سـیف غیـره مـی باشـندو 
 ،گردشـگران گاهی سکونتترین مقصدهاي  ). از مهم68

نوعی از گردشـگري  ،شهرها هستند. گردشگري شهري
هاي مختلـف  منـد بـه جاذبـه است که شهروندان عالقه

 ،هاي فرهنگی، تاریخی، مـذهبی و طبیعـی مانند جاذبه
ــن  ــود را در ای ــت خ ــات فراغ ــی از اوق ــا مکانبخش  ه

ــد ( می  ;Higham and Lueck, 2002: 39گذرانن

Ruetsche, 2006: 25.(  بـه  سـابقه اياگرچـه شـهرها
امـا شـکوفایی گردشـگري  ،قدمت تمدن بشریت دارند

 ,King(شهري همزمان با ظهور اقتصاد اطالعات است 

                                                             
1. Azcamp 
2. Livability 

چندي پـیش گردشـگري شـهري تنهـا ). تا 79 :2003
امروز شهر تبدیل به یـک  .جابجایی جمعیت بود نتیجۀ

مرکز فرهنگی شده است جایی بـراي آرامـش، مکـانی 
براي خرید، دیدار دوسـتان و گذرانـدن اوقـات فراغـت 

)Stefania, 2009: 127 تعریف جامعی از گردشـگري .(
ــدارد. اصــطالح گر ــود ن ــهري وج ــهري ش ــگري ش دش

کنـد کــه در  هـاي گردشـگري را توصـیف مـی فعالیـت
دهد و شامل تعامـل گردشـگران  مناطق شهري رخ می

با محیط شـهري اسـت. اهـداف گردشـگران از نـواحی 
شهري، طیف وسیعی از جمله اهداف تجـاري، شـرکت 

ها، گذراندن اوقات فراغت و عالیق خاصـی  در کنفرانس
در یا فرهنگـی را  همچون رویدادهاي ورزشی، آموزشی

ــرد برمی تــوان گفــت  مــی ).King, 2003: 81( گی
گردشگري شـهري تنهـا شـکلی از گردشـگري نیسـت 

اسـت  يهاي سنتی زندگی شـهر بلکه بخشی از ویژگی
)Howie, 2003: 31 گردشگري شهري در کشـورهاي .(

فرانسه، آلمـان، انگلـیس، سـوئد و کشـورهاي اروپـاي 
ــازار بیشــتر و در کشــ ورهاي اســپانیا، مرکــزي ســهم ب

پرتغال، یونان و دیگر مقاصد گردشگري سهم کمتـري 
  ). King, 2003: 81( دارد

وسـعه مثـل ایـران، در کشورهاي در حـال ت امروزه
جانبــه و پایــدار و همچنــین  همه بــراي ایجــاد توســعۀ

جایگزینی منابع جدید کسب درآمـد بـه جـاي منـابع 
هـا  بلیتتمـام امکانـات و قانفتی، نیازمنـد اسـتفاده از 

توسعه گردشگري به عنوان مجموعه  از این رو هستیم.
ي اقتصـادي هـا ناهاي اقتصادي در تقویـت بنی فعالیت
بسزایی دارد. نقش گردشـگري بـه عنـوان  تأثیرجوامع 

منبــع جدیــدي بــراي ایجــاد اشــتغال، کســب درآمــد، 
هاي  دریافت مالیات بیشتر، جذب ارز، تقویت زیرساخت

ي محـیط شـهري و روسـتایی و اجتماعی، بهبود کالبد
زیست، در مطالعات بسیاري  صنعت حفظ کننده محیط

اي کـه امـروزه  مورد تأیید قرار گرفته اسـت؛ بـه گونـه
توسعه و ارتقاي گردشگري به طور وسیعی به ویـژه در 
کشورهاي در حال توسعه پذیرفتـه شـده و در دسـتور 

