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Abstract
Today, planners believe that environmental quality is a key concept for regional and
social planning and is associated with concepts such as quality of life, diversity of social space,
physical characteristics, activities, spatial dependencies, and urban identity. Therefore,
improving the quality of the environment has become one of the main goals of policy makers
and urban planners. The purpose of this study is to investigate the importance of
environmental quality components from the perspective of tourists in Isfahan metropolis. The
research method in this study is descriptive-analytical and the data are prepared by survey
method. The statistical population of this study includes tourists of Isfahan metropolis, which
using a Cochran's formula, a sample of 384 people was randomly selected and studied. This
number was questioned through a questionnaire whose validity was tested using Cronbach's
alpha method. In this study, in order to analyze the data, the statistical approach of structural
equation modeling (SEM) and the second-order five-factor confirmatory factor analysis test
were used. The final results obtained from the elimination of the effects of measurement
errors in the structural equation modeling approach, indicate the effectiveness of the
evaluation of the tourist community of environmental quality, respectively, environmental,
aesthetic and formal, semantic and perceptual dimensions, and finally functional and activity.
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چکیده
امروزه ارتقای کیفیت محیطی در کالنشهرهای گردشگرپذیر به عنوان یکی از مهمترری راهکارهرای جرذگ گردشرگر
شناخته میشود .بنابرای بهبود و ارتقای کیفیت محیط به یکی از اهداف اصلی سیاستگرذاران و برنامرهریرزان شرهری برد
شده است .هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان اهمیت مؤلفههای کیفیت محیطی از دیدگاه گردشگران کالنشرهر اصرفهان
میباشد .روش تحقیق در ای بررسی از نوع توصیفی -تحلیلی است و دادهها بره روش پیمایشری تهیره شرده اسرت .جامعره
آماری ای پژوهش شامل گردشگران کالنشهر اصفهان میباشد که با استفاده از فرمو کوکران نمونهای به حجرم  383نفرر
از بی آنها به صورت تصادفی انتخاگ شده و مورد بررسی قرار گرفته است .ای تعداد از طریق پرسشنامهای کره اعتبرار آن
با استفاده از روش آلفای کرونباخ آزمون شده است ،مورد پرسش قرار گرفتند .در ای مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل داده-
ها از رویکرد آماری مد سازی معادالت ساختاری ( )SEMو آزمون تحلیل عاملی تأییدی پنج عاملی مرتبرهی دوم اسرتفاده
شده است .نتایج بیانگر ای است که از دیدگاه گردشگران از بی مؤلفههرای کیفیرت محیطری ،بعرد زی رت محیطری دارای
بیش تری اهمیت بوده است .سپس ابعاد زیباشناختی و فرمی ،معنایی و ادراکی و نهایتاً عملکردی و فعالیتی با اهمیت بروده-
اند .از ای رو تقویت مؤلفه زی ت محیطی و دیگر ابعاد (به ترتیب اهمیت) در کرالنشرهر اصرفهان جهرت شرکوفایی بخرش
گردشگری ب یار ضروری میباشد که در ای راستا پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلید واژه ها :کیفیت زندگی ،کیفیت محیطی ،توسعه پایدار ،گردشگری ،اصفهان.

 نوی نده م ئو aminallah.balideh@yahoo.com :

ارجاع به این مقاله :تقوایی ،م عود؛ بالیده ،امی اله؛ رحیمی ،حمزه ( .)1311تحلیلی بر میزان اهمیت مؤلفههای کیفیت محیطی از
دیدگاه گردشگران (مطالعه موردی :کالنشهر اصفهان) ،نشریه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای.21- 1،)1(1 ،
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مقدمه و بیان مسأله
با شروع انقالگ صنعتی و رشد اف ار گ یخته شهرها و ادامه روند مداوم افزایش جمعیت جهانی ،م ئله آلودگیهای
محیطی و به خطر افتادن سالمت ان ان ها و تردید در توانایی تأمی نیازهای ن ل آینده موجب گشته است تا مشکالت
عدیده ای در جهت اداره شهرها در جهان بوجود آید .ای در حالی است که برنامهریزان و سیاستگذاران ،توسعه پایدار و
همه جانبه را با تاکید بر اهداف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زی ت محیطی و غیره جایگزی توسعه صرفاً کمّی و اقتصادی
نمودهاند (اپلی و منون.)1281 :2002،
در حا حاضر بیش از نیمی از جمعیت جهان در نواحی شهری زندگی میکنند و تا سا  2020ای رقم به حدود 00
درصد خواهد رسید؛ بنابرای امروزه پدیده شهرنشینی به امری اجتناگناپذیر مبد شده است .با وجود فواید زیاد
شهرنشینی ،ب یاری از سیاست گذاران در کشورهای مختلف روند فزاینده شهرنشینی را زنگ خطری برای توسعه پایدار
کشورها میدانند .به طوری که امروزه ک ی نی ت که نداند شهرهای به سرعت رشد یافته ،چگونه اصل زندگی شهری و
حیات محلهها را به فراموشی سپردهاند و تنها به اهداف کوتاه مدت و توسعه سریع ،پاسخگو بودهاند .بنابرای مفاهیمی چون
توسعه پایدار شهری ،بازیافت کالبدی ،توسعه از درون ،تجدید حیات شهری ،شهرگرایی نو ،ان انمحوری توسعه ،جامعه
مدنی ،گفت و گوی تمدن ها ،شهر سالم و شهر سبز ،همه و همه بیان متفاوت از یک مقصود یعنی بهتر زی ت ان ان در
فضای مناسب است که نیازی واقعی و حیاتی در دنیای رو به رشد شهرنشینی است (تقوایی ،معروفی و پهلوان.)33 :1311،
در ای شرایط و همزمان با فراگیر شدن مشکالت عدیده شهرها ،مفاهیمی چون کیفیت محیط در ابعاد مختلف اجتماعی،
کالبدی و اقتصادی در جهت مقابله با مشکالت فوق مطرح شدهاند .به طوری که در حا حاضر افزایش کیفیت محیط
شهرها یکی از اهداف مهم طرحهای شهری میباشد (تقوایی و معروفی .) 5 :1381 ،در پرتو نفوذ مفهوم کیفیت زندگی،
رویکردی جدید در شهرسازی شکل گرفته که معتقد است برنامه ریزی شهری باید به نیازهای روانی ،محیطی ،اجتماعی و
اقتصادی همچون رضایت ،شادمانی ،امنیت ،م ک با کیفیت باال ،دسترسی به خدمات ،امیدهای اشتغا  ،هویت اجتماعی،
حس مکان و غیره عالوه بر اهداف کالبدی-کارکردی ،توجه داشته باشد (محمودینژاد و صادقی.)12 :1388 ،
برنامهریزان معتقدند کیفیت محیط یک مفهوم اصلی برای برنامهریزی منطقهای و اجتماعی است و با مفاهیمی
همچون کیفیت زندگی ،تنوع فضای اجتماعی ،ویژگیهای فیزیکی ،فعالیتها ،واب تگیهای مکانی و هویت شهری در ارتباط
است (رفیعیان ،ع کری و ع کریزاده .) 52 :1380،بنابرای بهبود و ارتقای کیفیت محیط به یکی از اهداف اصلی سیاست-
گذاران و برنامهریزان شهری بد شده است (گیلدربلوم و برزلی .) 5 :22005 ،از طرف دیگر امروزه صنعت گردشگری در
جهان توسعه فراوانی یافته است و ب یاری از کشورها با استفاده از ای رهیافت توان تهاند وضعیت خویش را تا حد درخور
توجهی بهبود بخشیده و ب یاری از مشکالت خود از قبیل بیکاری ،پایی بودن سطح درآمد سرانه و کمبود درآمد ارزی را
پوشش دهند (نوربخش و اکبرپور سراسکانرود.)21 :1381 ،
امروزه نواحی شهری به علت آن که جاذبه های تاریخی و فرهنگی ب یاری دارند ،به طور غالب مقاصد گردشگری
مهمی مح وگ میشوند .عالوه بر ای حتی در صورتی که جاذبه های گردشگری در مناطق غیر شهری واقع باشند ،از آن-
جایی که شهرها به پیرامون خود خدمات میدهند در رابطه با گردشگری قرار میگیرند.

