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 چکيده:

ابزاري   همچون  و  است  شده  شناخته  دنیا  در  فرهنگی  و  اقتصادي  اصلی  نیروي  عنوان  به  گردشگري 

از عوامل موثر در افزایش روند    .شودنیرومند در راستاي ایجاد منفعت براي جوامع محلی در نظر گرفته می

توجه  ر گگردش محیطامعه  ج  بهي  در  این  میزبان  از  آنها  خشنودي  و  رضایتمندي  میزان  و  گردشگري  هاي 

براي دستیابی به حمایتفعالیت اثرات گردشگري  از  این رو درک و فهم ساکنان  از  ایدهها است.  از  هاي  آل 

می ضرورت  گردشگري  گردشگريتوسعه  عملکرد  ابعاد  شناسایی  تحقیق،  این  کلی  هدف            و    یابد. 

مکانیسم اثرگذاري آن بر حمایت از توسعه گردشگري در گردشگاه سیاسرد شهر بروجن است. ابزار پژوهش  

آلفاي  پرسشنامه  آزمون  از  استفاده  با  آن  پایایی  و  متخصصان  نظر  با  آن  روایی  که  است  ساخته  محقق  اي 

ب آماري پژوهش ساکنان شهر  است. جامعه  تأیید رسیده  به  به  بودهور کرونباخ  نمح  و  جن  نفر    155ونه  جم 

و مدلسازي معادالت ساختاري در نرم افزار    SPSSهاي آماري در نرم افزار  ها از قابلیتاست. براي تحلیل داده

AMOS  ارزیابی برآیند  است.  با تحلیلاستفاده شده  بیشترین  ها مطابق  است  نشانگر آن  هاي صورت گرفته 

مشا اجتماعی  حوزه  در  گردشگري  ا د هاثرات  شده  اینک  سته  فرآیند    ه  یک  از  ناشی  توان  می  را  وضعیت 

دیگر اثر مهم ناشی  هاي میزبان و مقاصد گردشگري دانست. پیچیده تغییر و مبادله بین گردشگران، سکونتگاه

تغییرات   مطالعه  مورد  منطقه  در  گردشگري  چنانچه  است.  کالبدي  عامل  به  مربوط  گردشگري،  توسعه  از 

بافت  د  انامطلوبی همچون تض از خانه  دیمی و جدقدر  الگو برداري  از بین رفتن معماري سنتی،  بواسطه  ید 

در واقع می توان گفت توسعه  هاي تاریخی در ساخت مسکن و رواج ویالهاي گردشگري ایجاد کرده است.  

توسعه   از  حمایت  به  منجر  اجتماعی  تبادل  نظریه  مطابق  گردشگران  در  رضایتمندي  ایجاد  با  گردشگري 

 است.   گري گردیدهشگرد
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 دانش آموخته کارشناسی ارشد اکوتوریسم، دانشگاه کاشان.  2
 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزي روستایی، دانشگاه پیام نور. تهران، ایران.  3



 1399ی بيست وچهارم، پاييز رهشمام، هفتمطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال .... ................. .........206
 

 

 

 . مقدمه 1

زیست   و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادي،  مهم  واقعیت  یک  به  گردشگري  صنعت  حاضر  عصر  در 

بردن    ها و لذت تلمحیطی تبدیل شده و پاسخی به نیاز فطري کاوشگران براي آشنایی با فرهنگ م

سرزمی خدادادي  مواهب  دیگاز  هاي  دیدار  ن  زندگی  ر،  از  گریز  طبیعت،  دلفریب  و  جذاب  مناظر 

: 1397ها است )موسوي و همکاران،  هاي جسمی و روحی انسانپرهیاهوي ماشینی و زدون خستگی

صنعت163 سطح رشد حال در و پیشتاز هايبخش از یکی گردشگري (.  است  المللیبین در 

وحیدرز) طبق  116:  1396همکاران،    اده  که  بینی(  سال  پیش  تا  گرفته  صورت    2020هاي 

به   المللی  بین  )کوشال  6/1گردشگران  رسید  خواهند  نفر  همکاران،    1میلیارد  (.  763:  2011و 

گردشگري در ادبیات علمی به عنوان مکانیسمی در نظر گرفته می شود که براي افزایش رفاه محلی  

  گردشگري در واقع  (.1:  2020،  2حال توسعه کمک می کند )یرگئو  کشورهاي در  و کاهش فقر در

  نفع  به اجتماعی ارتباطات  و فرهنگی بین سرمایه، مبادالت جذب باعث  که است اقتصادي شاخة یک

همکاران،   و  )شاطریان  گردشگري  و 122:  1396مقاصد  زیرساخت  (  اقتصادي، گسترش  هاي 

ردشگري  همچنین گ  (. 110:  1394و دهقی،    هی بیوکی )امرالل  دوش می  بهداشتی، امنیتی و ارتباطی

است ب شده  شناخته  گردشگري  در  محیطی  اثرات  کاهش  جهت  در  آمیز  موفقیت  ابزاري  عنوان  ه 

این صنعت (.  2707:  2019،  3)گوماس از  پایین  با منابع درآمدي  از کشورها  به طوري که بسیاري 

می استفاده  خود  جانبة  همه  ارتقاي  فر،  )فاضل    یندانم براي  رمضانی  و  )عزم  (117:  1391و  ی 

مندي از هاي طبیعی، بهرهاین کنش سبب شده افراد براي دیدن جذابیت.  ( 106:  2011،  4ان همکار

تر، آگاهی از تنوع قومی و فرهنگی، دیدار اقوام و آشنایان و همچنین بازدید  امکانات زیستی مناسب

بار سفر  از مکان لتبع  ( که با38:  1395زیان عزیزي و همکاران،  ربندند )دربهاي تاریخی و باستانی 

زندگی از آگاهی جوامع افزایش موجب   مختلف  ملل هايفرهنگ نزدیکی نتیجه در و یکدیگر شیوة 

 (.  1: 1390)حیدري، (83:  2007، 5)والریو و مائوال شده است

پیامد قلمرو فضاهاي جغرافیایی،  به  نو  پدیدة  به همورود هر گونه  دارد کهرهایی  به   اه  توجه  با 

ها اثرگذار است )بیات،  ر زندگی مردم و محیط پیرامون آنت مختلف به به درجاوع پدیدماهیت و ن

رضوانی،   و  ازین481:  1397بدري  پژوهش(؛  اصلی  هسته  ساکنان،  اخیر  دهة  دو  در  هاي  رو 

 ردشگريفعالیت گ هکچرا  (.  42:  1397اند )نجارزاده و نعمت اللهی،  گردشگري در نظر گرفته شده

یکی دهدمی روي مردم از  متفاوت گروه دو بین است  بازدیدکننده دیگري و محلّی آنها از که 

بذرافشان،   و  در2:  1394)محمودزاده  و  ایجاد نتیجه (   اجتماعی، هايساختار در تغییراتی باعث 
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اقتصادي، کال و تغییرات  ( 34:  2010،  1و زندگی )ساري رفتاري هايسبک و    دي، فرهنگی بمختلف 

جامعه زندگی  در  محیطی  م  زیست  )لی یمیزبان  گونه40:  2013،  2گردد  به  که  (؛       درآمداي 

،  3شود )ایارکا تبدیل اجتماعی و روانی اثرات با اقتصادي واقعی به پل تواندمی گردشگري هايفعالیت

 توسعه  سطح بین معکوسی رابطه اندکرده عنوان محققان و پردازان نظریه کلی طور (. به1807: 2011

دارد )علیقلی زاده،   وجود میزبان در محیطی و اجتماعی اثرات  ذهنی و عینی ايهمعیار و گردشگري

  این  در .(48:  1389)علیقلی زاده،  کنند  می مطرح را تفکیکی رویکرد 4هاوارد  و (. لنفورد83:  1386

توان رو میازین گیرد.  می رقرا زیابیر ا مورد مختلف هايیا گروه  هابخش  براي منافع و هزینه  رویکرد

ن یک فعالیت فرهنگی و اجتماعی عامل بالقوه تغییرات موقت یا بلند مدت  ي به عنوافت گردشگرگ

توسعه   دلیل  به  مقصد  ساکنان  زندگی  روش  در  تغییرات  نیز،  زمینه  این  در  تحقیقات  سایر  است. 