(مدهوشـی و ناصـرپور،  ها قرار گرفتـه اسـت کار دولت
1382 :27.(  

ــاي فعالیتو مــدیریت  ریزي برنامــهدر صــورتی کــه   ه
ــگري ــا  گردش ــئولیت و ب ــاس مس ــا احس ــدب ــر  تأکی ب

و محلـی انجـام شـود،  اي منطقـهملـی،  هاي توانمندي
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آثار اجتمـاعی مثبتـی  ،آثار اقتصادي و به تبع تواند می
 هـا آنارمغان آورد که برخـی از عۀ میزبان به براي جام
  :عبارتند از

بــودن  آور درآمــدهاي ملــی بــه لحــاظ ارزیش افــزا -
، به ویژه در مواقعی که تراز گردشگري هاي فعالیت

مثبت بین توریسم داخلی و خارجی وجـود داشـته 
  باشد؛

مختلـف  هـاي بخشاشـتغال در  گسترشعالوه بر  -
مختلـف  هـاي فعالیتخدمات ساختمان و صـنعت، 

ــد و ...  ــریح، خری ــردش، تف ــم از گ ــگران اع گردش
مختلف اقتصادي بوده و  هاي بخشونق ر ساز زمینه

  به افزایش اشتغال کمک خواهد کرد. 
از منــابع گردشـــگري بــه توســـعه  بــرداري بهره -

رجـی و تجهیز امکانـات تفریحـی و تف دستی صنایع

 گیــري بهرهکمــک کــرده و در عــین حــال زمینــۀ 
  ؛کند میساکنان بومی را از تسهیالت مذکور فراهم 

ـــت  اي منطقـــهعمـــران  -  ـــه عل در  گذاري یهســـرماب
ــیل ــاریخی هاي پتانس ــتاهاي ت ــر روس ــی نظی  - محل

و نظـایر آن سـرعت  وهـوا آبطبیعی، مناطق خـوش 
کمـک  اي منطقـه هـاي تعادلو بـه افـزایش  گیرد می
  ؛کند می

فرهنگـی  - و همگرایی اجتماعیپارچگی یک گسترش - 
روابـط اجتمـاعی و  در سطح کشور از طریـق توسـعۀ

کـه در درون  هایی تملیشناخت متقابل میان اقوام و 
. در عـین کنند میمرزهاي سیاسی یک کشور زندگی 

 هــاي فرهنگ  خــردهمثبـت  هاي جنبــهحـال تقویــت 
موجود در یک کشور یا منطقـه از آثـار دیگـر توسـعه 

 ).216- 217: 1379گردشگري است (طیب، 
 

  دگیمنظور سنجش کیفیت زن هاي به کار رفته به کننده و گویههاي تبیین : شاخص1جدول 
  کد  گویه  شاخص  بعد

گی
زند

ت 
یفی

 ک

عی
تما

اج
  

 X1  احساس امنیت و سالمت  فردي
 X2  رضایت از زندگی

 X3  احساس تعلق به اجتماع
 X4  رضایت از موقعیت اجتماعی

 X5  دسترسی به فناوري اطالعات و ارتباطات
 X6  گسترش امکانات فرهنگی و هنري

 X7  افزایش دسترسی به خدمات
 X8  بهبود مبلمان شهري و اسباب آسایشی شهر

دي
صا

اقت
  

 X9  انداز افزایش میزان درآمد و پس
 X10  رضایت از شغل

 X11  هاي زندگی کاهش هزینه
 X12  کاهش نابرابري اقتصادي

 X13  ایجاد انگیزه جهت بهبود وضعیت کار
 X14  ایجاد انگیزه جهت پیشرفت شغلی

 X15  اعتباري و مالیدسترسی به خدمات 
 X16  توانایی تأمین نیازهاي اساسی خانوار

ت
یس

ز
 

تی
داش

 به
ی و

یط
مح

  

