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 اثرات اجتماعي گردشگري
  )حمام جورجين انگلستان : مطالعه ي موردي (

1مريم رحماني  

  

  :چكيده 

تحقيق حاضر اشاره ي مختصري به اثرات متعاقب گردشگري دارد  و شامل مقاله اي است كه به بررسي رفتار ساكنان اطراف 
نتايج مطالعه ي انجام شده ي . در برابر توسعه ي گردشگري مي پردازد ) جين انگلستانحمام آب گرم شهر تاريخي جور( "بت"منطقه 

مقاله نشان مي دهد كه ويژگي هاي جامعه شناختي، اقتصادي اجتماعي، وابستگي اقتصادي و نگرش هاي مثبت و منفي به گردشگري 
  . نشان  مي دهد،سطوح مختلفي از حمايت و يا مخالفت با گردشگري و توسعه ي آن مقصد را 

  : مقدمه 

هر يك از اين دو محيط . گردشگري در بستر محيط جغرافيايي صورت مي گيرد كه متشكل از محيط طبيعي ، فرهنگي و اجتماعي است
گردشگري مي تواند اثرات متفاوت و قابل . متشكل از عواملي هستند كه به نوعي بر گردشگري تاثير گذار است و از آن تاثير مي پذيرد

با . اين اثرات مي توانند اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي ، سياسي و زيست محيطي باشند. توجهي در منطقه ي گردشگر پذير بر جاي بگذارد
توجه به پيچيدگي و همچنين گستردگي فعاليت هاي گردشگري اثرات ناشي از آن نيز ابعاد به هم پيوسته ي بسياري دارند كه بايد در 

  ) 2003ميسون ، .(ردشگري به آن ها توجه شود مطالعه ي اثرات گ

در بررسي و ارزيابي اثرات گردشگري شاهد گرايش بسياري به تاكيد بر اثرات مثبت و ناديده انگاشتن و يا عدم توجه الزم به اثرات منفي 
ر هستند كه اثرات منفي نشان دهنده ي اين ام 1970حال آن كه بيشتر تحقيقات انجام گرفته پس از دهه ي . ناشي از آن هستيم

  ) 1997وال،  ,1990جعفري ، (گردشگري از اثرات مثبت آن بيشتر است 

بحث . در پي رشد روز افزون گردشگري اين صنعت  مي تواند اثرات مخرب و جبران ناپذيري را بر محيط و جوامع محلي  وارد آورد 
  .ح استمديريت اثرات گردشگري به منظور كنترل و تعديل اين اثرات مطر

  )87.ترابيان ، پونه (

   ) :Limits of acceptable change(محدوده ي قابل قبول تغييرات 

چهارچوبي  جهت برنامه ريزي و مديريت ديدار كنندگان است كه هدف آن تصميم گيري در رابطه با اين مساله است كه چه ميزان تغييير 
اين فرايند مديريت اثرات ديدار كنندگان را در سطوح قابل قبول . قبول است  اثرات توسط ديدار كنندگان در يك منطقه ي طبيعي قابل

  ) 2006مك لي ،.(ممكن مي سازد 

                                                            
   دانشگاه عالمه طباطبايي –كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي، گرايش بازاريابي    1
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  :اثرات گردشگري 

محيط انساني متشكل از عوامل و فرايندهاي . گردشگري در محيطي  صورت مي گيرد كه متشكل از انسان و ويژگي هاي طبيعي است
با اين حال شايان ذكر . محيط طبيعي نيز از گياهان ، جانوران و زيست گاه هايشان تشكيل مي شود. ت اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي اس

است كه در واقع محيط انساني و محيط طبيعي در هم آميخته اند و فعاليت  انساني هم بر محيط طبيعي اثر مي گذارد و از آن اثر مي 
  .پذيرد

اين اثرات در منطقه ي مقصد جايي . ت از فعاليت هاي انساني اثرات قابل توجهي داشته باشدگردشگري مي تواند به عنوان شكلي با اهمي
از اين رو مي توان به طور مرسوم اثرات . كه گردشگران با محيط محلي ، اقتصاد ، فرهنگ و جامعه تعامل دارند بسيار مشهود است

در حقيقت مسائل گردشگري . زيست محيطي مورد بررسي قرار دادگردشگري را تحت عناوين اثرات اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي و 
بنابراين هنگام بررسي هر يك از انواع . عموما چند جانبه اند و غالبا داراي مجموعه اي از ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، زيست محيطي هستند

به بيان ديگر . ور كه غالبا نشان داده شده آسان نيستاثرات بايد به خاطر داشت كه اين اثرات چند جانبه اند و تقسيم بندي آن ها آن ط
نمي توان اثرات گردشگري را به سادگي صرفا تحت عنوان اثرات اجتماعي ، زيست محيطي يا اقتصادي طبقه بندي كرد بلكه اين اثرات 

  ) 2003ميسون،.(گرايش به داشتن ابعاد به هم پيوسته ي بسياري دارند

عوامل كليدي )  1997(طبق نظر وال ) . 1980باتلر،(ول زمان و با توسعه ي مناطق مقصد تغيير مي كنند احتماال اثرات گردشگري در ط
نوع فعاليت هاي گردشگري صورت گرفته ، ويژگي هاي جامعه ي ميزبان در منطقه ي مقصد و ماهيت تعامل : سهيم در اثرات عبارتند از 