ر این تغییر روشن  (؛ اما مسی54:  2006،  5سازد )دوه گردشگري و تعامل با گردشگران را نمایان می

اینن و  می  یست  و  مسأله  )مونتروبیو  آورد  وجود  به  گردشگري  مدیریت  براي  را  مشکالتی  تواند 

از توسعه (.  1:  2011،  6همکاران  از آن است توسعة گردشگري  شواهد فراوان در نقاط جهان حاکی 

است )رکن الدین افتخاري،  سوق یافته    رایج اقتصاد محور، به سمت توسعه پایدار اجتماعات محلی 

زندگی  کردروی(.  5:  1389 کیفیت  بهبود  پی  در  جایگزین،  گردشگري  از  شکلی  عنوان  به  که  ي 

ساکنین محلی، ارتقائ تجربة گردشگران و حفظ محیط زیست مقصد است. لذا توسعه گردشگري به  

،  7همکاران )گورسوي و    صورت چشمگیري به حسن نیت جامعه میزبان و حمایت آنان بستگی دارد

به (.  61:  1394،  و همکاران( )احمدي  679:  2002 اثرات گردشگري بر ساکنان محلی و یا  ارزیابی 

توسعه   براي حمایت فهم در کلیدي عوامل از یکی عبارت دیگر تبیین مکانیسم عملکرد گردشگري،

جاي ی آثار به  یبه این لحاظ شناخت مکانیسم عملکرد گردشگري و شناساگردشگري است.   صنعت

انکار آن ضرورتی  از  اسمانده  )گاورس  ناپذیر  پژوهش  منظور بدین(.  18:  2007،  8و همکارانت    در 

اجتماعی و کالبدي در مجموعه  است شده سعی حاضر اقتصادي،  عملکرد گردشگري در سه حوزه 

ت از یاثرات ادراک شده توسط ساکنان محلی و حما بین  رابطة گردشگري سیاسرد بروجن بررسی و

ای  توسعه در  متغگردشگري شناسایی گردد.  بین  عنوان یک یر ضایتمنن  به  نیز  ساکنان محلی  دي 

متغیر میانجی، براي تبیین بهتر عملکرد و اثرات گردشگري در راستاي حمایت از توسعه گردشگري 

است. تحلیل شده  فرآیند  در    وارد  بروجن    5منطقه گردشگري سیاسرد  پذیرش  کیلومتري  علیرغم 

اشی از حضور گردشگران و بالتبع وص آثار ن هشی در خصفاقد پژو،  ردشگرانانبوهی از گالنه حجم  اس
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طبیعتاً   است.  گردشگران  حضور  براي  آنها  تمایل  و  محلی  ساکنان  نگرش  از نحوه  ساکنان  رضایت 

گردشگري   ةگردشگري تأثیري شگرف بر آیند   ةها از توسعحضور گردشگران و همچنین حمایت آن

 است: بیان شده زیر  صورت به شپژوه هايسؤال مسیر این در د.منطقه دار ندر ای

توسعه گردشگري در گردشگاه سیاسرد بروجن در کدامیک از ابعاد )اقتصادي، اجتماعی و کالبدي(   -

 اثر بیشتري داشته است؟ 

 آیا توسعه گردشگري اثري بر حمایت جامعه محلی داشته است؟ -

ط دشگري توسایت از گرایتمندي در ساکنان محلی بر حمه ایجاد رضطآیا توسعه گردشگري بواس   -

 ساکنان محلی اثرگذار است؟

 

 مبانی نظری و پيشينه تحقيق.  2

و  اصول  مجموعه  به  اتکا  مستلزم  جغرافیایی  حوزه  هر  در  گردشگري  اثرات  ارزیابی  و  شناخت 

م می آورد. این  یق را فراهقمفاهیم به خوبی تعریف شده اي است که امکان درک رفتار متغیرهاي تح

ا را در درک منطقی و علمی رفتار پدیده ها، به عنوان خطوط مفاهیم م  پیوسته ازمجموعه به هم  

و همکاران،   )قدمی  نمود  اطالق  نظري  توان چارچوب  می  بدان  که  رساند  یاري می  :  1393راهنما 

 ح می گردد. رهاي نظري موجود در زمینه توسعه گردشگري مط( در ادامه دیدگاه 104

 کاری برای توسعه(ی، ساز و  ه )گردشگر. رويکرد اصالح طلبان1. 1.  2

در راستاي این دیدگاه می توان بیان کرد گردشگري راهبردي براي توسعه، ابزاري براي توسعه  

پایدار و سیاستی براي بازساخت سکونتگاهها می باشد. با توجه به نقشی که گردشگري در توسعه و  

به عنوان ابزاري براي  دشگري را  توسعه گر   و جنکینز انگیزه دولت ها برايدارد، هال    عمران نواحی

 توسعه به شرح ذیل بیان می دارند.

و    - اقتصادي  هاي  زیرساخت  هزینه  تأمین  در  مشارکت  محلی،  رشد  و  اشتغال  درآمد،  حفظ 

ي محلی  وندهااه پیر)از  اجتماعی) جاده، آب، فاضالب و ارتباطات(، تشویق سایر بخش هاي اقتصادي

سکونت محلی، مشارکت در حفاظت از منابع فرهنگی و   ن امکاناتت در تأمی مشارک ، خرید( در زمینه

زیست محیطی به ویژه جاذبه هاي زیبا، توسعه کسب وکار محلی ایجاد فرصت هاي اشتغال، محرک  

اي،   ساخت منطقهرشناخته شده در توسعه اقتصادي و اجتماعی منطقه اي و ابزاري براي توسعه زی

به وسیله ساکنان روستایی و هم    تفریحی کهتسهیالت    تسهیالت و خدمات از جمله تواند هم  می 

 . (87: 1387توسط گردشگران استفاده شود ) رضوانی، 

 . رويکرد ساختار گرا )ارزيابی دوباره پيامدهای گردشگری در جوامع(2.  1.  2

گ به  نسبت  گرا  ساختار  اردوگاه  در  با  رانتقادها  زیستدشگري،  فرهنگ، محیط  بر  آن  و    اثرات 

اروابط   رید اجتماعی  دارد.  می  1رتباط  نشان  سرمایه  خاطر  از  انتقاد  با  باید  گردشگري  تحلیل  کند 
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و   جهانی شدن  فرآیندهاي  مقدم  گردشگري خط  محققان  از  بسیاري  دیدگاه  از  باشد.  داري همراه 

گ  سرمایه  و  ارتباطات  نقل،  و  حمل  در  تغییر  ا ذعامل  مالی  و  اري  دهنده  تغییر  گردشگري  ست. 

گري همچنین نشان دهنده روابط نابرابر قدرت است که در مقیاس جهانی  است. گردشرگون ساز  دگ

کند گردشگري به عنوان ساز و کاري براي ایفاي نقش می کند. براي مثال اسمیت خاطر نشان می

ت  تصویر ویژه اي از هوی  ه عنوانها را بآن  کند. ابتدا موقعیت برترافزایش قدرت به دو شیوه عمل می

کند و دوم با تشویق گروههاي مختلف اقتصادي و اجتماعی براي پذیرش سبک حفظ می  تثبیت و

افزایش   زندگی موجود در توسعه گردشگري به قدرت هاي جهانی براي یافتن مسیرهاي تازه براي 

 .(88: 1387رساند ) رضوانی، کنترل و برتري و منافع فردي یاري می

 گردشگری  . رويکرد توسعه پايدار3.  1.  2

دهه   اواخر  طالیی    1970تا  فعالیت  یک  عنوان  به  گردشگري  وکشورها،  مناطق  از  بسیاري  در 

به   بود.  مطرح  آورد  می  به دست  مالی  منابع  کمترین  با  را  منافع  بیشترین  که  فعالیتی  دود،  بدون 

طرفداران و  محقق  صدها  متعدد  هاي  گزارش  زیست    دنبال  فعالیت  محیط  ماهیت  سرانجام 

و به منظور بازساخت چارچوب معمول توسعه گردشگري به شکلی کشیده شد  به چالش    گردشگري

منافع   از  بهینه  سطح  یک  پایداري  و  زیست  محیط  طرفداران  جدید  استانداردهاي  و  الزامات  که 

پارادا با  گردشگري  سنتی  پارادایم  کند،  تأمین  را  اجتماعی  و  گردیاقتصادي  جدید  تحت  م  شگري 

پایدا گردشگري  جایگزینعنوان  قدم   ر   ( همکاران،  شد  و  توسعه   .(109:  1393ی  فلسفه 

پایدارگردشگري یک جابجایی از رویکردهاي سنتی اقتصاد نئو کالسیک در زمینه توسعه گردشگري  

رد ي بازار موابه یک رویکرد کلی نگرتر )سیستمی تر( را نشان می دهد. در این رویکرد نه تنها نیازه 

عی نیز مورد توجه قرار می گیرد )کیانی سلمی  زیست طبی  عه و محیطتوجه است بلکه نیازهاي جام

بسحاق،   زمینه  67:  1395و  در  استراتژیک  رویکرد  چهار  گردشگري،  پایدار  توسعه  چارچوب  در   .)

