
 

  

 3۷۸۹ زمستان ۷۳شماره 

 
۹۸-۸۷ 

 ۱3/۱۰/3۷۸۸: رشیپذ خیتار 13/33/3۷۸۹: افتیدر خیتار

No.37 Winter 2020 

 

  

 چکیده

 یرضورت ،یگردشگر  یاجتامع و یفرهنگ عرصه به امروزه توجه

است، زیرا گردشگر و میزبان با دو فرهنگ متفاوت با  ریانکارناپذ

راتی را ها، تأثیگیرند که این اختالف فرهنگیکدیگر در تعامل قرار می

شود. هدف این مطالعه بررسی بر پایداری هر دو جامعه موجب می

فرهنگی روستاهای -اثرات توسعه گردشگری بر تحوالت اجتامعی

. پژوهش حارض به لحاظ مقصد گردشگری شهرستان چناران است

تحلیلی است. -شناسی، توصیفیهدف، کاربردی و به لحاظ روش

جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای روستایی است که با استفاده 

نفر )با محوریت یک  252(، 0.0.از فرمول کوکران و سطح خطای )

روستای گردشگرپذیر شهرستان چناران  11عضو از هر خانوار( از 

آمده با استفاده دستهای بهمنونه تعیین شده است. دادهعنوان به

ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تک منونه tهای از آزمون

طورکلی هدهد که باند. نتایج تحقیق نشان میتجزیه و تحلیل قرارگرفته

نگی در فره-توسعه گردشگری بیشرت باعث تحوالت مثبت اجتامعی

ی شده است تا تحوالت منفی. الزم به ذکر روستاهای مقصد گردشگر 

فرهنگی توسعه گردشگری -ترین تحوالت مثبت اجتامعیاست مهم

 و مبادالت شیافزا و 00.3با میانگین  روستا شدن ترشناختهشامل 

و در زمینه تحوالت منفی  است 0000ی با میانگین فرهنگ یوستگیپ

گین زندگی با میانهای نیز، بیشرتین تحوالت در زمینة افزایش هزینه

رخ داده  10.3و تغییر زبان و گویش مردم محلی با میانگین  10.2

و  00.0است. بیشرتین تحوالت مثبت در روستای رادکان با میانگین 

رخ  0013بیشرتین تحوالت منفی در روستای اخلمدعلیا با میانگین 

داده است. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که توسعه گردشگری بر 

فرهنگی در منطقه مورد مطالعه -حوالت مثبت و منفی اجتامعیت

 .استدارای اثرگذاری باالیی 

توسعه گردشگری، گردشگری روستایی، تحوالت واژگان کلیدی: 

 فرهنگی، شهرستان چناران-اجتامعی

 

Abstract 

Today, attention to the cultural and social aspects of 
tourism is an indispensable necessity. Because the 
tourist and the host interact with two different 
cultures, the differences between cultures have 
implications for the sustainability of both societies. 
Therefore, the purpose of this study was to investigate 
the effects of tourism development on socio-cultural 
developments in tourism destinations in Chenaran 
County. The purpose of this study is applied and the 
methodology is descriptive-analytical. The statistical 
population of the research includes rural households. 
Using Cochran formula and error level (0.06), 252 
people (with one member from each household) from 
11 tourist villages of Chenaran county have been 
determined as sample. The data were analyzed using 
one-sample t-test, Pearson correlation, and linear 
regression. The results showed that tourism 
development in general has caused more positive 
socio-cultural changes in tourism destinations than 
negative ones. It should be noted that the most 
significant positive socio-cultural developments in 
tourism development include increasing the 
popularity of the village by an average of 3.60 and 
enhancing exchanges and cultural connectivity by an 
average of 3.33. In terms of negative developments, 
the highest increase was in the cost of living averaging 
2.91 and the change in the language and dialect of the 
locals averaging 2.80. Also, the most positive 
developments occurred in Radkan village with an 
average of 3.63 and the highest negative ones 
occurred in Akhlad-ulia village with an average of 
3.25. Regression results also showed that tourism 
development has a positive impact on positive and 
negative socio-cultural developments in the area. 

Keywords: tourism development, rural tourism, 

socio-cultural developments, Chenaran county 
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 مقدمه

عه ترین ابزار توسعنوان یکی از مهمدر حال حارض گردشگری به

ها در جهان شناخته ترین صنعتترین و رسیعو یکی از بزرگ

عنوان ناپذیر و فزاینده و از آن بهپایانشود که دارای رشدی می

ابزاری کارآمد برای بازسازی و توسعه اقتصادی و اجتامعی 

(. 221: 20.1یاد شده است )قادرمرزی و همکاران، 

های ترین شاخهگردشگری انواع مختلفی دارد که یکی از مهم

آن، گردشگری روستایی است. گردشگری روستایی با توجه به 

های طبیعی و فرهنگی موجود در اذبهها و جظرفیت

تواند نقش مهمی در تجدید حیات روستاها، روستاها، می

ایجاد اشتغال و درآمد برای روستاییان، حفاظت از میراث 

طبیعی، فرهنگی و تاریخی و درنهایت توسعه یکپارچه و پایدار 

: 20.0ممقانی و همکاران، روستایی داشته باشد )ادبی

توجهی در تواند اثرات متفاوت و قابل(. گردشگری می.3

توانند ی گردشگرپذیر بر جای بگذارد؛ که این اثرات میمنطقه

محیطی اجتامعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و زیست

را گردشگران در طول مدت ی(. زMason, 2003: 27باشند )

اقامت خود در مقصدهای گردشگری با ساکنین محلی 

یفیت ها در کروابط متقابل آن ه  تیجکنند و نارتباط برقرار می

کار، روابط خانوادگی، الگوهای زندگی، نظام ارزشی، تقسیم

میزبان، رفتار فرد، سبک زندگی  ه  رفتاری، آداب و سنن جامع

های اجتامعی تغییراتی را به جمعی، مراسم سنتی و سازمان

-، حیدریPizan & Milman, 1986: 30آورد )وجود می

(. توسعه 0.: 20.1، رضوانی، 1.3: 20.0 ساربان و ملکی،

تواند منجر به تغییرات معیشتی، شیوه زندگی، گردشگری می

های زندگی ساکنان مناطق های اجتامعی و محیطشبکه

ی ها از زندگی روستایروستایی شود و ممکن است بر تصور آن

(. بنابراین گسرتش Xue et.al, 2017: 170)تأثیر بگذارد 

صدها، موجب تغییرات اجتامعی و فرهنگی گردشگری در مق

بایست جهت جلوگیری از آثار منفی آن منطقه گردیده و می

و نیز تقویت آثار مثبت آن، در جامعه میزبان مورد بررسی و 

(. 2: 20.3 مالحظه قرار گیرند )حسینی و پارسایی،

های متفاوت، در گردشگری باوجود برخورداری از ماهیت

 توان از آنکه میاست  ر فرهنگی عظیمیهمه رشایط دارای با

افزاری، غیر عینی، بلندمدت و عنوان ماهیت بنیادی نرمبه

خزشی گردشگری یاد کرد. این اثرگذاری و اثرپذیری فرهنگی 

شود که بستگی در هر دو جامعه میزبان و مهامن مشاهده می

به رشایط اجتامعی، پذیرش یا رد آن متفاوت است. تبادل 

زمانی که ناهمسانی و نابرابری بین جامعه میزبان  فرهنگی در

کند که ازجمله آن و مهامن بیشرت باشد، افزایش پیدا می

توان به تأثیرات فرهنگی گردشگران شهری در مناطق می

(. .3: 20.0ممقانی و همکاران، )ادبی روستایی اشاره کرد

 های فرهنگی بین گردشگران وهمچنین با توجه به این تفاوت

امعه میزبان، احتامل اینکه ارتباط این دو گروه منجر به ج

یابد نزدیکی و مشابهت بیشرت بین آنان شود، افزایش می

(. به همین دلیل تاکنون .: 20.1)مودودی و همکاران، 

مطالعات بسیاری در ارتباط با گردشگری و گردشگری 

(.2 جدول) روستایی انجام گرفته است

 فرهنگی گردشگری روستایی )مأخذ: نگارندگان(-تحقیق پیرامون تحوالت اجتامعی ه  : پیشین2 جدول

 های تحقیقیافته عنوان تحقیق محقق/ سال

 صیدایی و رستمی

20.2 

سنجش تأثیرات اقتصادی و 

فرهنگی توسعه -اجتامعی

منونه موردی: شهر ) گردشگری

 کرمانشاه(

های شهر کرمانشاه، توسعه توامنندیدهد که با توجه به نتایج این پژوهش نشان می

ر فرهنگی شهر کرمانشاه تأثی-گردشگری به ترتیب در توسعه اقتصادی و اجتامعی

درصد تغییرات اقتصادی و اجتامعی به توسعه  21و  .2داری داشته و به ترتیب معنی

 گردد.میگردشگری بر

 مودودی و همکاران

20.1 

نقش گردشگری در تحوالت 

اجتامعی اقتصادی و 

روستاهای هدف استان 

 گلستان

ها بیانگر نقش متوسط به باالی گردشگری در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و یافته

گذاری در روستاهای هدف است. رونق بهبود وضعیت جاده و توسعه رسمایه

گردشگری منجر به تغییر ترکیب شغلی از کشاورزی به خدمات و صنعت شده است. 

باعث افزایش تعامل، آگاهی و مشارکت شده است. افزایش  همچنین گردشگری

اجتامعی از اثرات فرهنگی گردشگری -های اقتصادیمیزان حضور زنان در فعالیت

 بوده است.
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یوسفی و رشیفی 

 تهرانی

20.3 

تحلیلی بر اثرات اجتامعی و 

فرهنگی توسعه گردشگری 

 )مطالعه شهرستان بیرجند(

 توان برای خنثیاز تحقیق ازجمله راهربدهایی که میشده بر اساس نتایج استخراج

 توان به جلب مشارکت بیشرتمنودن اثرات منفی توسعه گردشگری به کار برد، می

های گردشگری، آموزش مردم جهت برقراری ارتباط مؤثر و حل مردم در فعالیت

 و دادن اطالعات و آگاهی به گردشگران از طرق مختلف اشاره کرد. تعارضات

 حسینی و پارسایی

20.3 

ارزیابی اثرات اجتامعی و 

فرهنگی توسعه گردشگری 

)مطالعه موردی: بخش 

 کوهرسخ کاشمر(

شاخص لحاظ شده مورد تأیید  .2شاخص از  3از دیدگاه مردم، تأثیر گردشگری بر 

از )استفاده از کاالها و وسایل مرصفی بادوام، اند ها عبارتقرار گرفته که این شاخص

ش انگیزه ماندگاری، کاهش مهاجرت روستاییان، احساس مسئولیت مردم در افزای

و حامیت از پویایی و گسرتش فرهنگ(. همچنین از دیدگاه مسئوالن  قبال گردشگران

شاخص مورد بررسی قرار گرفته که این شاخص  .2تأثیر گردشگری بر یک شاخص از 

 شامل )احساس مسئولیت مردم در قبال گردشگران( است.

