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Abstract
Introduction: Generally, development of tourism in a country will lead to economic, social and cultural improvements.
Even in UN Millennium Development Goals, the the tourism industry is regarded as a vital criterion for development of
countries. With regards to tourism and historical aspect of Tehran central region (districts 11 and 12), a meaningful
relation between tourism growth and utilization of renewable energy technologies is noticeable. Materials and Methods:
In order to investigate this hypothesis and proving the importance of the implication of renewable energies in these
districts, the first step is extracting required criteria from previous studies. In the next step a questionnaire is designed and
with use of Cochran formula, the required population for the survey is estimated to be 384 persons. Afterwards,
questionnaires were distributed and raw data were collected. Finally, according to types of collected data and their
distribution, regression and correlation analysis are conducted.
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و توسعهی اقتصادی است و به عبارت ديگر نشان از وابستگي اين دو متغیر به

 -1مقدمه

يکديگر دارد .بدين ترتیب رشد گردشگری منجر به تحريک اقتصاد کشورها مي-

در حال حاضر هسته مرکزی -تاريخي تهران (تهران ناصری) که در گذشته به

گردد].[4

عنوان عنصری مهم در حیات اين شهر شناخته ميشد جزو مناطق  11و 12

در نتیجه ،تحقیق پیرامون میزان وابستگي دو عامل گردشگری و رونق

شهرداری تهران به حساب ميآيد .محدودهی فوق واجد ارزشهای تاريخي،

اقتصادی در هر جامعه ،نیاز به تحقیق و تفحص موردی و ساختاری دارد.

اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادی و کلبدی بسیاری است که فرصتهای متعددی را

در پژوهشي که در سال  2015برای  34کشور انجام شد ،بررسي وجود

برای گردشگری فراهم ميسازد .به طور خاص  27درصد اين محدوده دارای

رابطهای معنادار میان متغیرهای مصرف انرژی ،هزينهی زندگي و میزان کربن

قدمت بیش از  400سال است و همچنین حداقل  43درصد از محدودهی ذکر

تولیدی از يک سو و توسعهی گردشگری از سوی ديگر به عنوان هدف اصلي

شده را گسترهها و پهنههای شاخص و ارزشمند تشکیل داده است.

انتخاب شد .آمار مورد استفاده در اين تحقیق مربوط به سالها  2005تا 2013

وجود حصار ناصری ،در کنار دهها اثر تاريخي و پديدههای سیاسي در اين

است .براساس يافتههای اين پژوهش ،کربن تولیدی ،مصرف انرژی و هزينهی

محدوده بیانگر هستهی قديمي و ارزشمند تهران ميباشد .کارکرد اولیهی اين

زندگي به ترتیب دارای رابطهی مستقیم ،معکوس و مستقیم با حجم گردشگری

محدوده عموماً بر عناصر سیاسي -فرهنگي استوار بوده و بهتدريج فعالیتهای

ميباشند].[5

اقتصادی نیز به آن افزوده گرديد .بدين ترتیب ،به علت وجود مکانهای شاخص

نتايج تحقیقي که در سال  2015منتشر شد ،تاثیر رونق گردشگری بر بعد

و تاريخي ،محدوده اشاره شده دارای پتانسیل بررسي جهت بهبود وضعیت

اقتصاد کشورهای میزبان ،بهويژه کشورهای جهان سوم ،پس از سال 1950

گردشگری ميباشد.

بررسي شد .در اين تحقیق عالوه بر جنبهی اقتصادی ،تاثیر گسترش صنعتي بر

امروزه گردشگری بهعنوان گستردهترين صنعت خدماتي دنیا ،جايگاه ويژهای

رشد کلي کشورها نیز مورد بررسي قرار گرفت .نتايج اين پژوهش از وجود رابطهی

در عرصهی اقتصادی ،فرهنگي ،اجتماعي و سیاسي به خود اختصاص داده است.

مستقیم میان رشد گردشگری سازمان يافته و توسعهی کشورها حکايت دارد].[6

رشد و توسعه اين صنعت در دهههای اخیر در کشورهای توسعهيافته و درحال

اگرچه به صورت عام رشد صنعت گردشگری موجب رونق اقتصادی در

توسعه سبب تغییرات اجتماعي و اقتصادی گوناگوني در محیط و جامعهی میزبان

کشورهای میزبان ميشود ولي نتايج يک پژوهش انجام شده در سال 2008

گشته است.