از: عبارتند  که  دارد  وجود  بازدیدکننده  گردشگري  مدیریت  هاي  فرصت  عرضه  مدیریت  یا   * 

بازدید ،  نندهبازدیدک و * مدیریت    ت منابع براي کاربري زمینت قابلی* مدیری،  * مدیریت تقاضاي 

 . (Eagles and et all, 2002) )کاربري( اثرات استفاده

 

 

 . مفاهيم کاربردی 2.  2

 . اثرات گردشگری 1.  2.  2

  گردید؛ ارائه یتایسرو نواحی تحریک اقتصادي براي ابزاري عنوان  به گردشگري توسعه که زمانی از

ریزان و محققان ه توج همواره که موضوعی گردشگري برنامه  و  آثار  کرده جلب  خود  به  را  حوزه 

،  1مطابق با نظر میسون (.  48:  1394باشد )اکبریان رونیزي،  می روستاها در فعالیت نوع این پیامدهاي

 
1 Maison 



 1399ی بيست وچهارم، پاييز رهشمام، هفتمطالعات ساختار و کارکرد شهری، سال .... ................. .........210
 

 

و   اقتصادي  اجتماعی،  اثرات  قالب  در  گردشگري  از  مانده  جاي  به  محیطی  زآثار  دسته  یست  قابل 

مطالعه آثار اقتصادي گردشگري   معتقد است1فرچلینگ  (.  2:  0032میسون،    بندي و بررسی است ) 

شامل تجزیه و تحلیل اثربخشی شکلگیري سفر در رفاه یا درآمد ساکنان یک منطقه می باشد. این 

در فروش، ، تغییرات  یهاي مرتبط با فعالیت گردشگري در منطقه را براي شناسایاثر جریان هزینه

هاي  (. از دیگر ویژگی16:  1392)امیرحاجیلو و همکاران،    ماید یابی می نو ... رد  میزان مالیات، درآمد 

نماید. البته بازخورد اقتصادي گردشگري این است که پول و گردشگر از مرکز به پیرامون حرکت می

می وجود  به  نیز  مرکز  به  پیرامون  زاي  سرمایه  سود  و  اسرمایه  به  و  گرآید  صورت  در  ین  دشگري 

کند )صفرآبادي  ها و عدالت جغرافیایی در سطح عمومی نقش ایفا می زیع درآمدماعی و توعدالت اجت

 (. 174: 1396و طبیعی، 

  مردم ارتباطات باعث روستایی مناطق به گردشگران  ورود است این بر اعتقاد نیز اجتماعی بعد در

  سواد  سطح رفتن باال اعی،اجتم و فرهنگی ارتقاي  و  رشد رد  مالحظه لبقا تأثیراتی و افراد این با بومی

باللی،  می آنان مشارکت سطح  افزایش و و  )سامیان  مقصود163:  1392گردد    اجتماعی، آثار از (. 

دهد گردشگري میزبان جامعه مردم زندگی در که است تغییراتی می   آثار  از منظور همچنین  . رخ 

  شودحادث می  میزبان عهجام ساکن مردم معماري و رسوم  آداب، هنر، در که است تغییراتی فرهنگی

برنامه ریزي   خوبی به گردشگري توسعه هايسیاست (. چنانچه36:  1394)حیدري ساربان و ملکی،  

تواند شوند،   آداب، عقاید، اقوام، سایر زندگی نحوه با میزبان منطقه مردم شدن آشنا براي راهی می 

  رفتارهاي و قواعد يمناسب ساز با دیگر سوي از و باشد هانگفره خرده و هافرهنگ و خالصه سنن

  هايمقیاس در فرهنگی مسائل و اجتماعی ساختار طبیعی، محیط کیفیت  افزایش به همراه اجتماعی

در   (.317:  2008،  2)کاولی و همکارانباشد   مؤثر تواند می گردشگر جذب یافتگی و توسعه مختلف

  عنوان  به را آن باید که است ندگیز سیستم یک گردشگري که باورند این بر3ل  ساین راستا اکنر و را

گرفت در پویا نهاد یک   با  ها آن برخورد و منطقه یک در گردشگران حضور که طوري به نظر 

 را  تغییراتی ترتیب بدین و شده روستا در زندگی مختلف هاي و شیوه فرهنگ ترویج باعث روستاییان

 (.  73: 1393رد )ملکی، می آووجود  به مدمر زندگی وضعیت در

 تماع محور ردشگری اج. گ2.  2.  2

هاي شیوه تولید از پدیده گردشگري طی گذار از مدرنیته متأخر و در میانه تحوالت و دگرگونی

فوردیسم به پسافوردیسم، به شدت تأثیر پذیرفته و در پیوند با سرمایه داري سازمان نیافته اشکال  

خود بستر شکلگیري  به نوبه    فوردي نیزعرضه نموده است. گردشگري پسا  زار تقاضا،امختلفی را در ب

هاي مختلف گردشگري را مهیا نموده است. از جمله گونه هاي گردشگري در الگوهاي فضایی و گونه

الگوي فضاي گردشگري روستایی شکل گرفته، گردشگري اجتماع محور است )سقایی و همکاران،  

 
1. Frecthling 
2 Cawaley et al 
3 Ekner & Rasell 
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اجتماعر(. گردشگ96:  1395  تحت  جوامع(Hall, 2002:4) مشارکت   باالي سطح ور متضمنحم  ي 

رسد پروژه هاي  به نظر میباشد. چنانچه   می گردشگري ریزي و برنامه توسعه یندآفر در  پایداري لواي

جهانگردي مبتنی بر جامعه، از طریق مدیریت مشارکتی، مطلوب ترین گزینه براي افزایش معیشت  

است  را  اجتماعی یدارياپ  محور  اعاجتم . گردشگري.(Regis and, Roelie, 2020: 100654)جامعه 

قسمت در  گردشگري هايفعالیت که چرا  دارد همراه به  بومی جامعه براي  اعضاي  توسط  هابیشتر 

  محلی جوامع عاید مستقیم آمده بطور بدست درآمدهاي بعالوه یابد. می کنترل و توسعه محلی جامعه

 و  میراث فظ فرهنگ،اري جهت حابز  گردشگري نوع این شودمی هکادمیک گفت آشود. از دیدگاه   می

سنن آداب )کرمی،   جامعه و  با  34:  1391محلی  نزدیک  ارتباط  در  و  توانمندسازي  طریق  از   )

اکوتوریسم بوده و بنابراین آگاهی، اکوتوریسم جامعه محور شکل می گیرد. هدف از این گردشگري  

ه  ش جوامع بونگی واکنمعه محلی بوده با تأکید بر چگدشگري و جاراکتشاف روابط مختلف بین گ

کارگزارانی که می و  برنامه ها  مفاهیم،  برخی  و  به کارگیري گردشگري مشوق  گردشگري  با  توانند 

 (. 97: 1395توسعه باشند ) سقایی و همکاران، 

 . جوامع محلی و گردشگری3.  2.  2

ی  داراي وابستگی منسجم و تاریخ  و مشخص خودرواحدهاي اجتماعی که با منابع طبیعی و قلم

و جوامع محلی  اقشار سنتهستند،   قرخلو،    هستند ی  و  این 57  -56،  1389)اکبري  اساسی  باور   .)

توریستی   مقاصد  مرکزي  هسته  محلی  جوامع  که  براي   بوده است  معیاري  موفق،  و  سالم  جوامع  و 

(. مشارکت  146،  1389هدایتی،    و سنجش موفقیت صنعت گردشگري به شمار می روند )فاضل نیا  

  بنابراین،  .(120،  1390توریستی نقش بسیار مهمی دارد )رضوانی،    عالیت هايمحلی در ف مؤثر مردم  

 منطقه  گردشگري  آتی اشکال توسعه  تعیین و  برنامه ریزي فرآیند در الزم است فرصتی فراهم گردد تا

اي نوع و حاصل منافع توزیع نحوه مورد در را  خود دیدگاه و کنند شرکت          آینده  در  که جامعه 

  (. پژوهشگران109،  1388نمایند ) ابراهیم زاده و آقاسی زاده،   اظهار کنند، زندگی آن در دخواهنمی

)کرمی،   گردشگري توسعه به نسبت محلی جامعه نگرش مورد در زیادي بسیار اند  کرده  تحقیق 

  طور  به گردشگري مورد توسعه در محلی عهمجا نگرش خصوص در مباحثی رو، این (. از33:  1391

است   کرده جلب خود به را صنعت گردشگري مدیران و سیاستگذاران دانشگاهیان، توجه وزافزونیر

.(Zamani Farahani and Ghazali, 2008:1233)  ترتیب این  توسعه   به  به  دستیابی  راستاي   در 

باید   محلی  ساکنین  پایدار،  فر  صورتبهگردشگري  در  توسعه آفعال  شوند    یند  درگیر  گردشگري 

گردشگري و عواملی   بینی نگرش ساکنین از توسعه ( درک و حتی پیش27: 1393همکاران،دمی و )ق

می عکسکه  آنتواند  تحت  العمل  را  می  ریتأثها  براي  قرار  ساکنین  حمایت  به  دستیابی  در  دهد 

هاي  فه ا یکی از مولمین راسته  رد   (.66:  1390ي گردشگري ضروري است )وثوقی و همکاران،  توسعه 

در   توسعه کلیدي  پایدارجهت  جامعه  ي  مثبت  گردشگري، کسب حمایت  ذهنی  تصویر  و  محلی  ي 
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به طور گسترده در تحقیقات  که1ي گردشگري است. چنانچه نظریه تبادل اجتماعی ها به توسعهآن 

بر    گیردقرار می   رد استفاده وبراي سرمایه گذاري در مورد مزایا، نگرشها و حمایت از جامعه محلی م

امر صحّ در    د وذارگه میاین  اجتماعی  مبادله  فرایند  براي درک  مفهومی  به طور خاص، چارچوبی 