يف مشابهي از اثرات ارائه داده و همچنين اهميت زمان ومكان را در اثرات گردشگري ط)  1996(ديويسون . بين ديدار كنندگان و ساكنين
با تاكيد بر اهميت كجا و چه وقت مدعي بود كه اين موارد اثرات گردشگري را از اثرات ساير بخش ) 1996(ديويسون . لحاظ نموده است

ت كه توليد و مصرف گردشگري بر خالف بسياري از فعاليت هاي وي در ارتباط با فضاي گردشگري اظهار داش. هاي صنعتي جدا مي سازد
بنابراين . اين بدان معناست كه گردشگر محصول را در مقصد گردشگري به مصرف مي رساند. صنعتي ديگر در يك مكان صورت مي گيرد

  .اثرات گردشگري از نظر فضايي عمدتا در مقصد گردشگري متمركزند

يل فصلي بودن فعاليت هاي گردشگري اثرات گردشگري در زمان هاي خاصي از شدت بيشتري برخوردار به دل)  1996(به نظر ديويسون 
از آن جا كه ). 1996و ديويسون 19920برتون،  (اقليم و دوره ي تعطيالت :فصلي بودن به طور عمده نتيجه ي دو عامل مهم است . هستند

رشيد يا ميزان بارش برف در سال هاي خاصي از سال كنترل دارد عامل مهمي در اقليم بر منابع مهم گردشگري مانند ساعات تابش نور خو
/ توانايي گردشگران در بازديد از مقصد هاي گردشگري در زمان هاي خاصي از سال مثل تعطيالت مدارس. گردشگري محسوب مي شود

  .ساالنه نيز       مي تواند عامل فصلي شدن فعاليت هاي گردشگري باشد

همچنين ممكن . اين اثرات را مي توان در رفتار آن ها در مقاصد گردشگري مالحظه نمود . رخود گردشگران  نيز اثراتي داردگردشگري ب
براي مثال امكان دارد تجربيات گردشگران بر . است اين اثرات زماني كه ديدار كننده از سفر خود مراجعت نموده است نمايان مي شود

در اين صورت برخي از تجربيات در خود مقصد كسب مي شوند اگر چه تفكر در مورد . يد از مقصد اثر بگذارد تصميم آينده ي آنها در بازد
  ) 2000ميسون،.(آن ها و اثراتشان در انتخاب هاي گردشگري آن مي تواند در محل ديگري صورت بگيرد

  )87.ترابيان ، پونه (
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  :اثرات اقتصادي گردشگري 

عرصه ي گردشگري در زمينه ي اثرات گردشگري صورت گرفته و در اين ميان سهم اثرات اقتصادي از ديگر  تا كنون بيشترين پژوهش در
مطالعه در مورد افزايش تعداد گردشگران بر مقصد يا مقصد ها عمده ترين ": در اين باره معتقد است )  1989(پيرسن .انواع بيشتر است 

قيقات غالبا توسط اقتصاد دانان صورت گرفته و بر اثرات درآمد واشتغال تمركز داشته بيشتر اين تح. بخش تحقيقات گردشگري بوده است
  ) 1994،ليكوريش . (در ارتباط با اثرات اقتصادي معموال نكات زير به عنوان اثرات متبت در نظر گرفته مي شوند  ".است

 كمك به افزايش در آمد ارزي 

 كمك به درآمدهاي دولتي 

 اشتغال زايي 

 سعه ي منطقه ايكمك به تو 

عواقب منفي ) 1995(و ديسون)  1989(طبق نظر پيرسن . منطقه اي مورد ارزيابي قرار دارد ،محلي  ،اين مزايا را مي توان در سطوح ملي 
  :اقتصادي گردشگري عبارتند از 

 تورم 

 هزينه فرصت ها 

 وابستگي بيش ازحد به گردشگري 

هنگامي كه تقاضاي گردشگران از . ش قيمت هاي زمين ، خانه و حتي مواد غذايي شودگردشگري مي تواند منجر به تورم ناشي از افزاي
هزينه فرصت ها اشاره به هزينه ي پرداختن به . خدمات محلي درمقصد زياد باشد قيمت كاالهاي مذكور نيز ممكن است افزايش يابد

ي مثال هزينه هايي كه درمنطقه اي ساحلي با پس كرانه برا. فعاليت گردشگري به جاي انجام اشكال ديگر فعاليت هاي اقتصادي دارد
عمدتا روستايي به جاي سرمايه گذاري در كشاورزي ، باغباني يا ماهي گيري صرف سرمايه گذاري در گردشگري مي شود از اين نمونه 

ردشگري را بهترين راه براي وابستگي بيش از حد به گردشگري به عنوان مثال در كشورهاي كوچكي امكان تحقق دارد كه دولت گ. است
توسعه اين كشورها مي داند و در طول زمان  آن قدر به گردشگري وابسته مي شود كه هر گونه تغيير در تقاضا مي تواند منجر به بحران 

و در حال  با اين حال گردشگري اغلب به عنوان يكي از گزينه هاي توسعه پيش روي كشورها و نواحي توسعه يافته. اقتصادي بزرگي شود
بنابراين چه در جاهايي كه صنايع قديمي در حال . غالبا كشورها گردشگري را به ساير گزينه هاي ممكن ترجيح مي دهند. توسعه قرار دارد