Ki̇per et.al 
2011 

 

اثرات محیطی، اجتامعی و 

فرهنگی اکوتوریسم بر مردم 

 محلی در شامل غربی ترکیه

مختلف اکوتوریسم  اثرات ارتباط بین ترکیه به بررسی غرب شامل در مطالعه این

 پرداخته است گردشگری از محلی مردم حامیت و و اقتصادی( فرهنگی )اجتامعی،

 اکوتوریسم ه  توسع به مثبت نسبت نگرشی حلیم مردم گیرد کهمی نتیجه و

 بر اکوتوریسم مؤثر عامل شش عاملی، تحلیل روش از با استفاده ادامه در اند.داشته

 .منایدو تحلیل می شناسایی را

Chuang 
2013 

نگرش ساکنان روستایی از 

گردشگری در تایوان: دیدگاه 

 تطبیقی

 اثرات بررسی به تایوان، گردشگری در اصلی الگوی دو مقایسه ضمن مطالعه، این

به  را نسبت هاآن نگرش و پرداخته میزبان جامعه از دیدگاه روستایی گردشگری

 دو بین تفاوت وجود از نتایج حاکی دهد.می قرار تحلیل مورد روستایی گردشگری

 و اقتصادی محیطیزیست فرهنگی، اجتامعی، اثرات به لحاظ گردشگری الگوی

 .است

Esmaeil zaei 

2013 

تأثیرات صنعت گردشگری بر 

 میزبان روی جامعه

 یاهشغل جادیمثال اعنواندهد )بهیرا به منطقه م ی زیادیاجتامع یایمزا یگردشگر 

 یگزار به لطف بر  ،یاز نظر فرهنگگردشگری، (. غیرهها و رساختیبهبود ز د،یجد

 مقاله بر نیا .استسازی جامعه عنرص غنی کیعنوان مختلف، به یجلسات فرهنگ

 هایو ارزش استیس ،زیستآن بر اقتصاد، محیط ریو تأث یبخش گردشگر  یرو 

 مترکز دارد. زبانیجامعه م یو فرهنگ یاجتامع

Macneill & 

Wozniak 

2017 

 و اجتامعی اقتصادی، اثرات

 کروز گردشگری محیطی

 هایبرنامه فقدان با باوجود وضع مالیات و مقررات، اما که دهدمی نشان نتایج

 برای یمزایای ارائه به قادر کروز گردشگری بزرگ هایپروژه اجتامعی، مشارکت و توسعه

 .به لحاظ اجتامعی و فرهنگی نیستند محلی جمعیت

با توجه به تأکید مطالعات پیشین بر وجود تفاوت در نوع 

از توسعه تغییرات و تحوالت اجتامعی و فرهنگی حاصل 

گردشگری در اجتامعات محلی، این مطالعه متمرکز بر 

باشد. روستاهای مقصد گردشگری شهرستان چناران می

، های فراوان طبیعیشهرستان چناران نیز به دلیل وجود جاذبه

ر د یر یتاریخی و فرهنگی و موقعیت خاص ارتباطی )قرارگ

 های اخیرمشهد به شامل كشور(، در سال یر ارتباطیمس

و  بایز عتی. طبپذیرای گردشگران زیادی بوده است

در  هیناح نیمردمان ا یو سنت یفرهنگ بوم یهاجاذبه

و  کشت و کار ،رحمازدواج، صله ،یها، مراسم مذهبنیآئ

شهرستان است که  ی اینهاترین جاذبهدر زمره مهم غیره

و  یعیطب یتوسعه گردشگر  جهت ادیز اریبس تیقابلدارای 

رو ورود گردشگران به این منطقه، از این .باشدمی یخیتار

ویژه در گیری تحوالت اجتامعی و فرهنگی را بهساز شکلزمینه

بر این اساس هدف از  جامعه میزبان روستایی شده است.

این مطالعه، بررسی اثراتی است که توسعه گردشگری 

فرهنگی روستاهای -روستایی بر تحوالت اجتامعی

 این مطالعه درصددمنطقه گذاشته است. گردشگرپذیر این 

-اجتامعیباشد که تحوالت پاسخگویی به این سؤال می
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فرهنگی مثبت و منفی توسعه گردشگری در منطقه مورد 

 مطالعه به چه میزان است؟

 مبانی نظری

م به بعد گسرتش .155طور مشخص از دهه گردشگری به

توسعه پیامدهای اقتصادی  یافت. با توجه به جذابیت

م، بیشرت به آثار مثبت اقتصادی .150گردشگری، طی دهه 

م آثار منفی توسعه .159 ه  شد؛ اما در دهاین پدیده توجه می

ر حال دگردشگری بیشرت مورد تأکید قرار گرفت. بااین

نظران، م بر اساس انتقاد صاحب.155م و .159های دهه

ند. رفتطور متوازن مدنظر قرار گتأثیرات مثبت و منفی به

فرهنگی و  -امروزه ابعاد مختلف اقتصادی، اجتامعی

محیطی گردشگری روستایی مطرح و مورد توجه است زیست

 روستایی ی(. گردشگر 121: 1952)زرافشانی و همکاران، 

 و هافعالیت که شامل است یگردشگر  مختلف انواع از یکی

 و روستایی یهامحیط در یگردشگر  مختلف یهاگونه

 آثار و هاارزش یدربردارنده نیز و باشدمی هاآن پیرامون

 انیانس و طبیعی از اعم زیست روستامحیط یبرا متفاوتی

نقل در انوری و همکاران،  Soteriades, 2002: 617است )

 از رهایی را روستایی یگردشگر  ،2(. آنتونی دانت05: 1951

 و عییطب مواهب از یر یگبهره یبرا یبار شهر کسالت زندگی

داند که در محیط می عییطب یهااز جاذبه یبرخوردار 

روستایی با ارائه تسهیالت رفاهی و خدماتی )خوراک، 

ورزشی( وجود دارد -های تفریحیو فعالیت اقامتگاه

 که است عقیده بر این 1(. ویور29: 1999)رضوانی، 

 شغلی، یهافرصت به افزایش تنها روستایی یگردشگر 

 و محلی اقتصاد یهاپایه تنوع بومی، مردم درآمد افزایش

 لکهب شود،منی منجر روستایی مالیات مناطق میزان افزایش

 یابق و محلی اجتامع پیرشفت یبرا هاییفرصت همچنین

در  (.910: 1951 ایامنی، و ازکیا)دهد می نیز ارائه فرهنگ

های روستایی با دو توسعه گردشگری در عرصه مقوله

رو هستیم: از طرفی توسعه صنعت تأثیرگذاری متفاوت روبه

های جدید درآمدی و اشتغال، کاهش گردشگری، فرصت

ای آورد و ضامن آیندهفقر و تبادالت فرهنگی را فراهم می

روشن و پایدار برای نواحی روستایی است و از طرف دیگر، 

                                                             
1. Dunnett 

2. Weaver 

و  تواند انسجامهای گردشگری میش روزافزون فعالیتگسرت 

های فرهنگی، منابع محیطی و محافظت از میراث

ساختارهای اجتامعی را در معرض خطر قرار دهد؛ این دو 

دیگر، عبارتیتضاد پویا باید با همدیگر وفق داده شوند. به

صورت مداوم و پایدار در باید گردشگری شکل گیرد که به

 های شغلی،تصادی، کاهش فقر، افزایش فرصتتوسعه اق

های فرهنگی و منابع بدون تخریب و نابودی میراث

: 1950زیستی فعالیت مناید )محمدی و احمدی، محیط

ا ترین صنعت دنیترین و متنوع(. امروزه گردشگری، بزرگ99

ویژه در کشورهایی آید و توسعه این صنعت بهحساب میبه

 باشند از اهمیتی به رشد پایدار مییابدست که به دنبال

های شغلی و ایجاد ای برخوردار بوده و در ایجاد فرصتویژه

بندی درآمدها توانایی زیادی پیدا عدالت اجتامعی در تقسیم

(. لویس 1.5: 1995منیق و ایروانی، کرده است )ابراهیمی

 توسعه راهربد به باید یگردشگر  توسعه»: دارد عقیده

 اجتامعات یبرا «پیرشفت و رشد بمناس یاقتصاد

 یر گردشگ در یگذار رسمایه بنابراین،. شود منجر روستایی

 اغتفر  اوقات و تفریح یبرا یابزار  عنوانبه فقط روستایی

 یبرا روشی بلکه باشدمنی مطرح روستاها در گردشگران

نقل در انوری  Lewis, 1996: 4است ) نیز روستاها توسعه

 توسعۀ ،(1551) 0گانون گفتۀ (. به05: 1951و همکاران، 

 رشد در راستای تواندمی روستایی نواحی در یگردشگر 

 و لاشتغا ایجاد روستایی، اقتصاد بخشیتنوع ،یاقتصاد

بهبود  ،یپذیر جمعیت خارجی، یهامهاجرت کاهش درآمد،

ارتقای (، 05: 1951انوری و همکاران، )ها زیرساخت

کردن  استانداردهای زندگی از طریق خدمات اجتامعی و پر

های مختلف شکاف بین نواحی شهری و روستایی در زمینه

ای داشته ( نقش عمده.1: 1999)مهدوی و همکاران، 

 کیفیت رب تواندمی بالقوه طوربه گردشگری باشد. بنابراین،

 توسعه در اصلی ساکنان تأثیرگذار باشد. هدف زندگی

 به حداقل و مثبت اثرات رساندن حداکرث به گردشگری،

 ,Chiappaاست ) میزبان جامعه بر منفی رساندن تأثیرات

2018: 41.) 

 

3 Ganon 
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فرهنگی ناشی از توسعه گردشگری -تحوالت اجتامعی

 روستایی

 توسعه گردشگری، از حاصل اجتامعی و فرهنگی تعامالت

 گردشگری و داده قرار تأثیر تحت را جهان و مختلف مناطق

 ینب گفتگوی و جهانی توسعه صلح برای ابزاری عنوانبه

 از بیش گردشگری .است شده رسمیت شناخته به هامتدن

رهنگی ف ارتباط یک مبین باشد، اقتصادی یک فعالیت آنکه

 انمواجه شوندگ یا میزبان ه  جامع گردشگری عنارص از متشکل

(. 922: 1955)ایلخانی و همکاران، باشد می محیط و

 اجتامعی و توسعه محصول هم و عامل هم یگردشگر 

 و مؤسسات کارگزاران، ازآنجاکه و است فرهنگی

 شامل را های متفاوتیباانگیزه مختلف کنندگانرشکت

 خواهد بینیپیشغیرقابل گاهی و متنوع نیز آن اثرات شود،می

 ه  رابط ماهیت در زمانی و فضایی تنوع به امر منجر این. بود

 خواهد آن ناشی از اثرات و فرهنگ و جامعه ،یگردشگر  میان

ز نی یگردشگر  فرهنگی و اجتامعی یرو، پیامدهااز این. شد

وسفی ی)بردارد  در را منفی تا مثبت از طیفی آثار دیگر مانند

 طریق از گردشگری (. صنعت119: 1955تهرانی، و رشیفی

ع مناف خارجی، و داخلی منابع همزمان کارگیریبه و ترکیب

 همراه به روستایی جوامع برای را زیادی فرهنگی-اجتامعی

 روابط در نظران تغییرصاحب اعتقاد به و است داشته

 روابط هایشبکه در دگرگونی و میزبان جامعۀ اجتامعی

 شگسرت  و ایجاد با همگام که تحوالتی است ازجمله اجتامعی

فر، انیرمض و )فاضل است بینیپیش قابل گردشگری نوع این

 روستایی )تعامل نواحی به ورود با (. گردشگران119: 1951

 فعالیت به رونق دادن با و روستایی( نواحی ساکنان با

 در روستایی ساکنان کردن )دخیل روستایی گردشگری

 و قوهبال فعالیتی عنوانبه های گردشگری(پروژه و هافعالیت

 اجتامعی تغییرات فرآیند در مهمی نقش قادرند کارآمد

 ایجاد، جهت در توانندمی آنان. کنند ایجاد جامعۀ میزبان

 یفرهنگ -اجتامعی تعامالت و ارتباطات بهبود و گسرتش

 عملکرد بیرونی، عنرص یک عنوانبه و کرده نقش ایفای

 بازی محلی مردم و شناخت آگاهی افزایش در توجهیقابل

های (. در سال299: 1959ملکی، ساربان و کنند )حیدری

اخیر، جوامع روستایی کشور دچار شدیدترین تغییرات 

تردید توزیع جغرافیایی محصوالت اجتامعی شده که بی

فرهنگی در ایجاد این تغییرات بسیار مؤثر بوده است. آنچه 

شود احتامالً از درون یا بیرون جامعه نشأت باعث تغییر می

در ایجاد تغییر در یک جامعه، میزان گیرد. از عوامل مؤثر می

پذیر و باز بودن محیط فرهنگی یک جامعه است. هر انعطاف

پذیرتر باشد تغییر را چه جامعه از نظر عقیدتی انعطاف

ت تغییر اس ه  تر خواهد پذیرفت. عامل مهم دیگر نتیجرسیع

که ممکن است مثبت یا منفی باشد و باعث ایجاد 

: .195)پورطاهری و همکاران، نابسامانی در محیط گردد 

ترین اثرات اجتامعی و کلیدی 2(. برانت و کورتنی119

د: شامرنمیزبان را چنین برمی ه  فرهنگی گردشگری بر جامع

تغییر در امنیت و ایمنی منطقه، ایجاد گرایش افراطی به 

گردشگری، تقلید کامل از سبک زندگی گردشگران، معرفی و 

های محلی، رشد تضعیف زبان های جدید،آشنایی با زبان

های تاریخی، ناهنجاری در منطقه، حفظ و حراست از مکان

پرهیز مردم محلی از ورود به مناطق گردشگری، نارضایتی از 

الیی ها، کانابرابری اقتصادی، رنجش از تورم و افزایش قیمت

شدن فرهنگ، احیای فرهنگ، مسئله انتقال فرهنگی، 

نیز تغییرات فزاینده در رفتار و  تحلیل رفنت فرهنگ محلی

 -02: 1959ساکنین جوامع میزبان )قدمی و غالمیان بایی، 

( تحوالت مثبت و منفی ناشی از ورود 2(. جدول )09

دهد.گردشگران به نواحی روستایی را نشان می
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 )مأخذ: نگارندگان(فرهنگی گردشگری روستایی  -: تحوالت مثبت و منفی اجتامعی2جدول 