  . (Kanwal et al., 2020: 2)بین افراد و گروه ها فراهم می کند 

 پيشينه تحقيق.  2.  2

 : رح زیر استشهاي داخلی و خارجی مرتبط به در ارتباط با موضوع تحقیق، برخی پژوهش 

اثرات کالبدي گردشگري نواحی  تبیین  )روستایی    بر  و همکاران  معصوم  (  1393توسط قدیري 

پایان این نتیجه حاصل شد  صورت گرفته است.   گردشگري موجب تغییرات مثبت و   توسعهکه  در 

  (1397. نجارزاده و نعمت اللهی )منفی متفاوتی در بعد کالبدي روستاهاي مورد مطالعه شده است

 در  پایدار گردشگري توسعة از حمایت به بتنس بومی نساکنا درک بر مؤثر عوامل يتارساخ الگوي

جمشید را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج نشان داد متغیر مشارکت بیشترین اثر را   تخت مجموعة

( همکاران  و  رومیانی  است.  داشته  بومی  ساکنان  درک  ساکنان  1396بر  حمایت  ارزیابی  به   )

جین و گالبر استان زنجان(  تاهاي درسیدار )روسگردشگري از توسعه گردشگري پا  ستاهاي هدفور

هاي  هاي وابستگی اجتماعی، هزینههاي تحقیق داللت بر آن دارد که بین شاخصپرداخته اند. یافته

  دریافت شده، مشارکت اجتماعی و منافع دریافت شده با حمایت ساکنان از توسعه پایدار گردشگري

  ( در مطالعه عوامل1395ي و همکاران )احمدهاي  افتهو معناداري وجود دارد. طبق ی  رابطه مثبت

گردشگري،  از اللی و اندیکا مسجدسلیمان، هايشهرستان ساکنان حمایت و رضایتمندي بر مؤثر

 حمایت  متغیر در تغییرات  از  درصد 38/ 2 مجموع  در شده  استنباط وجهه رضایت و تعهد، متغیرهاي

شده کیفیت یرمتغ و انکناس متغیر   در  تغییرات از درصد 11/ 7 عمجمو در تاس قادر نیز درک 

. بررسی نقش جوامع میزبان در پشتیبانی از توسعه گردشگري در گیالن کند تبیین را رضایتمندي

عدم  1395) یا  حمایت  در  مهم  عوامل  از  یکی  که  است  آن  بیانگر  همکاران  و  پور  محمد  توسط   )

جامع م  هحمایت  اسمیزبان،  گردشگري  از  رضایتمندي  علیقلییزان  ق  ت.  و  )زاده  ( 1394نبرزاده 

مورد  را  آن  بر  مؤثر  عوامل  و  جنگلی  مناطق  روستاهاي  در  گردشگري  توسعه  از  ساکنان  حمایت 

هاي مورد بررسی، بیشترین  دهد در بین مؤلفهنتایج حاصل از بررسی نشان میاند.  ارزیابی قرار داده

هاي اقتصادي بوده است.  پیامد   ز اثرات ونین، مربوط به ادراک ساکنین احمایت ساک  ر عامل مؤثر ب

و همکاران ) زاده  به ( در مطالعه1393علیقلی  به سنجش نگرش و گرایش جامعه میزبان  اقدام  اي 

توسعه گردشگري در نواحی روستایی شهرستان خور و بیابانک نموده اند. نتایج نشان میزان حمایت 

م احجامعه  تابعی  وابستگیلی  گردشگري،  توسعه  سطح  وا  ز  درآشغلی،  سطح  بستگی  و  مدي 

( تأثیرات توسعه گردشگري بر جوامع میزبان در شهر 1393ي )محمدتحصیالت می باشد. شفیعی و  

 
1 Social exchange theory (SET) 
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اند. یافته ها نشانگر عدم حضور و تأثیر مستقیم جامعه محلی در برنامه  چادگان را شناسایی نموده 

 باشد. نشت منافع اقتصادي می گردشگري و يریزي و تصمیم ساز

هاي ( نقش توسعه زیرساخت2020)  1هاي خارجی نیز شمسا کانوال و همکاران وهشدر بخش پژ

نقش مزایاي درک شده و   اي و حمل و نقل و پشتیبانی جامعه از توسعه گردشگري را با واسطه جاده

  درک شده از زیرساختهاي جاده وداد تأثیر    رضایت جامعه مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج نشان

نق از جهانگردي و   لحمل و  رابطه مثبت دارد و مزایاي درک شده  از گردشگري  با حمایت جامعه 

( 2019)  2در پژوهشی دیگر رابینسون و همکاران   .رضایت جامعه نقش واسطه اي در این رابطه دارد

نسبت به حمایت از توسعه   یط زیست راحادراک جامعه محلی از آثار مثبت گردشگري در خصوص م

ار داده اند. نتایج حاکی از آن است درک ویژه ساکنان از چگونگی عملکرد  مطالعه قرگري مورد  گردش

اثر   گردشگري  توسعه  از  آنان  سیاستگذاري  بر  محیطی  زیست  آینده  توسعه  به  نسبت  گردشگري 

کوپر  ر توسعه گردشگري د  داريو پای  تکیفی  (2018)  3معناداري داشته باشد. مائول رام و همکاران

در این مطالعه سازگاري و  .  کنندگان مطالعه نموده اند دراک ساکنان و بازدیدمبناي ارا بر    4نکانیو

هاي محیط دریافت  ها، به همگرایی بین ادراکات جامعه، تجارب بازدید کنندگان و ویژگی ناسازگاري

قصد  ماري و کیفیت زندگی جامعه در  ول بر پایدئتأثیر گردشگري مس  .است  نسبت داده شدهکننده  

ها،  از تجزیه و تحلیل داده   .به انجام رسیده است  5( توسط پائول متیو و سرجیش2017) ريگردشگ

گردشگري نقش محوري در فرموله کردن  ادراک مسئوالنه ساکنان محلی ازکه  چنین استنباط شده  

ضایت  به بررسی ارتباط بین ر  (2015)  6همکاران  و نماید. انجو وو  ي مقاصد گردشگري ایفا میپایدار

اند.یفیت زندگاز ک از توسعه گردشگري پرداخته  کیفیت کلی نتایج داللت بر آن دارد    ی و حمایت 

پیش  یک  استزندگی  گردشگري  توسعه  از  حمایت  براي  موثر  کننده   همکاران   و  7بولی  .بینی 

با  (2014) پژوهش خود  نگرش  توانمندسازي"  عنوان  در  با   "  گردشگري  به  نسبت  ساکنین  هايو 

  منافع اقتصادي   و  روانشناختی  توانمندسازيکند  بیان می  اي و میدانیهاي کتابخانهه از روشاستفاد

) و 8استایلیدز   .دارد  گردشگرياز    حمایت  بر  مستقیم  و  مثبت  ثیرأ ت  شخصی،  ( در 2014همکاران 

 درک و محل تصویر ساکنان، نقش ي:شگردگر صنعت  توسعه از عنوان حمایت ساکنان با خود مطالعه

 قرار  تأثیر تحت  گردشگري اثرات از را آنها درک ساکنان، براي گردشگري تصویر  ددندا ت نشاناثرا

شده و داده ادارک  گردشگري اثرات  منجر براي از         گردشگري  توسعه از آنها حمایت به ساکنان، 

  یتماع اج  مبادله ه ینظر از استفاده اب (2013  ،9ی )ل   متعدد مطالعات نه یزم نیا در نیهمچن  .گرددمی

 
1 Shamsa Kanwal et al 
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3 Manuel Ram, Vinod Sasidharan, Julian Alberto , Luis Daniel  
4 Copper Canyon 
5 Paul.Mathew &Sreejesh 
6 Eunju Woo, Hyelin Kim, Muzaffer Uysal 
7 Boley 
8 Stylidis 
9 Lee 
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http://https-www.sciencedirect.com.3e6fbcaf19.iranpaper.ir:81/science/article/pii/S2211973618300497#!
http://https-www.sciencedirect.com.3e6fbcaf19.iranpaper.ir:81/science/article/pii/S2211973618300497#!
http://https-www.sciencedirect.com.3e6fbcaf19.iranpaper.ir:81/science/article/pii/S1447677015300474#!
http://https-www.sciencedirect.com.3e6fbcaf19.iranpaper.ir:81/science/article/pii/S1447677015300474#!
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و    1سون   .گرددیم يگردشگر صنعت  توسعه از  تیحما به   منجر  مثبت، منافع  دارد  آن  از ننشا

( در  وفاداري  رضایت، ،ارزش زنجیره یک  وجود شده، انجام  تحقیقات به توجه با(  2013همکاران 

پژو(  1102)  و همکاران  2وارگاس.  اندداده گزارش  را گردشگري بررسی  ب  هشیدر  ساکنان   نگرشه 

بهنسب یافتهپرداخته گري  گردش  ت  داد  اند.  نشان  تحقیق  این  تراکم   بینهاي  گردشگران،  رفتار 

شته است. گردشگران و سطح توسعه گردشگري ادراک شده توسط ساکنان رابطه معناداري وجود دا