حاکي از آن است که در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه يافته ،عليرغم رشد

نسبتا باالی گردشگری ،رشد اقتصاد آنگونه که انتظار ميرود محقق نشده است

 -1-1پژوهشهای پیشین

و صحبت دربارهی رابطهی مستقیم میان گردشگری و توسعهی اقتصادی کشورها

در سال  2020تعداد گردشگران در دنیا ،بر اساس آمار ارائه شده توسط بخش

بايستي با دقت بیشتری انجام شود].[7

گردشگری سازمان ملل ،به حدود يک میلیارد نفر ميرسد .قطعاً ورود اين حجم

همانگونه که اشاره شد در برخي کشورهای کمتر توسعه يافته رشد صنعت

از گردشگر اثرات بسیاری بر محیطزيست و فرهنگ ملتها خواهد داشت .اين

گردشگری الزاما منجر به رشد کشورها و رونق اقصادی نميشود .به عنوان مثال

تغییرات در صورت عدم مديريت و آموزش به افراد بومي ميتواند موجب تغییرات

پژوهشي در سال  2009در کشور کنیا پیرامون اين مسئله از طريق مطالعات

در رفتار و حتي آداب و رسوم کشورهای میزبان شود .به عنوان مثال پژوهشي

میداني ،مصاحبه با مردم و همچنین انجام نظرسنجيها انجام شد .نتايج بیانگر

در سال  2017به تحلیل تاثیر مخرب افزايش شديد تعداد گردشگران بر رفتار

اين مسئله بود که بهواسطهی ساختار صنعت گردشگری در اين کشور ،اين

ساکنین بومي با آنها پرداخت].[1

صنعت نقش قابل توجهي در رشد اقتصادی اجتماعي ايفا نکرده است].[8

در راستای بررسي رابطهی میان رشد گردشگری و افزايش میزان فروش

فرضیهی تاثیرگذاری رشد گردشگری بر میزان اشتغال در سال  2017مورد

محصوالت ،درآمد هتلها و بطور کلي رونق اقتصادی در تايوان ،پژوهشي در سال

بررسي قرار گرفت .در تحقیقي پیرامون وجود رابطه میان رشد گردشگری و نرخ

 2016انجام شد .در اين پژوهش به کمک تحلیل رگرسیون وجود رابطه میان

بیکاری در کارولینای جنوبي از تکنیک رگرسیون استفاده شد .نتايج آنالیز

متغیرهای اشاره شده بررسي و تايید گشت].[2

رگرسیون نشان از افزايش شغل در زمینهی گردشگری بین سالهای  1998تا

ديدگاهها پیرامون تاثیر گردشگری بر رونق اقتصادی جوامع مختلف

 2012داشت ،اگرچه رشد صنعت گردشگری در کارولینای جنوبي کمتر از

گوناگون ميباشد .در سال  2016مقالهای جهت بررسي ارتباط میان توسعهی

میانگین اياالت متحده بوده است .به عبارت ديگر صنعت گردشگری کارولینای

جامعهی بشری ،رشد اقتصادی و گردشگری در کشورهای در حال توسعه و به

جنوبي به علت مواجه شدن با مشکالت منطقهای از سرعت رشد کمتری برخوردار

صورت خاص اکوادور انجام شد .در اين پژوهش از يک متدولوژی خاص و مدل

بوده است .با توجه به نتايج ،ايالت کارولینای جنوبي توجه کمتری به صنعت

تصحیح خطا جهت ارزيابي رابطهی پويای میان رشد اقتصادی و گردشگری

گردشگری در قیاس با ديگر صنايع داشته است].[9

