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ارزیابی اثرات اجتماعی – فرهنگی گردشگری بر جامعۀ میزبان
(مورد مطالعه :شهر بانه)
مهدی کروبی ،دانشیار گروه مدیریت جهانگردی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
ساسان احمدی ،5کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
محمد رسولی ،کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران
تاریخ دریافت49/21/21 :

پذیرش نهایی49/21/1 :

چکیده
حضو ر گردشووگران در شوور کشو ری وور ا گ و ی بنوودگی ارووراد و می تو یر موویگوورارد
ابدیدکنندگان نیز تحت ت یر ررشنگ کش ر میز ان و اربششای م جو د در نن رورار موی-
گیرند در این پژوشش سعی شده است پیامدشا و ا رات مثبت و منفوی ت سوع گردشوگری
ر جامع میز ان ررسی ش د روش پژوشش ،پیمایشی است و اب پرسوشناموه مصواحبهای
رای جمعنوری اطالعات هره گررته شده است جامع م رد مطا عوه ،خان ارشوای سواکن
شهر انه شستند و حجم نم نه نماری  641نفر است که ه روش نم نهگیری خ شهای چند
مرحلهای ه دست نمد ن فای کرونباخ ،حدود 01درصد ده و روایی نسوبتا ً وايیی داشوته
است .رای تجزیه و تحلیل دادهشا و نبم ن ررضویات اب تحلیول رگرسوی ن اسوتفاده شوده
است تحلیل یارتهشای تحقیق ،یانگر این است که مهمترین عامل ت یرگورار در پویش ینوی
متغیر وا ست تغییر در جامع میز ان ،تغییر ررشنگی است و عد اب نن ا ر نمایشوی ،ارتبوا
ررشنگی ه ترتیب یشترین ت یر را ر نگرش جامع میز ان داشتهاند کايیی شودن ررشنوگ
کمتر اب دیگر شاخصشا ت یرگرار ر تغییر در جامع میز ان ده است
کلیدواژهها :گردشگری ،جامع میز ان ،ا رات اجتماعی  -ررشنگی ،شهر انه

 2ن یسنده مسئ ل،

Email: ahmadisasan92@yahoo.com
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مقدمه

در عصر پسامدرنیسم ،کش رشای جهان ،ه ویژه کش رشای در حال ت سعه دیگر نگرش حراج
کردن منا ع ملی را رای ه دست نوردن ارب دنبال نمیکنند و اگر نمیت انند کايشای صونعتی
ا کیفیت اي صادر کنند یا سهم ايیی اب ت ید جهانی را هدست نورنود ،راهحول سو می در
اختیار دارند که شمان روی نوردن ه رعا یت شای گردشگری است (سر ک)41 :2604 ،
ا ت جه ه نمار سابمان جهانی جهانگردی در ارۀ تعداد گردشگران و حجم مباديت ما ی،
ه جرأت میت ان گردشگری را پدیدۀ ارتصادی ،ررشنگوی و اجتمواعی رورن  12وه حسوا
نورد رنورد شای سابمان جهانی جهانگردی نشان میدشد که حدود  60درصد کل سوفرشای
انجام شده ه گردشگری ررشنگی  -اجتماعی اختصاص مییا د و این ابار ،ساينه دارای 29
درصد رشد خ اشد د (رنجبران )63 :2631 ،ا ت سع روباروزون گردشوگری ،مقصودشای
گردشگری و شمچنین جامع میز ان ،ا رات ارتصادی ،اجتماعی  -ررشنگی و بیسوتمحیطوی
گستردهای را درک میکنند (رید)290 :1116 ،2
گ بی 1معتقد است که محص يت جهانگردی اعث ایجاد ش ق ه سفر ،نه ورای دیودن
مکانشا  ،لکه رای مشاشده مردمان و ررشنگشای دیگر میش د ا رات ررشنگی – اجتمواعی
شمان ا رات گردشگران ر جامع میز ان است که وا ارتبوا مسوتقیم یوا میرمسوتقیم جامعو
میز ان ا گردشگران هوج د مینید (ماتیس ن و وال)219 :2431 ،6
ا اینکه گردشگری رشد خیرهکنندهای در سالشای اخیر داشته ،و ی ا رات نن ر جامعو
میز ان ه درستی شناخته نشده است ،رای پایداری لند مدت مقصد اید ه این مبحث ت جه
ویژهای مبرول گردد (ن ن 9و دیگران )99 :2443 ،ا رات گردشگری ،وسیع است و املب ور
ح بهشایی ت یر گرار است که کمتر ه گردشگری مر

است رای مثال ا ورات ررشنگوی و

اجتماعی رای ما روشن میسوابد کوه چگ نوه گرد شوگری وه تغییورات در ن وام اربششوا،
1 .Reid
2. Golbi
3. Mathieson& wall
4. Allen
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ررتارشای رردی ،روا ط خان ادگی ،شی ۀ بندگی جمعی و سیاری م ارد دیگر کمک میکنود
در دشه شای اخیر وا رشود روباروزون گردشوگری و وروب مشوکالت اجتمواعی  -ررشنگوی
گردشگری در ج امع میز ان ،زوم ررسی و تحقیق در ا