 X17 ایجاد سامانه تخلیه فاضالب
 X18  کیفیت  بهداشت شبکه معابر
 X19 کیفیت مسیرهاي عابر پیاده

 X20  هاي دفع  زباله گسترش وجود جایگاه
 X21  دسترسی به پارك و فضاي سبز

 X22  زیست شهري ظ و احیاي محیطحف

دي
کالب

 X23  سازي گرایش به نوسازي و تنوع در ساختمان 
 X24  کیفیت مسکن از نظر مصالح بکار رفته

 X25 هاي فرسوده شهري احیا و بازسازي بافت
؛ رهنمایی و 1388؛ لطفی، 1384 ؛ کوکبی و همکاران،1389؛ رضوانی و همکاران، 1392؛ بریمانی و بلوچی، 1391خذ: (موسوي و حسنی، ام

  ).1391؛ مؤذن و علیزاده، 1391همکاران، 
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  روش تحقیق
 و باشـد تحلیلـی مـی -توصـیفی روش این پژوهش

ــاي داده ــق از آن ه ــابع طری ــه من ــدانی و اي کتابخان  می
 آمـاري جامعـه. اسـت گردیده آوري نامه) جمع پرسش(

شهروندان ساکن در شهر بابک از توابـع  تحقیق، شامل
تعداد نمونه بـر اسـاس فرمـول . باشد می استان کرمان

نفر برآورد گردید که بـه روش تصـادفی  381کوکران، 
 منظـور ساده از میـان شـهروندان انتخـاب گردیـد. بـه

مطالعـه از  مـورد محـدوده سطح برخـورداري سنجش
 بررسـی شاخص مورد 25هاي کیفیت زندگی،   شاخص

ــرار ــد ق ــه ان ــین. گرفت ــت همچن ــ جه ــی می زان بررس

هاي گردشگري بر هر یک از گویـه  تاثیرگذاري فعالیت
هاي کیفیت زندگی، از تحلیل عاملی تأییدي اسـتفاده 

ــوع ــاختن ن ــخص س ــور مش ــه منظ ــده و ب ــه ش  رابط
سطح کیفیت زندگی شهروندان، از آزمون  و گردشگري

 اسـتفاده همگونی کـاي دو بـر اسـاس جـدول تـوافقی
 25خص و در این پـژوهش از چهـار شـا .گردیده است

گویه کیفیت زندگی استفاده گردیده است. الزم به ذکر 
ها از طریق مرور مطالعات اسنادي  است که این شاخص

هـا و اهــداف تحقیـق گــردآوري و در راسـتاي پرســش
  ) کدگذاري شده است.1گردیده که در جدول (

  

  
  شهربابک در ایران و استان سیاسی: موقعیت 1شکل 

  
  محدوده و قلمرو پژوهش

بابک از نواحی مهم گردشگري استان تاریخی  شهر
. گـردد میاستان ایـران) محسـوب  پهناورترین( کرمان

نفـر  45265 بالغ بـر 1390در سال جمعیت این شهر 
این شهر در مسیر محـور جنـوب بـه شـمال  .می باشد

واقع شده اسـت. فاصـله  کرماندر غرب استان  و ایران
) 1شـکل ( لومتر اسـت.کی 230کرمان شهراین شهر تا 

مهمتـرین  موقعیت سیاسی شهربابک را نشان می دهد.
عمـارت "توان  اریخی درون شهري شهربابک را میاثر ت

روسـتاي "و مهمترین اثر برون شهري را  "موسی خانی
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المللی و جهانی  دانست که جنبه بین "اي میمند صخره
دارد. از آثــار دیگــر درون شــهري و بــرون شــهري 

تــوان بــه کــوه مــدوار، غــار ایــوب دهــج  شــهربابک می
ی مـرج واق در (بزرگترین غار آذرین ایران)، قلعه سـنگ

نزدیک روستاي مرج، مسجد شهر کهنه، قلعه مهرجرد، 
نوع جاندار نادر، آتشکده  850شکارگاه دهج با بیش از 