استفاده گرديد .نتايج اين تحقیق بیانگر اين مطلب است که رابطهی گردشگری

يکي از ابعاد بسیار مهم در صنعت گردشگری که کمتر مورد توجه قرار

و رونق اقتصادی دوطرفه نیست و تنها رونق اقتصادی منجر به رشد گردشگری

گرفته است ،بحث تاثیر آن بر روی کیفیت زندگي جامعه میزبان ميباشد .در

ميشود و حالت معکوس صادق نیست].[3

تحقیقي که در سال  2010در دانشگاه آريزونا تحت عنوان «بررسي ماهیت

در پژوهشي ديگر پیرامون تاثیر گردشگری بر اقتصاد ،وجود رابطهی علت

گردشگری و ادراک کیفیت زندگي در میان ساکنین» انجام شده است ،تاثیرات

و معلولي میان توسعهی گردشگری و رشد اقتصادی در هفت کشور اروپايي

گردشگری بر کیفیت زندگي مردم مورد پژوهش قرار گرفته است .اين مطالعه به

بررسي شد .نتايج اين تحقیق بیانگر وجود رابطهی دوطرفه میان رشد گردشگری
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صراحت به بررسي نفوذ گردشگری در کیفیت زندگي ميپردازد و تاثیر گردشگری

تطابق توزيع دادهها آزمون مناسب انتخاب و تاثیرپذيرترين گزينهی بهبود کیفیت

بر شاخصهای اندازهگیری کیفیت زندگي مورد بررسي قرار داده است].[10

زندگي از گسترش گردشگری مشخص ميگردد.

تحقیقي در سال  2013تحت عنوان «بررسي گردشگری به عنوان عامل

ارتقای کیفیت زندگي ،مطالعهی موردی بازار معیشتي ويتنام» انجام گرفته است.

-2-1محدوده مورد مطالعه

در اين پژوهش گردشگری به عنوان عامل تسريع کننده بالقوه در بازار معیشتي

کالنشهر تهران در پهنهای بین کوه و کوير و از نظر مختصات جغرافیايي در

روشهای متعدد مشاهده ،مصاحبه ،جمعآوری داده و  ...برای سنجش کیفیت

 36تا  35درجه و  49عرض جغرافیايي شمالي قرار گرفته است .مناطق  11و

تحقیقي در سال  2014در چین تحت عنوان «ادراک ساکنین شانگهای از

سال  1390جمعیت ( 7/7درصد جمعیت کالنشهر) ،تمام تهران ناصری (مرکز

و کیفیت زندگي ساکنان تعیین شد .در مسیر اجرای اين پژوهش ،نويسندگان از

محدوده  51درجه و 17تا  51درجه و  33طول جغرافیايي شرقي و  35درجه و

زندگي استفاده کردند].[11

 12تهرانبا  2775هکتار وسعت ( 4درصد محدوده تهران) و  558900نفر در

تاثیرات گردشگری و کیفیت زندگي» انجام شده است .شانگهای يکي از

تاريخي تهران) را پوشش ميدهد و با در برگرفتن قلب تجارت شهر يعني بازار

باعث جذب گردشگران از سراسر دنیا شده است .بر اساس اين مطالعه ،ساکنین

ترتیب منطقه به لحاظ سابقه تاريخي دارای عناصر ،بناهای مسکوني و فضاهای

توسعهيافتهترين شهرهای چین ميباشد که مدرنیته و فرهنگ منحصر به فرد آن

قديم تهران ،مرکز ثقل ارتباطات درونشهری اين شهر به حساب ميآيد .بدين

شانگهای برداشت مثبتي از تاثیرات گردشگری دارا هستند .نتايج تحقیق نشان

عمومي با ارزش معماری و تاريخي خاصي است.