ا رات گردشگری شر روب یشوتر

و یشتر خ اشد شد تا جایی که يبمو ت سوع پایودار گردشوگری را شوناخت فرریوتشوای
ج امع  ،ن ار و تبعات گردشگری و تدوین یک رنامه رای کنترل و شدایت ن ار مثبت و منفی
نن میدانند
در این میان شهرستان انه ا ردمت ررشنگی وتاریخی ايیی که دارد ،وه د یول م رعیوت
جغراریایی ویژه (شمم رب دن ا کش ر ترانزیتی عراق ،شکل گیری تباديت کاي ا این کش ر،
امکان ورود کايشای خارجی ا کیفیت و ریمت ررا تی مناسب) ،ت جوه سویاری را وه خو د
جلب کرده تا جایی که امروبه در یشتر نقا کش ر نژانس شای مساررتی اردام وه رگوزاری
ت رشای خرید انه نم ده اند و شهر انه تبدیل ه یک رند در عرص گردشگری تجاری شوده
است
ا رشد روبارزون تعداد گردشگران این شهرستان ک چک و شکل گیری تباديت ررشنگوی
میان گردشگران و مردم جامع میز ان ا رات ررشنگی – اجتماعی گردشگری هتدریج پدیدار
خ اشد گشت این امر ،زوم تدوین یک رنامه و طرح اب س ی مسوئ ين و متخصصوان امور
گردشگری رای ررسی ا رات اجتماعی -ررشنگی گردشوگری و انجوام ارودامات پیشوگیرانه
رای جل گیری اب ا رات س ء و شدایت ا رات مثبت گردشگری را ویشتور مویکنود شودف
اصلی این پژوشش اربیا ی ا رات اجتماعی و ررشنگی گردشوگری ور تغییور نگورش جامعوه
میز ان (نم نه م ردی مردم شهرستان انه) است
مبانی نظری
سوابق پژوهشی

ترا یان ( )2630پژوششی ا م ضو

« سونجش سوط ح را ول ربو ل ا ورات اجتمواعی منفوی

دیدارکنندگان ر ج امع محلی ایران» انجوام داده کوه وه مطا عوه مو ردی سوک نتگواهشوای
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روستایی ح ب ۀ تاي

پریشان پرداخته است نتیج تحقیق نشان داد که کاشش کیفیت محویط

بیست اب مهمترین تهدیدات ح بۀ تاي

پریشان است وا ت جوه وه ترکیوب سونی جو ان

ساکنا ن منطقه و اي دن نرخ یکاری ،مصرف م اد مخدر و مشرو ات ا کلی ه عن ان مهم-
ترین معضل اجتماعی مطرح شد
مزا ووی و رراشووانی ( )2639پژوششووی ووا م ض و

«نگوورش و ادراک سوواکنان اب ت سووع

گردشگری» در منطق ماس ه استان گیالن انجوام دادنود ایون پوژوشش وا شودف شناسوایی
ویژگیشای جمعیتشناسوی و سوطم مشوارکت سواکنان در گردشوگری ،شومچنوین ررسوی
نگرش شا و ادراک ساکنان نسبت ه ت سع گردشوگری و اراۀو پیشونهاداتی ورای اسوتراتژی
مدیریت نینده منطقه ص رت گررت
سلیمانی شارونی و شمکاران ( )2634پژوششی ا عن ان «نگرش ساکنان مناطق گردشگری
روستایی نسبت ه پیامدشای گردشگری روستایی» انجام دادند منطق م رد مطا عه شهرسوتان
ایره استان خ بستان د در نتیجه ارتبا مثبت و معناداری ین متغیور سون ،درنمود ،میوزان
وا ستگی ه گردشگری و میزان ارتبا گردشگری ا نگرش جامع میز ان وج د داشت
را ین ن نک  )1116( 2و شمکاران در تحقیقی ا م ض

«ادراک ساکنا ن اب ا رات اجتماعی

– ررشنگی گردشگری» ه این نتیجه رسیدند که یشتر اعضای جامع میز ان نسبت ه ت سع
گردشگری عقاید مثبت داشتند و نتایج نشوان داد کوه املوب سواکنان اب ت سوع گردشوگری
حمایت میکنند ،و ی در ارۀ ا رات گردشگر در ایجاد تص یری اب منطق خ د نگران دند
چ انگ )1126( 1پژوششی ا م ض

«ادراک ساکنا ن تاۀ اب ا رات اجتمواعی و ررشنگوی

گردشگری» در جزیره توای ان انجوام داد و وه ایون نتیجوه رسوید کوه سواکنان اب تعامول وا
گردشگران رت می رند و دید مثبتی نسبت ه ت سع گردشوگری دارنود شومچنوین نتیجوه
تحقیق نشان داد که ادراک ساکنا ن این روستاشا اب ا ورات اجتمواعی – ررشنگوی گردشوگری
ارتبا را ل ت جهی ا جنسیت ،محل اشتغال ،مدت بمان ارامت در منطقه و سن ندارد ،لکوه
1. Robin Nonkou
2. Cheng su

1
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ارتبا را ل ت جهی ا سطم تحصیالت ،وضعیت اشوتغال ،سوطم درنمود ،وضوعیت تاشول و
روستای محل ارامت دارد
نندرک 2و شمکاران ( )1111در تحقیقی که در سراسر ایايت نریزونا 1انجام دادند ،ه این
نتیجه رسیدند که ساکنان میت انند پیامدشای مثبت و منفی گردشگری را درک کننود ارورادی
که اب گردشگری س د می رند ،احسا

میکنند که گردشگری رای ت سع ارتصادی اشمیوت

دارد و در ارۀ ا رات مثبت نن نگاشی یشوتری دارنود ،و وی در مو رد درک پیامودشای منفوی
گردشگری ا دیگر ارراد تفاوتی ندارند
تغییر نگرش جامعۀ میزبان

گردشگری میت اند ا رات متفاوت را ل ت جهی در منطق گردشگرپریر ر جای گرارد ایون
ا رات میت انند اجتماعی ،ارتصادی ،سیاسی و بیست محیطی اشند ا ت جه ه پیچیودگی و
گستردگی رعا یتشای گردشگری ،ا رات ناشی اب نن نیز ا عاد ه شم پی ست سیاری دارد کوه
اید در مطا ع ا رات گردشگری ه ننشا ت جه ش د
ن

و میزان ا رات گردشگری در یک مقصد اب ع امل متعددی مت ر مویشو د اب جملوه

مهمترین این ع امل ،ویژگیشای ج امع میز ان و میهمان و ماشیت رعا یتشای گردشگری در
مقصد است ا رات گردشگری را ه ط ر خالصه میت ان حاصل ررنیند نسبتاً پیچیدهای وین
گردشگران ،میز انان و سک نتگاهشای میز وان تعریو

نمو د (کانودل و وراون)103 :1111 ،

حمایت ساکنان ،یکی اب مؤ فهشای کلیدی در رویکرد ت سع پایدار گردشگری محس

می-

ش د .در این حال گردشگری میت اند عامل عمدۀ تغییر سیستم اجتماعی ،سیاسی و ررشنگی
در منطق مقصد اشد که گاشی منجر ه تغییر اجتماعی و یا حتی مساۀل پیچیدهتر میش د.