1 Epley & Menon, 2007
2 Gilderbloom & Brezely, 2005
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بنابرای امروزه شهرها و کالن شهرها به عنوان یک نهاد جغرافیایی ،نقش اصلی را در ارتباط با گردشگری بر عهده
دارند .گردشگری شهری تاثیرات فراوانی بر روی اقتصاد ،فرهنگ و زندگی اجتماعی شهروندان کالنشهرها میگذارد؛ رشد
گردشگ ری شهری معاد با رشد اقتصادی شهر است و با مدیریت صحیح ای حوزه میتوان به رفاه عمومی کلیه شهروندان
کمک شایانی نمود (رحمانی و شادرخ .) 03 :1313،در ارتباط با جریان گردشگری داخلی در الگویابی گردشگری شهری،
تمرکز اصلی بر کالنشهرهایی بوده که دارای جاذبههای مذهب ی ،تاریخی و فرهنگی ه تند .بنابرای با سنجش کیفیت
محیطی کالنشهرهای گردشگرپذیر می توان ب تر اصالحات اساسی را در جهت ارتقاء کیفیت زندگی ،توسعه عدالت
اجتماعی و اح اس رضایتمندی و شادکامی ساکنی  ،تا رساندن محیط شهر به سطح کیفیت زندگی مطلوگ و در نهایت
توسعه پایدار گردشگری فراهم ساخت (مشکینی و همکاران .)5 :1313 ،در ای میان ارزیابی میزان اهمیت مؤلفههای
کیفیت محیطی از دیدگاه گردشگران در کالنشهرهای گردشگرپذیر میتواند چشمانداز روشنی در رابطه با دیدگاه
گردشگران و برداشت آنها از کیفیت محیطی مقاصد گردشگری برای متولیان امر مدیریت شهری و گردشگری فراهم نماید.
در واقع ای م أله در افزایش آگاهی م ؤالن ن بت به م ائل موجود ،برنامهریزی همه جانبه برای حل مشکالت فعلی،
جذگ بیشتر گردشگران و انتخاگ مجدد مقصد برای سفر توسط ایشان تاثیرگذار خواهد بود؛ همچنی ای موضوع در
راستای رش د و توسعه پایدار گردشگری شهری ،از اهمیت ب زایی برخوردار است.
اصفهان یکی از مهمتری کالنشهرهای گردشگرپذیر کشور میباشد که با داشت بناهای تاریخی و جاذبههای
گردشگری فراوان در زمینه توری م دارای پتان یل ب یار باالیی است؛ و در صورت نارضایتی گردشگران از کیفیت محیطی
ای کالن شهر به عنوان یکی از عوامل اصلی انتخاگ مجدد آن برای سفر ،به واسطه عدم برآورد درست از وضع موجود
مؤلفه های کیفیت محیطی و ارائه راهکارهای عملیاتی مناسب به منظور بهبود وضعیت کلی کیفیت محیطی ،ای کالنشهر
گردشگرپذیر نمیتواند در جذگ گردشگر به صورت پایدار موفق باشد و عواقب وخیمی دام گیر آن خواهد شد .لذا ،هدف
اصلی پژوهش حاضر ارزیابی میزان اهمیت هر یک از مؤلفه های کیفیت محیطی از دیدگاه گردشگران ورودی به کالنشهر
اصفهان میباشد.

مبانی نظری
کیفیت محیطی
واژه کیفیت ،مفهومی است که در تمامی دانشها و زمینه های مرتبط با زندگی ان ان به کار رفته و مورد استفاده قرار
گرفته شده است .کیفیت در حالت عادی و به معنای کامال واضح ،برای وصف درجه کما اشیاء و پدیدهها به کار برده می-
شود (گلکار .)5 :1380،کیفیت به لحاظ ریشهشناسی واژه در فرهنگ عمید صفت ،چونی ،حالت و چگونگی چیزی بیان شده
است (عمید .) 801 :1381،همچنی محیط کلیه شرایط و اموری است که موجب تکامل هر موجود زنده و به ویژه تحو
شخصیت ان انی میگردد.
از نظر بوم شناسی «محیط»  ،بدون توجه به روابط بی عناصر و اجزاء معنا و مفهومی ندارد (شیعه .)30 :1380 ،درباره
اینکه ک یفیت محیطی دارای چه مفهوم و تعریفی است ،در منابع مختلف تعاریف ن بتاً مختلفی ارائه شده است .مارانز و
کوپر محیطی با کیفیت باال را محیطی تعریف می کنند که اح اس بهزی تی و رضایتمندی مردم ساک در آن بر اساس
خصوصیاتش که میتواند طبیعی ،اجتماعی و سمبلیک باشد را در بر میگیرد (مارانز و کوپر.)1381 :2000 ،
1 Marans & Couper, 2000
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کیفیت محیط به عنوان شاخصی برای اندازهگیری درجهای از محیط که برای زی ت ان ان مناسب میباشد ،مورد
استفاده قرار گرفته است .بر طبق استانداردهای برنامه شهری چی  ،مفهوم کیفیت محیطی شهر میتواند چنی تعریف شود:
کیفیت محیطی شهر درجه ای است که تمام محیط یا برخی عناصر محیط در مقیاس شهر ،همانند اتم فر و آگ جهت
زی ت ان ان ،اقتصاد شهری و محیط اجتماعی مناسب باشد .کیفیت محیط نه تنها بر حوزه برآوردهسازی نیازهای مادی
ان انی توجه دارد ،بلکه تأمی و ارتقای ظرفیتهای اجتماعی و توسعهای اجتماعات بر اساس الگوهای رفتار اجتماعی را در
نظر دارد (خادمالح ینی ،منصوریان و ستاری .)1 :1381 ،با ای حا به طور کلی کیفیت محیط شهری را میتوان ای گونه
تعریف کرد :کیفیت محیط عبارت است از شرایط اجتماعی -فرهنگی و کالبدی محیط شهری که نشاندهنده میزان رضایت
یا عدم رضایت شهروندان از محیط شهری است (بهرامینژاد.)33 :1382 ،
توسعه پایدار
واژۀ توسعۀ پایدار را برای اولی بار به طور رسمی برانت لند در سا  1182در گزارش (آینده مشترک ما) مطرح کرد.
یعنی توسعهای که بتواند نیازهای ن ل امروز را بدون به مخاطره انداخت نیازهای ن ل آینده تامی نماید (بابان ب :1381،
 .) 11به عبارت دیگر توسعۀ پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی ،اجتماعی و زی تمحیطی برای حداکثرسازی رفاه ان ان
فعلی بدون آسیب رسانی به توانایی ن لهای بعدی برای برآوردن نیازهایشان است (.)OECD, 2001: 11
در تعریف عام تر توسعه پایدار به عنوان یک فرآیند ،الزمه بهبود و پیشرفت است؛ فرآیندی که اساس بهبود وضعیت و
از بی برنده کاستیهای اجتماعی -فرهنگی جوامع است .همچنی از توسعه پایدار به منزله نیروی محرکه پیشرفت متعاد ،
متناسب و هماهنگ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تمامی کشورها به ویژه کشورهای در حا رشد نیز یاد شده است (رنه-
شورت.)31 :1381 ،
مفهوم اصلی توسعه پایدار شهری را پترها ای گونه تعریف کرده است« :شکلی از توسعه امروزی که توان توسعه
مداوم شهرها و جوامع شهری ن لهای آینده را تضمی کند» .از نظر کالبدی ،توسعه پایدار شهری یعنی تغییراتی که در
کاربری زمی و سطوح تراکم جهت رفع نیازهای ساکنان شهر در زمینه م ک  ،حمل ونقل ،اوقات و فراغت و غذا به عمل
می آید تا در طو زمان شهر را از نظر زی ت محیطی قابل سکونت و زندگی (هوای پاک ،آگ آشامیدنی سالم ،اراضی و آگ-
های سطحی و زیرزم ینی بدون آلودگی و  )...از نظر اقتصادی بادوام (اقتصاد شهری هماهنگ با تغییرات فنی و صنعتی جهت
حفظ مشاغل پایداری و تأمی م ک مناسب و درحد استطاعت ساکنان ،با بار مالیاتی سرانه عادالنه) ،و از نظر اجتماعی
همب ته (الگوهای کاربری اراضی همب تگی اجتماعی و اح اس تعلق شهروندان به میراثهای شهر را ارتقاء خواهد داد)
نگه دارد (موسیکاظمی.)103 :1380،
1
مفهوم جدید توسعه پایدار کلینگری است و همه ابعاد اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و دیگر نیارهای بشری را در بر
میگیرد .به اعتباری ،مهمتری جاذبه در توسعه پایدار ،جامعنگری آن است .بر ای مبنا توسعه پایدار مفهوم گ تردهای می-
یابد که همه جوانب زندگی ان انها را در بر میگیرد و در فرآیند آن ،سیاستها در زمینه اقتصاد ،بازرگانی ،تکنولوژی ،منابع
طبیعی ،آموزش ،بهداشت ،صنعت و نظایر ای ها ،به گونهای طراحی میشوند که توسعه اقتصادی ،اجتماعی و زی ت
محیطی را تداوم بخشند (نصیری.)125 :1383 ،