گردشگری شامل ويژگيهای اجتماعي و جمعیت شناختي متفاوت است].[12

-2جامعه آماری و تعیین حجم نمونه

ميدهد توسعه گردشگری تاثیر مثبتي بر کیفیت زندگي داراست و اثرات

در تحقیق ديگری که در سال  2014تحت عنوان «رابطه توسعه گردشگری

جامعه به مجموعهای از افراد يا اشیاء اطالق ميشود که در صفات معیني مشترک

و کیفیت زندگي در يک جزيره کوچک» انجام شده است ،تاثیرات متقابل توسعه

باشند و فرد در جامعه عبارتاز واحد مورد مطالعه در جامعه است .منظور از

گردشگری و کیفیت زندگي بر هم مورد مطالعه قرار گرفتهاند .به عبارت ديگر،

جامعهی آماری همان جامعهی اصلي است که از آن نمونهای معرف بدست آمده

در اين پژوهش ارتباط بین توسعهی گردشگری ،کیفیت زندگي و رشد اقتصادی

باشد .جامعهی آماری تحقیق حاضر شامل ساکنین هستهی تاريخي-مرکزی شهر

ناشي از بهبود وضعیت گردشگری در جزيرهی آروبا واقع در آمريکای مرکزی

تهران است .به دلیل مقدور نبودن تخمین تعداد عابران از خیابان ،جامعهی آماری

مورد بررسي قرار گرفت].[13

برابر با کل ساکنینهستهيتاريخیشهرتهران فرض ميشود .حجم نمونه به کمک

در پژوهش «تاثیرات گردشگری بر کیفیت زندگي ،نمونه موردی شهر

فرمول کوکران که در رابطهی  1آورده شده است برابر با  384نفر محاسبه شد.

شیراز» ،تاثیر گردشگری بر کیفیت زندگي در شیراز مورد پژوهش قرار گرفت.
نتايج اين تحقیق نشان از تاثیر به سزای آگاهسازی جامعهی میزبان کشورهای

جهان سوم در مورد تاثیر گردشگری بر رشد اقتصادی ،فرهنگي و اجتماعي شهر

()1

میزبان داشت].[14

در تحقیق تحلیلي-توصیفي ديگری که از طريق پخش  375پرسشنامه در

جامعهی آماری بندر ترکمن در سال  1392صورت گرفت ،به بررسي اثرات

در اين رابطه مقادير  pو  qبه ترتیب احتمال وجود يا عدم وجود صفت است

گردشگری بر کیفیت زندگي جامعه میزبان پرداخته شد و عوامل تاثیرگذار و

که هردو دارای مقدار  0/5هستند .مقدار  Nبرابر حجم نمونه و  nحجم جمعیت

تاثیرپذير مشخص گرديد .به اين منظور  48شاخص در ابعاد مختلف کیفیت

آماری هستند .همچنین مقدار  dبیانگر درجهی اطمینان تقريب است و مقداری

زندگي انتخاب شدند و در نهايت اين شاخصها به  4عامل که  77درصد واريانس

برابر  0/05است .مقدار  tکه بیانگر درصد خطای معیار ضريب اطمینان قابل

را در برميگرفتند ،تقلیلیافت .در بین  4عامل برتر ،عامل اقتصادی(28/56

قبول است ،عموما برابر  1/96فرض ميشود.

درصد) ،عامل اجتماعي-فرهنگي( 21/44درصد)،مسائل زيستمحیطي (15/173

در ادامه پرسشنامهای بر اساس تجمیع شاخص های استخراج شده از

درصد) و زيرساختها( 12/59درصد) از واريانس را تبیین ميکنند].[15

پژوهشهای پیشین از يک سو و مشاهده پرسشنامه های انجام شده در تحقیقات

صنعت گردشگری تا حدی در توسعهی کشورها تاثیرگذار است که حتي

مشابه تهیه شد .در نهايت به منظور بررسي هرچه دقیقتر موضوع ،پرسشنامه در

در اسناد توسعهی هزار سالهی سازمان ملل نیز به اهمیت و جايگاه اين صنعت

دو حوزه توسعه گردشگری و کیفیت زندگي با توجه به شاخصهای استخراجشده

در نیل به توسعهيافتگي اشاره شده است].[16

تنظیم و بین ساکنین محدوده هسته تاريخي -مرکزی شهر تهران توزيع گرديد.

تاکنون انرژیهای تجديدپذير به عنوان عنصری برای ارتقای کیفیت زندگي

در کنار گردشگری مطرح نگرديده است که به عنوان نوآوری در اين مقاله قابل

بحث است.

 -3بحث و یافتهها

در اين پژوهش با معرفي منطقهی تاريخي تهران(تهران ناصری) ،رابطهی

همانطور که پیشتر توضیح داده شد ،پرسشنامههای تهیه شده میان  384نفر در

میان گسترش انرژی های تجديدپذير ،گردشگری و بهبود کیفیت زندگي با

سطح منطقه مورد مطالعه توزيع گرديد .پراکنش جامعهی آماری که با دريافت

در ادامه با انجام آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در نرمافزار  SPSSنرمال بودن

های  1تا  3تقسیمبندی شدهاند.

نظرخواهي از شهروندان ساکن منطقه و به وسیلهی توزيع پرسشنامه بررسي شد.