گردشگری ،مجم

پدیدهشا و ارتباطات ناشی اب کنش متقا ل میان گردشوگران ،سورمایه،

دو تشا و ج امع میز ان ،دانشگاهشا و سابمانشای میر دو تی در ررنیند جر  ،حمولونقول،

1. Andereck
2. Arizona
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پریرایی و کنترل گردشگران و دیگر ابدیدکنندگان اسوت (ویو ر )624 :1111 ،2ایون رونود
بمینهشای تعامل ررشنگی و بیستمحیطی را ین میز ان و گردشگر و محل گردشگری رراشم
میکند گرچه گردشگری ا ق ه میت اند ه عن ان یک منبع ما ی جدیود ،وا هبو د وضوعیت
ارتصادی مردم محلی ،کاشش رقر و ارزایش اشتغالبایی ،ا زاری رای ت سع مناطق اشد؛ اموا
بمانی که یک جامع محلی ه مقصدی رای گردشگری تبدیل مویشو د ،کیفیوت بنودگی و
ن امشای اربشی و ندا

و سنن نن نیز تحت ت یر ررار می گیرند (گنو

و بیونس:1126 ،1

)2
ر این اسا

اربیا ی فرریت ج امع محلی رای ت سع م رقیتنمیز گردشگری ،اب جمله

م ارد مدیریتی و ا زامات رنامهریزی ت سع گردشگری است و چنانکوه ضویایی و دیگوران
( )2641یان میکنند ،اربیا ی فرریت جامعه ،گام مهمی در اسوتراتژیشوای ج اموع در حوال
ت سعه رای ت سع گردشگری خ اشد د ا ایون شموه مویتو ان گفوت مودلشوای ت سوع
گردشگری در شر منطق جغراریایی ارتبا تنگاتنگ ا ح بهشای جمعیتی شمان مناطق دارد و
این امر رنامهریزان را ملزم ه شناخت ررتارشای جامع میز وان خ اشود سواخت ایون نکتوه
دارای فرایفی است که عدم رعایت نن منجر ه کنش و واکنششای پیچیدهای در ایون گ نوه
مناطق میش د ،ه نح ی که ممکن است شر دو جامعه شدف ،یعنی میز ان و میهمان را دچار
نسیب نماید.
اثرات اجتماعی _ فرهنگی گردشگری

مطا عات در ارۀ ا رات گردشگری ر روی مردم محلی در شمه جای دنیا نشوان مویدشود کوه
گردشگری ا رات ویژه و جامعوهشناسوانهای در جامعو میز وان دارد (کو شن-663 :2443 ،6
 )626مدل شای متعددی رای ا رات گردشگری و روشی که این ا رات ت سوط سواکنان درک
میش د ،تدوین شده است مدل شاخص داکسی ،) 2409(9چرخه بندگی منطقوه گردشوگری
1. Weaver
2. Gnoth and Zins
3. Cohen
4. Doxey
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ت ضیم ارتبا
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( ،)2441مهومتورین مودلشوایی شسوتند کوه در

ین گردشگر و میز ان و ا رات اجتماعی و ررشنگی خاص ننشا ه کوار موی-

رود
م رری 1گردشگری را رویدادی اجتماعی ررشنگی شم ورای جامعوه میز وان و شوم ورای
مهمان می داند اب دیدگاه مدیریت منا ع ،ا رات اجتماعی ررشنگی جهانگردی اید در ررنینود
رنامه ریزی و ا روش اربیا ی ا رات محیطی م رد ت جه ررار گیرد در نتیجه منارع ه دسوت
نمده ه حداکثر و مشکالت ه حدارل میرسد ا رات اجتماعی -ررشنگی گردشوگری اب سوه
باویه را ل رسی است:
 2ن ار اجتماعی  -ررشنگی ر مقصد :مقصد توا چوه حود ت انوایی جور

تعوداد معینوی

جهانگرد را دارد؟
 1ن ار اجتماعی  -ررشنگی جهانگردی ر سبک بندگی :ا ری که دیدارکنندگان ر اربش-
شا و سبک بندگی مردم محلی میگرارند
 6ن ار اجتماعی  -ر رشنگی جهانگردی ر شنرشا :نف ذ و ا ور دیدارکننودگان ور شنرشوایی
ن یر نقاشی ،مجسمهسابی ،ت ئاتر ،معماری و صنایع دستی و
 241ه نقل اب دا

(اعرا وی و ایوزدی:2630 ،

ویل)39 :2440 ،

اثر نمایشی

در رر سی اد یات ا رات اجتماعی  -رر شنگی گردشگری ر ج امع نسیبپریر ،ه ا ر نمایش
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ت جه بیادی شده است این پدیده ،معم يً ه عن ان ا ری ور ج اموع میز وان ،وا ت جوه وه
سیستمشای اربشی ،استانداردشای ررتاری و نگرششا نسبت ه ارراد ،ام ال ،ررشنگ و رضاشا
ت ضیم داده میش د (داو ینگ ،تیم تی و سینگ )199 :1116 ،9ا ر نمایشی ،ررنینودی اسوت

