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   چكيده

 غييراتت ايجاد در مهمي و نقش است فرهنگي ايپديده باشد، اقتصادي و فعاليت صنعت يك آنكه از گردشگري، پيش

دگاه ساكنان و گردشگري شهري ايالم از دي فرهنگي - عياجتما اثرات است تاشده تالش اين تحقيق در. كندمي ايفا فرهنگي

ودي ردشگران ورن و گگردشگران ورودي به شهر ايالم مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرد. جامعة آماري اين تحقيق، جامعة ميزبا

د. اطالعات به شيوة شنفر در نظر گرفته 700به شهر ايالم است. حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران براي هر دو جامعه 

- به ه روايي آناست ك ساختهنامة مورد استفاده در اين پژوهش، محّققآوري گرديد. پرسشنامه جمعميداني و با استفاده از پرسش

با ها تجزيه و تحليل داده. استشده محاسبه 873/0وسيلة استادان و متخصصان تأييد شده و پايايي آن با استفاده از آلفاي كرونباخ 

نتايج نشان داد كه شد. انجام  SPSSافزار اسكور، همبستگي اسپيرمن و تحليل عاملي تأييدي در نرمهاي كاياستفاده از آزمون

 يش تغييراتافزا وتوسعة گردشگري شهر ايالم، در تغييرات اجتماعي و فرهنگي تأثير معناداري داشته و بين توسعة گردشگري 

ان ناسب در ميباط ماداري وجود دارد؛ همچنين، پنج عامل افزايش روابط اجتماعي و برقراري ارتفرهنگي و اجتماعي رابطة معن

يت بين صميم تغيير الگويشهروندان، شناخته شدن شهر در سطح منطقه، افزايش سرخوردگي و كاهش اعتماد به نفس ساكنان، 

   .شهر ايالم شناسايي شدفرهنگي در  -عنوان اثرات اجتماعي بهازدحام و شلوغي و  ساكنان شهر

 فرهنگي، گردشگري فرهنگي، شهر ايالم.گردشگري، فرهنگ، اثرات ميان ةتوسعهاي كليدي: اژهو
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  مقدمه 

از  كه است »توريسم«واژه  اين ريشة است. آلمان و فرانسه انگليسي، هايزبان در 1توريسم هواژ فارسي معادل گردشگري،

 يا مكتب به اشاره كه ، پسوندي»3ايسم«و  سياحت، مسافرت، گشت، سفر، معناي به» 2تور«است: شده تشكيل بخش دو

 مردم موقّت جاييجابه به تعريفي، گردشگري ). در39- 50 :2006دارد (كاظمي،  غيره و ادبي سياسي، مذهبي، فلسفي، انديشة

 مقصد، در اقامت مدت در مسافران كه طوري به است؛شده اطالق شانمعمولي كار و زندگي محل از خارج مكاني به

به ). با توجه 6: 1982 وال، و ماتيسون( شودمي فراهم ايويژه تسهيالت آنها نيازهاي رفع براي و دهندمي انجام هاييفعاليت

توان بيان كرد كه گردشگري، مسافرتي تفريحي و به معناي گذران اوقات فراغت است و جوامع ميزبان، تعاريف فوق، مي

  اين نياز گردشگران هستند؛ همچنين گردشگري، براي جوامع گردشگرپذير منافعي به دنبال دارد. ةكنندتأمين

 هروندانش كه است گردشگري از نوعي شهري، گردشگري و هستند شهرها گردشگران سكونتگاهي، مقاصد ترينمهم از

 گذرانندمي هاكانم اين در را خود تفراغ اوقات از بخشي طبيعي، و مذهبي و تاريخي فرهنگي، هايجاذبه به مندعالقه

 را زمينه يزبان،م جامعة عنوان به شهري گردشگري مديريت و ريزيبرنامه كه است بديهي). 20: 1396(غالمي و خلجي، 

 سطوح ر نتيجه،د و سازدمي فراهم نيز )جهاني و يمّل اي،منطقه سطح در( مهمان گردشگران از پذيرايي و جذب براي

 گردشگر متقابل ردعملك شهري، گردشگري ).27: 1391اده، يزيابند (سعيدنيا و مهدمي پيوند يكديگر با ريگردشگ مختلف

 از استفاده و هااذبهج از بازديد و متفاوت هايانگيزه با شهري مناطق به سفر با رابطه در گردشگري فضاي توليد و ميزبان

               نهد مي جاي بر شهري و اقتصاد فضا بر را اوتيمتف آثار كه است گردشگري به مربوط خدمات و تسهيالت

 و منطقه دممر گردشگران، شامل گردشگري صنعت توسعة در مهم عوامل )؛ همچنين،190: 1391سقايي، يزدي و پاپلي(

  ).24: 1390فيروزي، بيگي( شودمي مقصد هايويژگي

 و ي، اجتماعياقتصاد وضعيت بر عميقي تأثيرات اخير هايسال ويژه دربه  نوپا، صنعتي عنوان به گردشگري صنعت

ت مثبت گردشگري ، به اثرا1960داشته است. مطالعات در زمينة اثرات گردشگري در دهة  جهان كشورهاي بيشتر فرهنگي

اند تر روي آوردهمندتر و نظامبه رويكردي متعادل 1980اند و در دهة به اثرات منفي آن پرداخته 1970و در دهة 