آکان 3کووان  ساکنیندر    (2005) و  نگرش  عنوان  با  خود  ع   مقاله  اثرات  به  به  وابسته  و  مومی 

جنگ منمونه  :  لگردشگري  نگرش    طالعهمورد  ساکنین  که  رسیدند  نتیجه  این  به  آنتالیا،  بلک، 

گردشگري در منطقه دارند، آنها همچنین نشان دادند که به طور گسترده   مساعدي نسبت به توسعه

 .نگران اثرات منفی گردشگري هم هستند

 

 روش تحقيق.  3

هاي  . داده ی می باشد و پیمایش  لیلیتح  -ي و روش بررسی توصیفینوع کاربرد  تحقیق حاضر از

  5و ایموس  4گردآوري شده از طریق پرسشنامة محقق ساخته با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 

مدل و  تحلیل  و  داراي  تجزیه  پرسشنامه  اول  قسمت  است.  شده  که   8سازي  است  عمومی  سوال 

پاسخگویان توصیفی  شن  اطالعات  مورد  دوم  را  قسمت  دهد.  می  قرار  به  اسایی  ت سواالمربوط 

گیري از نتایج پیشینه پژوهش و ادبیات نظري تحقیق تدوین گردیده است.  تخصصی است که با بهره

عامل اقتصادي،    3گویه در    38است که با بهره گیري از    "عملکرد گردشگري"متغیر مستقل تحقیق  

گویه   10محلی با  . متغیر وابسته حمایت ساکنان  گرفته است  راجتماعی و کالبدي مورد سنجش قرا

زیابی شده است. متغیر میانجی رضایتمندي ساکنان محلی نیز با یک نماگر به طور مستقیم مورد  ار

 ( مدل مفهومی تحقیق ترسیم گردیده است. 1پرسش قرار گرفته است. در شکل شماره )

 
 

1 Sun 
2 Vargas 
3 Akan & Kuvan 
4 SPSS 
5 AMOS 
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 مدل مفهومی تحقيق  -1شکل

 منبع: نگارندگان 

 

اطمین از روایبراي  پرسان  پژوهش،  ابزار  اسشنامه در  ی  اتید دانشگاه، کارشناسان خبره و  اختیار 

پایایی پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد.  گرفتمدیران گردشگري قرار   . براي تعیین 

یک  کهاي پرسشنامه به تفمحاسبه شده است. پایایی گویه  946/0مقدار ضریب آلفا در این تحقیق  

از آزمون کلوموگروف لیتی دادهاسبه نرما( آمده است. نتیجه مح1جدول )  شاخص در با استفاده  ها 

 ها بوده است. ( حاکی از نرمال بودن داده 2تا +  2-اسمیرنف و همچنین محاسبه میزان چولگی )بین 

 
 های تحقيق ها و شاخصپايايی متغير -1جدول 

 آلفا  شاخص  آلفا   شاخص 

 946/0 ردشگري گعملکرد  مستقل

 924/0 اقتصادي

 880/0 اجتماعی 

 869/0 کالبدي  

 885/0 حمایت ساکنان محلی  وابسته 

 منبع: محاسبات تحقيق حاضر 

 

به توجه  با  آنان  بین  از  که  هستند  بروجن  شهروندان  و  ساکنان  مطالعه  مورد  آماري      جامعه 

نمونه قابل پذیرش و نیز توان براي حجم    يهاي ارائه شده در منابع مدلسازي معادالت ساختاردامنه

کار با  محقق،  برآورد   155  تحلیل  ساختاري  معادالت  مدلسازي  در  است.  پذیرفته  صورت  پاسخگو 

اي به نفر نیز نتایج معتبري به دست می دهد، اگر چه نمونه  50حداکثر درستنمایی با نمونه کوچک  

د ستفاده از برآورنمونه براي ا  اقل حجمحد  دشواین اندازه کوچک توصیه نمی شود. اغلب گفته می

  1380باشد )شارع پور،    200تا    100است. اما توصیه می گردد حجم نمونه بین  نفر    100  حداکثر،

(. روش نمونه گیري تصادفی ساده با توجه به حجم نمونه در دسترس بوده است و پاسخگویان  211:

وجن  قلمرو جغرافیایی پژوهش شهر برگفته اند.    به پرسشنامه پاسخ  1396داخلی در بهار و تابستان  

جاذبهاست.   داراي  شهرستان  ملی    هاياین  پارک  و  شده  حفاظت  منطقه  جمله  از  فراوانی  طبیعی 

تاالب سیاسرد،  گردشگري  منطقه  صیاد،  چغاخور،بین    تنگ  باشد.    المللی  می   ... و  گندمان  تاالب 

در   واق  5منطقه گردشگري سیاسرد  بروجن  است.  عکیلومتري  و  شده  و هوایی معتدل  آب    شرایط 

کهنسادرخ و   600لتان  تفرج  براي  زیبایی  بسیار  مکان  ساله  سایر   هزار  و  شهر  ساکنین  استراحت 

  86در سال  طبیعی زیاد    هاي گردشگران به وجود آورده است. همچنین این منطقه به علت زیبایی

در   و  ملی  استااخیراً  گردشگاه  نمونه  گردشگاه  عنوان  شد  نبه  مرادي  اس  ه معرفی  و  )فتاحی  ت 

درجه و   32دقیقه طول شرقی و    17درجه و    51منطقه تفریحی سیاسرد در   (.1:  1390،  وستگانی 

 (. 67:  1391دقیقه عرض شمالی واقع شده است )رئیسی و جعفري،  57
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 ها و بحث يافته.  4

ز جنسیت نفر نییک    .انددرصد مردان بوده  51درصد زنان و    4/48از مجموع پاسخگویان تحقیق  

را ا  خود  نکرده  میانگاعالم  پاست.  سنی  بررسی    83/38سخگویان  ین  نتایج  است.  گردیده  برآورد 

 ( بیان شده است.  2وضعیت شغلی در جدول شماره ) 

 
 بررسی وضعيت شغلی پاسخگويان  -2جدول  

 درصد تجمعی  درصد  فراوانی  نوع شغل 

 7/47 1/47 73 دولتی

 6/68 6/20 32 آزاد

 2/71 6/2 4 ورز اکش

 3/99 7/27 43 سایر 

 100 8/1 3 پاسخ  عدم

  100 155 جمع 

 منبع: محاسبات تحقيق حاضر 

 

بررسی وضعیت عمومی پاسخگویان با پرسش در خصوص وضعیت تأهل ایشان ادامه یافته است.  

ن  ادرصد از پاسخگوی  4/8درصد مجرد هستند.    3/30درصد متأهل بوده و    7/69دهد  نتایج نشان می

ز تحصیالت ابتدایی برخوردار بوده اند. درصد ا  9  رده اند وسواد اعالم کصیالت خود را بیمیزان تح

پایین  7/29 از دیپلم )سیکل و دیپلم( داشته و وضعیت تحصیالت  درصد سطح تحصیالت    9/52تر 

زمان    تدرصد کارشناسی و باالتر بوده است. نتایج بررسی سابقه سکونت در شهر بروجن میانگین مد

 . تنموده اسسال اعالم  24/4را ت اقام
 

 . بررسی و اولويت بندی عملکرد گردشگری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی1  .4

( بارهاي عاملی )پارامترهاي المدا( نشانگر میزان اثرگذاري متغیرها بر یکدیگر  2در شکل شماره )

اولین اصل مورد    است. اي علمی حضور یا عدم حضور وافق و مبنتدر مدلسازي معادالت ساختاري 

باشد. دادهمعناداري و در گام بعدي شاخصمدل سطح    ک شاخص دری برازش مدل می  هاي  هاي 

شده حذف  یا  باقیمانده  شده،  وارد  مدل  در  مبنا  این  بر  مدل  در  مشاهده موجود  که  همانگونه      اند. 