1 Wholislic Scope
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گردشگری
در فرهنگ «ربر»  ،گردشگری (توری م) چنی تعریف شده است :اقدام به م افرت در فضایی غیر از سکونتگاه دائم
ان ان ها؛ م افرتی که عالوه بر جنبه تفریحی و تفننی به منظور سرگرمی و خودپروری انجام میگیرد .در فرهنگ الروس،
گردشگری اقدام به م افرتی است که به لحاظ خشنودی و تفریح انجام میگیرد و گردشگری بی المللی به شناخت بهتر
ملیتها امکان میدهد .از نظر جی ماریوتی ،پایه های اولیه گردشگری متکی به نیاز و میل به جنبش و حرکت بوده و
م افرتی است که به منظور شناخت جهان انجام میگیرد و پدیدهای است که نمیتوان در تمام تمدنها برای شروع آن
تاریخی معی کرد (فرید.)30 :1381 ،
گردشگری عبارت است از گذران اختیاری مدتی از اوقات فراغت خویش در مکانی غیر از محل سکونت دائمی به قصد
التذاذهای گردشگری (باهر .)13 :1322 ،معموال گردشگری را به مثابه معجزهای برای مداوای بیماری شهرهایی تلقی می-
کنند که خواهان بهرهمندی از رشد اقتصادی مثبت و با ثباتاند (پاپلی و رجبی سناجردی.)333 :1382 ،
در واقع گردشگری شامل فعالیتهای افرادی می شود که برای استراحت ،کار و دالیل دیگر به خارج از محل معمولی
سکونت شان سفر کرده ،حداکثر برای یک سا متوالی در آنجا اقامت کنند؛ و به دو صورت گردشگری داخلی (بومی) و
گردشگری خارجی (بی المللی) تق یم میشوند (پاپلی یزدی و سقایی.)12 :1385 ،
در واقع گردشگری یکی از سریع تری صنایع در حا توسه در اقتصاد جهانی است .اهمیت ای صنعت به قدری است
که تنها صنعت نفت و صنایع خودرو از آن باالتر می باشند (آبرت .)115 :2002،گردشگری یک پدیده اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصادی است که م تلزم جابجایی مردم به کشورها یا مکانهای خارج از محیط زندگی معمو آنهاست و برای اهداف
شخصی ،تجاری و حرفهای انجام میگیرد .به ای افراد بازدیدکننده (که ممک است ساک یا غیرساک باشند) ،توری ت یا
سیاح گفته میشود و گردشگری با فعالیتهای آنها ارتباط دارد که برخی از آنها شامل هزینههای گردشگری است
(.)UNWTO, 2019
گردشگری شهری نوعی از گردشگری است که در فضای شهری با ویژگیهای ذاتی آن انجام میشود .از جمله ای
ویژگیهای ذاتی ،اقتصاد مبتنی بر فعالیت های غیرکشاورزی است که شامل وجود ادارهها ،کارخانهها ،تجارت و خدمات
است .از دیگر ویژگیهای آن وجود نقاط اصلی در حمل و نقل میباشد .همچنی مقاصد شهری طیف گ ترده و ناهمگنی از
تجارگ فرهنگی ،معماری ،تکنولوژیکی ،اجتماعی ،طبیعی و محصوالتی برای اوقات فراغت و ک ب و کار را ارائه میدهند.
گردشگری شهری میتواند یک عامل محرک در توسعه ب یاری از شهرها و کشورها؛ و همچنی در پیشرفت برنامههای
جدید شهری و اهداف توسعه پایدار باشد (.)UNWTO,2019
گردش گری شهری عالوه بر پاسخگویی به نیازهای محلی (جامعه میزبان) ،زمینه را برای جذگ و پذیرایی از گردشگران
مهمان در سطح منطقهای ،ملی و بی المللی نیز فراهم میسازد و در نتیجه سطوح مختلف گردشگری با یکدیگر ارتباط
مییابند و همکاری متقابل میکنند (مهدیزاده.)3 :1383 ،
توسعه پایدار گردشگری عبارت ت از گ ترش صنعت گردشگری و جذگ گردشگران به یک شهر با استفاده از منابع
موجود ،به گونه ای که ضم پاسخگویی به نیازهای اقتصادی ،فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و انتظارات گردشگران ،بتوان
وحدت و هویت فرهنگی ،سالمت محیط زی ت ،تعاد اقتصادی مقصد و میهمانان آنها را به طور متوازن و پیوسته در حد
بهینه تامی کرد (معصومی.)5 :1388 ،
1 Aubert, 2002
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گردشگری پایدار را نمی توان جدا از مفهوم توسعه پایدار بحث کرد ،بنابرای مفاهیم توسعه پایدار در بخش گردشگری
در قالب مفاهیم توسعه پایدار اقتصاد کالن ،قابل تبیی است .گردشگری پایدار بر ضرورت استفاده و توسعه منابع گردشگری
در م یرهای سالم تاکید میکند (رحمانی.)33 :1381 ،

پیشینه پژوهش
کیفیت محیط شهری مدتهاست که در نوشته ها و تحقیقات جغرافیایی ،مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است .ای
امر با استفاده از دادههای کمی ،توصیفات کیفی ،تبیی های اندیشمندانه و ویژگیهای محیط توصیف و تشریح شده است
(لیانگ و وانگ.)133 :2011 ،
به طور کلی تحقیقات در زمینه کیفیت محیط شهری در ابتدا از کیفیت م ک و میزان رضایت از محیط بالفصل
سکونتی شروع گردید و به تدریج به حوزههای وسیعتر در سطح محالت ،اجتماعات محلی ،شهر ،منطقه و کشور کشیده
شده است .چنانچه مبنا بر ارتقاء کیفیت زندگی از طریق بهبود کیفیت محیط بوده است (گلکار .)33 :1380،با ای حا
مطالعه سی تماتیک در مورد کیفیت محیط (سکونتی) تقریبا جدید است و به طور کلی منحصر به نیمه دوم قرن بی تم
میشود .شاید بتوان گفت توجه به کیفیت محیط کالبدی (عینی) برای اولی بار در نوشتههای کوی لینچ مطرح گردید که
در آن به بررسی رابطه بی کیفیت محیط زندگی با کیفیت زندگی ساکنان پرداخته شد (لینچ .)21 :1323 ،کوی لینچ در
تئوری شکل خوگ شهر ،چنی بیان میکند« :کیفیت مکان تابع تاثیر مشترک مکان و جامعهای است که آن را اشغا می-
کند» (چپ م .)131 :1380 ،
حاجینژاد ،رفیعیان و زمانی ( ) 1381در پژوهش خود متغیرهای مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط
زندگی را در بافت قدیم و جدید شهر شیراز بررسی نمودهاند .یافتههای ای پژوهش حاکی از تأثیرپذیری شدید میزان
رضایتمندی شهروندان در رابطه با کیفیت محیط شهری ،از متغیر میزان تحصیالت است؛ به گونهای که آن را به عنوان
مهمتری متغیر تاثیرگذار در ادراک محیطی مطرح کردهاند .در میان عوامل شانزدهگانه کیفیت محیط نیز عامل ساختمانها
بیشتری تأثیرپذیری را از متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی داشته است.
در سا ( ) 1111جان پانتر و کرمونا در کتاگ ابعاد طراحانه برنامهریزی شهری بحث کیفیت محیط را مطرح کردند.
ای افراد با روش تحلیل هفتاد و سه طرح ،کیفیاتی که به لحاظ فراوانی دارای درصد باالیی بودند را به عنوان مهمتری
کیفیات محیط شهری مطرح کردند .ای کیفیات عبارت بودند از :کیفیت پایداری زی تمحیطی ،کیفیت منظر شهر ،کیفیت
دیدها ،کیفیت فرم شهر ،کیفیت فرم ساختمان و کیفیت عرصه همگانی (پانتر و کارامونا.)212 :1112 ،
تقوایی ،بیمرغ و موسوی ( ،)1310در پژوهشی با عنوان « بررسی عوامل مؤثر در پایداری گردشگری با تأکید بر
به ازی و احیای بافتهای شهری» معتقدند با توجه به توسعه گردشگری به خصوص گردشگری فرهنگی ،بافتهای مرکزی
و فرسوده شهرها باید مورد توجه قرار گیرند و برای رفع مشکالت گردشگران و ساکنان ،الگوی مناسبی برای احیای مجدد
مراکز شهری ارائه شود.
مالییتوانی ( )1383در پژوهشی تحت عنوان «مدیریت گردشگری تنکاب » به ای نتیجه رسیده است که علیرغم
وجود پتان یل های باالی محیط طبیعی شهر تنکاب برای جذگ گردشگر ،بهره چندانی از آن عاید شهر نشده است و
گردشگران از امکانات و ت هیالت موجود در شهر اح اس رضایت نمی کنند .به عبارت دیگر به علت کمبود تأسی ات و
1 Liang & Weng, 2011
2 Punter & Carmona, 1997

تحلیلی بر میزان اهمیت مؤلفههای کیفیت ...