مرگند و منطقه نيازمند تجديد حيات است و چه در مناطق بهره برداري شده اي كه به دنبال توسعه بوده و گزينه هاي اندكي پيش رو دارد 
   ) 2003،ميسون.(گردشگري مي تواند فوايد قابل مالحظه اي به همراه داشته باشد 

  )87.ترابيان ، پونه (
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  :اثرات فرهنگي و اجتماعي 

  :برخي از سودمندترين اثرات گردشگري بر جامعه شامل اين موارد است 

 ازدياد اشتغال 

 تجديد حيات نواحي فقير يا غير صنعتي 

 محلي و فعاليت هاي فرهنگي سنتي نوزايي هنرها و فنون 

 بهبود زندگي اجتماعي و فرهنگي جامعه ي محلي 

 نوسازي سنت هاي معماري محل 

  افزايش لزوم حفاظت از مناطق فوق العاده و زيبايي كه داراي ارزش زيبايي شناختي و فرهنگي 

ر شكل اشتغال از كشاورزي سنتي به صنايع خدماتي گردشگري به ويژه در كشورهاي در حال توسعه مي تواند از طريق ايجاد تغييرات د
  )1995ميسون،.(باعث تحرك اجتماعي بيشتر و منجر به حقوق هاي باالتر و آينده ي شغلي بهتر مي شود

ممكن است گردشگري . با اين حال گردشگري به داشتن اثرات زيان آور بسيار گسترده بر جامعه و فرهنگ مناطق ميزبان معروف است 
در بعضي . اين ازدحام نيز مي تواند موجب فشار روحي بر گردشگران در جامعه ي ميزبان شود. يجاد ازدحام در تفريحگاه ها شودباعث ا

مناطق گردشگري باعث كاهش رونق فعاليت هاي سنتي از قبيل كشاورزي مي گردد و ممكن است مناطق وابستگي بيش از حدي به 
  .گردشگري پيدا كنند

تي با گردشگران كه مشغول فعاليت هاي تفريحي هستند و ارزش هاي متفاوتي نيز دارند براي ساكنان كه مشغول ممكن است هم زيس
اين مشكل در مكان هايي كه گردشگري فعاليتي فصلي است و ساكنان آن بايد براي مدتي از سال روش زندگي خود را . كارند دشوار باشد

يي كه داراي باورهاي مذهبي قوي هستند ،ارزش هاي اجتماعي تغيير يافته توسط ممكن است در كشورها.تغيير دهند حادتر است
يكي از عوامل كليدي واجد اهميت در گردشگري ، فرد شركت كننده و )  2003ميسون،.(گردشگران منجر به نارضايتي در سطح ملي شود 

بان در ارتباط با اثرات اجتماعي ، فرهنگي گردشگري از ماهيت ديداركنندگان و جوامع ميز. فعاليت هايي است كه به آن ها مي پردازد
طبق گفته ي برنز و . تعامل بين اين دو گروه در تاثير گذاري بر انواع اثرات موضوع بسيار مهمي خواهد بود. اهميت ويژه اي برخوردار است

داشته باشد احتمال بيشتر شدن اثرات بسيار  زماني كه اختالف زيادي بين فرهنگ جامعه ي ميزبان و جامعه ي مبدا وجود)  1995(هلدن 
  .زياد خواهد بود

  

  :اثرات اجتماعي منفي گردشگري 

اثر نمايشي ، كااليي شدن فرهنگ، جابه جايي، : معتقد است اثرات اجتماعي منفي گردشگري مي تواند مواردي از قبيل )  1996(كارتير  
تغيير در ، و شيوع بيماري هايي مانند ايدز به تبع آن رواج استفاده از مواد مخدر  وابستگي بيش از حد به گردشگري، جرم و جنايت ، فحشا

  .ارزش هاي جامعه ي ميزبان  و تغيير در زبان را در پي داشته باشد
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   :اثر نمايشي 

اثربستگي به تفاوت هاي اين . يكي از اثرات اجتماعي فرهنگي بسيار مهم گردشگري اثري است كه از آن با عنوان اثر نمايشي ياد مي شود
در اثر نمايشي تنها مشاهده ي گردشگران باعث بوجود آمدن تغييرات رفتاري در جامعه ي . مشهود بين گردشگري جامعه ي ميزبان دارد

ا را در تحت اين شرايط مردم محلي، توانمندي مالي ديدار كنندگان را مي پسندند و سوداي داشتن آن ه). 1998ويليامز،(ميزبان خواهد شد 
اين امر ازاين لحاظ كه ساكنان جامعه ي ميزبان را به اتخاذ الگوهاي رفتاري سازنده تر ترغيب مي كند مي تواند اثرات .سر مي پرورانند

اما در اغلب موارد مخرب است چرا كه ساكنان به دليل عدم توانايي  در به دست آوردن كاالها و شيوه ي . مثبتي نيز در پي داشته باشد
  ) : 1995برنز و هلدن (دگي اي كه ديدار كنندگان به معرض نمايش مي گذارند سه حوزه مي شوندزن

در اين صورت ممكن است گردشگري به دليل ايجاد دو دستگي ) .  1985مورني (افراد جوان به ويژه مستعد تاثير پذيري از اثر نمايشي اند
همچنين ممكن است اثر نمايشي باعث شود تا اعضاي جوان و توانا تر جامعه در . اجتماعي بين افراد جوان و مسن مورد نكوهش قرار گيرد