1. Butler
2. Murphey
3. exhibit impact
4. dowling , timothy & singh
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که ه وسیل نن ج امع سنتی  ،ه خص ص اررادی که در معرض ع امول ت یرگورار خوارجی
ررار دارند ،مثل ج انان  ،ه ط ر ارادی ه دنبال اتخاذ ررتارشا و ه دست نوردن منارع اساسی
شستند که منجر ه اتخاذ سبک بنودگی نسو ده و ورتج یانو نموایش داده شوده اب طورف
گردشگران میش د پریرش چنین اربش شایی دون تردید تغییراتی را در ج امعی که سیستم
ررشنگی ربلی نن شا ر مرشب ،شمکاری ،خان اده ،و جامعه ت کید دارد ،ایجاد میکند تقلید اب
مد گردشگران منجر ه ناسابگاری شای ررشنگی ین گروه شای مختل

ج امع میش د

شمچنین ا ر نمایشی ر وج د تفاوت شای راحش ین دیدارکنندگان و میز ان تکیوه دارد و
یان میکند که تغییرات در نگرش  ،اربش و ا گ ی ررتار میز ان ه راحتوی و تنهوا در نتیجوه
مشاشده و ج ه ررتاری گردشگری ایجاد میش د چنین استديل می ش د که ا مشاشده ررتار و
دارایی و وسایل رتر گردشگران ،مردم محلی ه تقلید ررتار ننشا تش یق میش ند و سو دای
تملک رخی اب کايشا مانند با

و دیگر چیزشایی را که دیدارکنندگان دارند و ت جوه ننشوا

را ه خ د جلب میکند ،در سر میپرورانند (ضیایی)211 :2633 ،
کاالیی شدن فرهنگ

کايیی شدن ررشنگ( 2یعنی تبدیل ننچه ه ط ر معم ل کاي نیست ه کاي) ،ه عن ان یکی اب
ا رات گردشگری در ن ر گررته میش د (س  )23 :1111 ،1کايیی شدن یا تجاری شدن یکی
اب مهم ترین مفاشیمی است که در حث ا رات ررشنگی گردشگری اید ه نن ت جه شو د وه
عقیده را ینس ن 6کايیی شدن ررنیندی است که در نن ،روش بندگی ،سنتشوا ،و نمادشوایی
ک ه ررشنگ مردم را ه تص یر میکشند  ،ه محص يتی را ول ربو ل تبودیل مویشو ند (:2444
 )22ه ط ر خالصه کايیی شدن ررشنگ ،یعنی تبدیل نن ه محص ل رای رروش و درنمد

1. cultural Commodification
2. sou
3. Robinson

3
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تغییر فرهنگی

تغییرات ررشنگی در نتی جه تح يت ه وج د نمده در جامعه ،تغییر در روش بندگی موردم و
ین ارراد جامعه و گروهشا ی ا ررشنگ مختل

تما

ه وج د مینید تما

ررشنوگشوا در

پاسخ ه تح ي ت ه وج د نمده در محیط اجتماعی ،نهادی ،رنواوری ،سیاسوی و ایودۀ
تغییر ایجاد میکند یکی اب ديیل اصلی رای تغییر ررشنگی ،تما

ژی

مکرر ین ج امع مختل

می اشد عناصر ررشنگی مثل اربششا ،ایدهشوا ،یوا یارتوهشوای علموی در تموام دنیوا ت سوط
مسارران ،مهاجران ،ابرگانان ،کارگران خارجی ،دیپلماتشا و دانشنم بان گسترش مییا د
گسترش عناصر ررشنگی در ین ج امع ،ررنیندی است که ه دو شکل ص رت میگیورد،
دیدارکنندگان ایدهشایشان را ه ج امع میز ان مینورند و جامع میز ان  ،دیدارکننودگان را وا
اربششا و طرب رکرشان تحت ت یر ررار میدشود در نتیجوه تموا

ررشنگوی ،اروراد شور دو

ررشنگ اب یکدیگر ت یر میپریرند یشت رین تغییورات ررشنگوی در ج اموع میرصونعتی و در
حال ت سعه ص رت میگیرد مطا ع ات سیاری نشان داده کوه تعوامالت وین اروراد محلوی و
گردشگران تغییرات اربی را در سیستم اربش شوای ررشنگوی ایجواد مویکنود گردشوگری،
ا زاری رای مباديت ررشنگی است (ریسینگر)610 :1114 ،2
اقتباس فرهنگی

ارتبا

ررشنگی 1ین دو ررشنگی که ا یکدیگر ارتبا دارند ،اتفاق میارتد و سنتشا و ندا

و رس م و اربش شای دو ررشنگ مباد ه میش د ارتبا

ررشنگوی ،سوتگی وه نو

بمان تما  ،شدف نن ،مفه م و ویژگیشای ارراد رررار کنندۀ این تما

و مودت

و تفاوتشوای وین

ارراد و ج امع ننشا دارد اررادی اب ج امعِ ا روت کمتر ،ررشنوگ را اب ج اموع روتمنودتر
ارتبا

میکنند رای مثال  ،احتموال یشوتری دارد کوه ج اموع میز وان (کشو رشای در حوال

ت سعه) ،ررشنگ را اب گردشگران (کش رشای ت سعهیارته) ارتبا

کنند

1. Reisingar
2. cultural adaption
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ارتبا

ررشنگی میت اند ت یر مثبت یا منفی داشته اشد ارتبا

ررشنگی میت انود منجور

ه شناخت عناصر دیگر ررشنگشا ،درک هتر ارراد دیگر و توا حودی تو یرگورار ور ا گو ی
بندگی ارراد اشد گاشی اورات شر دو ررشنگ شبیه ه شم میش ند؛ امّا گاه ارتبا
می ت اند منجر ه رخ رد ررشنگی ش د مثالً ممکن است ارراد محلوی ندا
خ د را ا تقلیدی یاربش اب ن

با

گردشگران ا تقلیدی ا اربش اب با
شکل  2چهارچ

ررشنگوی

و رسو م سونتی

پ شیدن گردشگر جایگزین کنند ،در حا ی که خو د
ارراد می رای پ شش استفاده میکنند

مفه می پژوشش است که ت یر شر یک اب متغیرشای گفته شده را ور

متغیرِ «تغییر در نگرش جامع میز ان» م رد ررسی ررار میدشد
اثرات اجتماعی و فرهنگی توسعۀ گردشگری
کاالیی شدن فرهنگ