پرسشنامه به آن پاسخ دادند از لحاظ جنسیت ،سطح تحصیالت و سن در شکل-

دادههای دريافتي از پرسشنامهها مورد تحقیق قرار گرفت .در ادامه با توجه به

14

t 2 pq
d2
N
1 t 2 pq
)1  ( 2  1
n d
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جدول  1به بررسي شرايط فعلي امکانات و خدماتي که در جذب گردشگری

تاثیرگذار است و به واسطهی افزايش گردشگری کیفیت اين امکانات و خدمات

مرد

بهبود خواهد يافت ،پرداخته است.

زن
۸۰

۱۰۰

۶۰

۲۰

۴۰

باالی ۴5

زیر ۲۰

%۲۰

%5

۰

درصد
شکل  1جنسیت نمونهی آماری

بین  ۲۱تا
3۰

مطابق با شکل شماره  91 ،1درصد از جامعه نمونه که در اين مطالعه به

بین  3۱تا

%۴۶

پرسشنامه ها پاسخ دادند را آقايان و  9درصد ديگر را بانوان تشکیل دادهاند.

۴5

همانگونه که در شکل شماره  2نمايش داده شده است ،بیشترين میزان

%۲9

پاسخگويان به پرسشنامه دارای مدرک کارشناسي بودند و در رتبه های بعدی

شکل  3سن نمونهی آماری

دارندگان مدرک کارشناسي ارشد و ديپلم قرار داشتند.

با در نظر گرفتن جدول  ، 1متوسط مطلوبیت امکانات و خدمات تاثیرگذار

در افزايش صنعت گردشگری مانند جدول  2خواهد بود.

سیکل

در اين نظرسنجي ،پرسشنامهی ديگری جهت برآورد وضعیت فعلي عوامل

دیپلم

موثر بر کیفیت زندگي در منطقهی تهران ناصری توزيع شد .نتايج حاصل از آن

فوق دیپلم

در جدول  3آورده شده است.

کارشناسی

جهت بررسي ارتباط میان وضعیت فعلي عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگي و

متوسط مطلوبیت امکانات و خدمات تاثیرگذار در بهبود صنعت گردشگری با

کارشناسی ارشد

رويکرد استفاده از انرژیهای تجديدپذير پرسش نامه ديگری بر اساس میزان

دکترا

جذابیت انرژیهای نو از منظر شهروندان توزيع شد.

در اين پرسشنامه انرژیهای خورشیدی ،بادی ،زمینگرمايي(پمپ حرارتي)،

بیوديزل و برقآبي میان مصاحبهشوندگان توزيع گرديد .نتايج حاصل از اين

شکل  2سطح تحصیالت نمونهی آماری

نظرسنجي در جدول  4قابل مشاهده است.

آنچنان که در شکل شماره  3ارائه شده است 75 ،درصد پاسخدهندگان را

افراد بین  21تا  45سال تشکیل دادهاند و افراد باالی  45سال بیست درصد

پاسخدهندگان را شامل شدهاند.

جدول  1نظر جامعه نمونه پیرامون شرايط فعلي امکانات و خدمات

کیفیت و میزان دسترسی

بسیار خوب
(نفر)

خوب
(نفر)

متوسط
(نفر)

ضعیف
(نفر)

بسیار ضعیف
(نفر)

بدون پاسخ
(نفر)

امکانات و خدمات

آموزشي

25

75

174

55

50

5

بهداشتي -درماني

30

55

99

184

16

2

فضای سبز و پارک

22

74

154

57

74

3

فضای ورزشي

33

75

100

36

136

4

مترو

30

194

73

22

58

7

اتوبوس

24

112

88

122

33

5

تاکسي

26

60

125

99

64

10

فراغت
حمل و نقل عمومي

82

15

فرهنگي

سینما

33

47

188

44

64

4

کتابخانه

19

150

40

33

135

7

فرهنگسرا

15

165

75

86

38

5

سرای محله

25

149

60

88

55

7

27

144

81

33

96

3

مراکز خريد

جدول  2متوسط مطلوبیت امکانات و خدمات تاثیرگذار در افزايش صنعت گردشکری
بسیار
خوب

26/5

متوسط مطلوبیت

خوب

متوسط

ضعیف

99/7

111/2

77/0

بدون

بسیار

ضعیف

پاسخ

65/3

4/3

جدول  3نتايج حاصل از توزيع پرسشنامه پیرامون کیفیت زندگي
بسیار خوب(نفر)