فرهنگي و  - جتماعياثرات گردشگري (اقتصادي، ا انواع از يك هر بررسي ). به هنگام3: 1396زاده فيروزجايي، (عليقلي

 به نيست؛ آسان شده، داده ننشا غالباً كه طورآن آنها، بنديتقسيم و اندجانبه چند اثرات اين كه داشت خاطر به بايد محيطي)

      اقتصادي اي محيطيزيست اجتماعي، اثرات عنوان تحت صرفاً سادگي و به را شگريگرد اثرات تواننمي ديگر، بيان

؛ بنابراين، بررسي بعد )2003ميسون، (دارند  بسياري پيوستة هم به ابعاد داشتن به گرايش اثرات اين بلكه د؛كر بنديطبقه

            بعد  علت محدوديت موضوعي به تنهايي كار آساني نيست. در اين مقاله بهفرهنگي گردشگري به - اجتماعي

  است. فرهنگي اثرات گردشگري پرداخته شده - اجتماعي

                                                                 

1 . Tourism 
2 . Tour 
3 . Ism 
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توسعة  براي يحيات منبعي فرهنگ، است. آمده وجود به گردشگري و فرهنگ بين ايجانبه دو رابطة در عصر حاضر، 

 از بعد گريگردش ).9: 2000 يچاردز،(ر دارد فرهنگي توسعة در مهمي سهم نيز، گردشگري و شودمي محسوب گردشگري

 بهداشتي و آموزشي يهابهبود نظام بومي، فرهنگ شدن الملليبين خارج، با دنياي فرهنگي تعامل سبب اجتماعي، و فرهنگي

                است اشتهد نيز مخرّبي تأثيرات فرهنگي، - اجتماعي حيطة در خود مفيد تأثيرات اما با همة شد؛ خواهد و ...

 با مقصد، يك به تعزيم هنگام گردشگران كنيد،مي مالحظه) 1( شكلدر كه  طور). همان122: 1391(تقديسي و همكاران، 

 و رفتارها ظواهر، .ودشمي آغاز ميزبانان و مهمانان بين فرهنگي تعامالت سفر، ابتداي از و شوندمي مواجه محل آن فرهنگ

 ميزبان فرهنگ تأثيرتحت هناخوا خواه نيز، گردشگران اينكه ضمن گذارد؛مي ميزبانان جامعة بر تأثيراتي گردشگران، تقاضاهاي

 .گيرندمي قرار

 
  ).15: 1994شاو ويليامز، مأخذ: چرخة گردشگري و فرهنگ ( - 1شكل 

 
 از اينترير مك ).5: 2000است (جعفري و ضرغام، شده شناسايي خوبيبه فرهنگ و گردشگري الينفك رابطة امروزه،

 بر تأكيد با، ). لي1993شمارد (مك اينترير، برمي مهم بسيار را محلي جامعة به احترام افزايش فرهنگي، گردشگري اثرات

  ).1998كند (لي، مي اشاره به عدم برابري و عدالت شهري، گردشگري توسعة اجتماعي منفي اثرات

 است؛ درهكرد جلب خود به را بسياري حققانم توجه گردشگري، اثرات به ميزبان جامعة نگرش گذشته، هايسال در

 گسترش ).2010لي و همكاران، ؛ 2011اند (آندريك و نيوپان، كرده بحث موضوع اين مورد در مطالعات از بسياري نتيجه،

 مورد گردشگري مختلف مقاصد در را پايدار توسعة به رسيدن براي ميزبان جامعة واكنش و دخالت تاهمي مطالعات، اين

 .دارد وجود گردشگري به نسبت مردم واكنش درك براي تئوريك چارچوب عنوان به روش چندين. دهدمي قرار يدتأك

  است. جمله آن از 3تفكيكي روش و 2گردشگري حيات چرخة ،1اجتماعي مبادلة تئوري

 يحتشر براي را گردشگري مقصدهاي ساكنان ناخشنودي يا خشنودي درجة مراحل از شاخصي)، 1975( داكسي

 نموده ارائه )گردشگري مقصد حيات چرخة مراحل( گردشگري رشد مراحل به نسبت محلي مردم نگرش تغيير چگونگي

 و و مخالفت خصومت مرحلة رنجش، و آزردگي مرحلة تفاوتي،بي مرحلة خشنودي، مرحلة: از اندعبارت مراحل اين. است

                                                                 

1 . Social Exchange Theory 
2 . Tourism Life Cycle 
3 . Segmentation Approach 
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كه  دارد وجود ساكنان و گردشگران بين متقابلي اثرات او، هاييافته ةپاي بر ).58: 1382تسليم (اردكاني،  و گيريكناره مرحلة

 در گردشگري توسعة با او معتقد است كه  ).34: 2001نمود (بري،  گيرياندازه ناخشنودي ميزان شاخص با را آن توانمي

   ).258: 1998وك، شود (سواربرمي بدتر و يابدمي تغيير نيز به گردشگران محلي مردم نگرش گردشگري، مقصدهاي

 استفاده مورد تفرّجگاهي مقصد حيات چرخة مرحلة تعيين معيارهاي از يكي عنوان به)، 1980( باتلر وسيلةبهاين مفهوم 

 محصول زندگي چرخة از بازاريابي وكار/ كسب مفهوم بر مبتنياش نظريه كه كرد تأكيد باتلر). 34: 2001 بري،(گرفت  قرار

 توسعه و كرده تغيير زمان طول در مقصد كه دهدمي نشان رود،مي كاربه گردشگري مقصد با رابطه در مدل اين وقتي است.