ویژگی می عامل  عاملی  شود  بار  با  اجتماعی  اربیشت  85/0هاي  مقدار  توسعه ین  از  را  ثرپذیري 

اول قرار دارد. تغییر نوع پوشش، لباس و ظاهر افراد محلی با کسب بار  در رتبه    ي داشته وگردشگر

بیشترین درصد تبیین را با متغیر پنهان اجتماعی داشته است. بعبارتی می توان چنین   73/0عاملی  

گردشگرا توسط  استفاده  مورد  پوششی  الگوهاي  کرد  ب  نبیان  مردم  و  بر  است  بوده  اثرگذار  ومی 

بیخصو در  جوانان  صاً  است. همچنین ن  پوشش شده  نوع  و  ظاهر  در  تقلید  و  الگوبرداري  به  منجر 
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اثر توسعة گردشگري در محدوده مورد   افراد نشانگر آن است در  از نظرسنجی  تحلیل نتایج حاصل 

ت  و ...( نیز افزایش داشته اسبه بزرگتر    مطالعه تعامالت اجتماعی افراد )نظیر مشارکت اهالی، احترام

بار   معناداري    696/0عاملی  که  سطح  همراه  است.  000/0به  مدعا  این  بر  تراکم    شاهدي  افزایش 

جاذبه به  تعلق خاطر  افزایش  عزاداري،  جمعیت،  و  )عروسی  تغییر فرهنگ محلی  و  هاي گردشگري 

تماعی توسعه گردشگري بوده ة اثرات اجدمراسمات ملی و مذهبی و ...( نیز از متغیرهاي معنادار ش

ما این  بهست.  عاملی    تغیرها  بارهاي  بعالوه    682/0و    684/0،  685/0ترتیب  اند.  نموده  کسب  را 

توسعه گردشگري در منطقه موجب گسترش خدمات اجتماعی )خدمات بهداشتی، رفاهی، آموزشی( 

افزایش امنیت با بار عاملی    652/0با بار عاملی   دهد  ن نتایج نشان میاست. همچنی  شده  684/0و 

با گردشگران نیز وجود داشته است. البته باید توجه داشت با افزایش    گیري مردممیزان در  افزایش

و   به طورخواسته  بومی  افراد  منافع  به  رسانی  آسیب  احتمال  گردشگري  مقاصد  در  گردشگر  تعداد 

 از ذهن نخواهد بود.  شگران دور دناخواسته بواسطه عدم رعایت حریم شخصی جامعه محلی توسط گر 

توسعه  اثرگذا بري  عاملی  گردشگري  بار  با  اقتصادي  عوامل  است.  84/0ر مجموعه  گزارش شده 

از   گیري  بهره  با  عامل  این  شناسایی  و  فرصت  10تبیین  افزایش  است.  شده  عملیاتی  هاي  متغیر 

است بوده  عامل  این  در  متغیر  قویترین  گردشگري  توسعه  از  ناشی  که  به  اشتغال  وزن    نحوي 

ده است. به تبع آن افزایش سرمایه گذاري در حوزه  ه دست آورمحاسبات برا در    818/0سیونی  رگر

گردشگري و نیز افزایش قیمت زمین و مسکن نیز ناشی از توسعه گردشگري بوده است به نحوي که 

معه اقتصادي جا  بوده است. در ادامه بررسی اثرات  764/0و    802/0بارعاملی گزارش شده براي آن  

اند   اقتصادي  راي آنان  گردشگري بمحلی اعتقاد داشته  موجب بهبود درآمد شده است و در چرخه 

این متغیر را در جایگاه چهارم تبیین اثرات  753/0اي داشته است. بار عاملی خانوار اثز مثبت فزاینده

ن نیز از توسعه  ینه شهرستاراقتصادي قرار داده است. صنعت گز به عنوان یکی از صنایع قدیمی و دی

با وزن رگرسیونی  و گردش م  ثر گردیده گردشگري متأ  افزونتر آن  بهتر و رونق  گزارش   724/0الی 

نهادها  باالرفتن درآمد  با گردشگري  یدولت  يهاارگانو سایر    شده است.  هاي  نیز در جایگاه  مرتبط 

ایع دستی نیز در  صوالت و صنحبعدي شناسایی اثرات اقتصادي گردشگري قرار گرفته است. فروش م

فته و در راستاي تقویت بنیه اقتصادي خانوارها عمل کرده است.  افزایش یاگردشگران  چرخه حضور  

بوده است. نتیجه عملیاتی فروش محصوالت و صنایع دستی   593/0بار عاملی مربوط به این متغیر  

کرده است. رونق و  خودنمایی    یهاي فروش صنایع دست در رونق بخشی به بازارهاي محلی و بازارچه

کاهش تولیدات کشاورزي از دیگر آثار اقتصادي توسعه گردشگري بوده   ی و البتهلیدات دامافزایش تو

برند شدن محصوالتی مانند گردو، بادام، خیار و ... روند کلی کاهش تولید محصوالت  است. علیرغم  

گویاي   05/0اري کمتر از  سطح معناد  ا ب  532/0و    54/0بارهاي عاملی  کشاورزي مشهود بوده است.  

افزایش تولید محصوالت دامی باید بیان نمود کیفیت مناسب و برند شدن  در خصوص    امر است.  این

 محصوالت دامی بویژه لبنیات به عنوان سوغات محلی از دالیل اصلی بوده است.  
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ختصاص  ا به خود ار  78/0عامل بعدي در این رتبه بندي عامل کالبدي بوده است که بار عاملی  

تغیر شناسایی شده است. توسعه خانه سازي مدرن و از بین  م 8ري از ا بهره گیداده است. این عامل ب

(.  796/0رفتن معماري سنتی باالترین همبستگی را با متغیر پنهان کالبدي داشته است )بار عاملی  

شده است که    نشان داده  (هاي گردشگريهاي دوم )ویال پس از آن اثرات کالبدي در گسترش خانه

است. افزایش تمیزي شهر و شبکه معابر درون شهري نیز ناشی   همین امر  ناشی از  732/0بار عاملی  

هاي گردشگري نیز در منطقه حادث از توسعه گردشگري تشخیص داده شده است. همزمان آسیب

با وزن   بیعی منطقهطتوان به آسیب رسیدن به درختان و منابع  هاي آن میشده است که از نمونه

داشت.  اشا  644/0رگرسیونی   خانه  الگوبردايره  از  نیز  از  مسکن  ساز  و  ساخت  در  تاریخی  هاي 

است.  قرارگرفته  گردشگري  کالبدي  اثرات  تبیین  پنجم  جایگاه  در  عامل  این  است.  شده  مشاهده 

راه شبکه  کیفیت  تبیبهبود  جایگاه ششم  در  مسیر  راهنماي  عالئم  از  استفاده  و  کالیها  آثار  بدي  ن 

ها زها و فضاسازي مناسب در شهر با استفاده از گلساخت و سا. افزایش  گردشگري قرار گرفته است

عاملی   بارهاي  با  متغیر  دو  این  است.  شده  داده  تشخیص  گردشگري  توسعه  تبع  به  نیز  گیاهان  و 

 معنی دار گردیده اند.   297/0و  498/0

 محلی ايت جامعه  م. بررسی اثر فعاليت گردشگری بر ح2.  4

مدل عاملی مرتبه اول مورد سنجش قرار گرفته   ر قالب یکگردشگري دعامل حمایت از توسعه  

از  2است )شکل شماره   بهره گیري  با  این عامل  تبیین و شناسایی شده است.    10(.  متغیر مرتبط 

می نشان  برنامهنتایج  از  حمایت  عامل  این  در  درصدهد  بیشترین  گردشگري  ترویج  تبیین    دهاي 

خودوار پنهان  متغیر  با  را  اس  یانس  از  داشته  پس  با  ت.  گردشگر  به حضور  احترام  براي  توصیه  آن 

معنادار گردیده است. تمایل براي به کارگیري سرمایه در راستاي رونق   731/0درصد تبیین واریانس 

عاملی   بار  با  گردشگران،  پذیرش  تبعات  به  تمایل  و  جا  693/0گردشگري  در  سوم گیمشترکاً  اه 

توحم از  راسایت  در  نیز  گردشگران  تعداد  افزایش  با  موافقت  است.  گرفته  قرار  گردشگري  تاي سعه 

عاملی   بار  با  توسعه گردشگري  از  از جاذبه  581/0حمایت  تقویت حفاظت  است.  هاي  معنادار شده 

برنامه از سرمایه گذاري دولتی در توسعه  تبگردشگري و حمایت  با درصد  نیز  یین  هاي گردشگري 

 از مواردي بوده است که مورد موافقت جامعه محلی قرار داشته است.  56/0 و 57/0واریانس 
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مدل ساختاری تبيين عملکرد گردشگری و اثر آن بر حمايت ساکنان از توسعه گردشگری با متغير  -2شکل 

   ميانجی رضايتمندی جامعه محلی

 منبع: نگارندگان 

 

اثر متغیرهاي آشکار بر متغیر پنهان و نیز متغیرهاي پنهان بر  نظور بررسی معناداري تفاوت  به م

هاي رگرسیونی )شکل شماره  ( به وزنمعنادار بودن اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثر کل یکدیگر ) 

نتایج2 مراجعه می گردد.  )  جدول  (   داراي  المدا  پارامترهاي  کلیه  که  است  آن  از  ( حاکی 3شماره 

 حمایت  مورد مدل   در موجود روابط کلیه دهد می  نشان  باشند که می صفر مقدار  با  داريمعنی تفاوت

 . هاي بزرگتر جامعه آماري مناسب استاند و این اظهارات براي نمونه گرفته قرار  تجربی هاي داده

 
 پوشش تحت سطح با استاندارد غير متغيرهای مدل، کد و برآوردهای -3جدول 
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 اقتصادی  000/1   000/0 844/0
عملکرد 

 گردشگری 
H1 
 

 اجتماعی  638/0 106/0 039/6 000/0 848/0
 کالبدی  599/0 116/0 171/5 000/0 776/0

 حمايت ساکنان  421/0 073/0 738/5 000/0 571/0

 Q 1106 رضایتمندي  517/0 119/0 331/4 000/0 388/0
 q9.1 میزان فرصتهاي اشتغال در نتیجه توسعه گردشگري 000/1    818/0