کیلومتري مرکز شهر، عمارت والـی،  25آذربغ واقع در 
حمام حاجی آخوند، روستاي ریسه و پا قلعه، آتشـکده 
فیروزي، کوه اوستا، طبیعـت روسـتاي آبـدر و دریاچـه 

  خرگه نام برد.فصلی م

  تحقیق هاي یافته
سـنی افـراد رده میـانگین  طبق یافته هاي تحقیق

دهنده  پاسـخ 381از  باشـد. مـی سـال 30-40پاسخگو 
انـد. متوسـط  درصـد زن بوده 8/10درصد مرد و  2/89
 این میـان در. استنفر  1/3عد خانوار این افراد برابر با بُ

متوسـط میزان درآمد هر خانوار طی یک سال به طـور 
هـا  باشد. وضعیت سواد آزمودنی تومان می 13950000

  ) آورده شده است.2نیز در جدول (

  میزان تحصیالت جامعه آماري :2جدول 
  فراوانی تجمعی  درصد  تعداد  سطح تحصیالت

  1/7  1/7  27  سواد بی
  4/29  3/22  85  ابتدایی

  1/54  7/24  94  راهنمایی
  4/82  3/28  108  دیپلم

  100  6/17  67  رلیسانس و باالت
    100  381  جمع

  1393هاي تحقیق،  : یافتهماخذ
  

 از محــدوده مــورد مطالعــهبرخــورداري  ســطح
 سـطح منظـور سـنجش به: کیفیت زندگی هاي مؤلفه

ورد مطالعــه از ابعــاد کیفیــت مــ محــدودهبرخــورداري 
 تحقیـق گویه 25، حاصل از فعالیت گردشگري زندگی

تـک  T آزمـونت و  بـا اسـتفاده در غالب طیـف لیکـر
بـه ارزیـابی  T آزموناي مورد بررسی قرار گرفت.  نمونه

پردازد که آیا میانگین مشـاهده شـده از  این مسئله می
  حد میانگین بیشتر است یا خیر؟

  در سه سطح آورده شده است: آزموننتایج این 
سطح اول: اگر میانگین مشاهده شده با میـانگین برابـر 

در  X)؛ لـذا شـاخص از حدها منفـی باشـد یباشد (یک
  شرایط متوسطی قرار دارد.

سطح دوم: اگر میانگین مشاهده شده از حـد میـانگین 
مثبت باشند)؛  آزمونبیشتر باشد (حد باال و حد پایین 

  قرار دارد. آزموندر شرایط خوبی  Xلذا شاخص 
سطح سوم: اگر میانگین مشاهده شده از حد میـانگین 

منفی باشند)؛  آزمونن پاییباال و حدتر باشد (حد  پایین

ــاخص  ــذا ش ــدي  Xل ــرایط ب ــوندر ش ــرار دارد آزم  ق
  .)96-97: 1392(صیدایی و همکاران، 

شاخص کیفیـت زنـدگی در چهـار  25منظور  بدین
و کالبـدي؛ در  محیطی زیسـتعد اجتماعی، اقتصادي، بُ

. اند شـدهبندي  تقسیم ضعیفو  متوسط، قويسه سطح 
 ؛نمونه مورد مطالعـهدهد که  نشان می آزموننتایج این 

ي کیفیت زندگی را در سطح قـوي، ها گویه از گویه 18
گویه (احساس امنیـت و سـالمت  فـردي، گسـترش  6

هاي زنـدگی،  امکانات فرهنگی و هنري، کاهش هزینـه
کاهش نابرابري اقتصادي، ایجاد سامانه تخلیه فاضالب، 

) را در سـازي ساختمانگرایش به نوسـازي و تنـوع در 
ط و یــک گویــه (دسترســی بــه فنــاوري ســطح متوســ