 فرهنگی گردشگری -اثرات منفی اجتامعی  فرهنگی گردشگری -ت مثبت اجتامعیاثرا

 ملل ریسا یزندگ ه  نحو  با كشور مردم ییآشنا امكان -

 جامعه مردم یزندگ تیفیك و رفاه سطح شیافزا -

 مردم دید ه  حوز  بسط و نظر وسعت جادیا -

 جامعه افراد یفرهنگ تجارب شدن یغن -

 انیجهان به یفرهنگ یهاامكان انتقال ارزش -

 كشور یفرهنگ و یخیتار راثیم از محافظت -

 یمل یهاسنت یایاح -

 هجامع مردم یبرا یفرهنگ و یحیتفر التیتسه از امكان استفاده -

 یعموم یهامكان و فضاها شیافزا -

 متنوع یهافرهنگ با یمردم نیب متقابل احرتام جادیا -

 محلی اقتصاد تقویت و خودکفایی -

 هافرهنگ آن و محلی جامعه به بیشرت احرتام -

 فرهنگی منابع در یگردشگر  درآمد مجدد یگذار رسمایه -

 فرهنگی یهاسنت تداوم و تقویت -

 قیموسی یاجرا طریق از ویژهبه هافرهنگ بین مدارا میزان درك افزایش -

 محلی دستیصنایع عرضه -

 بومی زندگی نوع -

 روستایی زندگی تجربیات و سایر مسکن -

 میزبان فرهنگ و جامعه درك و شناخت افزایش -

 جهانی جامعه نزد در میزبان فرهنگی جوامع اعتبار و شهرت بهبود -

 جدید یهارویه و هاارزش رواج و معرفی -

 منایشی یهرنها و سنتی یهاو پیشه هرنها احیاء -

 اجتامعی عدالت یهاشاخص بهبود -

 یامنطقه توازن و تعادل و عمومی رفاه زندگی، ارتقاء سطح -

 های خارجیان به سمت جوامع محلیحرکت فرهنگ و ارزش -

 تخریب آثار فرهنگی -

 دستی و تولیدات بومیسازی صنایعتجاری -

گسرتش مشکالت اخالقی، آزار و اذیت جوامع محلی به خاطر اثر  -

 تخریبی گردشگری

 افزایش مشکالت سالمتی -

 خانواده و زندگی مردم و ساختار جمعیتی نامتوازناثرات منفی بر  -

 فرهنگ شدن ییكاال و 2یشیمنا اثر -

 جایی و مهاجرتجابه -

 یگردشگر  به حد از شیب یوابستگ -

 رواج آن تبعو به دزیا مانند ییهایامر یب وعیش و فحشا ت،یجنا و جرم -

 مخدر مواد از استفاده

 و گویش زبان در رییتغ و زبانیم ه  جامع هایارزش در رییتغ -

 کاهش کیفیت محیط -

 افزایش ترافیک و ازدحام و شلوغی -

 های زندگیافزایش هزینه -

 میزبان جامعه یبرا رفاهی یمزایا از برخی از محرومیت -

 آب آشامیدنی مانند کمیاب منابع یبرا تقاضا فشار -

 گردشگران فرهنگی حساسیت عدم و نامناسب رفتار -

 هافرهنگ تنزل و منودن یتجار  -

 االییک درنتیجه سنتی رسوم و آداب مفاهیم ارزشی و بار رفنت بین از -

 هاآن شدن

 وارداتی و سنتی زندگی یهاشیوه میان تنش افزایش -

 محلی زبان تدریجی تحلیل -

 محلی مرصف نوین یالگوها -

ممقانی و همکاران، ؛ ادبی95: .195پریخانی، )رضابی و اسالمی

 (11: 1999 ؛ معصومی،59: 1959

-؛ ادبی2.9: 1995 ترابیان، و ؛ ضیایی119: 1951 صبوری، و )آرایش

 (110: 1955 تهرانی،رشیفی و ؛ یوسفی59: 1959 همکاران، و ممقانی

ترین آثار و پیامدهای منفی گردشگری بر همچنین ازجمله مهم

 آثار . تخریب1باشد: میجامعه میزبان شامل موارد زیر 

 از گردشگران حد از بیش دیدار است ممکن: فرهنگی

 تدریجی ویرانی موجب باستانی مهم، و تاریخی یهامکان

 به توجهیبی از ناشی است ممکن ویرانی این. شود هاآن

 هسودجویان یهافعالیت حاصل مزبور یا محل یپذیر ظرفیت

 هب توجه با: فرهنگی . استحاله2باشد.  نافرهیخته گردشگران

 توسعه است ممکن فرهنگی میراث خاص شکنندگی

                                                             
1. Demonstrative effect 

 فرهنگی یالگوها اصالت صدمه دیدن موجب یگردشگر 

 نند،کمی زندگی سنتی شیوه به که محلی مردم. گردد محلی

 دچار همیشه یبرا با گردشگران متاس در است ممکن

 واسطهبه است ممکن: فرهنگی . تهاجم9شوند.  استحاله

 حد از بیش برخورد و یگردشگر  جذابیت ایجاد در افراط

 ،یگردشگر  مقاصد در فرهنگی یهاجلوه با مآبانهتجارت

 هاجشن سنن، و عادات مذهبی، مناسک اصالت و اعتبار

 یالگوها سایر و موسیقی دستی،صنایع ها،و منایش
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ه ب مبدل محلی یهاارزش عبارتی به و برود دست از فرهنگی

 گراییمرصف واسطهبه است ممکن بعالوه. شود کاال

دچار  جوانان ویژهبه یگردشگر  مقاصد مردم گردشگران،

 یرفتار  یالگوها از شوند و بیگانگان به تشبه عارضه

 فاوتت شناخت بدون که یتقلید کنند؛ تقلید گردشگران

 فرهنگی-اجتامعی موقعیت و فرهنگی یهاپیشینه

 واسطهبه است ممکن همچنین. گیردمی صورت گردشگران

 محلی، مردم و گردشگران میان تبادالت نامتوازن شدن

 ی. ناهنجار 1کند.  بروز جوانان در اجتامعی ضد یرفتارها

 ننس و عادات و زبان تفاوت واسطهبه است ممکن: فرهنگی

 یبرخوردهای و هاسوءتفاهم گردشگران، و محلی ساکنان بین

 (.59: 1951یزدی و سقایی، مناید )پاپلی بروز

 رویکردهای بررسی اثرات گردشگری

 آثار و شناخت و یبررس یراستا در ریاخ یهاسال در

 یساكنان محل دگاهید از استفاده ،یگردشگر  یامدهایپ

 قرار هایز یرو برنامه قاتیتحق كانون در روش كی عنوانبه

 عنوان چارچوببه روش نیرو، چنداز این. است گرفته

 یردشگر گ به زبان نسبتیم ه  جامع واكنش درك یبرا یكیتئور

های (. نظریه19: 1951گرفته است )اکربیان و بدری،  شكل

زیر در رابطه با نوع نگرش و واکنش جوامع روستایی نسبت به 

 اند.شدهگردشگری مطرح

 چرخه عمر باتلر() چرخه حیات گردشگری هینظر

 به یمنودار  در را یگردشگر  یتكامل ریس م.159 در باتلر،

 لهمرح از یتكامل چرخه نیا او نظر به است. دهیكش ریتصو

 چهچنان یول گذارد،یم پیرشفتروبه و شودیم رشوع كشف

 به شود،ن یز یرآن برنامه یمنف اثرات از یر یشگیپ یبرا موقعبه

از:  اندعبارت یتكامل چرخه مراحل. گرددیم یمنته سقوط

اکتشاف، مشارکت، توسعه، تثبیت، رکود تورمی، سقوط و 

 توسعه یابیارز ات،یح چرخه یتجدید سازی. در تئور 

 حوهن بیترت نیبد. است توجه مورد زمان طول در یگردشگر 

 هتوسع و راتییروند تغ تأثیر تحت زبانیم ه  جامع نگرش

 ردمم نگرش ،یتئور  نیا اساس بر رد.یگیم قرار یگردشگر 

 و ولتح روند تأثیر تحت است ممكن یگردشگر  به نسبت

 هیرویب رشد با. ردیقرار گ مقصد در یگردشگر  توسعه

 ودخ ییحد نها به یاجتامع برد تیظرف مقصد، در یگردشگر 

شود یم تحملغیرقابل ساكنان یبرا درنتیجه و رسدیم

 اتیح ه  چرخ مراحل انی(. م99: 1951)امینی و همکاران، 

 ه  رابط زبانیم ه  جامع بر یگردشگر  راتیتأث و یگردشگر 

 ه  توسع اول مرحله در که ترتیباینبه دارد. م وجودیمستق

 ساکنان اقیو اشت آرزوها از یزیاد مقدار معموالً ،یگردشگر 

 با و شودمی برآورده شدهادراک یفواید اقتصاد خاطر به

 و رکد ناخوشایند، راتییتغ بروز به علت یگردشگر  گسرتش

ر د شود.می منفی تدریجبه یگردشگر  اثرات از مردم تصّور

 تیظرف رعایت بر مبتنی مثبت یهانگرش فرض فوق موارد

باتلر و  عمر ه  چرخ مدل ه  لیوس به نظریه این است. تحمل

شود )مودودی و می دهیسنج شاخص رنجش داکسی

 (.9: 1951همکاران، 

 شاخص رنجش داکسی

ای در مورد اثرات های فزاینده، نگرانی.159 ه  در اواسط ده

منفی بالقوه و موجود گردشگری بر مناطق مقصد وجود 

داشت. در آن زمان داکسی طرحی ارائه داد که شاخص 

. نام گرفت« ایریدکس»یا به شکل مخفف آن  2رنجش داکسی

ها را مورد توجه میان گردشگران و محلی ه  این شاخص، رابط

اصلی شاخص رنجش داکسی این بود که  ه  داد. ایدقرار می

یابد، هر چه در طول زمان تعداد گردشگران افزایش می

ها نسبت به گردشگران ایجاد خصومت بیشرتی در محلی

طور خالصه نشان به 1شود. فرایند وقوع این امر در تصویر می

داده شده است.

 

                                                             
1. Irritation Index 
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 (95: .195شاخص رنجش داکسی )میسون،  :1 تصویر

 رویکرد تفکیکی

 نیا در. كنندیم مطرح را یكیتفك كردیرو 2هاوارد و لنكفورد

 مورد مختلف یهاگروه ای هابخش منافع و نهیكرد، هزیرو

 یاستار  در كه یكه كسان بیترت نیبد. ردیگیم قرار یابیارز

 به یتر مثبت نگرش كنندیم تیفعال گردشگران یازهاین

. دارندن گردشگران با یارتباط كه ییهاآن تا دارند یگردشگر 

 هب نسبت زبانیم ه  جامع نگرش یابیارز و یبررس نیبنابرا

شود )امینی و یم محسوب دهیچیپ یامر  یگردشگر 

 تمثب راتیتأث افزایش با (. بنابراین99: 1951همکاران، 

 جهت در تیفعال این به محلی مردم نگرش ،یگردشگر 

 هاآن شرتیب شدن ریدرگ باعث درنهایت و شدهمثبت دگرگون

خواهد شد )مودودی و همکاران،  یگردشگر  یهاتیفعال در

1951 :5.) 