6

تجهیزات گردشگری و عدم بهرهبرداری مناسب از ای پتان یل ،عدم برنامهریزی و مدیریت صحیح و نبود دید همه جانبه
ن بت به استفاده بهینه از آنها ،محیط طبیعی ای شهر با وجود جاذبههای خوگ به سوی ناپایداری میل میکند.
قدمی و غالمیان آقامحلی ( )1310در پژوهشی تحت عنوان «بررسی کیفیت مبادی ورودی شهرهای گردشگری با
تأکید بر جامعه گردشگران شهر بابل ر» ،به ای نتیجه رسیدهاند که علی رغم اهمیت مبادی ورودی شهرها ،ای مؤلفه در
برنامهریزی و طراحی توسعه شهری محدوده مورد مطالعه ،مورد توجه جدی قرار نگرفته است ،به طوری که اکثر گردشگران
ورودی به ای شهر هیچ نوع تصویر ذهنی تعریف شده از ورودی به شهر نداشتهاند .لطیفی و سجادزاده ( )1313در پژوهشی
تحت عنوان «ارزیابی تاثیر مؤلفههای کیفیت محیطی بر الگوهای رفتاری در پارکهای شهری» به ای نتیجه رسیدهاند که
ارتقای کیفیت محیطی و تأثیر مؤلفه های آن بر قلمروها و الگوهای رفتاری در پارکهای شهری صرفاً مفهومی کمّی و
تکنیکی نبوده ،بلکه با مفاهیم کیفی نیز در ارتباط است.
سادات و چانگ )2010( 1در پژوهشی با عنوان «تأثیر کیفیت محیط زی ت در قصد بازدید مجدد» به ای نتیجه
رسیدهاند که کیفیت زی ت محیطی باال و کیفیت درک شده باال تأثیر قابل توجهی در قصد بازدید مجدد گردشگران دارند.
یافتههای ای پژوهش نشانگر اهمیت اقدامات دولت مرکزی و محلی برای بهبود کیفیت محیط میباشد؛ که به نوبه خود
کیفیت درک شده را تحت تأثیر قرار میدهد .ای عوامل همچنی بر میزان رضایت گردشگران تأثیرگذار ه تند .عالوه بر
ای  ،ایجاد وفاداری به منطقه با قصد بازدید مجدد از منطقه و توصیه آن به دوستان و اقوام ارتباط مثبت و م تقیم دارد.
ردی پاراماتی 2و همکاران ( )2012در پژوهشی با عنوان «آیا گردشگری کیفیت محیط را پایی میآورد؟ مطالعه
تطبیقی اتحادیه اروپای شرقی و غربی» به ای نتیجه رسیدهاند که گردشگری نقش مهمی در ت ریع رشد اقتصادی دارد .با
ای حا  ،نقش آن در انتشار  CO2تا حد زیادی به انطباق سیاستهای گردشگری پایدار و مدیریت کارآمد ب تگی دارد.
رانجان گوپتا و براتا دوتا )2012( 3در پژوهشی با عنوان «توسعه گردشگری ،آلودگی محیط زی ت و رشد اقتصادی:
یک تحلیل نظری» به ای نتیجه رسیدهاند که توسعه گردشگری سطح سرمایه و همچنی درآمد ملی را افزایش میدهد اما
پایداری کیفیت محیط را در تعاد جدید کاهش میدهد که منجر به گ ترش ن بی سرمایه میشود .سیاست کاهش
آلودگی یک اثر کامالً مخالف ایجاد میکند؛ بنابرای سیاستهای توسعه گردشگری برای اطمینان از توسعه پایدار باید با
سیاستهای کاهش آلودگی همراه باشند.
دنیش و وانگ )2018( 3در پژوهشی با عنوان «رابطه پویا بی گردشگری ،رشد اقتصادی و کیفیت محیط» به ای
نتیجه رسیدهاند که به منظور دستیابی به گردشگری پایدار ،درک رابطه متقابل رشد اقتصادی ،گردشگری و کیفیت محیط
زی ت ضروری است .یافتههای ای پژوهش نشان میدهد که بخش گردشگری رشد اقتصادی را تشویق میکند .با وجود
ای  ،افزایش گردشگری کیفیت محیط را پایی میآورد.
هاماگوچی )2011( 5در پژوهشی تحت عنوان «آیا آلودگی رشد هدایت شونده گردشگری را محدود میکنند؟
دستیابی به گردشگری پایدار از طریق ترکیبی از سیاستهای زی ت محیطی و گردشگری» به ای نتیجه رسیدهاند که
کیفیت زی ت محیطی بهبود یافته ،که با تخصیص محدود مجوزها بدست آمده است به رشد گردشگری منجر میشود .به
عبارت دیگر هم تعداد گردشگران و هم نرخ رشد گردشگری افزایش مییابد .یافتههای ای پژوهش نشاندهنده ای است که

1 Sadat & Chang
2 Paramati
3 Ranjan Gupta & Brata Dutta
4 Danish & Wang
5 Hamaguchi
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زمانی میتوان به گردشگری پایدار دست یافت که سیاستهای مربوط به محیط زی ت و گردشگری اجرا شود .با بررسی
اجمالی مطالعات انجام شده میتوان به ای نتیجه رسید که علی رغم اهمیت زیاد ای موضوع ،به طور اختصاصی در زمینه
ارزیابی دیدگاه گردشگران در رابطه با میزان اهمیت مؤلفههای کیفیت محیطی در کالنشهرهای گردشگرپذیر کشور
پژوهش چندانی انجام نشده است.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از حیث ماهیت ،توصیفی -تحلیلی میباشد .به منظور جمعآوری دادههای
مورد نیاز ای پژوهش از دو روش مطالعات کتابخانهای -اسنادی و همچنی مطالعات میدانی (پیمایشی) استفاده شده است.
از آنجایی که هدف اصلی ای پژوهش ارزیابی کیفیت محیطی از دیدگاه گردشگران کالنشهر اصفهان است ،با توجه به ای
که طبق آمار ارائه شده توسط اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان تعداد 1253021
گردشگر از موزهها و بناهای تاریخی شهر اصفهان بازدید کردهاند (سالنامه آماری استان اصفهان ،)232 :1312،با لحاظ
کردن ای عدد به عنوان جمعیت جامعۀ آماری در فرمو کوکران ،حجم نمونه برای ای جامعه نیز  383نفر تعیی گردید.
بنابرای پرسشنامه مزبور بر اساس منابع (مقاالت ،کتاگها و پایاننامهها) طراحی و به طور تصادفی در نمونهای به حجم
 383نفر در نقاط مختلف کالن شهر اصفهان بر اساس اصل ت هیم به ن بت تکمیل گردید .محتوای پرسشنامه در برگیرنده
چهار زیرگروه ارزیابی از عملکردی و مدیریتی ،معنایی و ادراکی ،زی تمحیطی و زیباشناسی و فرمی کیفیت محیطی است.
گویهها و متغیرهای پردازش شده نهایی تحقیق ،همراه با سنجش اعتبار و توصیف اولیه آنها در جدو شماره ( )1ارائه
شدهاند.
تمامی گویه ها در قالب طیف پنج ق متی لیکرت و هر کدام از گویه ها یا متغیرهای ترکیبی نیز به صورت میانگی
گویهها و سوا های مربوطه به دست آمدهاند .بر ای مبنا متغیرهای سنجیده شده در چهار گروه عمده ارزیابی از عملکردی
و فعالیتی ،معنایی و ادراکی ،زی ت محیطی و زیباشناختی و فرمی دستهبندی شدند و سنجش اعتبار ای مقیاسها به
عنوان مؤلفههای ارزیابی کیفیت محیطی به کمک مد های تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAو از طریق رویکرد آماری
مدل ازی معادالت ساختاری ( ) SEMصورت گرفت .چگونگی و میزان تأثیر ای چهار مؤلفه و نیز متغیرهای تشکیلدهنده
آنها و رابطه بی آنها با ارزیابی کلی از کیفیت محیطی به عنوان متغیر واب ته اصلی تحقیق به کمک یک مد ساختاری
تحلیل عاملی تأییدی پنج عاملی مرتبه دوم تجزیه و تحلیل شده است.