ــرآورد ــعیف ب ــطح ض ــات) را در س ــات و ارتباط  اطالع
بیانگر آن اسـت تک نمونه اي  T آزموننتایج اند  نموده

ز کیفیـت مـورد مطالعـه سـطح مناسـبی ا محدودهکه 
بـا بـرآورد  نمونه مورد مطالعهو  باشد می را دارازندگی 
سـط بـه سطح میـانگین (متو ازگویه باالتر  24نمودن 

  اند. نموده تأکیدباال) بدان 
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  اي تک نمونه T آزمونبا استفاده  کیفیت زندگی: سطح 3جدول 

 شاخص
  3مطلوبت عددي مورد آزمون

ارزیابی 
 آزمونآماره   شاخص

درجه 
 آزادي

  سطح میانگین  سطح معناداري
  %99فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین
X1  903/1 380  000/0  1706/0  0057/0-  3469/0  متوسط  
X2 876/11  380  000/0 78215/0  6526/0  9117/0  قوي  
X3 707/7  380  000/0 61741/0  4599/0  7749/0  قوي  
X4 945/7  380  000/0 63588/0  4785/0  7933/0  قوي  
X5 752/6-  380  000/0 48285/0  6235/0  3422/0-  ضعیف  
X6 444/0 -  380  000/0 03937/0  2137/0  135/0  متوسط  
X7 632/10  380  000/0 8084/0  6589/0  9579/0  قوي  
X8 226/8  380  000/0 65963/0  502/0  8173/0  قوي  
X9 139/10  380  000/0 7769/0  6262/0  9276/0  قوي  
X10 867/8  380  000/0 69657/0  5421/0  851/0  قوي  
X11 179/0  380  000/0 01575/0  1575/0-  189/0  متوسط  
X12 149/0  380  000/0 01312/0  1599/0-  1861/0  متوسط  
X13 867/8  380  000/0 69657/0  5421/0  851/0  قوي  
X14 414/7  380  000/0 46719/0  3433/0  5911/0  قوي  
X15 611/9  380  000/0 76517/0  6086/0  9217/0  قوي  
X16 693/8  380  000/0 4357/0  3372/0  5342/0  قوي  
X17 93/0  380  000/0 8136/0  0907/0-  2534/0  طمتوس  
X18 221/8  380  000/0 65435/0  4978/0  8109/0  قوي  
X19 619/11  380  000/0 64304/0  5342/0  7519/0  قوي 
X20 013/11  380  000/0 5985/0  4894/0  7022/0  قوي  
X21 537/11  380  000/0 59843/0  4964/0  7004/0  قوي  
X22 13/7  380  000/0 42782/0  3098/0  5458/0  قوي  
X23 781/0  380  000/0 06824/0  1036/0 -  2401/0  متوسط  
X24 702/8  380  000/0 68865/0  533/0  8443/0  قوي  
X25 072/4  380  000/0 30971/0  1602/0  4593/0  قوي  

  1393هاي تحقیق،  : یافتهماخذ
  

کیفیت  هاي مؤلفهتحلیل اثربخشی گردشگري بر 
منظور سنجش میزان اثـرات  در این تحقیق به: زندگی

 آزمــون از کیفیــت زنــدگی هاي لفــهمؤگردشــگري بــر 
 منظـور استفاده گردیده است. بـه تأییديتحلیل عاملی 

 مجموعـه بـه مربـوط هـاي بودن داده مناسب تشخیص
 گردشگري، تأثیرات خصوص در تحلیل مورد متغیرهاي

گرفتـه شــد.   بهـره KMOشــاخص  و بارتلـت آزمـون
درصد و  99بارتلت در سطح اطمینان  آزمونداري  معنا
حـاکی از همبسـتگی و مناسـبت  KMOر مناسب مقدا