 1اجتامعی ه  مبادل تئوری 

 مطالعات و گرفته قرار توجه مورد یگردشگر  ه درینظر نیا

 ه  مبادل یاست. تئور  گرفته صورت نهیزم نیا در یار یبس

 و هاروش ه  هم یبرا زیربنایی چهارچوب یک اجتامعی

 زبانیم ه  جامع ارزیابی بر مبتنی که شودمی محسوب رویکردها

 اینکه واقع در. است یگردشگر  انتظار مورد منافع و هزینه از

 یگردشگر  از حاصل منافع و هاهزینه ه  مجموع محلی ساکنان

ار رگذیتأث هاآن نگرش نحوۀ بر کنند،می ارزیابی چگونه را

 آثار زا جامعه ارزیابی بر مبتنی یتئور  این واقع در. بود خواهد

: 1951است )مودودی و همکاران،  یگردشگر  مثبت و منفی

 از ساکنان ادراک که دهدمی نشان (. همچنین این نظریه9

 گردشگری توسعه از هاآن حامیت بر گردشگری تأثیرات

 ساکنان نگرش و که ادراکطوریبه. تأثیرگذار خواهد بود

 هایپروژه از حامیت برای گردشگری، توسعه نسبت به

 و نیازها با منطبق ایبتوانند برنامه تا دارد؛ اهمیت گردشگری

 اهفکه ر  کنند های خود برای اقدامات آینده تنظیمخواسته

 2تصویر . (Chiappa, 2018: 42)مناید  تضمین را آنان

رهنگی ف-اجتامعی با اثرات اجتامعی ه  رابطه بین تئوری مبادل

دهد.گردشگری را نشان می

 

                                                             
2. Lankford & Howard 

3. Social exchange theory 
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 فرهنگی گردشگری )مأخذ: نگارندگان(-اجتامعی با اثرات اجتامعی ه  : رابطه تئوری مبادل2تصویر  

 محوررویکرد گردشگری اجتامع

برای اولین بار،  را( 2CBT) محورجامعه گردشگری مفهوم

 هایدر این اثر، جنبه کرد. پیدا( 1595) 1مورفی اثر در توانمی

 و تجزیه مورد محلی جوامع توسعه و گردشگری به مربوط

 :Lopez Guzman et al., 2011گرفته است ) قرار تحلیل

 .155 ه  محور از دهگردشگری جامعه(. درواقع رویکرد 71

 عنوانمحور بهجامعه میالدی شکل گرفته است. گردشگری

 محلی، ه  جامع که شودمی تعریف گردشگری از رویکردی

و  ریتمدی در و داشته هافعالیت بر بیشرتی اساسی کنرتل

 سهم ترتیب، بدین و دارد مشارکت توسعه گردشگری

 حتی ماند،می باقی جامعه داخل در منافع توجهی ازقابل

 گریگردش بخش گذاریرسمایه در طور مستقیمبه که کسانی

آورند )حسام می دست به را سود از ندارند، شکلی دخالت

محور دیگر، گردشگر اجتامعبیان(. به95: 1959و باغیانی، 

نوعی گردشگری است که پایداری فرهنگی، اجتامعی و 

 ه  جامع ه  و به وسیل محیطی را مدنظر داشته استزیست

شود و هدف آن قادر ساخنت محلی، مدیریت و مالکیت می

 شان درباره جامعه وبازدیدکنندگان به افزایش دانش و آگاهی

: 1955های زندگی در آن است )سقایی و همکاران، روش

 بر یمبتن توان گفت که گردشگریطورکلی می(. به50، 55

 توسعه برای ریزیبرنامه در میزبان ه  جامع مشارکت جامعه، بر

                                                             
1. Community-based Tourism 

. دارد مترکز پایدار صنعت یک ایجاد منظوربه گردشگری

 دهدمی این امکان را ما به محورجامعه گردشگری دیگر،بیانبه

 توسعه به مربوط مسائل مورد را در ساکنان نظرات تا

 هاآن به ها اعامل کنیم. درنتیجه،ریزیدر برنامه گردشگری

 لعم فرهنگی و طبیعی منابع مدیران عنوانبه دهند تا اجازه

باشند  این منابع باارزش محافظ و کنند و مراقب

(Chiappa, 2018: 42بنابراین با .) یدگیچیپ و تنوع به توجه 

 زیها نتیفعال نیا از یناش اثرات ،یگردشگر  یهاتیفعال

 ه  مطالع در دیبا كه دارند یاوستهیپ هم به و گسرتده ابعاد

 ریانج گیریشکل شود، زیرا با ها توجهآن به یگردشگر  اثرات

اجتامعی در -مکان، تغییرات فرهنگی یک در گردشگری

دهد که در این مطالعه بر مبنای تئوری جوامع میزبان رخ می

محور همخوان گردشگری اجتامع اجتامعی و رویکرد ه  مبادل

 عنوان مبنای این مطالعه در نظر گرفته شد.بوده و به

 شناسی پژوهش و محدوده موردمطالعهروش

 تحلیلی بوده و-روش تحقیق مطالعه حارض از نوع توصیفی

ای و میدانی انجام گردآوری اطالعات به دو صورت کتابخانه

ات ای و بررسی ادبیکتابخانه ه  گرفته است. بر اساس مطالع

حارض، ازآنجاکه توسعه گردشگری )متغیر  ه  نظری، در مطالع

 فرهنگی )متغیر وابسته( مرتبط -مستقل( و تحوالت اجتامعی

صورت جدا از هم کمی منود؛ با هم بوده و مشکل بتوان به

2. Murphy 
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و  صورت همبسته کمی شدهلذا متغیر مستقل و وابسته به

اند. همچنین شدهصورت همبسته تعریفها نیز بهشاخص

فرهنگی توسعه گردشگری -بعد اجتامعی توان گفت کهمی

نیز هامنند سایر ابعاد دارای اثرات مثبت و منفی است که 

 مورد مطالعه بیان ه  (، این اثرات با توجه به منطق0در جداول )

گشته است.

 فرهنگی ناشی از توسعه گردشگری روستایی-اجتامعی های تحوالتها و شاخص: مؤلفه0جدول 

 نفیتحوالت م تحوالت مثبت

 هاشاخص هامؤلفه هاشاخص هامؤلفه

توجه به آداب و 

رسوم محلی و 

 میراث فرهنگی

 افزایش توجه و استفاده از رسم و رسومات محلی

 تهاجم فرهنگی

صدمه دیدن اصالت الگوهای 

 فرهنگی

 شدهفراموشهای سنتی احیای میراث
تقلید از الگوهای رفتاری 

 گردشگران

 فرهنگی توسط مردم و مسئوالن -میراث تاریخیحفاظت بیشرت از 
تخریب آثار فرهنگی توسط 

 گردشگران

 حفظ معامری محلی
وابستگی بیش از حد روستاییان 

 به گردشگری

افزایش مبادالت 

و پیوستگی 

 فرهنگی

 افزایش تعامل و تبادل فرهنگی بین روستاییان با گردشگران

ضعف هویت فرهنگی و نفوذ 

فرهنگ  فرهنگ شهری در

 روستاییان

 احرتام متقابل بین گردشگران و مردم روستا

 منایشی شدن

منایشی شدن آداب و رسوم 

 فرهنگی روستا

 آشنایی مردم جامعه محلی با نحوه زندگی مردمان دیگر
منایشی شدن پوشش مردم 

 روستا

 ایجاد عالقه و انگیزه برای بازدید از سایر نقاط کشور

 کاالیی شدن

از آداب و رسوم و آثار  استفاده

فرهنگی رصفاً جهت  -تاریخی

 کسب درآمد

 کاهش مهاجرت

 افزایش انگیزه جوانان جهت سکونت و اشتغال در روستا

دستی و کاالهای تولید صنایع

فرهنگی تنها به جهت کسب 

 درآمد

 بازگشت مهاجران به روستا

های ناهنجاری

 اجتامعی

افزایش جرم )رسقت، دعوا و 

 غیره(

 پذیری روستا )مهاجرت معکوس(جمعیت

کاهش آرامش ناشی از ازدحام 

و شلوغی اجتامعی در سطح 

 روستا

 انسجام اجتامعی

 انسجام و یکپارچگی اجتامعی و خانوادگی مردم روستا
افزایش آلودگی و کثیفی در 

 سطح روستا

 احساس غرور و افتخار به روستایی بودن و آداب و رسوم محلی

ها ضد فعالیتافزایش 

اجتامعی از قبیل قامر، اعتیاد، 

 فحشا و غیره

افزایش مشارکت 

 اجتامعی

تغییر سبک  همکاری برای حل مسائل گردشگری روستا

 پوشش

های کاهش عالقه مردم به مدل

 پوشش بومی و محلی

 پیروی از مد پوششی گردشگران همکاری در پاکسازی محیط روستا
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تغییر زبان و  )کارهای گروهی( در بین افراد روستاگرایی افزایش روحیه جمع ...

 گویش

استفاده از لغات بیگانه با 

 فرهنگ محلی

 افزایش آگاهی

 کاهش استفاده از لهجه محلی افزایش دانش و اطالعات مردم

 افزایش آگاهی مردم روستا نسبت به اهمیت میراث فرهنگی و تاریخی
تغییر باورهای 

 مذهبی

مذهبی های کاهش ارزش

)کمرنگ شدن مذهب در بین 

 مردم(

افزایش حضور 

 زنان در جامعه

 افزایش حضور زنان در عرصه روستا
تر شدن روابط دخرت و راحت

 پرس

 متایل مردان به اشتغال همرس و دخرت
کاهش 

ارتباطات 

 خانوادگی

کاهش روابط خانوادگی بین 

 روستاییان

بهبود وضعیت 

زندگی مردم 

 محلی

 تضعیف بنیان خانواده درآمد و رفاه روستاییانافزایش سطح 

 افزایش خوداتکایی و توامنندی جامعه میزبان

 

افزایش 

های هزینه

 زندگی

 افزایش قیمت مواد غذایی

توسعه تسهیالت 

و امکانات 

 -اجتامعی

 فرهنگی

 فرهنگی -ها و تسهیالت تفریحیتوسعه زیرساخت

 افزایش قیمت کاذب زمین
 فرهنگی روستا -اجتامعیبهبود خدمات 

تر شدن شناخته

 روستا

 های فرهنگی روستاییانشناخته شدن ارزش
 های حمل و نقلافزایش هزینه

 بهبود شهرت و اعتبار فرهنگی جامعه میزبان

ممقانی و همکاران، ؛ ادبی13: 20.3ساربان، ؛ حیدری12: 20.1؛ مودودی و همکاران، 3.: 20.1؛ دهقانی و عادلی، 13: 20.1)امینی و زیدی، 

ضیایی و ؛ 231: 20.1؛ باباخانزاده، 13: 20.3پریخانی، ؛ رضابی و اسالمی1: 20.3؛ حسینی و پارسایی، 1.: 20.1؛ قنربی و همکاران، 13: 20.0

 ,Sroypetch؛ 213: 20.1سجاسی و همکاران، ؛ 59: 1951ی، یزدی و سقای؛ پاپلی110: 1955تهرانی، ؛ یوسفی و رشیفی210: 1995ترابیان، 

(Eusebio, 2018: 12؛ Small, 2005: 73؛ Chuang, 2013: 162؛ Kiper et al., 2011: 4015؛ 138 :2016

در ادامه جهت بررسی جامعه مورد مطالعه به انتخاب منونه 

از بین خانوارهای روستاهای مورد مطالعه مبادرت شده 

مورد از  22رو، برحسب موضوع مورد مطالعه، ناست. از ای

روستاهای مقصد گردشگری شهرستان چناران با مشورت و 

تی و دسپیشنهاد کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع

عنوان روستاهای منونه گردشگری این شهرستان به

 یدر سطح خانوارها یر یگاند. همچنین منونهشدهانتخاب

صورت ک عضو از هر خانوار بهبا محوریت ی ییروستا

تصادفی انجام گرفته است. جهت تعیین حجم منونه در 

سطح خانوار از فرمول کوکران استفاده شده است که بر 

صورت تصادفی مشخص شد منونه به 131اساس آن، تعداد 

که برحسب تقسیم به نسبت، تعداد خانوارهای منونه در هر 

توجه به بررسی  روستا تعیین گردیده است. در ضمن با

رد های مو فرهنگی، تالش گردیده تا منونه-تحوالت اجتامعی

-سال داشته و در جریان تحوالت اجتامعی 03بررسی باالی 

فرهنگی روستا باشند. الزم به ذکر است که میزان تحوالت 

سال گذشته مورد  3فرهنگی توسعه گردشگری طی -اجتامعی

 بررسی قرار گرفته است.