 اقتصادی 
H2 

(844/0 ) 

 q9.2 میزان درآمد در نتیجه توسعه گردشگري  912/0 087/0 43/10 000/0 753/0

 q9.3 گردشگري افزایش قیمت زمین و مسکن در نتیجه توسعه 066/1 100/0 65/10 000/0 764/0

 q9.5 گذاري در نتیجه توسعه گردشگريافزایش سرمایه  189/1 104/0 38/11 000/0 802/0

 q9.6 وضعیت تولیدات کشاورزي در نتیجه توسعه گردشگري  723/0 106/0 798/6 000/0 532/0

 q9.8 هاي دولتیباال رفتن درآمد نهادها و سایر ارگان 958/0 099/0 665/9 000/0 710/0

 q9.10 فروش محصوالت محلی و صنایع دستی در منطقه 733/0 095/0 725/7  593/0

 q9.11 رونق صنعت گز در نتیجه توسعه گردشگري  912/0 092/0 905/9 000/0 724/0

 q9.12 رونق و  افزایش تولیدات دامی در نتیجه توسعه گردشگري  612/0 089/0 893/6 000/0 540/0

 q9.15 نق بازارهاي تولیدات محلی و صنایع دستی افزایش و رو 618/0 087/0 106/7 000/0 553/0

 q10.1 کاهش مهاجرت در نتیجه توسعه گردشگري  000/1    580/0

 اجتماعی 
H3 

(848/0) 

 q10.2 تغییر فرهنگ محلی)عروسی و مراسم عزاداري(  269/1 194/0 532/6 000/0 682/0

 q10.3 هاي گردشگري افزایش تعلق خاطر به جاذبه  232/1 188/0 545/6 000/0 684/0

 q10.6 وضعیت امنیت در نتیجه توسعه گردشگري 977/0 166/0 901/5 000/0 590/0

 q10.7 گسترش خدمات اجتماعی)خدمات بهداشتی، رفاهی، آموزشی(  156/1 182/0 339/6 000/0 652/0

 q10.8 س و ظاهر افراد محلی تغییر نوع پوشش، لبا 645/1 197/0 827/6 000/0 730/0

 q10.9 افزایش میزان درگیري مردم با گردشگران 031/1 194/0 319/5 000/0 514/0

 q10.10 افزایش تراکم جمعیت در نتیجه توسعه گردشگري 331/1 204/0 535/6 000/0 685/0

 q10.11 زرگتر و ...( افزایش تعامالت اجتماعی)مشارکت، احترام به ب 271/1 193/0 603/6 000/0 696/0

 q9.9 میزان ساخت و ساز شهري  000/1    498/0

 کالبدی 
H4 

(78/0) 

 q12.2 تمیزي شهر و شبکه معابر درون شهري 329/1 765/5 765/5 000/0 716/0

 q12.3 توسعه خانه سازي مدرن و از بین رفتن معماري سنتی  611/1 037/6 037/6 000/0 796/0

 q12.4 ن و منابع طبیعی  منطقه آسیب رسیدن به درختا 296/1 466/5 466/5  644/0

 q12.5 الگو برداري از خانه هاي تاریخی در ساخت و ساز مسکن  197/1 319/5 319/5 000/0 612/0

 q12.7 گسترش خانه هاي دوم در نتیجه توسعه گردشگري 389/1 823/5 823/5 000/0 732/0

577/0 000/0 144/5 144/5 879/0 
از عالئم راهنماي مسیر در نتیجه  هبود کیفیت راهها و استفادهب

 q12.8 گردشگري

 q12.9 فضاسازي مناسب در شهر با استفاده از گلها و گیاهان 427/0 166/3 166/3 002/0 297/0

 q11.1 تا چه اندازه با افزایش تعداد گردشگران موافقت دارید؟ 000/1    613/0

حمايت از 
 گردشگری 

H5 
58/0) 

 q11.2 چقدر تمایل براي بکار گیري سرمایه براي رونق گردشگري دارید؟  134/1 132/0 587/8 000/0 693/0

 q11.3 هاي جذب گردشگر دارید؟ جقدر تمایل به حمایت از ترویج برنامه 431/1 189/0 569/7 000/0 763/0

731/0 000/0 344/7 142/0 045/1 

 q118 ر گردشگر می نمایید؟ جقدر توصیه براي احترام به حضو 
 

q1113 
 تمایل به حضور گردشگران در منزل مسکونی خود به شیوه اجاره 

 q11.5 ها و تسهیالت براي جذب گردشگر مشارکت در توسعه زیرساخت 247/1 202/0 163/6 000/0 581/0

 q11.7 تمایل به پذیرش تبعات ورود گردشگر  446/1 205/0 063/7 000/0 693/0

 q11.9 هاي گردشگريگذاري دولت در توسعه برنامهحمایت از سرمایه 078/1 180/0 977/5 000/0 560/0

 q11.11 هاي گردشگريتقویت حفاظت از جاذبه 035/1 171/0 068/6 000/0 570/0

 q11.12 تمایل به شرکت در برنامه هاي آموزشی توسعه گردشگري 425/1 202/0 049/7 000/0 691/0

 رضايتمندی  q11.6 حمایت از گردشگري  275/0 043/0 369/6 000/0 501/0

 منبع: محاسبات تحقيق حاضر 

 های برازش مدل . شاخص3.  4

 به   نظري  هايسازه  بین  روابط  درباره  نظریه  یک  آزمون  منظور   به  اغلب  ساختاري  معادله  هايمدل

  به   ابتدا معموالً روند،  کار به ايرایانه برنامه ددادرون عنوان به اینکه از قبل خام  هايداده . روندمی کار

  علوي،)  شودمی  تبدیل  شده  مشاهده  متغیرهاي  بین  روابط  از  همبستگی  یا  کوواریانس  ماتریس  یک

  با   جامعه   براي  شده   برآورد  کوواریانس  مقایسه  طریق   از  مدل  برازندگی  هاي اندازه(.  525:  1392

  هاي راه  برازندگی   ارزیابی  يبرا(.  365:  2007  ،1ویوالتا )  آید می  دست  به  نمونه  کوواریانس   ماتریس 

 
1 Violato 2007 
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  .است 2برازندگی  هاي شاخص بررسی  ها روش این  از یکی ( 94: 2009 ، 1ایاکوبوسی) دارد وجود  زیادي

 و   صالحی)  شودمی  استفاده  شاخص  چند  از  ساختاري  معادالت  الگوي  برازندگی  ارزیابی  براي

)  (. 13  -12  : 1393  همکاران، جدول  ب  ( 4در  تحقیق  مدل  ارزیابی  شاخصنتایج  از  استفاده  هاي  ا 

 برازش آمده است.  

 های نيکويی برازش مدل ساختاری شاخص -4جدول 

ارزیابی  

 وضعیت 

 مدل 
 نام شاخص  عالمت اختصاري 

 پیش فرض  اشباع  مستقل 

- 37 703 83 NPAR مدل  تدوین براي شده آزاد پارامترهاي 

- 865/3613 000/0 447/1212 CMIN اسکوئر(  دو )کاي خی 

- 666 0 620 DF آزادي  درجه 

- 000/0  000/0 P داري معنی  سطح 

 نسبی  اسکوئر کاي CMIN/DF 956/1  426/5 خوب

 مقتصد  ي شده هنجار برازش شاخص PNFI 619/0 000/0 000/0 خوب

 مقتصد  تطبیقی برازش شاخص PCFI 744/0 000/0 000/0 خوب

 برآورد  ايطخ مربعات میانگین ریشه RMSEA 079/0  170/0 قابل قبول 

 شاخص نسبت اقتصاد  PRATIO 931/0 000/0 000/1 خوب

 منبع: محاسبات تحقيق حاضر 

 

 گيری نتيجه.  5

رقابتی    براي مزیت  یک  نیاز    گردشگري  صنعت  درارائه  هدف،  بازار  به  آن  جذابیت  انتقال      و 

ت و تعهد دو  یکیف  اي باشد که ارزش،گونه  باید بهگردشگري  مدیریت    .شدید به مدیریت منابع است

محققان بر  . هم براي ساکنان داراي مزیت باشد هم براي گردشگران ونموده و طی آن  اي ایجاد طرفه

گیري تصمیم  در  میزبان  جامعه  یا  محلی  ساکنین  نقش  که  باورند  توسعه این  به  مربوط  هاي 

ت قدرت  که  به طوري  است.  کلیدي  و  پررنگ  بسیار  مقصگردشگري  هر  در  ساکنین  و  دأثیرگذار  ي 

تبلور آن به صورت همکاري و استقبال از گردشگران، در جهت موفقیت و پایداري هر پروژه توسعه 

گردشگري ضروري است. در این راستا شناسایی ادراک آنان از اثرات گردشگري در راستاي توسعه 

ست اوهش، مستلزم بررسی عواملی  گردشگري ضرورت می یابد. با توجه به آنکه دستیابی به هدف پژ

که نگرش جامعه میزبان را تحت تأثیر قرار می دهد و در نهایت منجر به حمایت یا عدم حمایت آنان  

بر   آن  اثرگذاري  و مکانیسم  عملکرد گردشگري  پژوهش  این  در  لذا  توسعه گردشگري می شود،  از 

ده  ش تمندي جامعه مقصد ارزیابی  حمایت از توسعه گردشگري با در نظر داشتن متغیر میانجی رضای

 است. 