 تأییـديمتغیرهاي مورد نظر براي انجام تحلیل عاملی 
  ).  4است (جدول 

 
  بارتلت در سطح معناداري  آزمون: 4جدول   

  داري معناسطح   مقدار بارتلت KMOمقدار  تحلیل مورد مجموعه
  000/0 430/5525 802/0  گردشگري بر کیفیت زندگی  تأثیر
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دهـد  نشـان می تأییديتحلیل عاملی  آزمونج نتای
ء موجب ارتقـا ،گردشگري در شهربابک هاي فعالیتکه 

و بهبود سطح کیفیـت زنـدگی در ایـن شـهر گردیـده 
میزان بارهـاي عـاملی هـر یـک از ) 5است. در جدول (

 هـاي فعالیتها با توجه به میزان تأثیري کـه از  شاخص
 ،ر این جـدولآورده شده است. د ،اند داشته گردشگري

فرسوده شـهري،  هاي بافتاحیا و بازسازي هاي  شاخص
ــا  رضــایت از موقعیــت اجتمــاعی و رضــایت از شــغل ب

ــاملی  ــاي ع بیشــترین و  914/0و  924/0، 955/0باره
دسترسی به فناوري اطالعات و ارتباطـات،  هاي شاخص

و ایجـاد  سـازي ساختمانگرایش به نوسازي و تنوع در 
 540/0، 333/0با بارهاي عاملی  فاضالبسامانۀ تخلیۀ 

ــاییندر  552/0و  ــطح از  ترین پ ــذیريس ــرار  تأثیرپ ق
گردشگري  هاي فعالیتتوان گفت  بنابراین می. اند گرفته

مورد مطالعه توانسته است موجبـات ارتقـاي  در منطقه
 آزمونگردد. چرا که همانطور که نتایج  کیفیت زندگی
تمامی متغیرها دهد  نیز نشان می تأییديتحلیل عاملی 

بـر  دلیلی اند و این امر از میانگین به باال برآورد گردیده
  ادعاي این پژوهش است.

  
  گردشگري بر کیفیت زندگی شهروندان هاي فعالیت: تحلیل اثربخشی 5 جدول

  بار عاملی ها مولفه
  567/0  احساس امنیت و سالمت  فردي

  656/0  رضایت از زندگی
  763/0  احساس تعلق به اجتماع

 924/0  رضایت از موقعیت اجتماعی
 333/0  دسترسی به فناوري اطالعات و ارتباطات

 572/0  گسترش امکانات فرهنگی و هنري
 936/0  افزایش دسترسی به خدمات

 861/0  بهبود مبلمان شهري و اسباب آسایشی شهر
 808/0  انداز افزایش میزان درآمد و پس

 914/0  رضایت از شغل
 600/0  هاي زندگی کاهش هزینه

 666/0  کاهش نابرابري اقتصادي
 713/0  ایجاد انگیزه جهت بهبود وضعیت کار
 781/0  ایجاد انگیزه جهت پیشرفت شغلی

 868/0  دسترسی به خدمات اعتباري و مالی
 688/0  توانایی تأمین نیازهاي اساسی خانوار

 552/0 ایجاد سامانه تخلیه فاضالب
 826/0  ابرکیفیت  بهداشت شبکه مع

 692/0 کیفیت مسیرهاي عابر پیاده
 707/0  هاي دفع  زباله گسترش وجود جایگاه

 733/0  دسترسی به پارك و فضاي سبز
 684/0  شهري زیست محیطحفظ و احیاي 

 540/0  سازي ساختمانگرایش به نوسازي و تنوع در 
  720/0  کیفیت مسکن از نظر مصالح بکار رفته
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  هاي تحقیق مأخذ: یافته
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گردشـگري و کیفیـت    بـین رابطـه   نـوع  تبیین
گردشـگري و منظور سنجش روابط آمـاري به : زندگی

ها و  ، پــس از انتخــاب شــاخصسـطح کیفیــت زنــدگی
همگنی  آزمون ازسنجش سطح برخورداري و پایداري؛ 