برنز و (جستجوي شيوه ي زندگي به نمايش گذاشته شده در مناطق شهري يا حتي خارج از كشور از مناطق روستايي خود مهاجرت نمايند
  ) 1995هلدن 

  

  :فرهنگ پذيري 

). 1998ويليامز،(كه ارتباط بين ساكنين و ديدار كنندگان نسبتا سطحي و كوتاه مدت استبيشترين امكان وقوع اثر نمايشي هنگامي است 
فرايند ديگري كه با نام فرهنگ پذيري شناخته مي شود  زماني روي مي دهد كه ارتباط بين ساكنين و ديدار كنندگان طوالني تر و عميق 

رهنگ پذيري اظهار مي كند كه وقتي دو فرهنگ براي  مدت زماني با معتقد است  نظريه ي ف) 1998(در اين رابطه ويليامز . تر است
يكديگر ارتباط برقرار مي كنند مبادله ي عقايد و محصوالت به گونه اي صورت مي گيرد كه در طي زمان منجر به ايجاد همگرايي بين دو 

  .فرهنگ مي شود و دو فرهنگ شبيه به هم مي شوند

احتمال وقوع اين فرايند . يندي متوازن نيست چرا كه احتماال يك فرهنگ نيرومند تر از فرهنگ ديگر است با اين حال اين فرايند لزوما فرا
براي مثال از آن جا كه اياالت متحده داراي يكي از . مانند اثر نمايشي در روابط ميان كشورهاي در حال توسعه بسيار زياد است

ايي ميان فرهنگ ها ، فرهنگ آمريكايي بر فرهنگ كشورهاي در حال توسعه غلبه قدرتمندترين فرهنگ هاست معموال در چنين برخورده
  .يكي از اثرات منفي محسوس در فرايند فرهنگ پذيري كاهش تنوع فرهنگ ها در سراسر دنياست. دارد

  

  :كااليي شدن فرهنگ 

به تجربه كردن فرهنگي متفاوت هنوز يكي از  فرايند مهمي به شمار مي آيد اما ميل گردشگران 20اگر چه فرهنگ پذيري در اواخر قرن 
اين انگيزه در وهله ي اول  ديدن و تجربه كردن  فرهنگ حقيقي و مظاهر آن از حيث هنر ، موسيقي، . انگيزه هاي اصلي گردشگري است

ت تجربه ي گردشگري را با اين حال از جنبه ي منفي آن ميل ديدار كنندگان به تجربه ي فرهنگ واقعي  اصال. رقص و صنايع دستي است
در برخي از مناطق در حال توسعه ي جهان مانند بالي و جزاير سلمون و مناطق توسعه يافته ي فرهنگ هاي بومي . زير سوال برده است

. ندمصنوعات فرهنگي هنري براي سهولت استفاده ي ديدار كنندگان به صورت مجموعه در آمده ا... مانند كانادا ، شمال نروژ، فنالند و
كاالگرايي منجر به روي آوردن يك سري وقايع . چنين كاال گرايي چالش هايي را در مورد اصالت تجربه ي گردشگري بر انگيخته است
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اين وقايع به جاي بداهه بودن برنامه ريزي شده اند و طوري طراحي شده اند كه به .ساختگي  شده است كه داراي اين ويژگي ها هستند

ان هايي كه براي ديدار كنندگان مناسب است اجرا شوند و در بهترين شكل خود با عناصري كه بر پايه ي  آن ها صورت سفارشي در زم
آن چه اهميت ويژه دارد اين است كه سرانجام اين وقايع ساختگي به واقعي تبديل شده و جايگزين . ساخته شده اند مناسبتي مبهم دارند

  ) 1998،ويليامز.(وقايع  ورسوم  اصلي شده اند

. يكي از اين نظريه ها شاخص رنجش داكسي است. نظريه هاي بسياري در مورد اثرات فرهنگي اجتماعي گردشگري ارائه شده است
   )87.ترابيان ، پونه (

  

  ) 1997وال ، و 1996ديويسون،: (عبارتند از  عوامل عمده ي موثر بر اثرات گردشگري

 )ساحلي يا غير ساحلي،كشور توسعه يافته يا در حال توسعه،تايي يا شهري مكان روس(گردشگري در كجا صورت مي گيرد ؟  )1
 )براي مثال چه تعداد گردشگر از يك مكان بازديد  مي كنند؟(گردشگري در چه ميزان و مقياسي شكل گرفته است ؟ )2
رهاي توسعه يافته اند يا در مبدا حركت آن ها كجاست؟ آيا بومي اند يا بين المللي ؟ آيا از كشو(گردشگران چه كساني هستند ؟  )3

 )حال توسعه 
 غير فعال يا فعال؟ آيا فعاليت ها(گردشگران در چه نوعي از فعاليت ها شركت مي كنند ؟  )4

  )پاييني با جامعه ي ميزبان وجود دارد ؟/ مخرب منابع هستند ؟ آيا سطح تعامل باال
 )منابع تامين برق  ،ضالب جاده ها،سيستم فا(چه زير ساخت هايي براي گردشگري وجود دارد ؟  )5
 tourism Area Life Cycleچه مدت از عمر گردشگري مي گذرد ؟ با توجه به مدل چرخه ي حيات باتلر )6