توان نتایج به دست آمده از یک فرآیند پیچیده تغییر و مبادله آثار عملکردي گردشگري را می

سکونتگاه گردشگران،  علمی،  بین  مختلف  متون  در  که  دانست  گردشگري  مقاصد  و  میزبان  هاي 

 
1. Iacobucci 
2 Fitting indexes 
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تتقسیم بندي از  آثار ناشی  ارائه شده است.  از آن  این تحقیقهاي متعددي  با   وسعه گردشگري در 

گویه از  استفاده  با  کلی  بندي  تقسیم  یک  در  پیشین  منابع  دسته  مرور  سه  در  پرسشنامه  هاي 

ارزیابی  برآیند  است.  گردیده  بررسی  کالبدي  و  اقتصادي  تحلیلاجتماعی،  با  مطابق  صورت ها  هاي 

کار تبیین  در  را  نقش  بیشترین  اجتماعی  عامل  است  آن  نشانگر  منطقه  گرفته  در  گردشگري  کرد 

در    هداشت چنانچه  است.  شده  مشاهده  اجتماعی  حوزه  در  گردشگري  آثار  بیشترین  بعبارتی  است. 

گیري تبادالت فرهنگی میان بسیاري از مقاصد گردشگري با رشد روزافزون تعداد گردشگران و شکل

نمایان می تدریج  به  اجتماعی  اثرات  میزبان  و مردم جامعه  اثربخشی  شود.  گردشگران  معنادارشدن 

( مطابقت  1393در حوزه اجتماعی با نتایج تحقیق علیقلی زاده فیروزجایی و همکاران )  يگردشگر

از   حاصل  نتایج  به  توجه  با  گردشگري  اجتماعی  اثرات  به  بخشی  بهبود  راستاي  در  است.  داشته 

قش فرهنگ  تحقیق، بهبود آموزش به جامعه محلی در راستاي افزایش دانش عمومی در خصوص ن

مر و  )عروسی  تالش  امحلی  و  گردشگري  جاذبه  یک  عنوان  به  گردشگري  توسعه  در  عزاداري(  سم 

در   محلی  افراد  غرور  و  عزت  افزایش  و  حفظ  براي  تالش  خویش،  اصیل  سبک  به  آن  حفظ  براي 

به  ارائه  و  آن  از  حراست  براي  تالش  و  محلی  لباس  و  پوشش  متنوع  الگوهاي  به  افتخار  راستاي 

نگردشگرا مورد  در  آموزش  بهبود  و  و  حن  تکالیف  حقوق،  با  آشنایی  و  گردشگران  با  برخورد  وه 

و   مسئوالن  یاریگر  گردشگران  با  مردم  درگیري  کاهش  منظور  به  گردشگران  برابر  در  انتظارات 

 کنشگران برنامه ریزي توسعه گردشگري و توسعه منطقه اي می باشد. 

فعالیت اثرات چشمگیري که  دلیل  پذیرهاي گردبه  مناطق  اقتصاد  در  بر نشگري  گردشگران  ده 

گردد. هر چند از نقطه نظر برنامه  گذارد، توجه فراوانی به این زمینه از فعالیت معطوف می جاي می

توزیع  بلکه  نیست  اصلی  هدف  گردشگري  مقصد  هر  براي  اقتصادي  منافع  آوردن  بدست  ریزان، 

فرصت مناسب  توزیع  درآمد،  هدایت  مناسب  محهاي شغلی،  مردم  به سوي  مالی  کاهش  لمنابع  ی، 

به   بیشتر منطقه  براي هدایت هرچه  اقتصادي گردشگري  عواید  از  استفاده  به طور کلی  و  نابرابري 

تواند اقتصاد  باشد. امّا گردشگري با مکانیسم خاص و پیچیده خود میسوي تعادل و توازن مطرح می

متغیر در دو    10با    مل بیشترین تعداد متغیر رارا تحت تأثیر قرار دهد و آن را متحول کند. این عا 

بعد منفی و مثبت به خود اختصاص داده است و این مسأله نشانگر آن است گستره وسیعی از این  

بولی  که  همانگونه  است.  منطقه  در  گردشگران  حضور  و  گردشگري  توسعه  تأثیر  تحت   و   عامل 

اند (  2014)  همکاران   معنادار  قیتحق  این  در  گردشگري  از  اصلح  اقتصادي  منافع  نیز اذعان نموده 

هاي روز براي ارائه محصوال کشاورزي به ایجاد بازارچهپیشگیري از بورس بازي زمین،    .است  گردیده

براي حضور گردشگران و  باغات  آماده سازي مزارع و  گردشگران و  توسعه گردشگري کشاورزي و 

تتجربه گردشگري مزرعه عناصر کاربردي هستند که در صو  تواند  برنامه ریزي می  عات منفی  برت 

هاي جدید نقش و  گردشگري را به حداقل برساند و با تقویت منافع مثبت گردشگري و خلق فرصت

 کنش گردشگري در منطقه را بهبود دهد.  
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تغییرات کالبدي،   از  منظور  است.  عامل کالبدي  توسعه گردشگري  تأثیر  عامل مهم تحت  دیگر 

هاي دوم  رفتن معماري سنتی، گسترش خانه ن عه خانه سازي مدرن و از بیتغییراتی است که در توس

)ویالهاي گردشگري(، افزایش تمیزي شهر و شبکه معابر درون شهري پدید آمده است. نتایج مؤید  

آن است که گردشگري در این ناحیه موجبات بروز تغییرات کالبدي را فراهم نموده است. همانطور  

همکا و  معصوم  قدیري  ) که  اثرات1392ران  بررسی  در  اند،    (  کرده  بیان  نیز  گردشگري  کالبدي 

گردشگري در منطقه مورد مطالعه تغییرات نامطلوبی همچون تضاد در بافت قدیمی و جدید منطقه 

خانه از  برداري  الگو  سنتی،  معماري  رفتن  بین  از  رواج  بواسطه  و  مسکن  ساخت  در  تاریخی  هاي 

اس کرده  ایجاد  گردشگري  مناویالهاي  به  آسیب  بروز  البته  و  بت.  گیاهان  نظیر  منطقه  طبیعی  ع 

فیروز زاده  علیقلی  که  همانطور  است.  شده  حادث  نیز  )درختان  اشعري  قنبرزاده  و  ( 1394جایی 

اند   از طریق شبکهمتذکر شده  به گردشگران  دادن  اطالعآگاهی  مور  هاي  با   درسانی در  سفر سبز 

در کاستن از   مورد مطالعه  والنه زیست محیطی در ناحیهحفظ محیط زیست و رعایت رفتارهاي مسئ

پرهیز از توسعه خانه سازي مدرن از طریق آموزش به ساکنان محلی    اینگونه فشارها موثر خواهد بود.

قادر  قانونی در ساخت و سازها  به کارگیري تمهیدات  از طریق  براي حفظ معماري سنتی  و تالش 

 ک جاذبه گردشگري مطرح نماید. یرا ارتقا داده و به عنوان خواهد بود منظر معماري بومی منطقه 

می محسوب  ملی  توسعه  در  عوامل  ترین  ضروري  از  یکی  اغلب  جامعه  افراد  شود.  مشارکت 

و   مقصد  مدیریت  طرح  زمینه  در  محلی  جامعه  مشارکت  و  حمایت  گردشگري،  امر  در  همچنین 

ایت کامل  ضمیزبان و هم جامعه مهمان ردستیابی به یک برنامه ریزي مدون به طوري که هم جامعه 

عملکردي  به مکانیسم  عنایت  با  پژوهش حاضر  برآیند کلی  است.  تعیین کننده  باشد، بسیار  داشته 

هاي این بخش از پژوهش  گردشگري مبیّن حمایت ساکنان محلی از توسعه گردشگري است. یافته

توسعه   ز( در حمایت ساکنان ا2014)  ( و استایلدیز2012نیز با نتایج تحقیق الت کوا و همکاران )

همکاران  و  رومیانی  چنانچه  است.  داشته  قرابت  آن  منفی  و  مثبت  اثرات  به  توجه  با  گردشگري 

( نیز منافع دریافت شده با حمایت ساکنان را مرتبط دانسته اند. این امر با وارد کردن متغیر  2017)

است   گردیده  محرز  نیز  محلی  ساکنان  رضایتمندي  میمیانجی  نشان  گردشگکه  و  ردهد حضور  ان 

معناداري  و  مثبت  اثر  توسعه گردشگري  از  ایشان  بر حمایت  توسط ساکنان  آن  ادراک شده  اثرات 

داشته است و ساکنان منطقه گردشگري سیاسرد با ادراک اثرات ناشی از گردشگري علیرغم وجود  

ه و  نافع و فواید را بیش از هزیآثار منفی در ابعاد سه گانه اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی من

از برنامه هاي   اند. بدین روي متمایل به حضور گردشگران و حمایت  ارزیابی نموده  نقاط ضعف آن 

 توسعه گردشگري بوده اند.  
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