اقتباس فرهنگی

تغییر در نگرش
جامعۀ میزبان

اثر نمایشی

تغییر فرهنگی

شکل  .5چهارچوب مفهومی پژوهش

فرضیه های پژوهش

ا ت جه ه مدل مفه می تحقیق ،ررضیه شای ذیل رای این تحقیق تعری

شدهاند:

 2ین «کايیی شدن ررشنگ» و «تغییر نگرش جامع میز ان» را طه وج د دارد
 1ین «ارتبا

ررشنگی» و «تغییر نگرش جامع میز ان» را طه وج د دارد

 6ین «ا ر نمایشی» و «تغییر نگرش جامعه میز ان» را طه وج د دارد
 9ین «تغییر ررشنگی» و «تغییر نگرش جامعه میز ان» را طه وج د دارد
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گویه های پژوهش

کايیی شدن ررشنگ :کايیی شودن ررنینودی اسوت کوه در نن ،روش بنودگی ،سونتشوا ،و
نمادشایی که ررشنگ مردم را ه تص یر می کشد ،ه محص يتی را ل رب ل تبدیل میش ند ،وه
ط ر خالصه کايیی شدن ررشنگ یعنی تبدیل نن ه محص ل ورای روروش و درنمود؛ ورای
اندابهگیری این گ یه  21س ال استفاده شد ورای مثوال مون در بوا

پ شویدن وه ن ورات

گردشگران ت جه بیادی دارم
اثر نمایشی :ا ری ر ج امع میز ان ،ا ت جه ه سیستم شای اربشی ،استانداردشای ررتاری
و نگرش شا نسبت ه ارراد ،ام ال ،ررشنگ و رضاشا رای اندابهگیوری ایون گ یوه  21سو ال
استفاده شد رای مثال :شی ه ررتاری و عملکردی گردشگران م رد عالره مون موی اشود ،یوا
مشاشدۀ ررتار و ام ال گردشگران م جب د سردی من میش د
اقتباس فرهنگی :ارتبا

دو جانب جنبه شای ررشنگی ین گردشگران و جامع میز وان کوه

میت اند منجر ه شناخت عناصر دیگر ررشنگ شا ،درک هتر ارراد دیگر و تا حدی ت یرگورار
ر ا گ ی بندگی ارراد اشد؛ رای اندابهگیری این گ یه  3س ال استفاده شد رای مثال :مون
تمایل بیادی ه تکلم ا ب ان گردشگران دارم ،یا من پ شش گردشگران را ه پ شوش سونتی
خ د ترجیم میدشم
تغییر فرهنگی :تغییر و دگرگ نی در ا عاد ررشنگی در ا ر ارتبا

ین گردشگران و جامعو

میز ان رای اندابهگیری این گ یه  22س ال اسوتفاده شود ورای مثوال :ت سوع گردشوگری
م جب ررام شی ن دا

و سنن رایج در منطقه شده است

منطقۀ مورد مطالعه

شهر انه در  69درجه و  94دریق عورض شوما ی و  99درجوه و 96دریقوه طو ل شورری اب
نص ا نهار گرین یچ ررار دارد .ارتفا شهر اب سطم دریا  2991متر است شهر انه اب طورف
شمال ه خطا رأ
شمال مر

ارتفاعات ین شهرستان انه و سقز ( کان در نذر ایجان مر ی) ،اب طرف

ه سردشت در نذر ایجان مر ی ،اب شورق وه دشسوتان سرشوی میورده سوقز ،اب
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جن

ه خط ا رأ

ارتفاعات ین انه و دره شلیر در کردستان عراق ،و اب مر

ه دشستان

سی شی نين در کردستان عراق محدود میش د
این شهر در راصل  101کیل متری شمال مر ی سنندج و در منطقهای پایک شی دشتی رورار
دارد ،و ه وسیل ک هشای نر ا ا در  6کیل متری جن

شهر ه ارتفا  1111متور ،وا س در 6

کیل متری شرق انه ه ارتفا  1632متر و رالرش در  0کیل متری شمال شهر ه ارتفا 1691
متر احاطه شده است
جمعیت شهرستان انه در سال  2639ور اسوا

نخورین سرشوماری عمو می نفو

و

مسکن 223،110 ،نفر ده است که اب این تعداد  09،411نفر ساکن شهر انه و  96،010نفور
ساکن نقا روستایی شهرستان انه دهاند .ب ان مردم انه ،کردی س رانی ا هجو سولیمانی
است و مرشب ننان ،تسنن اب شاخ شارعی است راسا

نمار سوابمان مودیریت و رناموه-

ریزی استان کردستان در سال  2649حودود  01درصود اب جمعیوت شهرسوتان انوه اسو اد
شستند که درصد یشتر نن مر

ه جمعیت شهری است حو بۀ گردشوگری در شوهر انوه

رای  2111نفر وه طو ر مسوتقیم در امواکن اروامتی ،پوریرایی و درواتر خودمات مسواررتی و
جهان گردی اشتغال ایجاد کرده است ،شمچنین در ح بۀ تجارت و ابار وا ت جوه وه وجو د
یش اب  21شزار مغابه تجاری در این شهر ،حدارل  21شزار نفر نیز هص رت مسوتقیم رقوط
در مجتمع شای تجاری شامل شستند .طبق نمار رسمی سابمان میراث ررشنگوی کردسوتان ،در
سال  2649یش اب دو میلی ن گردشگر اب شهر انه ابدید کردهاند که این نمار نسبت ه سال
 ،2639چهار را ر رشد داشته است و ا تص یب طرح منطق نباد ،انه اب ن ر درنمد و تعوداد
ورود گردشگران رشد خ اشد کرد
روش پژوهش