معرفی محدوده مورد مطالعه
کالنشهر اصفهان با طو جغرافیایی  51درجه و  31دقیقه و  30ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی  32درجه و 38
دقیقه و  30ثانیه شمالی در مرکز ایران واقع شده است (مهندسان مشاور نقش جهان پارس .)3 :1313 ،اصفهان به عنوان
مرکز استان اصفهان دارای سومی رتبۀ جمعیتی در سطح کشور بعد از تهران و مشهد میباشد.
ای کالنشهر در سا  ،1315دارای  1101200نفر جمعیت (سالنامه آماری استان اصفهان )32 :1315،و 20203
هکتار م احت محدودۀ قانونی و  55181هکتار م احت حریم (با الحاق شهر خوراسگان در سا  1312به عنوان منطقۀ 15
اصفهان) بوده است (شورای عالی معماری و شهرسازی ایران.)2 :1313 ،
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محدودۀ شهری آن به  15منطقۀ شهری تق یم میشود و در خارج از محدودۀ شهری نیز از غرگ به خمینیشهر و
نجفآباد ،از جنوگ به کوه صفه و سپاهانشهر ،از سمت شما به شاهی شهر و از سمت شرق نیز به منطقۀ بیابانی منتهی
میشود.

شکل  .1محدوده مورد مطالعه پژوهش

تجزیه و تحلیل دادهها
ویژگیهای توصیفی جامعه آماری
در ای پژوهش میانگی سنی پاسخگویان  30سا  50 ،درصد مرد (در مقابل  33درصد زن) و  20درصد متأهل (در
مقابل 30درصد مجرد) بودهاند .از نظر وضعیت تحصیالت  5/8درصد پاسخگویان دارای تحصیالت ابتدایی 12/0 ،درصد
سیکل 23/8 ،درصد دیپلم و  52/8درصد دارای تحصیالت دانشگاهی بودند .به لحاظ وضعیت اشتغا  2/2درصد بیکار،
 13/2کارمند ادارات دولتی 10/3 ،درصد کارمند ادارات خصوصی 1/2 ،درصد دارای مشاغل عالیه 0 ،درصد بازنش ته8/8 ،
درصد دارای مشاغل خانهداری و  31/2درصد دارای مشاغل آزاد بودند.
توصیف متغیرهای مشاهدهشده( 1معرفها)
پیش از پرداخت به مد های اندازهگیری زیر مقیاس های چهارگانه ابعاد کیفیت محیطی بر اساس متغیرهای مشاهده
شده و نیز مد ساختاری ارزیابی کیفیت محیطی بر اساس ابعاد چهارگانه ،ابتدا به توصیف آماری متغیرهای مشاهده شده و
نحوه پردازش آنها میپردازیم.
جدو شماره ( )1خالصهای از آمارههای توصیفی متغیرهای اولیه و مؤلفههای چهارگانه زیرمقیاس سنجش ارزیابی
کیفیت محیطی را همراه با نتایج اعتبارسنجی اولیه آنها بر اساس آزمون آلفای کرونباخ نشان میدهد .در واقع میانگی

1 Observed variables
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همه گویهها از مقدار متوسط طیف ( ) 3باالتر ه تند به جز دو گویه که ای دو گویه نزدیک به حد متوسط ه تند که
نشان دهنده قوی بودن ارزیابی کیفیت محیطی از دیدگاه جامعه گردشگران میباشد .با وجود ای  ،در میان ابعاد چهارگانه
کیفیت محیطی ،بیشتری میانگی به ترتیب مربوط به ابعاد عملکردی و فعالیتی ،معنایی و ادراکی ،زی ت محیطی و
زیباشناختی و فرمی است.
جدول  .1توصیف گویهها و متغیرهای کیفیت محیطی در توسعه گردشگری
متغیرها و شاخصهای سنجش شده

ابعاد

انحراف

a
کرونباخ
0/222

گویهها

میانگین

عملکردی

X1

گوناگونی و تنوع فعالیتها

3/32

0/213

و

X2

برخورداری از کارکرد تفریحی

3/33

0/211

فعالیتی

معیار

X3

دسترسی آسان و معابر مناسب

3/18

0/238

X4

زیرساختها و ت هیالت خدماتی مناسب

3/22

0/200

معنایی

X5

کیفیت رفتاری (مهماننوازی و ارتباطات)

3/30

0/503

و

X6

بهداشت محیط (پاکیزگی محیط)

3/58

0/001

ادراکی

X7

وجود ارزشهای نمادی

3/00

0/801

X8

اح اس امنیت در محیط

3/10

0/855

X9

آلودگی محیطی کم

3/10

0/820

X10

آگ و هوای مطلوگ

3/20

0/111

X11

جمعآوری و دفع زباله به گونهای مناسب

3/30

0/223

X12

وجود جاذبههای زی تی متنوع

3/20

0/231

زیباشناختی و

X13

کیفیت عینی محیط

3/18

0/238

فرمی

X14

چشماندازهای طبیعی
وجود فضاهای سبز

3/01
3/30

0/825
0/223

X16

برخورداری از جاذبههای خاص

3/20

0/111

زیست محیطی

X15

0/805

0/231

0/232

مأخذ :یافتههای تحقیق.1311 ،

پس از توصیف گویهها به عنوان متغیرهای مشاهده شده ،در ادامه ای بخش به مد سازیهای ساختاری زیر مقیاسهای
چهار گانه و نهایتاً مقیاس کلی ارزیابی کیفیت محیطی در جامعه مورد مطالعه پرداخته شده است.
هدف اصلی در ای ق مت پاسخ به ای سوا است که آیا با توجه به ساختار دادهها و رابطه بی متغیرهای مشاهده شده،
می توان مد معتبری برای سنجش عملکرد ارزیابی کیفیت محیطی مطابق تق یمبندی نظری ارائه شده در جدو شماره
( ) 1پیشنهاد کرد و اگر چنی است ،نقش و تأثیر هر کدام از متغیرهای فوق در ای زمینه چه اندازه و چگونه است.
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تحلیل مدلسازی معادالت ساختاری
مدلهای اندازهگیری :1تحلیل عاملی تأییدی و سنجش اعتبار مقیاسها
در ای ق مت ابتدا چهار مد تحلیل عاملی تأییدی ( ) CFAبرای ایجاد و سنجش اعتبار چهار مقیاس کیفیت عملکردی و
فعالیتی ،کیفیت معنایی و ادراکی ،کیفیت زی ت محیطی و کیفیت زیباشناختی و فرمی ،به عنوان مؤلفههای ارزیابی کیفیت
محیطی در محیط نرمافزار  Amos Graphicsارائه و تحلیل شده است.

(الف) .زیر مقیاس عملکردی -فعالیتی

(گ) .زیر مقیاس معنایی -ادراکی

(ج) .زیرمقیاس زی ت محیطی

(د) .زیر مقیاس زیباشناختی و فرمی

شکل  .1برآوردهای استاندارد مدلهای عاملی تأییدی برای اعتبارسنجی مقیاسهای چهارگانه کیفیت محیطی (مأخذ :یافته-
های تحقیق.)1311 ،

1 Measurement models
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شکل شماره ( )1نمودارهای م یر ای چهار مقیاس را براساس معرف ها یا متغیرهای مشاهده شده مربوطره (جردو شرماره
 )1همراه با برآوردهای استاندارد ضرایب م یر رگرسیونی ،شاخص کایاسکوئر و سطح معنیداری آن نشان میدهد.
جدو شماره ( )2نیز ای برآوردهای استاندارد ضرایب م یر ،همراه با ن بتهای بحرانری ،خطرای اسرتاندارد ( )SEو سرطح
معنیداری ( )P-valueآنها را نشان میدهد.
جدول  .1برآورد استاندارد و سطح معنیداری بارهای عاملی گویههای زیر مقیاسهای ارزیابی کیفیت محیطی
متغیرها و شاخصهای سنجش شده (معرفهای مشاهده شده)

ابعاد

خطای

سطح

گویهها

وزن

نسبت بحرانی

استاندارد

معنیداری

عملکردی

X1

گوناگونی و تنوع فعالیتها

1/000

-

-

-

و

X2

برخورداری از کارکرد تفریحی

1/182

0/150

2/113

0/000

فعالیتی

X3

دسترسی آسان و معابر مناسب

1/335

0/123

8/212

0/000

رگرسیونی

X4

زیرساختها و ت هیالت خدماتی مناسب

0/152

0/130

2/320

0/000

معنایی

X5

کیفیت رفتاری (مهماننوازی و ارتباطات)

1/000

-

-

-

و
ادراکی

X6

بهداشت محیط (پاکیزگی محیط)