کـاي همگونی  آزموننتایج  استفاده شده است.دو  کاي
ــد ــر ج ــی ب ــوافقیدو مبتن درصــد  99در ســطح  ول ت

 بـینوجود تفاوت معنادار آماري دهندة نشان، اطمینان
ها  باشـد. بررسـی می کیفیت زندگی و سطحگردشگري 

 هـاي فعالیت بـر اسـاس میـزان افـزایش دهد نشان می
، تفاوت معنـاداري در شـاخص گردشگران در شهربابک

جهت این رابطه است.  آمده دست به کیفیت زندگیکل 
دهنـده وجـود نیز مثبت برآورد شده اسـت کـه نشـان 

تـوان گفـت بـا  بنـابراین می .باشـد رابطـه مسـتقیم می
مـورد  محـدودهدر  گردشـگران  فعالیـتافزایش میزان 

بهبود پیدا  نیزسطح کیفیت زندگی شهروندان ، مطالعه
  .کند می

 
  ي دوکا آزمون، گردشگري بر کیفیت زندگی: تبیین اثر 6 جدول

 مؤلفه
 گردشگري

 کل
 باال متوسط کم

 کیفیت زندگی
 51 21 16 14 کم

 130 74 33 23 متوسط
 200 104 69 27 باال

 381 199 118 64 کل

 کاي دو پیرسون آزمونآماره 
 سطح معناداري درجه آزادي ارزش

718/224 4 000/0 
 790/0 ضریب همبستگی

  هاي تحقیق : یافتهماخذ
  

  يگیر نتیجه
کــه توافــق  دهــد میمـرور ادبیــات تحقیــق نشـان 

 و برنامــه گذاران سیاســتعمــومی در میــان محققــان، 
ریزان در خصوص نیاز بـه مطالعـه کیفیـت زنـدگی در 

وظـایف اغلـب نواحی شهري وجود دارد. این مطالعـات 
 هــاي گروهکلیــدي از قبیــل آگــاه کــردن شــهروندان، 

زنـدگی  از روندهاي کیفیت گذاران سیاستاجتماعی و 
را بــر عهــده دارنــد. نتــایج مطالعــات کیفیــت زنــدگی 

، هـا مکان بنـدي رتبه، ها سیاسـتبـه ارزیـابی  تواند می
شـهري  ریزي برنامـهمـدیریت و  هاي اسـتراتژيتدوین 

اجتماع براي  مسائل بندي اولویتکمک کرده و درك و 
برنامه ریزان و مدیران شهري به منظور ارتقاي کیفیـت 

 هاي یافتـهرا تسهیل سازد. همچنین زندگی شهروندان 
 هاي اسـتراتژي بازشناسیبراي  تواند میکیفیت زندگی 

آینـده  ریزي برنامهي ها سیاستسیاسی قبلی و طراحی 
). عــالوه بــر ایــن، Lee, 2008: 1207د (شــواسـتفاده 

بـه شناسـایی نـواحی  تواند میمطالعات کیفیت زندگی 
شـهروندان  ايه اولویتمسأله دار، علل نارضایتی مردم، 

جمعیتـی بـر  -فاکتورهـاي اجتمـاعی تأثیردر زندگی، 
و  ها سیاسـتکیفیت زندگی و پایش و ارزیابی کـارایی 

در زمینــه کیفیــت زنــدگی کمــک کنــد  ها اســتراتژي
)Santos & Martins, 2007: 413 .(  

 -نتایج ایـن پـژوهش از حیـت تـاثیرات اقتصـادي
ان و )، بذرافشـ1392اجتماعی بـا مقـاالت سـماکوش (

ــائی ( ــدي (1389آق ــه 1389)، پورزن ) و محمــدي یگان
نگونــه کــه ایــن ) همخــوانی داشــته اســت. هما1392(

اند گردشـگري موجـب توانمنـدي مقاالت اشاره نموده
پـذیر شـده  اجتمـاعی در منـاطق گردشـگر -اقتصـادي