توسط باتلر مطرح شد يكي از چهارچوب هاي مديريتي و مفهومي است كه بيشترين استفاده از آن در مناطق  1980كه در سال    
چرخه ي حيات مقصد گردشگري براي بسياري از برنامه ريزان و مديران گردشگري مفهومي مفهوم . گردشگري صورت پذيرفته است
باتلر براي . اما اين مفهوم تنها هنگامي مي تواند سود مند واقع شود كه به صورت عملياتي درآيد. پذيرفته شده محسوب مي شود

پس از مرحله ي پنجم . تثبيت و ركود،توسعه ،مشاركت  ،توسعه ي گردشگري مراحل مختلفي را بر شمرد كه عبارتند از شناسايي 
  تجديد حيات و افول ،سناريو هاي مختلفي  مي تواند وجود داشته باشد كه عبارتند از ادامه ي ركود 

  )خشك /چه زماني از سال؟ اهميت فصول باراني (فصل گردشگري چه زماني است ؟ )7

بي مستند گشته اند اما تحقيقات اندكي در مورد اين كه  چرا اين اثرات اجتناب اگر چه اثرات به خو)  1993(طبق گفته ي مك كرچر 
او اصطالح حقايق -به ادعاي وي تعدادي از واقعياتي كه به عنوان واقعيات ساختاري از آن ها ياد مي كنند. ناپذيرند صورت گرفته است

ثرات گوناگون و به ويژه منفي گردشگري صرف نظر از نوع فعاليت وجود دارند كه توضيح مي دهند چرا ا –بنيادين را به كار برده است 
  .مي توان حقايق بنيادين را به عنوان عوامل عمده ي موثربر اثرات گردشگري در نظر گرفت.گردشگري ايجاد مي شوند

  )87.ترابيان ، پونه (
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  :توسعه پايدار گردشگري 

ن اين وقايع به عنوان يكي از خاستگاه هاي نهضت هاي اجتماعي سبز و مطرح شد 90و  80بروز مشكالت زيست محيطي در دهه ي 
باعث آگاهي فزاينده ي انسان از محيط ، افزايش حساسيت اخالقي نسبت به محيط زيست و ظهور مبحث پايداري در فرايند )  1380بري، (

رد توجه بوده اند ، وارد ساختن اين مفاهيم به اگر چه مفاهيمي از قبيل صرفه جويي، حفاظت و نگهداري از گذشته مو. توسعه شده است
با توجه به ) . 1385رنجبران و زاهدي،(معادالت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسعه به شكل مفهوم توسعه ي پايدار امري جديد است 

ط بين نظام ها ، فرايند هاي گستردگي كاربرد توسعه ي پايدار اين واژه به اشكال گوناگون توصيف شده و در اصل فرايند دگرگوني رواب
قابل ذكر است كه براساس نياز هدف استفاده از اين واژه برخي مفهوم براي حال و آينده را به برابري . اجتماعي، اقتصادي و طبيعي است

  ) 1379.پويان.(بين كشورها ، قاره ها ،نژادها،طبقات،جنسيت و سنين عمر نيز تعميم داده اند

اي گردشگري با استفاده از منابع انساني و طبيعي باعث تخريب آنها مي شوند  بايد راهي براي مديريت استفاده از آن جا كه فعاليت ه 
پس از انتشار گزارش برونلند و  1960به همين دليل براي نخستين بار در دهه ي )  2000هال و ريچارد،.(پايدار از اين منابع طراحي شود

   WCEDمحيط زيست و توسعه  توسط كميته جهاني 1987سپس در سال 

World  commission  for  environment  and  Development) (مفهوم گردشگري پايدار مطرح شد) . ،اسكس
اصول گردشگري پايدار را به عنوان راهنما براي مديريت منابع در صنعت  1988سازمان جهاني گردشگري نيز در سال ) 2005.پندر،كوري

شركت كنندگان  هفتمين نشست دوره اي كميسيون توسعه پايدار تعريف زير را  2002س اين راهنما در سال بر اسا. گردشگري منتشر كرد
گردشگري پايدار نوعي از توسعه است كه در آن نيازهاي گردشگران و مقصد در حال حاضر براورده ": براي گردشگري پايدار ارائه دادند 

در اين ).  2006سليمان پور،( "فرصت هاي آتي براي استفاده آينده افزايش يابد شود ضمن آن كه اين منابع حفاظت شده و همچنين
تعريف كه مورد قبول تمامي گروه هاي ذي نفع در گردشگري است هدف اصلي توسعه ي پايدار گردشگري بايد بهبود كيفيت زندگي 

با اين كه گردشگري پايدار از توسعه ي پايدار منتج  ) 1999كاناري، . (ساكنين بومي از طريق سودهاي اقتصادي، اجتماعي فرهنگي باشد
همان گونه كه در جدول  زير آمده در اصول توسعه ي پايدار تاكيد بيشتر بر توانمند . شده تفاوت هايي چند در اصول آن ها با هم وجود دارد

  .ه همت واالي كليه ي اقشار جامعه نياز داردسازي و توزيع قدرت در جامعه است زيرا فراهم كردن شرايط براي توسعه پايدار گردشگري ب