كشف،  يا از: شناسايي اندعبارت كه )55: 1382دارد (اردكاني،  وجود مرتبط مراحل تعدادي تحول، فرايند اين در و يابدمي

 از بعد باتلر، مدل ). در2و افول /  احيا (شكل  5ركود، 4بلوغ يا 3، تثبيت 2توسعه گردشگري، در مردم 1شدن درگير و مداخله

 جديد محصوالت كه افتدمي اتفاق زماني ساختار تجديد باتلر، عقيدة به افتد.مي اتفاق ساختار تجديد مرحلة ركود، مرحلة

 شده، انديشيد هبرديرا به وابسته كه آيد وجودبه مردم براي مقصد از متفاوتو  جديد تصوري يا شده عرضه گردشگري

  ).282: 2008برگس،  و است (بروكر مناسب هاياستراتژي به كارگيري و راهبردي مديريت و ريزيبرنامه

  

 
  )2001گردشگري (باتلر،  مقصد حيات چرخة - 2شكل 

 روابط هايجنبه تفسير براي اجتماعي شناسيروان و شناسي، اقتصادجامعه مانند رشته چندين در نظرية مبادلة اجتماعي

 اين اولية اصول). 15: 1389(رحماني و ضيايي، گيرد مي قرار استفاده مورد گيرد،مي صورت آنها با كه مبادالتي و اجتماعي

 هايهزينه شدن متحمل بدون باشند داشته باور كه دارند تبادالت در شركت به تمايل صورتي در افراد كه است اين نظريه،

 كه ساكناني دهدمي نشان اسكيدمور تعريف ).250: 1396نيا، افروز و سليميدل(آورد  خواهند دستهب منافعي قبول، غيرقابل

 مبادلة در نيست، منافعش از بيشتر آن هايهزينه معتقدند دانند ومي سودآور فعاليتي بالقوه يا موجود صورت به را گردشگري

 اندنموده اذعان ). رحماني و ضيايي1993ديگران،  و آلن( كنندمي حمايت گردشگري توسعة از و نموده شركت اجتماعي

                                                                 

1 . Involvement 
2 . Development 
3 . Consolidation 
4 . Stagnation 
5 . Decline 
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 خواهند مبادالت در مشاركت به تمايل است، بيشتر هايشهزينه از آن منافع كه باشد اين گردشگري از محلي مردم ادراك اگر

  ).15: 1389(رحماني و ضيايي،  كرد خواهند حمايت خود جامعة در گردشگري توسعة از بنابراين، و داشت

رويكرد، هزينه و منافع  ). در اين121: 1994كنند (لنكفورد و هاوارد، رويكرد تفكيكي را مطرح مي لنكفورد و هاوارد،

ت ران فعالياي گردشگكه در راستاي نيازهگيرد؛ بدين ترتيب، كسانيهاي مختلف مورد ارزيابي قرار ميها با گروهبخش

)؛ همچنين، 352: 1993گل، تا آنهايي كه با گردشگران ارتباطي ندارند (مادري تري به گردشگري دارندكنند، نگرش مثبتمي

و  اين بررسي؛ بنابرتري به گردشگران دارندكنند، نگرش مثبتكه در زمينة خدماتي و تجاري گردشگري فعاليت ميكساني

: 1996ن، مكارارناندز و هشود (هارزيابي نگرش و گرايش جامعة ميزبان نسبت به گردشگري، امري پيچيده محسوب مي

  ). 352: 1993؛ مادريگل، 759

نمايند؛ ا بيان ميرساكنان  و گردشگران بين متقابل اثراتها و رويكردهاي مرتبط با اثرات توسعة گردشگري، نظريه

طي، حيمزيست ونگي فره - همچنين با توجه به نمود بيشتر اثرات مثبت اقتصادي نسبت به اثرات منفي اقتصادي، اجتماعي

 تري بهبتگرش مثنكه در زمينة خدمات گردشگري فعاليت دارند، كنند و كسانيساكنان از توسعة گردشگري استقبال مي

دي بنجمع باتلر به كسي وهاي داگردشگران دارند؛ بنابراين، با توسعة گردشگري موافقند. اين پژوهش با استفاده از نظريه

 ردشگري برتوسعة گ رويكردهاي مبادلة اجتماعي و تفكيكي را مبني بر تأثير منفيپردازد و شده ميهاي گردآوريداده

  گيري تحقيق، آنها را درنظر دارد.پذيرد و در نتيجهجوامع ميزبان مي

ارج كشور خل و خفرهنگي گردشگري بر نگرش جامعة ميزبان، تحقيقات متعددي در دا - در رابطه با اثرات اجتماعي

  شود: ها در اينجا اشاره ميخي از آنصورت گرفته كه به بر

فراد ا ر داد.ررسي قرارا مورد ب ن نسبت به گردشگري در روستاي بيگودي اوگانداانگرش ساكن ،ايدر مقاله )2007(لپ 

هاي گرشد كه نشفرض بر اين ، در اين راستا؛ برداشت مثبت و موافقي نسبت به گردشگري دارند ،ساكن در اين منطقه