0/810

0/113

2/121

0/000

X7

وجود ارزشهای نمادی

0/103

0/122

2/818

0/000

X8

اح اس امنیت در محیط

0/113

0/135

2/358

0/000

زیست

X9

آلودگی محیطی کم

1/000

-

-

-

محیطی

X10

آگ و هوای مطلوگ

0/832

0/103

5/081

0/000

X11

جمعآوری و دفع زباله به گونهای مناسب

0/123

0/202

0/580

0/000

X12

وجود جاذبههای زی تی متنوع

0/810

0/128

3/552

0/000

زیباشناخ

X13

کیفیت عینی محیط

1/000

-

-

-

تی و

X14

چشم اندازهای طبیعی

0/353

0/051

2/232

0/000

فرمی

X15

وجود فضاهای سبز

0/223

0/022

10/028

0/000

X16

برخورداری از جاذبههای خاص

0/803

0/100

8/018

0/000

مأخذ :یافتههای تحقیق.1311 ،

در واقع تمامی متغیرهای مشاهده شده دارای ضرایب تأثیر رگرسیونی مثبت و معنیداری با مقیاسهای خود ه تند
و تأثیرات عاملی ای ضرایب نیز ن بتاً برای همه موارد در حد باالیی است .همانطور که مالحظه میشود ،در ای جدو
سطح معنی داری برای بارهای عاملی یا ضرایب رگرسیونی استاندارد چهار متغیر مشاهده شده  x9 ،x5 ،x1و  x13گزارش
نشده است .ای امر به ای دلیل است که متغیرها به ترتیب به عنوان متغیرهای مرجع (یا معرفهای نشانگر) برای چهار
متغیر پنهان ابعاد عملکردی و فعالیتی ،معنایی و ادراکی ،زی ت محیطی و زیباشناختی و فرم ارزیابی کیفیت محیطی در
نظر گرفته شدهاند تا بدی وسیله بدون م قیاس بودن ای متغیرهای پنهان و به عبارتی ،بدون ریشه و واحد اندازهگیری بودن
آن ها برطرف شود .به همی دلیل است که در دیاگرام های م یر اولیه برای برآوردهای غیراستاندارد ضرایب و واریانس و
کوواریانسها (که البته در اینجا ای مد های غیراستاندارد برای جلوگیری از افزایش زیاد حجم مقاله گزارش نشدهاند) ،روی
پیکان های مربوط به م یرهای بی ای متغیرهای مشاهده شده با متغیر پنهان مربوط ،مقادیر 1به عنوان ضرایب
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غیراستاندارد در نظر گرفته میشوند تا مقیاس آن ها همان مقیاس متغیرهای مشاهده شده مربوط باشد .البته ،معنیداری
ضرایب ای م یرها نیز با توجه به مقادیر استاندارد آنها و مقای ه با ضرایب معنیدار دیگر محرز است .آخری بخش از
خروجیهای تحلیل مد های عاملی برای ارزیابی اعتبار مقیاسهای ابعاد ارزیابی کیفیت محیطی ،شاخصهای برازش ای
مد هاست.
جدو شماره ( )3مقادیر برخی از مهمتری شاخص های برازش چهار زیر مقیاس ابعاد عملکردی و فعالیتی ،معنایی و
ادراکی ،زی ت محیطی و زیباشناختیی و فرمی را همراه با مقادیر معیار آنها برای تصمیمگیری نشان میدهد.
جدول  .9شاخصهای برازش مدلهای اندازهگیری زیرمقیاسهای چهارگانه ارزیابی کیفیت محیطی
مدلهای اندازهگیری

شاخصهای برازش
NFI
GFI

CFI

PRATIO

RMSEA

زیرمقیاسها

CMIN

df

Sig

RMR

0/128

0/185

0/333

0/022

عملکردی و فعالیتی

0/00

2

0/050

0/053

0/113

0/112

0/102

0/022

معنایی و ادراکی

3/235

1

0/022

0/033

0/110

0/188

0/102

0/102

زیستمحیطی

0/002

1

0/102

0/001

0/118

0/110

0/115

0/032

زیباشناختی و فرمی

1/313

1

0/238

0/013

0/118

0/110

0/111

0/102

>0/08

مقادیر معیار

-

-

<0/05

≈0

<0/1

<0/1

<0/1

0-1

پیشنهادی
مأخذ :یافتههای تحقیق.1311 ،

ای شاخصها در واقع معیارهایی برای تأیید مد های نظری تدوی شده با استفاده از دادههای گرداوری شده ه تند.
بی آنکه به مفهوم ضمنی هر کدام از شاخص های فوق بپردازیم ،تنها به ای نکته ب نده میکنیم که ای شاخصها در سه
گروه شاخصهای برازش مطلق ( CMINیا کایاسکوئر :RMR ،ریشه دوم مربعات باقیمانده و  :GFIشاخص نیکوی برازش)،
شاخصهای برازش تطبیقی ( :NFIشاخص نرما شده بنتلر -بونت و  :CFIبرازش تطبیقی) و شاخصهای برازش مقصد
( :PRATIOن بت صرفهجویی و  :RMSEAریشه میانگی مربعات خطای برآورد) تق یمبندی میشوند .همانگونه که
مالحظه میشود ،تمامی هفت شاخص فوق اعتبار و برازش ب یار خوگ هر چهار مد اندازهگیری را با دادههای گردآوری
شده تأیید می کنند .به ای ترتیب ،زمینه برای تدوی و ارزیابی مد اصلی تحقیق فراهم است .مهمتری شاخص از ای
میان شاید همان کایاسکوئر است که هر چه کوچک تر باشد ،نشانه برازش بیشتر مد با دادههاست .مبنای محاسبه ای
شاخص تفاوتی است که بی ماتریس واریانس و کوواریانس نمونهای حاصل از متغیرهای مشاهدهشده و ماتریس واریانس-
کوواریانس بازتولید شده بر مبنای پارامترهای برآورد شده در مد تدوی شده وجود دارد .ماتریس او در واقع برآوردی از
واریانس و کوواریانسهای متغیرهای پژوهش در جامعه آماری مورد مطالعه تلقی میشود و ماتریس دوم برآوردی از ساختار
واریانس و کوواریانس ای متغیرها در یک جامعه آماری نامحدود است .بنابرای  ،بیشتر بودن سطوح معنیداری مقادیر کای-
اسکوئر از ( 0/05چه در مد های اندازهگیری و چه در مد های ساختاری) به معنی عدم تفاوت معنیدار یا نزدیکی مقادیر
ای دو ماتریس است و نشانهای از مطلوبیت و اعتبار مد تدوی شده بر مبنای دادههای جمعآوری شده تلقی میگردد.
مدل تحلیل عاملی تأییدی پنج عاملی مرتبه دوم برای تحلیل متغیر پنهان ارزیابی کیفیت محیطی
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مد نهایی سنجش و برآورد متغیر پنهان ارزیابی کیفیت محیطی به عنوان متغیر واب ته اصلی تحقیق بر اساس چهار
مؤلفه عملکردی و فعالیتی ،معنایی و ادراکی ،زی ت محیطی و زیباشناختی و فرم ،که خود نیز به عنوان چهار مقیاس پنهان
و بر اساس شانزده متغیر مشاهده شده متشکل از گویههای مختلف در ق مت قبل برآورد و اندازهگیری شدند ،در محیط
 Amos Graphicsتدوی گردید .شکل شماره ( ،) 2ای مد را که یک مد عامل تأییدی مرتبه دوم با پنج عامل است،
همراه با برآوردهای غیر استاندارد ضرایب م یر و واریانسهای متغیرهای پنهان نشان میدهد .همانگونه که در شکل دیده
میشود ،چندی برآورد کوواریانس خطا نیز برای بهبود بیشتر شاخص های برازش مد به عنوان یک پارامتر آزاد در نظر
گرفته شده اند که هیچ گونه مفهوم نظری نیز ندارد .ای بار نیز برآورد واریانس خطا و نیز کوواریانسهای تعریف شده بی
خطاها کوچک ه تند و بعالوه واریانس های متغیرهای پنهان خطا و متغیرهای پنهان اصلی نیز در همه موارد مقادیری
مثبت ه تند که خود دلیلی بر اعتبار مد است .به طور کلی ،هر چه واریانس مشترک بی یک متغیر پنهان با یک متغیر
مشاهدهشده بیشتر باشد ،از خطای اندازهگیری آن کاسته میشود.

شکل  . 1مدل ساختاری تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای برآورد و تحلیل ارزیابی کیفیت محیطی همراه با برآورد
غیراستاندارد ،مأخذ :یافتههای تحقیق1911 ،
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در ادامه ،ضرایب استاندارد م یر بی متغیرهای پنهان با یکدیگر و متغیرهای مشاهدهشده با متغیرهای پنهان را که در واقع
ق مت اصلی و مهم تمامی تحلیل های انجام شده است ،به جای آنکه در قالب جدو (مانند جدو  )3ارائه گردد ،مجددا بر
روی شکل شماره ( )3نشان داده شده است تا اهمیت و بویژه امکان مقای ه بهتر آنها فراهم گردد.