  مقايسه ي ابعاد توسعه ي پايدار و توسعه ي پايدار گردشگري در ابعاد اجتماعي و فرهنگي:جدول 

  توسعه ي پايدار  توسعه ي پايدار گردشگري  بعد
  بهبود كيفيت زندگي   اجتماعي

 افزايش غرور جامعه  
 پبر -تقسيم نقش عادالنه بين مرد و زن

  نو جوا
  پايه گذاري سازمان هاي مديريتي

  مربوط به جامعه

 توسعه ي مردم محور  
 عدالت اجتماعي  
 كيفيت مناسب زندگي  
 سازمان هاي اجتماعي فعال  

  تشويق پذيرش تفاوت هاي فرهنگي   فرهنگي
 تشويق تبادالت فرهنگي  
 نهادينه كردن توسعه در فرهنگ محلي  

 تحصيالت رسمي و غير رسمي  
  بعدانتقال فرهنگ به نسل  
 حفظ فرهنگ  

  )2003سوانسري،: ماخذ (
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به عبارتي مشاركت )  1385.رنجبران و زاهدي.(مفهوم توسعه ي پايدار گردشگري به طور تفكيك ناپذيري با مردم و جامعه ارتباط دارد

 21در بيانيه ي )  2005ورنون و همكارانش . (جامعه ي محلي ضابطه اي است كه به طور گسترده در گردشگري پايدار پذيرفته شده است
نيز دست يابي به توسعه ي پايدار تنها از طريق مشاركت جوامع در تصميم گيري در مورد محيط زيست و توسعه امكان پذير محسوب مي 

ورنون و . (با آن كه مشاركت جوامع محلي يك اصل جهت اطمينان از پايداري توسعه ي گردشگري است )  2000.هال و ريچارد.(شود
متاسفانه . و گرچه توجه به توسعه پايدار گردشگري در اهداف توسعه گردشگري اكثر كشورها ي جهان مشاهده مي شود)  2005همكاران 

الگوي مشاركت جوامع در گردشگري براي بخش  عمده گردشگري فرهنگي در مناطق دور افتاده ي دنيا فقط شامل مشاركت غير فعال 
به بازنگري الگوهاي توسعه ي گردشگري سنتي و شكل گيري الگوي توسعه مشاركتي  اين امر). 2005ورنون و همكاران (است 

  ) 87.فاضل بخششي، فرشته( .گردشگري جامعه محور منجر شده است

  

  :گردشگري جامعه محور 

زي و در ارتباط از ديدگاه آكادميك گردشگري جامعه محور ابزاري جهت حفظ منابع طبيعي، فرهنگي، توسعه ي جامعه از طريق توانمند سا
به همين دليل در سال )  2002هريس و فوگل.       ( بنابراين گاهي اكوتوريسم جامعه محور نيز نام ميگيرد. نزديك با اكوتوريسم است

 Communityدر انگلستان براي گردشگري جامعه محور از لغت ) سال بين المللي اكوتوريسم ( 2002 Based  Eco‐

Tourism) :(CBET )زيرا در ادبيات گردشگري انگلستان نوعي از گردشگري كه فعاليت هاي آن با .استفاده شد)  2003 سوانسري
 Community (با توسعه ي اين مفهوم تبديل به   CBTمشاركت جامعه همراه باشد به اكوتوريسم ترجمه و  Based 

Sustainable Tourism : ( CBST  

جامعه ي محلي در بسياري از انواع گردشگري مانند گردشگري مزرعه ، اكوتوريسم ، از طرفي با آن كه )   2003سوانسري. (شده است
 اقامت در منزل ، ديدار كوتاه مدت ، گردشگري ، ماجراجويانه و گردشگري با تاكيد بر منابع فقرا به نوعي مشاركت دارد ولي متاسفانه اين

و تاثير چنداني بر نحوه ي مشاركت و توانمند سازي اقشار جوامع ) 2003وانسري،س(اسامي تنها به عنوان ابزاري براي بازاريابي استفاده شده 
  .در توسعه ي گردشگري ندارند

  :در صنعت گردشگري جهت توصيف اين نوع گردشگري تعاريفي ارائه شده است 

براي و بوسيله ي جامعه  گردشگري جامعه محور نوعي از گردشگري كه پايداري فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي را مد نظر داشته 
مديريت و مالكيت مي شود  و هدف آن قادر ساختن بازديد كنندگان به افزايش دانش و آگاهي شان درباره ي جامعه و روش هاي زندگي 

  ) 2003سوانسري . (در آن است

ه از كاربرد و معروفيت بيشتري جهت درك بهتر اين نوع گردشگري در جداول در پيش به مقايسه ي بين آنها و برخي از انواع مشابه ك
  ) 87.فاضل بخششي، فرشته( .برخوردارند مي پردازيم
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  مقايسه جامعه محور و ديدار كوتاه مدت:جدول 

  ديدار كوتاه مدت  گردشگري جامعه محور 
زمان كافي براي درك از طريق   مدت زمان ديدار

  مشاهده،فعاليت و بحث
ر زمان كوتاه براي مشاهده بدون مشاركت د

فعاليت هاي محلي و بدون تبادل و تعامل 
  فرهنگي

  كم زياد  مشاركت در فعاليت هاي جهانگردي
  كم زياد  آموزش و تبادل فرهنگي

جامعه قدرت كمي در اين حوزه دارد به جز  توسعه ي جامعه ي محلي  قيمت گذاري و درامد
مواردي كه گردشگران براي خريد محصول 