 (20.3 مسکن، و نفوس ها )رسشامریمعرفی روستاهای منتخب و حجم خانوارهای مورد بررسی در آن :1 جدول
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 1.1 .31 213 231 .21 111 201 ..2 1.3 1.1 11 تعداد خانوار

 0. 11 21 23 21 .2 22 23 10 .0 1 تعداد منونه
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موقعیت روستاهای مورد مطالعه )مأخذ: نگارندگان( :9 تصویر

در ادامه جهت سنجش روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و 

متخصصین در این زمینه استفاده شد. همچنین جهت 

پایایی پرسشنامه از رضیب آلفای کرونباخ که از سنجش 

عمومیت بیشرتی برخوردار است، استفاده گردید. در این 

های تحوالت مطالعه رضیب آلفای کرونباخ برای شاخص

، برای تحوالت منفی ..30فرهنگی -مثبت اجتامعی

و برای  30.1، برای تحوالت جمعیتی 30.2فرهنگی -اجتامعی

آمده است؛ با توجه به این دست، به30.1ها کل شاخص

ی بین سؤاالت همبستگی درونی باالیتوان گفت که نتایج می

ها و آزمون فرضیات از وجود دارد. جهت تجزیه و تحلیل داده

رگرسیون خطی و  ای، همبستگیهای تی تک منونهآزمون

 ساده استفاده شده است.

 هایافته

روستایی در رابطه با نفر از افراد  252در این تحقیق، نظرات 

فرهنگی و -اثرات توسعه گردشگری بر تحوالت اجتامعی

جمعیتی روستاهای مقصد گردشگری شهرستان چناران 

نفرات در گروه سنی  ه  موردسنجش قرار گرفته است. عمد

درصد( قرار دارند. همچنین  .5) 125سال با فراوانی  95-.9

د( مردان و درص 0009نفر را ) 109از مجموع نفرات، تعداد 

از کل اند. درصد( زنان تشکیل داده 9909نفر را ) 91تعداد 

نفر  .-1درصد(، بین  .310نفر ) .20پاسخگویان، تعداد 

نفر  1.عضو خانواده دارند. همچنین، بیشرتین تعداد با 

درصد(،  .130نفر ) 3.دار و بعد از آن درصد( خانه .1.0)

صد( از کل در  1001نفر ) 2.3کشاورز هستند. تعداد 

درصد( از  .1.0نفر ) 1.طور دائم و تعداد پاسخگویان به

کنند. طبق صورت فصلی در روستاها زندگی میها بهآن

درصد( از  0.01نفر ) 233، تعداد شدهانجامهای بررسی

 0301نفر ) 3.پاسخگویان دارای مدرک سیکل و بعد از آن، 

ین در . همچنها دارای مدرک دیپلم هستنددرصد( از آن

ان گفت تو رابطه با میزان فعالیت افراد در زمینه گردشگری می

درصد( از حجم منونه در زمینه  99نفر ) 151که تعداد 

 29نفر ) 59و تنها  گردشگری هیچ فعالیت و شغلی نداشته

درصد( از آنان در این زمینه فعالیت و درآمد دارند. طبق نتایج 

ت افراد در زمینه آمده در رابطه با نوع فعالیدستبه

توان گفت که بیشرتین تعداد پاسخگویان گردشگری می

درصد( در زمینه فروش محصوالت محلی )از قبیل  1201)

 دامی، کشاورزی و غیره( فعالیت داشتند.
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رهنگی ف -های تحوالت مثبت اجتامعیبررسی میانگین مؤلفه

 اینهتک منو tتوسعه گردشگری با آزمون 

 فرهنگی -های تحوالت مثبت اجتامعیمؤلفهبررسی  جهت

ون از آزم ها، با توجه به نرمال بودن شاخصتوسعه گردشگری

T ا ها بمیانگین شاخص ای استفاده شده است.تک منونه

 میانگین شود که( سنجش شده و ثابت می0میانگین فرضی )

 و مبادالت شیافزا»های در شاخصنظر کل پاسخگویان تنها 

ی، اجتامع انسجام، مهاجرت کاهشی، فرهنگ یوستگیپ

بیشرت و در حد  0از « روستا شدن ترشناخته، یآگاه شیافزا

ها در حد متوسط متوسط به باال قرار دارد و در باقی شاخص

 متغیر تحوالت مثبتطورکلی، به پایین است. درنهایت به

از میانه نظری تحقیق  9011 میانگینفرهنگی با -اجتامعی

 میزان معناداری بیشرت بوده و در حد متوسط به باال است.

معنادار بوده و ها متامی مؤلفه دهد کهها نشان میمؤلفه

همچنین چنانچه در  د.نر داتعمیم به کل جامعه را  یتقابل

است، حد باال و پایین تنها در  مشاهدهقابل 3جدول 

هش ی، کافرهنگ یوستگیپ و مبادالت شیافزا»های شاخص

 ترشناخته ی وآگاه شیافزای، اجتامع انسجاممهاجرت، 

ها در این شاخص تنها میانگین جامعهمثبت و « روستا شدن

توان گفت که رو، میاز این .باشدبیشرت از مقدار آزمون می

 و مبادالت شیافزا»های توسعه گردشگری بر شاخص

ی، اجتامع انسجام، مهاجرت کاهشی، فرهنگ یوستگیپ

ر را در ، بیشرتین تأثی«روستا شدن ترشناختهی و آگاه شیافزا

روستاهای مورد مطالعه داشته است و از این نظر روستاهای 

مورد مطالعه در وضعیت مناسبی قرار دارند. در بین 

فرهنگی، بیشرتین  -های تحوالت مثبت اجتامعیشاخص

و  00.3تر شدن روستا با میانگین متعلق به شاخص شناخته

کمرتین میانگین مربوط به شاخص افزایش مشارکت 

باشد.می 10.3اجتامعی با 

 

 ای( )مأخذ: نگارندگان(تک منونه Tفرهنگی )آزمون -: بررسی میانگین متغیر تحوالت مثبت اجتامعی5جدول 

 میانگین شاخص و متغیرها
انحراف از 

 معیار
 Tآماره 

درجه 

 آزادی

میزان 

 معناداری

اختالف از 

 میانگین

اختالف از فاصلی 

 %55اطمینان در سطح 

 باال پایین

توجه به آداب و رسوم محلی و 

 میراث فرهنگی
2099 .0911 2095- 259 .0.. .0195- .0295- .0.95- 

افزایش مبادالت و پیوستگی 

 فرهنگی
9099 .0059 90.5 259 .0.. .09.0 .0221 .0951 

 0152. 1..0. 0.59. 0.1. 259 20.5 0909. 9011 مهاجرتکاهش 

 0291. 0.95. 0192. ..0. 259 9015 0999. 9021 انسجام اجتامعی

 -0.91. -0290. -.019. ..0. 259 -.909 0999. 2095 افزایش مشارکت اجتامعی

 .095. 0159. 0251. ..0. 259 00.5 0991. 9091 افزایش آگاهی

 -1..0. -0219. -01.5. 0.1. 259 -1055 .099. 2052 جامعه افزایش حضور زنان در

 -0..0. -0212. -0121. 0.9. 259 -20.9 0502. 2051 بهبود وضعیت زندگی مردم محلی

توسعه تسهیالت و امکانات 

 فرهنگی -اجتامعی
2099 .0505 2019- 259 .0.1 .0115- .0209- .0.9.- 

 0052. 0191. 0599. ..0. 259 1.050 .090. .900 تر شدن روستاشناخته

 0159. 0.11. 0.90. 0.1. 259 2099 0590. 9011 تحوالت مثبت
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نگی فره-های تحوالت منفی اجتامعیبررسی میانگین مؤلفه

 ایتک منونه tتوسعه گردشگری با آزمون 

فرهنگی  -تحوالت منفی اجتامعی هایمؤلفهبررسی  جهت

، با توجه به مورد مطالعهروستاهای  توسعه گردشگری در

ای استفاده شده تک منونه Tاز آزمون  هانرمال بودن شاخص

-های تحوالت منفی اجتامعیمیانگین شاخص است.

شود ( سنجش شده و ثابت می0میانگین فرضی )فرهنگی با 

ها ان در متامی شاخصمیانگین واقعی نظر کل پاسخگوی که

. درنهایت است پایینو در حد متوسط به  کمرت 0از 

-که متغیر تحوالت منفی اجتامعی توان گفتطورکلی میبه

نظری تحقیق کمرت بوده و  ه  از میان .205فرهنگی با میانگین 

ده آمدستمیزان معناداری به در حد متوسط به پایین است.

معنادار بوده ها امی مؤلفهمت دهد کهها نشان میمؤلفهبرای 

حد باال و همچنین  د.نتعمیم به کل جامعه را دار  یتو قابل

 ه  هنددها منفی بوده که این نیز نشانپایین در متامی شاخص

باشد. ( می0ها از میانه نظری )کمرت بودن میانگین شاخص

توان گفت که توسعه گردشگری در روستاهای درنهایت می

فرهنگی در  -اجتامعی ه  ت منفی در زمینمورد مطالعه، تحوال 

این منطقه ایجاد نکرده است و از این نظر روستاهای مورد 

های مطالعه در وضعیت مناسبی قرار دارند. در بین شاخص

 فرهنگی، بیشرتین میانگین متعلق -تحوالت منفی اجتامعی

و کمرتین  10.2های زندگی با به شاخص افزایش هزینه

شاخص کاهش ارتباطات خانوادگی با  میانگین مربوط به

(..جدول باشد )می ..20

 ای( )مأخذ: نگارندگان(تک منونه Tفرهنگی )آزمون -: بررسی میانگین متغیر تحوالت منفی اجتامعی0جدول 

 میانگین شاخص و متغیرها
انحراف از 

 معیار
 Tآماره 

درجه 

 آزادی

میزان 

 معناداری

اختالف از 

 میانگین

اطمینان  اختالف از فاصلی

 %55در سطح 

 باال پایین

 -0522. -0092. -0559. ..0. 259 -15092 .001. 2012 تهاجم فرهنگی

 -0991. -10.99 -0590. ..0. 259 -19019 0920. 20.9 منایشی شدن فرهنگ

 -0995. -0551. -0995. ..0. 259 -10011 0905. 2019 کاالیی شدن فرهنگ

 -0211. -.010. -.095. ..0. 259 -.009 0959. 2000 های اجتامعیناهنجاری

 -0299. -0151. -0911. ..0. 259 -0095 0991. 2009 تغییر سبک پوشش

 -01.1. -0925. -0219. ..0. 259 -.909 0515. .209 تغییر زبان و گویش

 -0959. -00.2. -0159. ..0. 259 -5099 0959. 2052 تغییر باورهای مذهبی

 -0525. -101.5 -10.19 ..0. 259 -21009 0951. 1055 ارتباطات خانوادگیکاهش 

 -9..0. -02.1. -01.1. 0.9. 259 -2011 0991. 2051 های زندگیافزایش هزینه

 -0119. -0591. -.051. ..0. 259 -15099 0515. .205 تحوالت منفی

 فرهنگی توسعه -اجتامعیمقایسه تحوالت مثبت و منفی 

 گردشگری در روستاهای مورد مطالعه

مشاهده است، بیشرتین قابل 9طور که در جدول هامن

فرهنگی ناشی از حضور گردشگران  -تحوالت مثبت اجتامعی

در روستاهای مورد مطالعه، به ترتیب مربوط به روستاهای 

 9059و  9051، 9009 آباد با میانگینرادکان، کاهو و دولت

 -باشد. همچنین کمرتین تحوالت مثبت اجتامعیمی

قمچ با گیالس و بفرهنگی به ترتیب مربوط به روستای چشمه

توان علت آن را باشد که میمی .200و  2092های میانگین

روستاها  حجم ورودی گردشگران یا مسافران کمرت به این

 جرو، بر اساس نتاینسبت به روستاهای دیگر دانست. از این

 -توان گفت که تحوالت مثبت اجتامعیآمده میدستبه

فرهنگی در روستاهای موردنظر با تعداد گردشگران ورودی 

 دیگر با افزایش تعدادعبارتمستقیم است. به ه  دارای رابط

فرهنگی در روستاهای  -گردشگران، تحوالت مثبت اجتامعی

در  دهآمدستموردنظر نیز افزایش پیدا کرده است. نتایج به

این نکته است. این در حالی است  ه  تأیید کنند« 9جدول »