این مقاله از آن جهت که ابعاد کیفیت زنـدگی را است. 
 -بُعــد اقتصــاديمــورد ســنجش قــرار داده و تنهــا بــه 

ها اجتماعی بسنده نکرده است، نسبت به سایر پژوهش
تر بوده و داراي نوآوري می باشد. در این پژوهش جامع

بُعـد  4هاي کیفیـت زنـدگی در  پس از تدوین شاخص
ــه  اجتمــاعی، اقتصــادي، زیســت ــدي، ب محیطی و کالب

منظور سنجش سطح برخورداري و پایـداري شـهربابک 
اي اســتفاده  تــک نمونــه Tزمــون ها، آ از ایــن شــاخص
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گردید که نتایج این آزمون نشان داد که محدوده مورد 
هــاي گردشــگري در ســطح  مطالعــه بــه علــت فعالیت

هاي کیفیت زنـدگی قـرار  برخورداري مطلوبی از مؤلفه
گرفته اسـت. سـپس بـه منظـور تبیـین میـزان اثـرات 

گویه کیفیت زندگی در شـهربابک، از  25گردشگري بر 
هاي  تحلیل عاملی تأییدي استفاده گردید. یافته آزمون

دهـد کـه میـزان  به دست آمده از این آزمون نشان می
هـاي  هاي کیفیـت زنـدگی از فعالیتتأثیرپذیري گویه

گردشگري باالتر از میانگین برآورد گردیده است و این 
امر نشان از اثربخشی متغیر مستقل بـر متغیـر وابسـته 

ون آمـاري کـاي دو نشـان است. همچنـین نتـایج آزمـ
دهنده وجود تفاوت معنادار آماري میان متغیر وابسته، 

باشـد  کیفیت زندگی و متغیر مستقل (گردشـگري) می
گردشـگران در محـدوده مـورد   که با افـزایش فعالیـت

 مطالعه، کیفیت زندگی شهروندان بهبـود یافتـه اسـت.
تحقیـق و نقـش حـائز  هاي یافتـهبنابراین با توجه بـه 

گردشــگري بــر کیفیــت زنــدگی  هــاي فعالیتیــت اهم
 فعالیـتراهکارهاي زیر به منظور بسط و گسترش این 

  :گردد میارائه 
 بر توسـعه عمـران شـهري و ایجـاد خیـز در  تأکید

ــوزةج ــهر و ح ــوده ش ــت فرس ــازي باف ــت نوس  ه
ــا مشــارکت بخــش  گردشــگري شــهري، همــراه ب

و ارائه تسهیالت مناسب به افراد  و دولتی خصوصی
 .در توسعه این حوزه پایدار شهري کننده کتمشار

  تقویت مشارکت بخش خصوصـی و شـهروندان در
مختلف گردشگري شـهري و  هاي بخشجهت رشد 

در  هـا بخشجلوگیري از عدم انحصاري بودن ایـن 
 .دست نهادهاي حکومتی

  ایجاد بسترهاي الزم براي رفع نیازهاي تفریحـی و
، ها ناتبوسـسبز،  فضايفراغتی گردشگران شهري؛ 

مراکز خرید  سنتی و مدرن، هاي شهربازي، ها پارك
 مجهز و مدرن در نقاط مختلف شهر.

  فرهنگی شـهر  و تاریخی هاي جاذبهاحیا و بازسازي
 .میراث شهري جانبه همهو توسعه 

  ــرداري بهرهتربیــت نیــروي متخصــص در جهــت  ب
تورهــاي گردشــگري شــهري، راهنمایــان تورهــاي 

 .شهري و حومه شهرها

 اطالعـاتی گردشــگري در هاي کیوســکرش گسـت  
نقاط مختلف شهر در طـی سـال و تعبیـه افـزایش 

 .براي گردشگري شهري یابی مکان دستگاهاي
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