  .خاصي به جامعه وارد مي شوند
امكان پذير است از طريق مشاهده معني دار   درك گردشگر از جامعه

،مصاحبه  و تعامل با اعضاي جامعه و با يك 
  برنامه ي معين

تنها از طريق يك منبع خارجي كه در مورد 
جامعه مطلع بوده و نقش خبره و واسطه را 

  .ايفا مي كند صورت مي پذيرد
  )2003سوانسري،:ماخذ (

  

  دشگري جامعه محور و اكوتوريسممقايسه گر:جدول 

  اكوتوريسم  گردشگري جامعه محور 
 مديريت مسئوالنه محيط  اهداف

فرهنگي در  -منابع طبيعي سيستم اجتماعي
  پاسخ به نياز هاي جامعه

  

  مديريت مسئوالنه جاذبه هاي طبيعي
  فرهنگ محلي

  كيفيت منحصر به فرد

  آزاد جامعه  مالكيت بر منابع گردشگري
  آزاد جامعه  دشگريمديريت گر
  گردشگري و محيط توسعه همه جانبه  در ارتباط با

  )2003سوانسري،:ماخذ (
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  مقايسه گردشگري جامعه محور و اقامت در منزل:جدول 

  اقامت در منزل  گردشگري جامعه محور 
  توسط ميزبا ن و خانواده اش توسط جامعه  آموزش
  يزبانخانه م مهمان خانه-خانه-اتاقك-چادر  اقامت

از طريق تعامل با انواع متفاوتي از مردم   نحوه ي آموختن
شامل خانواده، ميزبان، راهنماي محلي و 
برنامه ريزي گردشگري بومي امكان پذير 

  .است

  .به تمايل جامعه ي ميزبان بستگي دارد

اعضاي جامعه از طبقات متفاوت با ايفاي   سود جامعه
 نقش هاي گوناگون  در مديريت و اجراي
گردشگري مانند ميزبان، راهنما يا مالك 
منابع مصرفي از گردشگري منتفع مي شوند 
و بخشي از سود هم به پروژه هاي محلي 

  .تعلق مي گيرد

معموال افرادي كه به اندازه اي ثروت دارند 
كه مكان اقامت در اختيار گردشگران قرار 
دهيد سود را براي خودشان كسب مي كنند 

انوني براي تحصيل اين جز در مواقعي كه ق
  .سود به پروژه هاي محلي وجود داشته باشد

  ) 87.فاضل بخششي، فرشته(

همان گونه كه مشاهده مي شود مشاركت تمامي اعضاي جامعه ، مالكيت كامل بر منابع ، نقش مديريت جامعه ، امكان بسط منافع به 
ي بارزي هستند كه در تعريف عملياتي اين نوع گردشگري كامال مورد صورت گسترده و ميزان تعامل بيشتر با جامعه ي محلي تفاوت ها

زيرا با توجه به لزوم دست يابي به توسعه  پايدار گردشگري از طريق گردشگري جامعه محور به طور اجتناب ناپذيري . توجه قرار گرفته اند
ز توسعه ي گردشگري بيشتر ناشي از برنامه ريزي از طرفي از آن جا كه مشكالت ناشي ا) 2005تاسون، .(با شكست مواجه خواهد شد

توانايي گردشگري جامعه محور در ايجاد سود، اغلب در ارتباط )  2000گودفرني، (ضعيف و نگرش هاي نا مناسب در توسعه و مديريت است 
به . در ساير بخش ها خواهد نمودتنگاتنگ با سياست هاي پايه عوامل حكومتي ، بازرگاني، سياست هاي بين الملل و حتي قوانين حفاظتي  

همين دليل تالش جهت ترويج و حمايت از گردشگري جامعه محور به درك جامع تر از مفاهيم سياسي جهت ارتباط بين بخشي و لحاظ 
ضروري است كه گر چه توسعه گردشگري ذكر اين نكته   )org.recoftc.WWW (.كردن تغييرات در چارچوب هاي سياسي نياز دارد

لذا )  2000گادفري،. (براي جوامع مهم است ولي تنها توجه به ايجاد اشتغال و درآمد باعث بروز اثرات منفي گردشگري در جامعه مي شود
ه تاكيد آن بر بايد در نظر داشت گردشگري جامعه محور يك تجارت گردشگري ساده با اهداف افزايش سود سرمايه گذا ران نيست بلك

  .اثرات گردشگري بر جامعه و منابع طبيعي است

  ) 87.فاضل بخششي، فرشته(
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  :اصول و اهداف گردشگري جامعه محور 

درك اين اصول تنها راه  تعيين . گرچه اصول ذكر شده براي اين نوع گردشگري در منابع گوناگون متفاوتند مفهوم كلي آن ها يكي است
البته قبل از تعيين اهداف بايد شرايط جامعه در ارتباط با مسائل فرهنگي ، طبيعي ، توسعه اي، . دست يابي است اهداف واقع بينانه  قابل

گر چه در منابع مطالعاتي دسته بندي خاصي براي اصول لحاظ نشده اما براي ) 2003سوانسري، . (اقتصادي و حكومتي را نيز لحاظ كرد
  ) 87.فاضل بخششي، فرشته. (در قالب جدول بعد ارائه داددرك بهتر مي توان دسته بندي اصول را 