مربوط  فرهنگی به ترتیب-که بیشرتین تحوالت منفی اجتامعی

 به روستاهای اخلمد علیا، سفلی و اسجیل، با میانگین

باشد. کمرتین تحوالت منفی مربوط می 2095و  9029، 9025
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و  1055های به روستای چشمه گیالس و رادکان با میانگین

توان گفت که روستاهای باشد. در این رابطه میمی 2020

اخلمد علیا و سفلی به دلیل حجم انبوه گردشگران ورودی و 

گردی روستاها که طبیعتنوع گردشگری غالب در این 

باشد، اثرات منفی بیشرتی را نسبت به روستاهای دیگر می

ان تو میگیالس اند. در رابطه با روستای چشمهشدهمتحمل 

های اخیر آب چشمه معروف گفت ازآنجاکه در سال

 روستا که از دوران قدیم ساالنه گردشگران زیادی را به ایناین 

رود و حجم ورودی کرد رو به خشکی میروستا جذب می

، به روروستا بسیار کم شده است. از اینگردشگران به این 

ز ر کمرت ادلیل اینکه حجم گردشگران ورودی به آنجا بسیا

روستاهای دیگر است، هم از مرضات گردشگری کمرتین 

آسیب را دیده و هم از فواید گردشگری کمرتین بهره را 

ه کرده که هرچتوان به این نکته اشارهاست. در اینجا میبرده 

تعداد گردشگران بیشرت باشد، تحوالت مثبت و منفی ناشی 

نتایج از آن در جامعه محلی بیشرت است و بالعکس. 

که به بررسی میزان رابطه و « 9جدول »آمده در دستبه

همبستگی بین تعداد گردشگران و میانگین تحوالت مثبت و 

ین نکته ا ه  منفی گردشگری پرداخته است مبین و تأیید کنند

است که بین تعداد گردشگران با تحوالت مثبت و منفی 

 گردشگری در روستاهای مورد مطالعه رابطه مستقیم با

که نوع گردشگری حال ازآنجاییشدت قوی وجود دارد. بااین

غالب در روستای رادکان، گردشگری فرهنگی است و اغلب 

هنگی فر  -فرهنگیان و دانشگاهیان جهت بازدید از آثار تاریخی

کنند، باوجود گردشگران بسیار، این روستا به آنجا مراجعه می

تا در این روسفرهنگی -تحوالت منفی کمرتی ازلحاظ اجتامعی

توان گفت که نوع به وجود آمده است. درنهایت می

گردشگری و هدف گردشگران جهت بازدید از مناطق مقصد، 

 تواند بر میزان اثرات مثبت و منفی ناشی از آن مؤثر باشد.می

 روستاهای مورد مطالعه )مأخذ: نگارندگان(فرهنگی در -: مقایسه میانگین تحوالت مثبت و منفی اجتامعی9جدول 

 میانگین تحوالت منفی میانگین تحوالت مثبت میانگین تعداد گردشگر )نفر در سال( نام روستا

 .103 .003 33333 آبقد

 1031 0030 13333 آباددولت

 .101 ..10 33333 اسجیل

 1011 ..10 13333 فریزی

 0010 0023 3333. اخلمد سفلی

 0013 0021 3333. علیااخلمد 

 .101 10.3 13333 بقمچ

 1031 0031 3333. کاهو

 .101 00.0 3333. رادکان

 1032 101 13333 کالته پایه

 20.3 1001 03333 چشمه گیالس

 رهنگیف-بررسی رابطه توسعه گردشگری با تحوالت اجتامعی

-جهت بررسی رابطه توسعه گردشگری با تحوالت اجتامعی

فرهنگی با توجه به نرمال بودن متغیرها، از همبستگی پیرسون 

استفاده شده است. در این آزمون جهت بررسی همبستگی، 

رابطه بین تعداد گردشگران ورودی با روستاهای مورد مطالعه 

فرهنگی -در هرسال با تحوالت مثبت و منفی اجتامعی

در این آزمون، فرضیه صفر بیانگر عدم  جیده شده است.سن

وجود رابطه خطی بین متغیر تعداد گردشگران با تحوالت 

فرهنگی و فرضیه یک بیانگر وجود رابطه بین -مثبت اجتامعی

رو اگر سطح معناداری آزمون کمرت از باشد؛ از اینمتغیرها می

 ه  ابطتوان فرضیه صفر را رد کرد و وجود ر باشد می 0.5.

، سطح 9معنادار بین دو متغیر را پذیرفت. با توجه به جدول 

جز های بهآمده برای متامی شاخصدستمعناداری به

(، 022.با میزان معاناداری )شاخص کاهش روابط خانوادگی 

است که به معنای این است که متام  0.5.کمرت از 

جز فرهنگی به-های تحوالت مثبت و منفی اجتامعیشاخص
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معنادار با  ه  ، دارای رابط«کاهش روابط خانوادگی»خص شا

تعداد گردشگران ورودی هستند و قابلیت تعمیم به کل 

جامعه را دارند. با توجه به جدول مذکور، تحوالت مثبت با 

باشد. دارای رابطه مستقیم با شدت قوی می 0911.آماره 

 0595.شاخص توجه به آداب و رسوم محلی با آماره پیرسون 

های ارای رابطه مستقیم با شدت متوسط است. شاخصد

افزایش پیوستگی فرهنگی، کاهش مهاجرت، افزایش 

مشارکت اجتامعی، افزایش حضور زنان در جامعه، توسعه 

فرهنگی دارای رابطه مستقیم  -تسهیالت و امکانات اجتامعی

های انسجام اجتامعی، با شدت قوی هستند و شاخص

عیت زندگی مردم محلی و افزایش آگاهی، بهبود وض

مستقیم با شدت خیلی  ه  تر شدن روستا دارای رابطشناخته

های تحوالت مثبت باشند. در بین شاخصقوی می

فرهنگی، بیشرتین میزان شدت همبستگی متعلق  -اجتامعی

و کمرتین میزان  .051.به شاخص افزایش آگاهی با آماره 

 0595.ا آماره متعلق به شاخص توجه به آداب و رسوم محلی ب

دارای رابطه  0922.باشد. همچنین تحوالت منفی با آماره می

های باشد. شاخص ناهنجاریمستقیم با شدت قوی می

دارای رابطه مستقیم با  0595.اجتامعی با آماره پیرسون 

های های افزایش هزینهشدت متوسط است. شاخص

یر یزندگی، تغییر باورهای مذهبی، تغییر زبان و گویش، تغ

پوشش محلی دارای رابطه مستقیم با شدت قوی هستند و 

های تهاجم فرهنگی، منایشی شدن و کاالیی شدن شاخص

ن باشند. در بیمستقیم با شدت خیلی قوی می ه  دارای رابط

فرهنگی، بیشرتین -های تحوالت منفی اجتامعیشاخص

میزان شدت همبستگی متعلق به شاخص کاالیی شدن با 

کمرتین میزان متعلق به شاخص  و 0910.آماره 

(.9باشد )جدول می 0551.های اجتامعی با آمار ناهنجاری

 فرهنگی )مأخذ: نگارندگان(-: رابطه بین تعداد گردشگران با تحوالت مثبت و منفی اجتامعی9جدول 
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 هنگیفر  -بررسی اثر توسعه گردشگری بر تحوالت اجتامعی

ر ب )متغیر مستقل( جهت بررسی اثر توسعه گردشگری

فرهنگی )متغیر وابسته( از رگرسیون خطی -تحوالت اجتامعی

 رابزا ساده، یک خطی ساده استفاده شده است. رگرسیون

 و مستقل متغیر یک رابطه بررسی به آن در که است آماری

شود. رگرسیون دارای می پرداخته وابسته متغیر یک

 . متغیر مستقل و وابسته2اند از: مفروضاتی است که عبارت

. رابطه بین متغیر مستقل و 1ای یا نسبی باشند، باید فاصله

. 1. مشاهدات باید مستقل باشند، 0وابسته خطی باشد، 

مانده فراهم باشد )متغیرها نرمال باشند، رشوط مقادیر باقی

هم بسته نباشند، واریانس برابر داشته باشند( )گودرزی، 

رمال حقیق که ن(. بنابراین با توجه به متغیرهای ت011: ..20

باشند، بوده و سایر رشایط و ضوابط رگرسیون را دارا می

توان به بررسی اثرات توسعه گردشگری بر تحوالت می

 فرهنگی با استفاده از رگرسیون خطی پرداخت.-اجتامعی

-بررسی اثر توسعه گردشگری بر تحوالت مثبت اجتامعی

 فرهنگی

-عیی بر تحوالت مثبت اجتامگردشگر اثر توسعه  برای بررسی

فرهنگی از رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. با توجه 

، مقدار همبستگی بین متغیر توسعه .به نتایج جدول 

 30112فرهنگی برابر با -گردشگری با تحوالت مثبت اجتامعی

باشد که همبستگی آن از نوع مستقیم با شدت قوی می

 894.0برابر با  شدهیلتعدرضیب تعیین باشد. مقدار می

درصد از تحوالت  4.90باشد که بیانگر این است که می

فرهنگی تحت تأثیر حضور گردشگران در -مثبت اجتامعی

روستاهای مورد مطالعه بوده است و مابقی این تغییرات 

رصد( تحت تأثیر عوامل دیگر است. همچنین د 2895)

باشد که هر چه مقدار آن می 092.خطای استاندارد برآورد 

ی بینی بیشرت و رضیب همبستگباشد قدرت پیش ترکوچک

تر است.قوی

 )مأخذ: نگارندگان(شده و خطای استاندارد برآورد یلتعد: مقدار همبستگی، رضیب تعیین .جدول 

 مقدار همبستگی رضیب تعیین شدهیلتعدرضیب  خطای استاندارد برآورد

301. 301.. 3031. 30112 

است، مقدار  مشاهدهقابل 23طور که در جدول هامن

مانده و مقدار باقی 30.12 رگرسیون در این مدل برابر است با

که مقدار رگرسیون باشد که با توجه به اینمی .3012برابر با 

 ه  دهندمانده بیشرت است، نشان از مقدار مجذورات باقی

باشد. قدرت باالی مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته می

و میزان معناداری  1.051برابر است با  Fدر این مدل مقدار 

بوده و  0.5.تر از باشد که کوچکمی ..0.برابر با  همآن

خوبی قادر است تغییرات معنادار است و متغیر مستقل به

ر آزمون مبنی صف متغیر وابسته را تبیین کند؛ بنابراین فرضیه

 055.بر عدم معناداری و تأثیر مدل رگرسیون با اطمینان 

شود و فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر متغیر مستقل درصد رد می

 شود.بر وابسته تأیید می

 : نگارندگان()مأخذیانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون م: مجموع مربعات، درجه آزادی، 23جدول 

  مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F سطح معناداری

 رگرسیون 30.12 2 12. 230.1 3033

 ماندهباقی .3012 . 303.3  

 مجموع 203.1 23   

بتا شود، رضیب مشاهده می 11در جدول  با توجه به آنچه

دهد نقش متغیر مستقل باشد که نشان میمی 0911.