                و منفي اثرهاي مثبت بررسي به ايمطالعه )، در2014سينگال (شود. ميار موافق گردشگري منجر مثبت به رفت

 آيندة به نسبت اساكنان ر پرداخته است. او ديدگاه هند پور جاي شهر در گردشگري از ديدگاه مردم اجتماعي - فرهنگي

  يد. نمامي ارزيابي خوشبينانه شهر، در اين گردشگري توسعة

ي اي به بررسي آثار فرهنگي توسعة گردشگري و نقش آن در تقويت فرهنگ مّلدر مقاله ،)1387كاظمي و كاظمي (

روستايي مجزا، حامي رشد و  ةن سه منطقاد كه ساكنندهاي نشان ميدر مقاله 2012در سال  كوا و همكارانالت پرداختند.

ها نسبت به نگرش ،داد با وجود سطح باالي گردشگرينشان ميكه  و شواهد اندكي يافت شد گردشگري شدند ةتوسع

 يگردشگر ي،از بعد اجتماع نشان داد كه ،)1391عادلي ( ).41: 1393زاده و همكاران، (عليقلي بوده است گردشگري منفي

 ةدر عرص ژهيو محله به طيبهبود شرا ينيبشيپ ،يمنطقه به گردشگر يوابستگهمچنين،  ؛دارد قرار يداريپا تيدر وضع

 يابيبر ارز گذاراز جمله عوامل تأثير يتيو هو يافراد نسبت به مسائل فرهنگ تيو حساس يگاهآ زانيم ،يطيو مح يتيامن

ن، والئاز ديدگاه ساكنان و مسبه اين نتيجه دست يافتند كه  ،)1391تقديسي و همكاران ( .است يگردشگر افراد نسبت به

منفي نظير  يسطح استانداردهاي زندگي مردم و اثرات هاي عمومي و باال رفتنآگاهي گردشگري تأثير مثبتي نظير افزايش



  12ژوهشي جغرافياي اجتماعي شهري                           شمارة پ -علمي دوفصلنامة                                                 6

ممقاني و همكاران ادبي  .استموجب شدهرا فرهنگي  - اجتماعي هايو افزايش ناهنجاري تغيير در آداب و سنن محلي

 مورد روستاهاي در فرهنگي - اجتماعي تغييرات با گردشگري عةتوس اثرات بين به اين نتيجه دست يافتند كه ،)1393(

 مردم رسوم و آداب و روستا جوانان پوشش نحوة در تغيير، زمينة در اثرات ترينبيش و دارد وجود معناداري رابطة مطالعه،

 گردشگري حمايت زيادي ةمحلي از توسع ةجامع دادند كهنشان  ،)1393زاده و همكاران (عليقلي .شودمي محلي مشاهده

 ، وابستگي درآمدي، سطح تحصيالت وگردشگري، وابستگي شغلية سطح توسع تابعي از ،مايت آنهاكند و ميزان حمي

   .استغيره 

ده سيار پيچيردشگري بآوردهاي صنعت گاز آنجا كه معموالً ره آيد،هاي ديگران برميچنانچه از بررسي نتايج پژوهش

 و در مناطق و نواحيبوده  بسيار متفاوت ،گذارد نيزجاي مي بنابراين اثراتي كه بر است؛مناطق گوناگون متفاوت  و در بوده

ري مدا، قومردگراييففرهنگي  ةزمينداراي  ،تيشهر ايالم به دليل حاكميت بافت عشايري و سّن .استمورد بازديد مختلف 

                ب ا موجگيري چنين بافتي رشكل به آن، كه مهاجرت روستاييان و عشايران استهاي خاصي ها و سنتو ارزش

گري صلي گردشاهاي ها و محركهاي زندگي شهروندان ايالم، تفاوت فرهنگي با ساير شهرها، جاذبهاست. شيوهشده

ان به هاي گردشگري فرهنگي حركت گردشگرترين محركفرهنگي (بافت عشايري و آداب و رسوم خاص) از اصلي

د اين د كه يك بعنماييوابط و تعامالتي بين آنان و شهروندان ايجاد م. ورود گردشگران به شهر ايالم، راستشهر ايالم 

گي و يرات فرهننقش مهمي در ايجاد تغيعنوان صنعتي نوپا،  به گردشگري بنابراين ؛فرهنگي است - رابطه، اجتماعي

   تواند داشته باشد.تعامالت اجتماعي شهر ايالم مي

 فرهنگ ةرابط سيبرر ،گردشگري در شهر ايالم دةپدي فرهنگي  - تماعياجه وجو مقاله مدنظراست، معرفي اين در آنچه

 فرهنگي - ماعياجت پيامدهاي و آثار برخي معرفي و گردشگري ةتوسع فرهنگي - اجتماعي مدهاياپي و آثار گردشگري و و

 م درالشهر ايگري گردش ةآيا توسعسؤاالتي كه در اينجا مطرح است، اين است كه  .استصنعت در شهر ايالم  اين ةتوسع

               ييرات ايش تغگردشگري شهر ايالم و افز ةآيا بين توسع ميزبان تأثير دارد؟ ةتغييرات فرهنگي و اجتماعي جامع

 ماعيختلف اجتهاي مايالم بر جنبهآيا گردشگري شهر و  وجود دارد؟ يميزبان ارتباط ةجامع دراجتماعي  - فرهنگي