خوب(نفر)

امکانات عمومي و تفريحي

19

80

مسکن و محیط زندگي

47

80

28

حمل و نقل

60

امنیت اجتماعي

متوسط(نفر)

ضعیف(نفر)

79

بسیار ضعیف(نفر)

بدون پاسخ(نفر)

137

2

57

4

67

143

132

44

34

93

101

81

45

64

132

5
4

بر اساس نتايج حاصل از توزيع پرسشنامهها ،مشخص گرديد که انرژی بادی،

سطح معناداری برای هر يک از متغیرهای تحقیق مطابق جدول  5محاسبه

منطقه مورد مطالعه ميباشند.

ميباشند ،ميتوان نتیجه گرفت که توزيع دادهها در پرسشنامهها نرمال بوده

برقابي و بیوديزل به ترتیب جذابترين منابع انرژی تجديدپذير از ديد شهروندان

گرديد .با توجه به آنکه مقادير سطح معناداری ( )sigاز عدد 0/05بیشتر

است و تحلیل رگرسیون قابل اجرا خواهد بود.

آزمون کولیموگروف-اسمیرنوف معیاری جهت بررسي و تعیین نرمال بودن يا
نبودن توزيع دادهها است .بر اين اساس اگر سطح معناداری شاخصها بیشتر از

آنالیز رگرسیون چند متغیره ابزاری قدرتمند جهت يافتن میزان ارتباط میان

 5درصد باشد توزيع داده نرمال است و بايد از آزمونهای پارامتريک چون

مقادير متغیرها و درجهی اهمیت هر يک از آنها ميباشد .خروجي اين تحلیل

همبستگي پیرسون و رگرسیون استفاده شودو در صورتي که سطح معناداری

معیار همبستگي( ،)Rضريب تعیین()R2و خطای استاندارد ( Standard

کمتر از  5درصد باشد بايد از آزمونهای ناپارامتريک چون همبستگي اسپیرمن و

)Errorاست .مقاديرمعیار همبستگي و ضريب تعیین بین صفر و يک متغیر مي-

آزمون فريدمن استفاده کرد .با استفاده از نرمافزار  SPSSآزمون کولیموگروف-

باشد و به هر میزان که عدد حاصل به يک نزديکتر باشد نشان از همبستگي

اسمیرنوف بر روی موارد ذکر شده صورت پذيرفت .نتايج اين آزمون در جدول 5

بیشتر دارد .رابطهی  2بیانگر معادلهيخروجي تحلیل رگرسیون است.

نمايش داده شده است.

جدول  4نتايج حاصل از توزيع پرسشنامه جذابیت تکنولوژیهای تجديدپذير
خورشیدی

بسیار خوب(نفر)

خوب(نفر)

متوسط(نفر)

ضعیف(نفر)

بسیار ضعیف(نفر)

90

105

69

85

35

بادی

145

90

59

63

27

زمینگرمايي(پمپ حرارتي)

62

103

121

78

20

بیوديزل

105

139

78

40

22

برقآبي

138

93

87

43

23

جدول  5نتیجه آزمون کولیموگروف-اسمیرنوف
میانگین

انحراف استاندارد

Sig

متغیرها
متوسط مطلوبیت

75/94

33/03

0/2

76/34

42/05

0/2

33/53

0/2

امکانات عمومي و تفريحي
حمل و نقل

75/90

56/21

امنیت اجتماعي

75/94

23/22

مسکن و محیط زندگي

16

76/00

83

0/118
0/2

و خدمات تاثیرگذار در افزايش صنعت گردشگری است .طبق اين تحلیل ،امکانات

Y i  b0  b1X 1  b2 X 2  ...  bn X n  e i

()2

عمومي و تفريحي از کمترين میزان اثرپذيری برخوردار اند .ضريب  aدر معادالت
رگرسیون جدول  6بیانگر متوسط مطلوبیت امکانات و خدمات تاثیرگذار در

در اين بخش به تحلیل رگرسیون خطي از دادههای ارائه شده پرداخته ميشود.