بینی تغییرات متغیر )تعداد گردشگران ورودی( در پیش

فرهنگی( زیاد است.  -وابسته )تحوالت مثبت اجتامعی

 2099تر از همچنین با توجه به مقدار آماره تی جدول که بزرگ

شود است، ثابت می 0.5.تر از و میزان معناداری که کوچک

ه متغیر موردنظر )تعداد گردشگران ورودی( تأثیر آماری ک

معناداری در تبیین تغییرات متغیر وابسته )تحوالت مثبت 

فرهنگی( داشته است.-اجتامعی
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 )مأخذ: نگارندگان(: رضیب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده، آماره تی و سطح معناداری رگرسیون 22جدول 

  رضیب رگرسیون استاندارد نشده رضیب رگرسیون استاندارد شده )بتا( تیآماره  میزان معناداری

 رضیب ثابت .101  0.3. 3033

3033 0003 30112 201. 
تعداد گردشگران 

 ورودی

-بررسی اثر توسعه گردشگری بر تحوالت منفی اجتامعی

 فرهنگی

-بررسی اثر توسعه گردشگری بر تحوالت منفی اجتامعیبرای 

فرهنگی از رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. با توجه 

(، مقدار همبستگی بین متغیر توسعه 21به نتایج جدول )

 30.33فرهنگی برابر با -گردشگری با تحوالت منفی اجتامعی

باشد که همبستگی آن از نوع مستقیم با شدت خیلی می

 برابر با شدهیلتعدباشد. مقدار رضیب تعیین قوی می

از  درصد .469باشد که بیانگر این است که می 89610

فرهنگی تحت تأثیر حضور -تحوالت منفی اجتامعی

مابقی گردشگران در روستاهای مورد مطالعه بوده است و 

این تغییرات تحت تأثیر عوامل دیگر است. همچنین خطای 

تر باشد که هر چه مقدار آن کوچکیم 029.استاندارد برآورد 

تر بینی بیشرت و رضیب همبستگی قویباشد قدرت پیش

است.

 )مأخذ: نگارندگان(شده و خطای استاندارد برآورد یلتعد: مقدار همبستگی، رضیب تعیین 21جدول 

 مقدار همبستگی رضیب تعیین شدهیلتعدرضیب  خطای استاندارد برآورد

301. 301.0. 30311 30111 

است، مقدار  مشاهدهقابل 20طور که در جدول هامن

مانده و مقدار باقی 301.1 رگرسیون در این مدل برابر است با

که مقدار رگرسیون باشد که با توجه به اینمی 30103برابر با 

 ه  دهندبیشرت است، نشانمانده از مقدار مجذورات باقی

قدرت باالی مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته است. در 

 همآنو میزان معناداری  5091برابر است با  Fاین مدل مقدار 

بوده و معنادار  0.5.تر از باشد که کوچکمی 0.1.برابر با 

خوبی قادر است تغییرات متغیر است و متغیر مستقل به

ر عدم د؛ بنابراین فرضیه صفر آزمون مبنی بوابسته را تبیین کن

درصد رد  055.معناداری و تأثیر مدل رگرسیون با اطمینان 

 شود و فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر متغیر مستقل بر وابستهمی

شود.تأیید می

 )مأخذ: نگارندگان(یانگین مربعات و سطح معناداری رگرسیون م: مجموع مربعات، درجه آزادی، 20جدول 

  مجموع مربعات درجه آزادی میانگین مربعات F طح معناداریس

 رگرسیون 301.1 2 301.1 0.2. 3032

 ماندهباقی 30103 . 303.2  

 مجموع 1001 23   

شود، رضیب بتا مشاهده می 14در جدول  با توجه به آنچه

دهد نقش متغیر مستقل باشد که نشان میمی 0922.

بینی تغییرات متغیر )تعداد گردشگران ورودی( در پیش

فرهنگی( زیاد است. -وابسته )تحوالت منفی اجتامعی

 2099تر از همچنین با توجه به مقدار آماره تی جدول که بزرگ

شود است، ثابت می 0.5.تر از و میزان معناداری که کوچک

دنظر )تعداد گردشگران ورودی( تأثیر آماری که متغیر مور 

معناداری در تبیین تغییرات متغیر وابسته )تحوالت منفی 

فرهنگی( داشته است.-اجتامعی
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 )مأخذ: نگارندگان(: رضیب رگرسیون استاندارد نشده و استاندارد شده، آماره تی و سطح معناداری رگرسیون 21جدول 

  رضیب رگرسیون استاندارد نشده رگرسیون استاندارد شده )بتا(رضیب  آماره تی میزان معناداری

 رضیب ثابت ..20  ..10 3033

3032 0020 30111 2013 
تعداد گردشگران 

 ورودی

 گیرینتیجه

 نواحی در گردشگری توسعۀ با همزمان و اخیر هایسال در

 روستایی، گردشگریعملکرد  و تأثیر مطالعۀ روستایی،

 هک است آورده فراهم را ایرشتهبین تحقیقات از غنی ایحوزه

 و اقتصادی هایآسیب رفع برای مقام راهکاری در غالباً 

چالش  به یا و تأیید را آن روستایی، نواحی اجتامعی

 اندتو می روستایی نواحی در گردشگری اند. توسعۀکشیده

 آن نقش به توانازجمله می که کند ایفا مختلفی عملکردهای

 اشاره فعالیت این ظهور محل فرهنگی-اجتامعی تحوالت در

هایی شیوه گردشگری فرهنگی-تحوالت اجتامعی. منود

ی، ارزش هاینظام در را تغییراتی گردشگری آن، در که هستند

 جمعی، زندگی ه  شیو  و سبک گروهی، روابط افراد، رفتار

 .کندایجاد می عیاجتام هایسازمان و سنتی مراسم

های فراوان طبیعی و شهرستان چناران با برخورداری از جاذبه

تاریخی، ساالنه پذیرای گردشگران بسیاری است که این 

تواند بر فرهنگ و اجتامع مردم جامعه میزبان مسئله می

-تأثیرگذار باشد. این پژوهش به بررسی تحوالت اجتامعی

ه کفرهنگی روستاهای گردشگرپذیر در این شهرستان پرداخت 

اره توان اششده به نتایج زیر میهای انجامبا توجه به بررسی

هنگی فر -تحوالت مثبت اجتامعیها نشان داد که بررسیکرد: 

در منطقه مورد  .00.و انحراف معیار  9011با میانگین 

 در این بین بیشرتین مطالعه در حد متوسط به باال قرار دارد

تر شدن روستا و هشناخت مؤلفهمتعلق به  00.3میانگین با 

افزایش مشارکت اجتامعی  مؤلفهبه  10.3کمرتین میانگین با 

-همچنین بیشرتین تحوالت مثبت اجتامعی تعلق دارد.

فرهنگی ناشی از حضور گردشگران مربوط به روستای رادکان 

 9051باشد. بعد از آن روستاهای کاهو با می 9009با میانگین 

یانگین را دارند. همچنین ، بیشرتین م9059آباد با و دولت

گیالس کمرتین تحوالت مثبت نیز مربوط به روستاهای چشمه

باشد. در این می .200و بقمچ با میانگین  2092با میانگین 

روستاهای رادکان، کاهو و  کهازآنجاییتوان گفت رابطه می

آباد پذیرای گردشگران زیادی هستند، از تحوالت مثبت دولت

 گیالس و بقمچاند و روستاهای چشمهدهآن بهره بیشرتی بر 

های باال، از تعداد گردشگران کمی باوجود پتانسیل

تحوالت مثبت کمرتی در این مناطق اتفاق  برخوردارند و

-تحوالت منفی اجتامعیوضعیت افتاده است. همچنین 

در منطقه  052.و انحراف معیار  .205فرهنگی با میانگین 

 ه  دهندپایین قرار دارد و نشان مورد مطالعه در حد متوسط به

این است که توسعه گردشگری تأثیرات منفی کمی بر جامعه 

 10.2در این میان، بیشرتین میانگین با محلی داشته است. 

 فهمؤلهای زندگی و بعد از آن افزایش هزینه مؤلفهمتعلق به 

و کمرتین میانگین  10.3تغییر زبان و گویش محلی با میانگین 

کاهش ارتباطات خانوادگی  مؤلفهربوط به م ..20با 

توان نتیجه گرفت که توسعه گردشگری در واقع می باشد.می

 ه  های زندگی مردم محلی و تغییر زبان و لهجبر افزایش هزینه

محلی آنان بیشرتین تأثیر را در منطقه مورد مطالعه داشته 

است و حضور گردشگران نتوانسته است روابط خانوادگی 

حلی را تحت تأثیر خود قرار دهد و بنیان خانواده را جامعه م

-بیشرتین تحوالت منفی اجتامعیمتزلزل سازد. همچنین 

فرهنگی ناشی از حضور گردشگران مربوط به روستاهای 

و  باشدمی 9029و  9025اخلمد علیا و سفلی با میانگین 

 گیالس وکمرتین تحوالت نیز مربوط به روستاهای چشمه

باشد. در این رابطه هم می 2020و  1055انگین رادکان با می

توان اذعان داشت که حجم زیاد گردشگران ورودی به می

گردی، روستاهای اخلمد علیا و سفلی به جهت طبیعت

د روستاها به وجو تواند تحوالت منفی بیشرتی را در این می

گیالس به دلیل حجم کم آورد و در مقابل در روستای چشمه

ودی، تحوالت منفی کمرتی نیز اتفاق افتاده گردشگران ور 

توان نتیجه گرفت که بین تحوالت است. در راستا می

فرهنگی و تعداد گردشگران رابطه مستقیم وجود -اجتامعی
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که با افزایش حجم گردشگران ورودی به طوریدارد، به

یابد و روستاها، تحوالت مثبت و منفی نیز افزایش می

ایی که نوع گردشگری غالب در بالعکس. همچنین از آنج

روستای رادکان، گردشگری فرهنگی است و اغلب فرهنگیان 

ا فرهنگی این روست-و دانشگاهیان جهت بازدید از آثار تاریخی

کنند، باوجود گردشگران بسیار، تحوالت به آنجا مراجعه می

فرهنگی در این روستا به وجود -منفی کمرتی ازلحاظ اجتامعی

توان عنوان کرد که نوع گردشگری و یت میآمده است. درنها

تواند بر هدف گردشگران جهت بازدید از مناطق مقصد، می

میزان اثرات مثبت و منفی ناشی از آن مؤثر باشد. در ادامه با 

های تحقیق، جهت توجه به نرمال بودن متغیرها و شاخص

های تحقیق، از ها و آزمون فرضیهبررسی بیشرت شاخص

بررسی  جهترامرتیک استفاده شد. در ابتدا های پاآزمون

 فرهنگی ناشی-های تحوالت مثبت و منفی اجتامعیمؤلفه

ای استفاده گردید. تک منونه tتوسعه گردشگری از آزمون  از

دار ها معناهای تحوالت مثبت، متامی مؤلفهدر بررسی مؤلفه

ی، رهنگف یوستگیپ و مبادالت شیافزاهای بودند. تنها مؤلفه

ی و آگاه شیافزای، اجتامع انسجام، مهاجرت کاهش

 ی تیو آماره 0دارای میانگین باالتر از  روستا شدن ترشناخته

ها در وضعیت مناسبی قرار این مؤلفه مثبت هستند و

دارند. همچنین در بررسی تحوالت منفی نتایج نشان داد که 

اره تی و آم 9ها معنادار و دارای میانگین کمرت از متامی مؤلفه

باشند. این بدان معنی است که تحوالت منفی منفی می

فرهنگی کمی در منطقه مورد مطالعه اتفاق افتاده -اجتامعی

است. در بررسی رابطه توسعه گردشگری با تحوالت 

دهد که بین توسعه نتایج نشان می فرهنگی-اجتامعی

های تحوالت مثبت و منفی گردشگری با متامی مؤلفه

جز مؤلفه کاهش ارتباطات خانوادگی، گی، بهفرهن-اجتامعی

های متوسط تا بسیار قوی وجود ای مستقیم با شدترابطه

دارد. همچنین بررسی رابطه توسعه گردشگری با تحوالت 

وجود  هامعناداری بین آن ه  دهد که رابطجمعیتی نشان می

بومی ساکن در  افراد اشتغال افزایش ندارد و تنها شاخص

شود که رو دریافت میاست. از این ار شدهروستا معناد

جر طور چشمگیر منتوسعه گردشگری هنوز نتوانسته است به

 به تغییرات بافت جمعیت در روستاهای مورد مطالعه شود.