  تأثير دارد؟ميزبان  ةجامع درفرهنگي حاكم 

  شناسي ها و روشداده

                    ها از نوع تحقيقات گردآوري داده با توجه به نحوة و كاربردي هدف، نظر از حاضر مطالعة

هستند ساكنان شهر ايالم و گردشگران ورودي به شهر  ،آماري در اين تحقيق ةاست. جامعتحليلي  -  توصيفي

نفر  3960، 1394نفر و جمعيت گردشگران ورودي در سال  172213شهر ، جمعيت 1390كه طبق آمار سال 

 كوكران به نفر از گردشگران ورودي به شهر ايالم با استفاده از فرمول 350و  ساكناننفر از  383. ابتدا است

 شدند. ابزار گردآوري اطالعات اي انتخابگيري خوشهعنوان حجم نمونه تعيين و اين تعداد به روش نمونه

شد. بر اين مبنا، آماري به تفكيك طراحي ةساخته است كه براي دو جامعمحقق ةنامپرسش ،در اين تحقيق

فرهنگي انتخاب شد. براي سنجش  -هاي مرتبط با اثرات مثبت و منفي ابعاد اجتماعيتعدادي از شاخص



  7                                    گردشگري شهري ايالمة فرهنگي توسع -بررسي اثرات اجتماعي                   1397 بهار و تابستان

، از ضريب آلفاي پاياييگيري، از روش اعتبار صوري و براي سنجش ميزان اعتبار يا روايي ابزار اندازه

فر از ن نامه از طريق نظر مشورتي چندطوري كه روايي ظاهري و مفهومي پرسششد؛ بهكرونباخ استفاده

است.  بوده 873/0نامه پس از اصالح، اجزاي پرسش است و ميزان پايايي همةدست آمدهمتخصصان مرتبط به

). 1 (جدول استضريب، معنادار بوده و در سطح مناسبي بيانگر آن است كه اين  در اين رابطه، نتايج حاصله

نامه مورد بررسي پرسش 700گردآوري شده،  يهانامهناقص بودن برخي از پرسشبا توجه به مخدوش و 

تحليل  اسكور وكايآزمون ، همبستگي اسپيرمنهاي ناپارامتريك آزمون از هاداده تحليل برايقرار گرفت. 

  شد. استفاده SPSSافزار نرم درعاملي 

  جدول ضريب آلفاي متغيرهاي تحقيق -1 جدول

  آلفاي كرونباخ  معيار ( متغير)

 785/0  شاخص تغييرات اجتماعي فرهنگي

 726/0  گردشگري شاخص اثرات توسعة

  873/0  جمع كل

  بحث

 هايمورد بررسي و چگونگي توزيع پاسخ ةشناختي نمونابتدا به توصيف جمعيت ،در اين بخش

  .شودهندگان پرداخته ميدپاسخ

 270مرد و  دهندگان رادرصد از پاسخ 4/61نفر معادل  430 ،شودطور كه مشاهده ميهمان )2در جدول (

نفر  399ال با س 40-30سني  ةترين فراواني مربوط به رداند. بيشزن تشكيل داده را درصد 6/38نفر معادل 

درصد بوده  3/3نفر معادل  23سال و باالتر با  50سني  ترين فراواني مربوط به ردةدرصد و كم 57معادل 

درصد و  9/50نفر معادل  356نس با ترين فراواني مربوط به ميزان تحصيالت افراد به سطح ليسااست. بيش

درصد  55 دلنفر معا 385درصد بوده است.  6/4نفر معادل  32ترين فراواني مربوط به سطح دكتري با كم

 7/49نفر معادل  384دهندگان متولد روستاها و شهرهاي اطراف هستند و درآمد پاسخ يةمتولد همين شهر و بق

با  500ميليون و 1 تاميليون  1مربوط به درآمد  ،ترين فراواني درآمدبه باال و كم 1500 ،دهندگاندرصد پاسخ

توان چنين مي ،يشناختهاي توصيفي متغيرهاي جمعيت. با توجه به يافتهاستدرصد  9/20نفر معادل  146

رخوردار ب خوبي سطح درآمد نسبتاًو از  بوده ردهكاستنباط نمود كه بيشتر افراد پاسخگو باتجربه و تحصيل

ضعيت بر و اكثر افراد متولد همين شهر بوده و نسبت به وضعيت شهر و اثرات گردشگري ،همچنين هستند؛

  فرهنگي آن شناخت بهتري دارند. -اجتماعي

  

  



  12ژوهشي جغرافياي اجتماعي شهري                           شمارة پ -علمي دوفصلنامة                                                 8

  دهندگانشناختي پاسخفراواني اطالعات جمعيت -2جدول 

  درصد  فراواني  متغير  درصد  فراواني  متغير

  جنسيت
 4/61  430  مرد

سطح 

  تحصيالت

 1/8 57  ديپلم و كمتر

 17 119  فوق ديپلم 6/38 270  زن

  سن

  9/50  356 ليسانس  7/10  75  20-30

  4/19  136 ليسانس فوق 57 399  30-40

 6/4  32 تريدك 29 203  40-50

 3/3  23  به باال 50

  درآمد

 4/29  206  ميليون و كمتر1

محل 

  تولد

 55  385  همين شهر
ميليون و  1ميليون تا  1

500  
146  9/20  

  7/49  384  به باال 500ميليون و  1 4/28 199  روستاهاي اطراف

شهر ديگر با فاصله 

  كيلومتر 100
61  7/8  

  
شهر ديگر با فاصله 

  كيلومتر 200
55  9/7  

 هاييهفرض بررسي به، بخش اين در آماري ةجامع از آمده دستهب هايو پاسخ متغيرها توصيف بعد از