شکل  )9مدل ساختاری تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم برای برآورد و تحلیل ارزیابی کیفیت محیطی همراه با برآورد
استاندارد (مأخذ :یافتههای تحقیق.)1311 ،

همان گونه که مالحظه می گردد ،تمامی ضرایب م یر استاندارد بجز دو مورد ،مقادیر باالیی را نشان میدهند و ای در
رابطه با بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده زیرمقیاس های زیباشناختی و فرمی ،معنایی و ادراکی ،عملکردی و فعالیتی،
از شدت بیشتری در مقای ه با زیر مقیاس زی ت محیطی برخوردار است .به طور کلی ،با حذف اثرات خطای اندازهگیری در
رویکرد معادالت ساختاری ،ضریب تأثیرپذیری ارزیابی کیفیت محیطی از چهار مؤلفه زی ت محیطی ،زیباشناختی و فرمی،
معنایی و ادراکی ،عملکردی و فعالیتی و به عبارتی ،ضرایب همب تگی بی کیفیت محیطی و هر کدام از چهار مؤلفه فوق،
به ترتیب برابر با  0/21 ،0/83 ،0/15و  0/01به دست آمده است .مراجعه به برآوردهای استاندارد ،ن بتهای بحرانی و
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سطوح معنیداری نیز نشان میدهد که تمامی ای برآوردهای استاندارد در سطح معنیدار ه تند .نهایتاً شاخصهای برازش
ای مد نیز همراه با مقادیر معیار پیشنهاد شده برای ارزیابی آنها ،در جدو شماره ( )3ارائه شده است.
جدول  .0آزمون مدل ساختار نهایی ارزیابی کیفیت محیطی از روی مقیاسهای چهارگانه و متغیرهای مشاهده شده آنها
زیرمقیاسها

CMIN

df

Sig

RMR

شاخصهای برازش
NFI
GFI

CFI

PRATIO

RMSEA

مدلهای اندازهگیری
عملکردی و فعالیتی

18/120

13

0/120

0/052

0/130

0/100

0/113

0/283

0/058

مقادیر معیار پیشنهادی

-

-

<0/05

≈0

<0/1

<0/1

<0/1

0-1

>0/08

مأخذ :یافتههای تحقیق.1311 ،

در واقع مقدار کای اسکوئر ای مد در مقای ه با مد های اندازه گیری پیشی بیشتر شده است .ای امر ناشی از
تفاوت بیشتر ماتریس واریانس-کوواریانس بازتولید شده براساس پارامترهای برآورد شده با ماتریس واریانس-کوواریانس
مشاهده شده در ای مد در مقای ه با مد های اندازهگیری پیشی است ،ولی ای اختالف معنیدار نی ت (P- 0/010
 ) value:و کلیت مد تأیید میشود .افزایش پارامترهای آزاد بیشتری به مد (اغلب کوواریانسهای بی خطاها مانند  e1و
 e2و موارد مشابه دیگر تعریف شده) باعث بهبود بی شتر ای شاخص شده است ،اما باید توجه داشت که با افزودن هر پارامتر
آزاد ،یک واحد از درجه آزادی مد کاسته میشود و ای خود باعث فاصله گرفت بیشتر برخی دیگر از شاخصهای برازش
با مقادیر معیار مربوطه خواهد شد؛ گرچه در مد مورد بحث حاضر تمامی شاخصهای دیگر نیز در مقای ه با مقادیر معیار
از وضعیت خوبی برخوردارند و همگی اعتبار مد را تأیید میکنند.
عالوه بر اثرات م تقیم متغیرهای مشاهده شده ( xiها) بر روی زیر مقیاس مربوطه ،که به طور مجزا توسط چهار مد
اندازه گیری ارزیابی شدند ،مد ساختاری نهایی فوق نیز در بردارنده ضرایبی در رابطه با اثرات م تقیم 1چهار مؤلفه یا زیر
مقیاس عملکردی و فعالیتی ،معنایی و ادراکی ،زی ت محیطی و زیباشناختی و فرمی و نیز اثرات غیرم تقیم 2معرفها یا
متغیرهای مشاهده شده بر روی متغیر واب ته پنهان کیفیت محیطی است که ای اثرات غیر م تقیم (همان گونه که در
شکل شماره  2نیز مشاهده میشود) ،از حاصل ضرگ اثرات م تقیم یا ضرایب رگرسیونی بی متغیرهای مشاهده شده (xi
ها) با زیرمقیاس های مربوطه و اثرات م تقیم یا ضرایب رگرسیونی بی ای مقیاسها و متغیر ارزیابی کیفیت محیطی
محاسبه میشوند .نکته قابل ذکر در ای راب طه آن آست که برآوردها یا ضرایب رگرسیونی اثرات م تقیم بی متغیرهای
مشاهده شده و مقیاس های مربوطه در مد ساختار نهایی با برآوردهای حاصل از مد های اندازهگیری قبلی تا اندازهای
متفاوتند :اوالً ای تفاوت ها به دلیل آن است که در مد ساختار نهایی همه متغیرهای مشاهدهشده به طور یکجا حضور
دارند و در برآورد ضریب هر متغیر ،عالوه بر زیر مقیاس مربوطه ،بارگیری از زیر مقیاسهای دیگر نیز تأثیرگذار ه تند؛ ثانیاً
اهمیت مد های اندازهگیری تنها دستیابی به مقیاسها یا زیرمقیاس های معتبر برای ارزیابی و سنجش مقیاس یا متغیر
واب ته اصلی است و میزان و چگونگی رابطه و تأثیر واقعی متغیرهای مشاهده شده بر متغیر پنهان واب ته را ضرایب یا اثرات
غیرم تقیم مد ساختاری نشان میدهند .بر ای اساس جدو شماره ( )5ضرایب رگرسیونی استاندارد یا همان اثرات
م تقیم و غیرم تقیم نهایی متغیرهای مشاهده شده و زیرمقیاس های به دست آمده بر متغیر واب ته پنهان اصلی (ارزیابی
1 Direct effects
2 Indirect effects
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کلی گردشگران از کیفیت محیطی) را نشان می دهد .ستون او مقادیر ضرایب رگرسیونی یا اثرات م تقیم چهار زیرمقیاس
و اثرات غیرم تقیم (مقادیر برج ته) متغیرهای مشاهده شده بر متغیر واب ته اصلی؛ یعنی ارزیابی کلی از کیفیت محیطی
را نشان می دهد و چهار ستون بعدی نیز در بردارنده ضرایب رگرسیونی یا اثرات م تقیم نهایی متغیرهای مشاهده شده بر
زیر مقیاس های مربوطه است .نکته قابل ذکر در رابطه با ای ضرایب آن است که سطح معنیداری برای تمامی اثرهای
م تقیم نهایی (مقادیر سطری جدو ) بر اساس خطاهای استاندارد و ن بتهای بحرانی گزارش میشوند .ای سطوح معنی-
داری (که برای جلوگیری از افزایش حجم مقاله گزارش نشدهاند) برای تمامی اثرات م تقیم نهایی کوچکتر از  0/01می-
باشند که نشانه معنیداری تمامی تاثیرات م تقیم گزارش شده (چه متغیرهای مشاهده شده و زیر مقیاس مربوط به هر
کدام از آن ها و چه بی هر کدام از ای زیر مقیاس ها و مقیاس کلی ارزیابی کیفیت محیطی) در سطح  11درصد است.
ن بتهای بحرانی و در نتیجه سطوح معنی داری برای ضرایب اثررات غیر م تقیم محاسبه و گزارش نمیشوند ،1اما مقادیر
اس تاندارد ای ضرایب چون غیر واب ته به مقیاس ه تند ،امکان مقای ه تأثیرات متغیرهای مشاهده شده بر متغیر واب ته
پنهان نهایی (ارزیابی کیفیت محیطی) را فراهم میآورند.
جدول  .5اثرات کلی (مستقیم و غیرمستقیم) متغیرهای مشاهده شده و زیرمقیاسها بر مقیاس کیفیت محیطی
ارزیابی کلی کیفیت

عملکردی و

معنایی و

زیست-

زیباشناختی و

محیطی

فعالیتی

ادراکی

محیطی

فرمی

عملکردی و فعالیتی

0/082

0

0

0

0

معنایی و ادراکی

0/152

0

0

0

0

زیستمحیطی

0/288

0

0

0

0

زیباشناختی و فرمی
X1

0/835

0

0

0

0

0/022

0/215

0

0

0

X2

0/385

0/523

0

0

0

X3

0/385

0/523

0

0

0

X4

0/551

0/002

0

0

0

X5

0/321

0

0/381

0

0

X6
X7

0/381
0/512

0
0

0/500
0/533

0
0

0
0

X8

0/385

0

0/510

0

0

X9

0/310

0

0

0/315

0

X10

0/332

0

0

0/555

0

X11

0/305

0

0/511

0

X12
X13

0/535
0/032

0
0

0
0

0/021
0

0
0/122

X14

0/320

0

0

0

0/013

X15

0/221

0

0

0

0/302

X16

0/332

0

0

0

0/505

متغیرها و زیرمقیاس

 -1گرچه در عوض از طریق گزینه  Factor Score Weightsتوان هر کدام از متغیرهای مشاهده شده اولیه را در پیشبینی نمرههای متغیر
واب ته پنهان میتوان آزمود.
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مأخذ :یافتههای تحقیق.1311 ،