افزايش صنعت گردشگری است .همانطور که در اين جدول مشاهده ميشود،

هدف از اين تحلیل مشخص کردن سهم و تاثیر متغیرهای تحقیق و تبیین

شیب معادالت رگرسیون به عنوان معیاری جهت بررسي میزان تاثیرپذيری

اهمیت آنها است .تحلیل میانمتوسط مطلوبیت امکانات و خدمات تاثیرگذار در

عوامل موثر بر کیفیت زندگي از متوسط مطلوبیت قابل بررسي است .اين معیار

افزايش صنعت گردشگريو عوامل موثر بر سطح کیفیت زندگي(امکانات عمومي و

تطابق کاملي با همبستگي بدست آمده در مرحلهی قبل داراست و به ترتیب

تفريحي ،حمل و نقل ،مسکن و محیط زندگي و امنیت اجتماعي) صورت پذيرفت.

حمل و نقل ،مسکن و محیط زندگي ،امنیت اجتماعي و امکانات عمومي و

نتايج اين تحلیل در جدول  5قابل مشاهده است .همچنین مقادير ضرايب تعیین

تفريحي دارای بیشترين شیب هستند.

در شکل  4آورده شده است.

همانطور که از شکل شماره  4و جدول شماره 7بر ميآيد ،ضريب تعیین در بیشتر

۰.۸۰

حاالت بررسي شده بیش از  0/62در تحلیل رگرسیون برآورد گرديد که نشان از

۰.۴۰

به نظر ميرسد با سرمايهگذاری بر روی انرژیهای تجديدپذير بخصوص بادی،

۰.۶۰

رابطهی باالی تاثیرپذيری شرايط کیفیت زندگي از ارتقای گردشگری دارد.

R2

۰.۲۰

برقآبي و بیوديزل ميتوان بر رشد میزان گردشگری منطقه افزود.

امنیت اجتماعی

مسکن و محیط زندگی

امکانات عمومی و
تفریحی

حمل و نقل

۰.۰۰

جدول  6نتايج تحلیل رگرسیون
R

شرایط کیفیت زندگی

امکانات عمومي و

شکل  4ضرايب تعیین حاصل از تحلیل رگرسیون

تفريحي

حمل و نقل

 -4نتیجهگیری

مسکن و محیط

داده های حاصل از جمع آوری اطالعات از طريق پرسشنامه نشان داد که جنس

زندگي

دادهها در آزمون کولموگروف -اسمیرنف نرمال است لذا به منظور سنجش رابطه

امنیت اجتماعي

میان متغیرهای مورد بررسي از آزمون پارامتريک رگرسیون استفاده

R2

معادلهی رگرسیون

0/422

0/178

a × 0/538 + 35/44

0/854

0/730

a × 1/454 - 34/55

0/832
0/787

0/694
0/619

a × 0/840 + 10/08
a × 0/553 + 33/90

گرديد.همانطور که از جدول 6بر ميآيد از ديدگاه شهروندان تهران بیشترين
میزان تاثیرپذيری عوامل موثر بر سطح کیفیت زندگي از متوسط مطلوبیت

امکانات و خدمات تاثیرگذار در افزايش صنعت گردشگری متعلق به بخش حمل

و نقل ميباشد .در مکان دوم و با فاصلهی اندک بهبود وضعیت مسکن و محیط

زندگي قرار گرفته است .در رتبهی سوم ارتقا امنیت اجتماعي تاثیرپذير از امکانات
جدول  7تفسیر نتیجه تحلیل رگرسیون
نتیجه آزمون()R2

تفسیر

نوع آزمون

فرضیه
به نظر ميرسد توسعه گردشگری بر ارتقاء امنیت اجتماعي ساکنان منطقه موثر است.

0/619

نسبتا قوی

به نظر ميرسد توسعه گردشگری بر بهبود وضعیت مسکن و محیط زندگي ساکنان منطقه موثر است.

0/694

قوی

به نظر ميرسد توسعه گردشگری بر ارتقاء سیستم حمل و نقل منطقه موثر است.

0/73

بسیار قوی

به نظر ميرسد توسعه گردشگری در گسترش امکانات عمومي و تفريحي منطقه موثر است.

0/178

ضعیف

رگرسیون

84
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