 و سقم تصح ا،هيافته تحليل با بتوان تا شودمي پرداخته پژوهش در استفاده مورد آماري آزمون و شده مطرح

 بررسي كرد. آماري نظر از را فرضيات

  .اردد تأثيرميزبان  ةر تغييرات فرهنگي و اجتماعي جامعر ايالم دگردشگري شه ةتوسع -1 ةفرضي

اسكور اياز آزمون آماري ك گردشگري در تغييرات فرهنگي و اجتماعي شهر ايالم تأثيربراي بررسي 

  است. شدهمتغيره استفاده تك

  اسكورآزمون كاي -3جدول 

 فرضية اصلي اسكورمقدار كاي درجة آزادي داريسطح معني

000/0 38 280/529 
ر تغييرات گردشگري د اثرات توسعة

  ميزبان اجتماعي و فرهنگي جامعة

 38آزادي  ةدرجبا  280/529اسكور چون مقدار كايدهد. نشان مي اسكور راكاينتايج آزمون ) 3جدول (

گروه  نظر ؛ بنابراين،تر استكدرصد كوچ 05/0نظر است كه از مقدار خطاي مورد 000/0داري سطح معني و

 يدتأيري از نظر آما گردشگري در تغييرات فرهنگي و اجتماعي شهر ايالم تأثير توسعةنمونه در خصوص 

  شود.مي تأييداصلي  ، فرضيةبه عبارتي شده و
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ن ميزبا ةعاجتماعي بر جام -گردشگري در شهر ايالم و افزايش تغييرات فرهنگي ةبين توسع -2 ةفرضي

 .ارتباط وجود دارد

  اجتماعي -توسعة گردشگري و افزايش تغييرات فرهنگي همبستگي اسپيرمن تايج آزمونن -4جدول 

  متغير وابسته

  متغير مستقل

  

  اجتماعي -افزايش تغييرات فرهنگي

  

  گردشگري ةتوسع

  806/0  شدت

  000/0  داريعنيم

  700  تعداد

است  دست آمدههب 806/0ضريب همبستگي اسپيرمن  است، ) مشخص4خروجي جدول (طور كه از همان

 دستهستگي بضريب همب بنابراين، است؛ 05/0 از تردست آمده و كوچكهب 000/0كه معيار تصميم و از آنجا

 ةامعبر ج اجتماعي -گردشگري در شهر ايالم و افزايش تغييرات فرهنگي ةبين توسعمعنادار است.  ،آمده

 H1رد و فرض  H0فرض  ،عبارت ديگرهب ؛عبور كندو توانسته است از آزمون رد ارتباط وجود دارد  ،ميزبان

 شود.تأييد مي

 يرتأثزبان مي ةفرهنگي حاكم بر جامع - هاي مختلف اجتماعيگردشگري در شهر ايالم بر جنبه -3 ةفرضي

  دارد.

از  ،مليتحليل عا درها براي تعيين مناسب بودن دادهشد.  از تحليل عاملي استفاده بررسي اين فرضيه براي

 739/0برابر با  KMOدهد كه شاخص ) نشان مي5شد. جدول ( و آزمون بارتلت استفاده KMOب ضري

) از كفايت عدد 700شده (آوريهاي جمعبنابراين داده است؛ 6/0و بيش از  1. اين ارزش نزديك به است

ناداري طح معسنشانگر تناسب ساختار مدل عاملي در  ،خوبي برخوردار هستند. سطح معناداري در اين آزمون

  . استمعنادار  Sig=000/0 با و با مقدار سطح معناداري برابر 05/0كمتر از 

  و آزمون بارتلت KMOميزان  -5جدول 

KMO داريسطح معني آزمون بارتلت 

739/0 521/1903 000/0 

  شده و بار عاملي هر يك از عواملماتريس عوامل چرخش -6جدول 

اشتراكا

  ت

 عوامل
 هاگويه

5  4  3 2 1 

 شرايط زيستي ارتقاي 605/0     427/0

385/0     598/0 
افزايش روابط اجتماعي و برقراري ارتباط 

 مناسب در ميان شهروندان
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 گرايي به جاي فردگراييافزايش روحية جمع 543/0     327/0