بر ای اساس ،مشاهده می شود که بیشتری اثرات غیر م تقیم بر ارزیابی کیفیت محیطی به ترتیب مربوط به
متغیرهای مشاهدهشده ( x13کیفیت عینی محیط)( x1 ،گوناگونی و تنوع فعالیتها)( x12 ،وجود جاذبههای زی تی متنوع)
و در مقابل کمتری آنها به ترتیب مربوط به متغیرهای ( x5کیفیت رفتاری (مهماننوازی و ارتباطات))( x15 ،وجود
فضاهای سبز) و ( x9آلودگی محیطی کم) است .گرچه با توجه به ای ضرایب نیز کمتری تأثیر مربوط به متغیر معنایی و
ادراکی بوده و بیشتری تأثیرات نیز مربوط به متغیر زیباشناختی و فرمی ه تند ،اما روند ترتیبی تأثیر متغیرها کامالً مطابق
با ترتیب میانگی نمرههای خام آنها (مطابق جدو شماره )1نی ت .برای مثا متغیرهای  x2و  x6که بر اساس نمرههای
خام دارای م یانگی باالتری ن بت به دیگر متغیرها ه تند ،با حذف اثرهای خطا و لحاظ کردن تأثیرات متقابل در نتیجه
مدل ازی های ساختاری ،دارای نقش و تأثیر کمتری ه تند و در مقابل متغیرهای دیگری (مانند  x7و  )x14که میانگی -
های پایی تری بر اساس نمرههای خام دارند ،پس از حذف ا ثرات خطا دارای تاثیرات ساختاری بیشتری بر ارزیابی کیفیت
محیطی میباشند .بنابرای مشاهده می شود که قضاوت پیرامون تأثیر متغیرهای سنجش شده اولیه بر مقیاس یا متغیر
واب ته اصلی مورد مطالعه بر اساس نمرههای خام آنها ،تا اندازه ب یار زیادی متفاوت با هنگامی است که از طریق مد های
اندازهگیری مناسب و معتبر خطاهای اندازه گیری از ای مقادیر حذف شده باشد و به عالوه تأثیر معنیدار آنها در سنجش
متغیر واب ته پنهان در مد سازیهای ساختاری معتبر و قابل قبو (مبتنی بر ساختار واریانس و کوواریانس) تأیید شده
باشد .به طور کلی نتایج فوق حاکی از نقش و تأثیر ابعاد زیباشناختی و فرمی ،معنایی و ادراکی در مقای ه با ابعاد عملکردی
و مدیریتی و همچنی زی ت محیطی بر ارزیابی جامعه گردشگران از کیفیت محیطی است .ای در حالی است که که بنا به
نتایج حاصل از مد های اندازهگیری ،اعتبار درونی مقیاس مربوط به بعد زی ت محیطی بیشتر از بقیه ابعاد است (شکل .)3
بنابرای می توان گفت که تأثیرات غیرم تقیم و نهایی متغیرهای مشاهده شده بر مقیاس کلی ارزیابی گردشگران از
کیفیت محیطی بیش از آنکه تحت تأثیر اعتبار درونی زیرمقیاسهای اندازه گیری شده باشد ،ناشی از ماهیت خود ای
متغیرها و نقشی است که در ارزیابی از کیفیت محیطی دارند .به همی جهت امروزه برای مکانهای گردشگرپذیر و به ویژه
کالنشهرهای با قابلیت گردشگری مانند کالنشهر اصفهان ،محیط با کیفیت از ارزش و اهمیت ب یار باالیی برخوردار می-
باشد.

نتیجهگیری و پیشنهادها
با توسعه زندگی شهری و شهرنشینی ،اهمیت فعالیتهای تفریحی و گردشگری روز به روز افزایش مییابد؛ چرا که
فرار از شرایط خ تهکننده محیط های آلوده و صنعتی جهت تفریح و آرامش روحی ،نیاز ان انها به محیطهای با کیفیت را
افزایش داده است .محیطهای شهری با فراهم ساخت زمینه های اقتصادی و شغلی و رفاه مادی برای ان انها ،درگیر ایجاد
فضاهای با کیفیت و مناسب برای زندگی و گذران اوقات ساکنی میباشند .به همی جهت امروزه مکانهای با قابلیت
گردشگری به ویژه کالنشهرهای گردشگرپذیر ،که دارای محیط با کیفیت میباشند در توسعه پایدار از اهمیت باالیی
برخوردار میباشند .در ای راستا مناطق شهری نیز برای بهرهگیری از فرصت های پیش آمده و موفقیت در بازار رقابتی برای
جذگ گردشگران به دنبا محیطهایی با شرایط و کیفیت مناسب از نظر ابعاد مختلف بصری ،معنایی ،کارکردی ،طبیعی،
زی ت محیطی و  ...میباشند .تجارگ تحقیقاتی نیز نشاندهنده ای نکته میباشد که گردشگران عمدتاً گرایش به محیط-
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هایی دارند که در زمینه های مختلف دارای کیفیت محیطی مناسبی بوده و معموال رضایتمندی گردشگران در چنی
مقصدهایی باال میباشد.
در پژوهش حاضر نیز که حاصل مطالعهای مقطعی در رابطه ارزیابی میزان اهمیت مؤلفههای کیفیت محیطی بر توسعه
گردشگری مناطق شهری از دیدگاه گردشگران در سطح کالنشهر اصفهان است ،مبنای کار بر طراحی پرسشنامه و جمع-
آوری دادههای مورد نیاز از طریق مراجعه به کتاگ ها ،مقاالت و خود گردشگران بوده است .بر ای مبنا متغیرهای سنجیده
شده در چهار گروه عمده ارزیابی از عملکردی و فعالیتی ،معنایی و ادراکی ،زی ت محیطی و زیباشناختی و فرمی دسته-
بندی شدند و سنجش اعتبار ای مقیاسها به عنوان مؤلفههای ارزیابی کیفیت محیطی به کمک مد های تحلیل عاملی
تأییدی ( )CFAو از طریق رویکرد آماری مدل ازی معدالت ساختاری ( )SEMصورت گرفت .چگونگی و میزان تأثیر ای
چهار مؤلفه و نیز متغیرهای تشکیلدهنده آنها و رابطه بی آنها با ارزیابی کلی از کیفیت محیطی به عنوان متغیر واب ته
اصلی تحقیق به کمک یک مد ساختاری تحلیل عاملی تأییدی پنج عاملی مرتبه دوم تجزیه و تحلیل شد .افزون بر ای که
توصیف آماری متغیرهای اولیه و دادههای خام حاکی از شرایط ن بتاً خوگ کیفیت محیطی از دید جامعه گردشگران در
همه ابعاد بوده است ،نتایج نهایی حاصل از حذف اثرهای خطاهای اندازهگیری در رویکرد مد سازی معادالت ساختاری،
بیانگر تأثیرپذیری ارزیابی جامعه گردشگران از کیفیت محیطی به ترتیب ابعاد زی ت محیطی ،زیباشناختی و فرمی ،معنایی
و ادراکی و عملکردی و فعالیتی است.
بنابرای از دیدگاه گردشگران کالنشهر اصفهان از بی مؤلفههای کیفیت محیطی ،ابعاد زی ت محیطی دارای
بیشتری اهمیت بوده اند .در ای شرایط افزایش نارضایتی گردشگران از کیفیت محیطی کالنشهر اصفهان به واسطه عدم
ارتقای وضع موجود مؤلفههای کیفیت محیطی میتواند ای کالنشهر را بخصوص در انتخاگ مجدد آن برای م افرت با
مشکالت زیادی مواجه سازد .در ای رابطه چند راهکار عملیاتی به منظور بهبود کلی کیفیت محیطی شهر ارائه میگردد.
 استفاده از پروژههای حمل و نقل سبز در مناطق شهری با تراکم باال ترویج فرهنگ گردشگرپذیری از طریق رسانههای چاپی و الکترونیکی تقویت و به روز رسانی سی تمهای مدیریت پ ماند جهتدهی سرمایهگذاریهای م تقیم خارجی در جهت افزایش کیفیت محیطی استفاده از فناوریهای سازگار با محیط جهتدهی سیاست های کالن اقتصادی و فرهنگی در راستای تقویت کیفیت محیطی و جذگ گردشگر تاکید بر استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در بخش گردشگری تدوی و اجرای سیاستهای اقتصاد کم کرب -تخصیص مالیات بیشتر به فعالیتها و خدماتی که بیشتری زباله و آلودگیها را تولید میکنند.
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