پژوشش حاضر ر اسا

رویکرد کمّی و ا استفاده اب روش پیمایشی ه جمعنوری دادهشوا و

اطالعات م رد نیاب پرداخته است داده شای این پژوشش ا استفاده اب پرسشنامه جمع نوری
شد پرسشنامه اب دو خش اصلی تشکیل شده است خش اول شوامل سوؤايتی اسوت کوه
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اطالعات مر

59

ه ویژگیشای اجتماعی  -ارتصادی ارراد را ج یا شوده اسوت و خوش دوم

شامل مجم عهای اب گ یهشایی است که میزان تغییور در نگورش جامعو میز وان را راسوا
ا رات اجتماعی – ررشنگی ت سع گردشگری اربیا ی میکند سوؤايت خوش دوم در را وب
طی

یکرت در سطم ترتیبی ( 9گزینهای) نورده شده است جامع نماری در ایون پوژوشش

ارراد  23سال و ايتر شهر انه شستند ا استفاده اب جدول م رگان حجم نم نه را ر وا 649
نفر است که ا ت جه ه در ن ر گررتن احتمال وج د پرسشنامهشای مخدوش ،ویجو ا

و

نم نهشای میرمعرف ،تعداد پرسشنامهشا ه 911نفر ارزایش یارته است .دادهشای پرسشنامه-
شا ا استفاده اب نرمارزار  spssم رد تحلیل ررار گررت.

رای انتخا

نم نهشا اب روش نم نهگیری خ شهای چند مرحلهای و رای سنجش اعتبار

مجم عه سؤايت مطرح شده ،در ا تدا اب ن رات و راشنماییشوای اسواتید و نخبگوان مر و
استفاده گردید و ه اینص رت اعتبار ص ری مقیا
مقیا

وه دسوت نمود ورای ررسوی روایوی

اب روش ن فای کرونباخ استفاده شد مقدار نن  1/011ه دست نمود کوه مو رد ت ییود

است جدول  ،2یانگر نتایج میزان ن فای کرونباخ شاخصشا و مؤ فهشوای مو رد ررسوی در
این پژوشش است ،شمچنین رای تجزیه و تحلیل دادهشا اب روششای نماری متناسب ا سطم
سنجش متغیرشا (تحلیل رگرسی ن چند متغیره و نبم ن پیرس ن) استفاده گردیده است.
جدول  .5میزان روایی سؤاالت پرسشنامه
متغیّرهای مدل

تعداد سؤاالت

آلفای کرونباخ

کايیی شدن ررشنگ

21

1/019

3

1/399

ا ر نمایشی

21

1/911

تغییر ررشنگی

22

1/312

جمع

92

1/011

ارتبا

ررشنگی

منبع :یافتههای تحقیق
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یافتهها
ویژگیهای اقتصادی -اجتماعی پاسخگویان

ا ت جه ه نتایج جدول  1یشترین رده سنی را ارراد  62تا  91سوال و کمتورین رده سونی را
ارراد ايی  11سال ه خ د اختصاص داده اند شمچنین راسا

نتایج تحقیق 01 ،درصد مرد

و  13درصد بن 63 ،درصد مجرد و  11درصد متاشل دهاند  3درصد اب پاسوخگ یان دارای
تحصیالت ا تدایی 11 ،درصد دارای تحصیالت راشنمایی 91،درصد دارای تحصیالت دیوپلم
و کاردانی 24 ،درصد کارشنا

و  26درصود دارای تحصویالت کارشناسوی ارشود و وايتر

دهاند
جدول  .2توزیع درصد فراوانی پاسخگویان به تفکیک سن ،جنس ،وضعیت تأهل و تحصیالت
نام متغیر

سن

جنسیت
وضعیت تأهل

تحصیالت

طبقات متغیّرها

فراوانی

درصد

11-61

211

10

62-91

239

90

92-11

31

11

ايتر اب 11سال

19

1

مرد

131

01

بن

214

13

مجرد

291

63

مت شل

199

11

ا تدایی

62

3

راشنمایی

31

11

دیپلم و کاردانی

291

91

کارشناسی

09

24

کارشناسی ارشد و ايتر

96

26

منبع :یافتههای تحقیق

توزیع متغیرهای مستقل

نتایج جدول  6حاکی اب نن است که  01/99درصد پاسخگ یان ه میزان واي 12/93 ،درصود
(مت سط) و  1/19در صد ه میزان (کم) معتقدند که گردشگری اب طریق کايیی شدن ررشنوگ
م جب تغییر در ج امع محلی میش د و  90 /96درصد پاسخگ یان ه میزان (بیاد)21 /22 ،
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درصد (مت سط) و  11 /66درصد ه میزان (کم) معتقدنود کوه گردشوگری اب طریوق ارتبوا
ررشنگی م جب تغییر در ج امع محلی میش د شمچنین  11/69درصد پاسخگ یان ه میوزان
(بیاد) ،و  23/4درصد (مت سط) و  24/14درصد ه میوزان کوم معتقدنود کوه گردشوگری اب
طریق ا ر نمایشی م جب تغییر در ج امع محلی میش د  11/13درصد پاسخگ یان ه میوزان
(بیاد) ،و  19/90درصد (مت سط) و  29/62درصد ه میزان (کم) معتقدند که تغییور ررشنگوی
م جب تغییر در ج امع محلی میش د
جدول  .9توزیع درصد پاسخگویان به تفکیک هر یک از متغیرها
میزانگویهها