 هایآمده از طریق آزموندستدرنهایت با توجه به نتایج به 

توان بیان داشت که در منطقه موردمطالعه، مختلف می

گری منجر به تحوالتی در اجتامع و فرهنگ مردم توسعه گردش

محلی شده است که در این رابطه، تحوالت مثبت نسبت به 

تحوالت منفی چشمگیرتر بوده است. همچنین بین توسعه 

گردشگری با تحوالت جمعیتی در منطقه مورد مطالعه 

شود. نتایج پژوهش حارض با نتایج برخی از ای دیده منیرابطه

در مطالعات خود پیرامون این موضوع به  پژوهشگران که

اند همسو و هامهنگ است که این تحقیقات دست آورده

بررسی اثرات اقتصادی، اند از: باباخانزاده در عبارت

محیطی توسعه گردشگری بر فرهنگی و زیست -اجتامعی

یافته است که توسعه به این نتایج دست منطقه اورامانات،

فرهنگی منطقه تأثیرات  -یگردشگری در توسعه اجتامع

آن  ترین اثرات مثبتمثبتی را به همراه داشته است که از مهم

شدگی و شهرت منطقه، افزایش آگاهی مردم افزایش شناخته

باشد. یوسفی و محلی و کاهش مهاجرت روستاییان می

توسعه  و فرهنگی-در تحلیلی بر اثرات اجتامعیتهرانی رشیفی

، به این نتایج بیرجند گردشگری، مطالعه شهرستان

اند که توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه یافتهدست

 فرهنگی شده است،-منجر به تقویت اثرات مثبت اجتامعی

حال اثرات منفی نیز در پی داشته است. توالیی و اما بااین

در ارزیابی آثار دموگرافیک و فرهنگی گردشگری در شاهدی 

 یگر دست یافتند که توسعه گردشبه این نتایج  رسعین اردبیل

 فرهنگ یهایژگیو یبرخ رنگ باخت به منجر نیرسع در

 یسنت رسوم و آداب پوشش محلی، ،یبوم زبان حوزه در یبوم

 رفنت باال معارشت، اصول و آداب نحوه ارتقاء آن موازاتبه و

 دهش گرانید به احرتام هیروح شیو افزا یاجتامع یآگاه سطح

 .است

که توسعه گردشگری در مناطق روستایی هم موجب ازآنجایی

-اجتامعی بروز تحوالت مثبت و هم تحوالت منفی در زمینه

رو در راستای کاهش اثرات منفی فرهنگی شده است، از این

آن و افزایش اثرات مثبت و همچنین تقویت گردشگری محلی 

. برگزاری جلسات 1هایی ارائه گردیده است. پیشنهاد

ومی در روستاهای گردشگرپذیر و معرفی کلی صنعت عم

گردشگری و مزایا و معایب آن برای مردم محلی و همچنین 

. تشویق 2آشنا ساخنت آنان به اهمیت فرهنگ محلی. 
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های فرهنگی، نهاد در زمینههای مردمگیری سازمانشکل

. ارائه 9ها. دستی و گردشگری و حامیت از آنصنایع

ه ساکنین در رابطه با چگونگی برخورد با های الزم بآموزش

های کاهش آن در زمینۀ اثرات منفی توسعه گردشگری و راه

بخشی به ساکنان و مردم . اولویت1فرهنگی. -اجتامعی

جانبه برای توسعه گردشگری محلی از طریق مشارکت همه

های سازی مردم محلی در تنظیم برنامه. سهیم5منطقه. 

ایش آگاهی آنان در نحوه برخورد با توسعه گردشگری و افز 

الگوی جذب گردشگر به شكل  ر دریی. تغ0گردشگران. 

 محور.جامعه ین كردن گردشگر یگزیجا

 فهرست منابع

(. 20.3منیق، جعفر، و محمدرضا ایروانی. )ابراهیمی .1

اجتامعی -بررسی آثار و پیامدهای فرهنگی و اقتصادی»

مطالعات علوم «. صنعت توریسم در توسعه اقتصادی

 .231-.21 (، 1. )شامره اجتامعی ایران

(. 20.0ممقانی، محمد. خانی، و همکاران. )ادبی .2

ارزیابی اثرات توسعه گردشگری فرهنگ محور در تغییرات »

فرهنگی مقاصد روستایی )مطالعه موردی: بخش -اجتامعی

. (جغرافیا) ریزی فضاییبرنامه«. کن، دهستان سولقان(

 .33-.1(، 1)شامره 

(. 20.1آرایش، محمدباقر، و محمدصادق صبوری. ) .9

های توسعه گردشگری روستایی با شناسایی شاخصه»

مورد مطالعه: روستای ) نگاهی به گردشگری فرهنگی

(، .2. )شامره فضای گردشگری «.حیدرآباد، استان ایالم(

2.1-212. 

 توسعۀ پایدار .(1951)مصطفی، و علی ایامنی.  ازکیا، .1

 .اطالعات: تهران. روستایی

(. 20.1رضا، و سید علی بدری. ) اکربیان رونیزی، سعید .5

نفعان از آثار و پیامدهای توسعه گردشگری تحلیل درک ذر»

 «.منونه موردی: منطقه لواسانات() در نواحی روستایی

 .11-1.(، .0. )شامره جغرافیا و توسعه

ارزیابی نگرش (. »20.1امینی، عباس، و همکاران. ) .0

. «میزبان به توسعه گردشگری در مناطق روستاییجامعه 

 .11-.23(، 03. )شامره مطالعات مدیریت گردشگری

تأثیرات فرهنگی (. »20.1امینی، عباس، و زهرا زیدی. ) .9

گردشگری در مناطق روستایی از دید جامعه محلی )مطالعه 

(، 1، )شامره تحقیقات جغرافیایی«. موردی: روستای ابیانه(

01-20. 

 یمحور  نقش(. »1951رضا، و همکاران. ) محمودانوری،  .9

 روستایی )مطالعه نواحی توسعه در روستایی یگردشگر 

 «.خاش( شهرستان تفتان، ناحیه یروستاها: یمورد

-90(، 5-.1. )شامره مطالعات جغرافیایی مناطق خشک

09. 

بررسی تأثیر (. »1955ایلخانی، لیال، و همکاران. ) .5

مدیریت گردشگری در تحوالت اجتامعی و فرهنگی شهر 

 .921-929 (،15. )شامره مجله مدیریت گردشگری«. قم

بررسی اثرات اقتصادی، (. »20.1باباخانزاده، ادریس. ) ..1

محیطی توسعه گردشگری بر فرهنگی و زیست-اجتامعی

-2.1 (،0. )شامره ریزی فضاییامهبرن«. منطقه اورامانات

213. 

 .(1951) سقایی. یمهد محمدحسین، و ،ییزدپاپلی .11

 تهران: سمت. .(مفاهیم و ماهیت) پایدار یگردشگر 

اثرات (. ».195پورطاهری، مهدی، و همکاران. ) .12

تغییرات فرهنگی بر الگوی مسکن روستایی )منونه موردی: 

فضای  «.روستاهای بخش مرکزی شهرستان قزوین(

 .115-191(، 95 . )شامرهجغرافیایی

(. 20.1حسام، مهدی، و حمیدرضا باغیانی. ) .19

 گردشگریسنجش نگرش روستاییان نسبت به تحقق »

محور )مورد مطالعه: دهستان گوراب پس، روستایی جامعه

 .های روستاییپژوهش «.شهرستان فومن، استان گیالن(

 .92-99(، 1)شامره 

(. 20.3جابر پارسایی. ) ابریشمی، الله. وحسینی .11

ارزیابی اثرات اجتامعی و فرهنگی توسعه گردشگری »

چهارمین «. )مطالعه موردی: بخش کوهرسخ کاشمر(

زی، ریکنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه

به  یابیدست یمرکز راهکارها .تهران. معامری و شهرسازی

 .وندمهر ار  یموسسه آموزش عال. داریتوسعه پا

مطالعه و تحلیل (. »20.3ساربان، وکیل. )حیدری .15

اثرات توسعه گردشگری بر سبک زندگی روستایی )مطالعه 

. ای(ریزی منطقهجغرافیا )برنامه«. موردی: شهرستان اردبیل(

 ...-1.(، 1شامره )
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ارزیابی (. »20.0ساربان، وکیل، و ابوذر ملکی. )حیدری .10

یی زی اجتامعی روستانقش گردشگری روستایی در توامنندسا

زیارت، شهرستان بوانات، استان )مورد مطالعه: روستای ده

 ...1-.11 (،1. )شامره توسعه روستایی«. فارس(

 یگردشگر  ه  توسع(. 1999رضوانی، محمدرضا. ) .19

 تهران. هدانشگا: . تهرانپایدار( یگردشگر  رویکرد )با روستایی

بررسی (. »1952زرافشانی، کیومرث، و همکاران. ) .19

-های اقتصادیاثرات توسعه گردشگری در ارتقاء شاخص

مورد: منطقه گردشگری ریجاب در ) ییروستااجتامعی نواحی 

شامره . )اقتصاد فضا و توسعه روستایی «.استان کرمانشاه(

9 ،)191-115. 

(. 1951قیداری، حمدالله، و همکاران. )سجاسی .15

شدن بر تغییرات سبک زندگی در نواحی یجهانت اثرا»

انسانی. )شامره ای در علوم رشتهیانممطالعات «. روستایی

1،) 199-159. 

ارزیابی (. »1955سقایی، مهدی، و همکاران. ) ..2

محور در نواحی روستایی استان گیری گردشگری اجتامعشکل

 .55-119(، 15، )شامره انجمن جغرافیای ایران«. گلستان

(. 20.2ایی، سید اسکندر، و شهین رستمی. )صید .21

فرهنگی توسعه -سنجش تأثیرات اقتصادی و اجتامعی»

ریزی برنامه«. گردشگری )منونه موردی شهر کرمانشاه(

 .3. -223(، 0. )شامره فضایی

(. 20.3پریخانی. )رضابی، اصغر، و صدف اسالمی .22

فرهنگی و  -سنجش تأثیرات اقتصادی، اجتامعی»

توسعه گردشگری )مطالعه موردی: شهرستان محیطی زیست

. )شامره های جغرافیای انسانیپژوهش «.شهر(مشکین

13 ،)31-01. 

 سنجش(. »1995ضیایی، محمود، و پونه ترابیان. ) .29

 وامعج بر گردشگران یاجتامع یمنف اثرات قبولقابل سطح

 ییروستا یهاسكونتگاه مطالعه: ران )موردیا در یمحل

 .جغرافیا )انجمن جغرافیای ایران( «.شان(یپر تاالب یحوزه

 .2.5-225(، 29)شامره 

 بررسی(. »1951فر. )رمضانی رضا، و حدیثه فاضل، .21

واحی ن در زندگی سبک تغییرات و گردشگری توسعۀ رابطۀ

 دو دهستان محلی ساکنان: موردی )مطالعۀ روستایی

-125 (،9. )شامره گردشگری توسعۀ و ریزیبرنامه «.هزار(

115. 

واکاوی اثرات (. »20.1قادرمرزی، حامد، و همکاران. ) .25

گردشگری بر توسعه نواحی روستایی )مطالعه موردی: 

 .اقتصاد فضا و توسعه روستایی«. روستای قوری قلعه(

 .222-211(، 1)شامره 

(. 20.0بایی. )قدمی، مصطفی، و محمد غالمیان .20

. ها(ها و سیاستاثرات گردشگری )پیامدها، چارچوب

 تهران: مهکامه.

بررسی اثرات (. »1952قنربی، سیروس، و همکاران. ) .29

گردشگری بر توسعه روستایی از دیدگاه جامعه میزبان 

آمایش  «.)مطالعه موردی: بخش ماهان شهرستان کرمان(

 .15-11(، 5. )شامره جغرافیایی فضا

کاربرد آمار در علوم اجتامعی (. 1999گودرزی، سعید. ) .29

. تهران: هاو نحوه تفسیر خروجی SPSS همراه با دستورات

 شناسان.جامعه

(. 1950محمدی، سعدی، و عبداملجید احمدی. ) .25

تحلیل پایداری گردشگری در روستای اورامان تخت »

)شامره  .اقتصاد فضا و توسعه روستایی«. شهرستان رسوآباد

9 ،)1..-91. 

 در رویکردها بر یدرآمد .(1999)مسعود.  معصومی، ..9

 .یامنطقه و یمحلی، شهر  یگردشگر  توسعه ریزیبرنامه

 سمیرا.: تهران
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