 جايگاه زنان و ارتقايبهبود  475/0     243/0

 اجتماعي افزايش مفاسد و انحرافات      150/0

 شناخته شدن شهر در سطح منطقه  876/0    798/0

360/0    514/0  
خاطر و دلبستگي در  ميزان احساس تعلق

 شهرساكنان 

332/0      
، كمبود منابع مورد نياز (امكانات مورد نياز

 ...) غذا، بهداشت و درمان و

999/0   963/0   
وردگي و كاهش اعتماد به نفس افزايش سرخ

 نانساك

122/0      
افزايش تمايل به مهاجرت و ترك شهر و 

 ديار

 تغيير الگوي صميميت بين ساكنان شهر    603/0  364/0

 رفتن آسايش و آرامشاز بين    482/0  316/0

 افزايش جمعيت شهر      206/0

 ازدحام و شلوغي     815/0 808/0

264/0      
ازي و هاي ساكنان براي بهسافزايش انگيزه

 نوسازي شهر

 مشاركت افزايش روحية      155/0

  ارزش ويژه 418/3  738/1  368/1  184/1  121/1  

  واريانسدرصد  364/21 865/10  552/8  403/7  008/7  

ر مجموع دد كه شباالتر از يك استخراج  ة، پنج عامل با مقادير ويژلاو ، در چرخش مرحلةدر اين تحقيق

مانده مربوط به عواملي بود درصد باقي 809/44كردند و ها را تبيين ميكل عاملدرصد از واريانس  191/55

 ةسعاز تو پذيري بيشتريتأثيركه  عوامليبنابراين، يك سوم  تحليل عاملي شناسايي نشده بودند؛ كه در

كه از ود شمي مانده به عواملي مربوطاز طريق تحليل عاملي شناسايي شدند. مقدار باقي ،گردشگري داشتند

  .كنترل محقق خارج شده بودند

خر ) و عامل آ364/21ترين سهم (بيش 418/3 ل با مقدار ويژةعامل او ،)6جدول ( با توجه به مقدار ويژة

ها به املجداسازي ع براي) را در تبيين واريانس كل داشت. 008/7ترين سهم (كم 121/1 ةبا مقدار ويژ

ز چرخش اواريماكس استفاده شد كه بار عاملي هر متغير پس  ةوسيل ، از چرخش عامل بهترصورت روشن

زبور مهاي ، عاملاي مربوط به هر عامل و بار عاملي آنهااست. پس از بررسي گويه ) آمده6عاملي در جدول (

  گذاري شدند:به ترتيب نام

افزايش روابط اجتماعي و برقراري ارتباط مناسب در ميان شهروندان -لعامل او  
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  شدن شهر در سطح منطقهشناخته -دومعامل 

  وردگي و كاهش اعتماد به نفس ساكنانافزايش سرخ -عامل سوم

  تغيير الگوي صميميت بين ساكنان شهر -عامل چهارم

  ازدحام و شلوغي -عامل پنجم

  
  هاآمده از تحليل عاملي داده دستمدل به - 3شكل 

  گيري نتيجه

است. دهگردشگري شهر ايالم انجام ش فرهنگي توسعة -اعيات اجتمتأثيرپژوهش حاضر با هدف بررسي 

 ،چنينهم ؛اردد تأثير اين شهردر تغييرات فرهنگي و اجتماعي گردشگري  ةحاكي از آن داشت كه توسع ،نتايج

است. نتايج هنيز افزايش يافتاجتماعي  -تغييرات فرهنگي ،گردشگري در شهر ايالمچه بيشتر هر ةتوسع با

ما ميزان اراستاست؛ هم )1387كاظمي () و 1393ممقاني و همكاران ( ها با پژوهشيهحاصل از اين فرض

 ست؛اتفاوت با يكديگر م ،اندگردشگري بوده تأثيرهايي كه تحتفرهنگي و نوع شاخص - تغييرات اجتماعي

اي كه در هگونراستاست؛ به) با نتايج اين پژوهش هم1393زاده و همكاران (نتايج پژوهش عليقلي ،همچنين

و  تقديسي . نتايج پژوهشاستتر اثرات مثبت اجتماعي و فرهنگي از نتايج منفي برجسته ،هر دو پژوهش

 ي را موردفرهنگ - تغييرات اجتماعي ،و هر دو پژوهشراستاست با پژوهش حاضر هم نيز، )1391همكاران (

  اند.بررسي قرار داده

كه پژوهش  استدادهي و تغييرات آن را مورد بررسي قرار ) ارزيابي افراد نسبت به گردشگر1391عادلي (

كوا و التنتايج پژوهش  است.ميزبان و گردشگران ارزيابي نموده نيز، اين تغييرات را از نظر جامعةحاضر 

حامي ، انساكنبيشتر  اي كهگونه؛ بهكندبا پژوهش حاضر مطابقت مينيز، ) 2007( لپ ) و2012(همكاران 

ها نسبت به گردشگري با نگرش ،دادكه نشان مي و شواهد اندكي يافت شد ردشگري شدندگ ةرشد و توسع

كه  شودمياعتقاد افراد ساكن ناشي اين از  ،برداشت مثبت اين .است بوده وجود سطح باالي گردشگري، منفي

باعث  ،رهباالخ و ، توليد در بازارصنايع دستيبازارهاي  يارتقا گردشگري باعث رشد و گسترش جامعه،

 ةكه در زمينكسانيكنند ) بيان مي1993( لنكفورد و هاواردهمچنين  ؛گرددخوشبختي و رفاه تصادفي مي
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اي رويكرد چنين نتيجه تري به گردشگران دارند.نگرش مثبت ،كنندخدماتي و تجاري گردشگري فعاليت مي

افرادي به  ،گردشگري شود كه با توسعةميتبادالت اجتماعي و تفكيكي را اثبات نموده و اين نكته را يادآور 

  فرهنگي ندارند.  - اند و توجه چنداني به اثرات منفي اجتماعيدنبال كسب سود و منفعت اقتصادي