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

جمع

کاالیی شدن فرهنگ

96 /41

61 /93

12 /93

2 /96

1/92

211

اقتباس فرهنگی

69 /91

16 /12

21 /22

29 /36

22 /91

211

اثر نمایشی

11 /39

66 /91

23 /41

26 /32

9 /33

211

تغییر فرهنگی

16

60 /13

19 /90

26 /99

1/01

211

منبع :یافتههای تحقیق

آزمون فرضیات
جدول  .4خالصه تحلیل آماری مربوط به فرضیات تحقیق
N
حجم نمونه

همبستگی پیرسون

649

1/140

1/11

649

1/912

1/111

ا ر نمایش و تغییر نگرش جامع میز ان

649

1/133

1/111

تغییر ررشنگی و تغییر نگرش جامع میز ان

649

1/091

1/111

شاخص

کايیی شدن ررشنگ و تغییر نگرش جامع
میز ان
ارتبا

ررشنگی و تغییر نگرش جامع
میز ان

سطح معناداری
)sig.(2-tailed

منبع :یافتههای پژوهش

فرضیه اول :ین «کايیی شدن ررشنگ» و «تغییر نگرش جامع میز ان» را طه وج د دارد
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ا ت جه ه نتایج نبم ن شمبستگی پیرس ن و ا ت جوه وه نموار ت صویفی وین دو متغیور
کايیی شدن ررشنگ و تغییر در نگرش جامع میز ان ،ه میزان  1/140درصد را طو مسوتقیم
وج د دارد شم چنین سطم معناداری ه دست نمده ک چکتر اب  1/19است نا راین ررضیه
صفر رد و ررضیه پژوشش ت یید می ش د در نتیجوه وین کوايیی شودن ررشنوگ و تغییور در
نگرش جامع میز ان را طه معناداری وج د دارد (نک :جدول )9
فرضیه دوم :ین «ارتبا

ررشنگی» و «تغییر نگرش جامع میز ان» را طه وج د دارد

نتیج نب م ن شمبستگی پیرس ن ،ین دو متغیر ،تغییور ارتبوا

ررشنگوی و تغییور نگورش

جامع میز ان ( )1/912می اشد که نشان دشنده شمبستگی ین دو متغیر است شمچنین سوطم
معناداری کمتر اب  1/19است نا راین ررضیه صوفر رد و ررضوی پوژوشش ت ییود مویشو د
نا راین ین ارتبا

ررشنگی و تغییر در نگرش جامعو میز وان را طوه معنواداری وجو د دارد

(نک :جدول )9
فرضیه سوم :ین «ا ر نمایشی» و «تغییر در نگرش جامع میز ان» را طه وج د دارد
نتیجه نب م ن شمبستگی پیرس ن ،ین دو متغیور ا ور نمایشوی و تغییور در نگورش جامعوه
میز ان ( )1/133می اشد که نشاندشنودۀ شمبسوتگی وین دو متغیور اسوت شومچنوین سوطم
معناداری کمتر اب  1/19است نا راین ،ررضی صوفر رد و ررضوی پوژوشش ت ییود مویشو د
نا راین ین ا ر نمایشی و تغییر در نگرش جامع میز ان را طه معنواداری وجو د دارد (نوک:
جدول )9
فرضیه چهارم :ین «تغییر ررشنگی» و «تغییر در نگرش جامع میز ان» را طه وج د دارد
نتیج ن بم ن شمبستگی پیرس ن ،ین دو متغیر «تغییر ررشنگی» و «تغییر در نگرش جامعو
میز ان» ( )1/091می اشد که نشاندشندۀ شمبستگی وین دو متغیور اسوت شوم چنوین سوطم
معناداری کمتر اب  1/19است نا راین ررضی صوفر رد و ررضوی پوژوشش ت ییود مویشو د
نا راین ین تغییر ررشنگی و تغییر در نگرش جامع میز ان را طه معناداری وج د دارد (نوک:
جدول )9
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تحلیل رگرسیونی

در جدول  9نتایج اصلی رگرسی ن نمده است ضریب تا ،اشمیت نسبی متغیرشا را یان موی-
کند و زرگ دن تا اشمیت و نقش نن را در پیشگ یی متغیر وا سته مشوخص مویکنود .در
مدل نهایی ،تعداد چهار متغیر اری ماند که عبارتند اب :کايیی شدن ررشنگ وا توای 1/140؛
ارتبا

ررشنگی ا تای 1/912؛ ا ر نمایشی ا تای  1/133و تغییر ررشنگوی وا توای 1/091

طبق این جدول نتیجه میگیریم ،مهمترین عامول ت یرگورار در پویش ینوی متغیور «تغییور در
ج امع محلی» ،تغییر ررشنگی است که یشوترین میوزان توا را داشوته اسوت عود اب نن ،ا ور
نمایشی و ارتبا

ررشنگی ه ترتیب یشترین ت یر را ر روی متغیر وا ست «تغییر در نگورش

جامع میز ان» ا ت جه ه یارتهشای این پژوشش دارد کايیی شودن ررشنوگ کمتور اب دیگور
شاخصشا ت یرگرار ر تغییر در نگرش جامع میز ان ده است
جدول  .1ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل بر تغییر در نگرش جامعۀ میزبان
متغیرهای مستقل

ضرایب معیار نشده

ضرایب معیار شده

t

سطح معناداری

1/111

B

خطای معیار

بتا

تغییر ررشنگی

1/112

1/199

1/091

29/196

ا ر نمایشی

1/991

1/163

1/133

912/22

1/111

1/169

1/166

1/912

0/160

1/111

1/209

1/191

1/140

033/6

1/11

ارتبا

ررشنگی

کايیی شدن ررشنگ

منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری

گردشگری میت اند ه عن ان شکلی ا اشمیت اب رعا یتشوای انسوانی ،ا ورات را ول تو جهی
داشته اشد این ا رات در منطق مقصد ،جایی که گردشگران ا محیط محلی ،ارتصاد ،ررشنگ
و جامعه تعامل دارند ،سویار مشوه د اسوت اب ایون رو مویتو ان وه طو ر مرسو م ا ورات
گردشگری را ا نام ا رات اجتماعی – ررشنگی ،م رد ررسوی رورار داد .تواکن ن گردشوگری
یشتر اب دیدگاشی ارتصادی ،م رد ت جوه پژوششوگران و ده اسوت ن وار موادی و ارتصوادی
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گردشگری ،عمدهترین مبنای سیاستگراری در این اره ده اسوت .وا روشون شودن ا عواد
گ ناگ ن پدیدۀ گردشگری ،ررته ررته ت جه ه جانب مساۀل ررشنگی و اجتماعی نن معط ف
میش د
گردشگری ،شم اره ن ار گ ناگ نی در چارچ

عملکوردی خو د دارد؛ گواشی رواکت ری

تعیینکننده د ر رشد ارتصادی و اجتماعی است ،م رعی دیگر اعث اب شم گسیختگی ررشنوگ
سنتی میش د و یا وسیله ای است رای خشکاندن منا ع ارتصوادی ،سیاسوی و ررشنگوی یوک
اجتما

ه شر حال ه ن ر مینید در حا تشایی که ساکنان ه عن ان جاذ هشوای گردشوگری

تلقی نمیش ند ،یا یک ن

تکن

ژی و ررشنگ اسوتثنایی حواکم اسوت ،تغییور چشومگیری

وج د نخ اشد داشت ه ا ین د یل اب ن ر عضیشا در م رد تما

گردشگری ا جامعه امراق

می ش د ،چ ن تفکیک ن ار و نتایج مدرنیزه شدن سیار مشکل است
تحقیق حاضر نشان میدشد میزان شمبستگی متغ یرشای مستقل وارد شده در مدل ا متغیور
وا ست تحقیق «تغییر در ج امع محلی» حدود  1/913است که نشاندشندۀ شمبستگی مت سطی
ین متغیرشاست؛ اما مقدار ضریب تعیین که را ر  1/21است ،نشان میدشد که  1/21درصود
اب کل تغییرات در ج امع محلی در این تحقیق وا سته ه متغیرشای مستقل وارد شده در ایون
مدل می اشد ،ه عبارت دیگر ،متغیرشای مستقل حدود  1/21درصد واریانس متغیر وا سته را
رنورد میکنند
راسا

سطم معناداری نبم ن تحلیول واریوانس ( ،)Fمودل رگرسوی نی رو ق در سوطم

اطمینان ايی  44درصد م رد ت یید می اشد نتایج تحقیق حاضر یانگر این م ض

است که

ا رات اجتماعی  -ررشنگی ت سع گردشگری در تغییر نگرش جامع میز ان نسبت ه ت سوع
گردشگری را ل ت جه است بمانی که ا رات منفوی ت سوع گردشوگری وروب کنود ،جامعو
میز ان نسبت ه ت سع گردشگری احسا

منفی خ اشد داشت

اگرچه در این بمینه تحقیقات گستردهای ص رت گررته ،اما متغیرشوای مو رد ررسوی در
تحقیقات پیشین مجزا اب تحقیق حاضر ده است ا رات ت سع گردشگری در تغییر نگورش
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جامع میز ان در پژوشش شای ص رت گررته متفاوت ده و سته ه ن

53

ت سع گردشوگری،

مرحل ت سع گردشگری ،سطم س اد ،میزان اشتغال جامعوه محلوی در بمینوه گردشوگری و
سایر راکت رشای دیگر متفاوت است
ا رشد روبارزون تعداد گردشگران شهرستان انه و شکلگیوری تبواديت ررشنگوی میوان
گردشگران و مردم جامع میز ان ،ا رات ررشنگی  -اجتماعی گردشوگری وه تودریج نمایوان
خ اشد شد؛ این امر ،زوم تدوین یک رنامه و طرح را اب س ی مسوئ ين و متخصصوان امور
گردشگری رای ررسی ا رات اجتماعی  -ررشنگی گردشگری و انجوام ارودامات پیشوگیرانه
رای جل گیری اب ا رات س ء و شدایت ا رات مثبت گردشگری را یشتر میکند.

گردشگری تجاری و خرید در انه ه د یل ماشیت ویوژه و متفواوت نن وا سوایر اشوکال
گردشگری دارای ا رات اجتماعی  -ررشنگی متفاوتی نسبت ه سایر اشکال گردشگری است؛
بیرا ماشیت گردشگران نن متفاوت است و املب انگیزۀ عمده گردشگر رقط انجام یک خرید
یک جانبه است و منارع جامع میز ان املب نادیده گررته میش د.

شمچنین در این ن

گردشگری که املب گردشگران در گروه ابدیدکننودگان یوک روبه

ررار میگیرند ،املب تعامل میان جامع میز ان و میهمان کم است و این امر م جب رداشت-
شای اشتباه و نانگاشانه جامع میز ان و گردشگران اب ررتارشای متقا ول مویشو د .اب دیودگاه
جامع میز ان ،گردشگری ا رات مثبتی ن یر ارزایش نگاشیشای عمو می و واي رروتن سوطم
استانداردشای بندگی مردم و ا ورات منفوی ن یور تغییور در ندا

و سونن محلوی و اروزایش

ناشنجاریشای اجتماعی – ررشنگی را م جب شده است.

میت ان گفت گردشگری در این محدوده ت انسوته در بمینوهشوای اجتمواعی و ررشنگوی،
ت یرات چشمگیری گرارد و روند ت یرگراری نن در نینده شمچنان شتا ان خ اشد د و راه
رگشتی نیز رای نن وج د ندارد؛ اما در راستای اشداف ت سوع پایودار گردشوگری در انوه
شمانند سیاری م ارد در کش رمان شن ب مشکالت و مساۀل دست و پا گیری در پویش اسوت
و ه ن ر مینید تا بمانی که شناخت دریق و اص ی اب چنوین منواطقی صو رت نگیورد و وه
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نقا ضع

و رو ت ننشوا پرداختوه نشو د و گردشوگری در چوارچ

طورحشوای جوامع

کارشناسی و نیندهنگر ساماندشی نش د تا رسیدن ه ت سع پایدار گردشوگری شنو ب راصوله
وج د دارد در ص رت استمرار چنین وضعیتی ،نقا ضوع

م جو د در نو احی حسوا

و

نسیبپریر و شکنندهای چ ن انه ،ممکن است در نیندهای نچندان دور تبدیل ه تهدیودشا و
خطرات جدی شم ش ند.
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