شگران گرد هجوم علت به شهر ايالم گردشگري مقصد كه دهدمي نشان مطالعات بخش از اين كلي ةنتيج

 در است.يدهرس» گردشگري در شدن مردم درگير و مداخله« لةمرح به ناقص نسبتاً يك چرخة در ،مقصد اين به

 تعداد با اما تركوتاه اقامت مدت با گردشگران معموالً ،كندمي افزايش به شروع گردشگران تعداد ،مرحله اين

 تخصصي امكانات و خدمات احداث به شروع تجاري مؤسسات ،آيندمي مقصد مكان به بيشتريافراد 

 فراهم با و شودمي احداث خوردنغذا براي هاييمكان و كوچك هايهتل و هامهمانخانه ،كنندمي گردشگري

 با را خود تدريجبه محلي اجتماع و مردم از بعضي پردازند ومي كوچك گردشگري هايفعاليت به راهنما آوردن

 شگريگرد يهازيرساخت و تسهيالت كه هرچند .نددهمي تطبيق گردشگران حضور و گردشگري هايفعاليت

 آن فرهنگي -ي اجتماع بمخرّ آثار تدريجبه كه است ايمرحله در دارد؛ اما قرار توسعه مرحلة در ،مقصد اين

 ابعاد در گردشگري منفي ات مثبت وتأثير كه نمود ذكر توانمي مجموع در شود.مي درك گردشگران سوي از

  بوده است.  شگرانگرد ميزبان و ةجامع تأييد مورد ،و فرهنگي اجتماعي مختلف

 ي گردشگرياتوسعه جايگاه شناسايي به تواندمي حيات ةچرخ مفهوم از استفاده نظري، ادبيات اساس بر

 تر درخصوصدقيق و ترواضح تصويري يةارا و زندگي چرخة طول در گردشگري مقصدهاي موجود وضع

 ةتوسع ناطق گردشگري به لحاظم فعلي جايگاه شدن مشخص زيرا كند؛ كمك آينده در تمهيدات و اقدامات

 عنوان هب است؛ حيات ةچرخ در بعدي ةمرحل از دوري يا ورود براي بعدي اقدامات ةدهندنشان گردشگري،

 به مرتبط، و مالز اقدامات با انجام تواندمي ،باشد بلوغ مرحلة در حيات ةچرخ لحاظ به مقصدي اگر ،نمونه

 ؛سازد راهمف حيات تجديد براي را هاي الزمزمينه و كرده كمك گردشگري بلوغ ةمرحل در مقصد حيات تداوم

 ةتوسع به يخشبرونق در ريزانبرنامه و به مديران تواندمي گردشگري مقاصد عمر ةچرخ شناخت بنابراين،

 در اين، اساس اين بر كند. جلوگيري گردشگري ناپايداري مقاصد و زوال از و كرده كمك گردشگري پايدار

 به اين شهر فعلي جايگاه شناخت طريق از تا گرديد انتخاب فرهنگي گردشگري ايالم با پتانسيلشهر  مطالعه

اد ايج از و كرده كمك گردشگري حيات تداوم در جهت نگرآينده ريزيبرنامه به لحاظ گردشگري،

 كه است كشور يفرهنگ هايميراث يكي از شهر اين گردد؛ بنابراين، پيشگيري آنها در گردشگري هايناپايداري

 سياريب گردشگران جذب توانايي ،گردشگري حيات تداوم براي و روشن دقيق نگريآينده داشتن صورت در

  دارد. خود در را

                   هايزمينه در آن اثرات و گردشگري راستاي نقش در پژوهش اين راهكارهاي وپيشنهادها 

 گردد:الم ارائه ميشهر اي ةمطالع مورد ناحية فرهنگي - اجتماعي

 اخالق دهايقالب ك در ميزبان جامعة اعتقادات و باورها مذهبي، هايارزش دربارة الزم هايآگاهي ارائة -

 .شهر به ورود هنگام در مسافرتي تورهاي مجريان و گردشگران به گردشگري
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 كه ضمن  ...و ينترنتا ها،مهروزنا تلويزيون، راديو، هاي گروهي،رسانه طريق از موردنياز تبليغاتدادن  انجام -

 نتيجه در گردشگري و هايجاذبه معرفي در خارجي ويژه گردشگران به، گردشگران براي مثبت ذهنيت ايجاد

 است. مؤثر بسيار گردشگر جذب

 يزبانم جامعة فعاالنه مشاركت براي دولتي بخش سوي از محورجامعه گردشگري توسعة هايمشيخط اتخاذ -

 شهر ايالم. گردشگري توسعة فرايند در

 هايايتس كنار در مخصوصاً بومي، افراد طريق از گردشگران به آن معرفي و ميزبان جامعة فرهنگ احياي -

- خوراكي و دستيصنايع شناسي،مردم هايغرفه طريق برپايي از كاخ فالحتي و غيره قلعة والي، مانند تاريخي

 ارتباط اضر،ح حال در زيرا محلي؛ مردم با زديدكنندگانبا و گردشگران آشنايي بيشتر براي محلي مردم هاي

اصول  و اهداف با تناقض در خود اين كه است محدود و شدهلكنتر به صورت با گردشگران ميزبانة جامع

 دارد. قرار گردشگري پايدار توسعة
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