  

  اصول
  .منابع طبيعي بايد حفظ شود  مرتبط با منابع طبيعي و فرهنگي

  اقتصاد محلي و انواع محصول بايد براساس استفاده
  .پايدار از منابع باشد

 رسوم و فرهنگ پايه ي منحصر به فرد محل باشد  
  .معه نتايج ، هنجارها و ايدئولوژي مشترك داردجا   مربوط به سازمان دهي جامعه

 جامعه ريش سفيداني با دانش سنتي دارد.  
  جامعه تمايل به مالكيت و مشاركت در توسعه خود را

  .دارد
جامعه قوانين و مقرراتي براي محيط زيست ، فرهنگ و    مربوط به مديريت

  .مديريت گردشگري دارد
  مديريت سازمان هاي محلي با مكانيزم هاي براي

  .گردشگري در ارتباط با توانايي توسعه جامعه وجود دارد
  درصدي از سود گردشگري به عنوان سرمايه جامعه براي

  .رفاهي جامعه استفاده مي شود–توسعه اقتصادي 
  تشويق آموزش مشاركتي بين ميزبان و مهمان   مربوط به آموزش

 آموزش تحمل تفاوت فرهنگ ها و روش هاي زندگي  
  اهي نسبت به محيط و فرهنگ بين گردشگران و جامعهافزايش آگ

  

در پيروي از اصول ذكر شده اهداف بايد در افزايش و بهبود حفاظت از منابع فرهنگي يا طبيعي و توسعه اقتصاد محلي نقش داشته ، باعث 
در عين آن كه از انواع . گان شوندافزايش درامد و ساير سودهاي گردشگري براي مشاركت كنندگان و افزايش تعداد اين مشاركت كنند

همچنين بايد در ). البته هميشه الزامي نيست (مشاركتي كه در بهترين شرايط به سمت خود انگيختگي حركت مي كند نيز برخوردار باشد 
  ) 87.رشتهفاضل بخششي، ف( ) 2000انستيتو كوهستان،.(برابر بازديد كننده نيز با  ارائه يك محصول اجتماعي ايفاي وظيفه كند

اهداف گردشگري جامعه محور هميشه متمركز بر حفاظت از منابع طبيعي و يا در ارتباط با توسعه ي اقتصادي نيست بلكه : البته بايد گفت 
در بسياري از موارد حفاظت از فرهنگ، توانمند سازي جامعه يا نسل ها، كاهش فقر و افزايش و بهبود مشاركت توسط ذي نفعان نيز جز 

  )همين منبع .(ف اوليه مطرح مي شوداهدا

امعه محورج اصول گردشگري :جدول   

) ٢٠٠٣،ريسوانس(
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  )2000انستيتو كوهستان،(اهداف گردشگري جامعه محور :جدول 

  اهداف
تغيير در محصول و خدمات جهت كاهش آسيب هاي زيست  حفاظتي

  محيطي
منبع كه به عنوان /مشاركت فعال در حفاظت يا احياي يك مكان

  .جاذبه گردشگري مطرح است
  

  سوداوري محصوالت موجود-افزايش درامد   اقتصادي
  افزايش تعداد كساني كه از اين درامد سود مي برند و در

  نتيجه افزايش مشاركت در گردشگري
  تغيير نحوه ي توزيع سودهاي اقتصادي بين مشاركت

  كنندگان در جامعه  
  

افزايش مشاركت اعضاي جامعه در حوزه ي منابع و    مشاركتي
  فعاليت ها

 رائه يك محصول ايجاد حس مسئو ليت جهت ا
گردشگري با كيفيت به بازديد كنندگان كه خود 

  .جزمشاركت كنندگان محسوب مي شوند
جهت دست يابي به اهداف ارائه شده براي گردشگري جامعه محور عواملي مانند حمايت حكومتي از لحاظ مالي، علمي ، سياست گذاري، 

امه ريزي و اجرا ، مديريت ، تقويت مهارت هاي مناسب، تقسيم عادالنه ي سود ارتباط بين سطح ناحيه اي، ملي مشاركت ذي نفعان از برن
،وجود نهاد هاي قدرتمند، تقويت علمي و آگاهي ، فناوري مناسب، ارتباط با بازار و امكان دسترسي عادالنه به منابع 

  ) 87.فاضل بخششي، فرشته( .فا مي كندنيز نقش مهمي اي  )org.recoftc.WWW (گردشگري

  

  :جامعه در گردشگري جامعه محور 

گردشگري  ابزاري قدرتمند جهت توسعه ي جوامع است به خصوص در ديدگاهي كه گردشگري و توسعه جوامع را الزاما مرتبط  
ي دولت هستند كه ساختارهاي اجتماعي  روستايي خواستار نوع جديدي از حمايت ها/ امروزه تمامي جوامع شهري)  2003سوانسري.(بداند

آنها خواستار تغييرات برآمده و مديريت شده دولت توسط خود و نه مديريت باال به پايين . و اقتصادي شان را بهبود بخشد
ل پايداري و سال اخير به عنوان يكي از اصو 20در نتيجه حضور جامعه در توسعه برنامه ريزي گردشگري به ويژه در )  2000پفيستر.(هستند

ولي معموال گردشگري با روند توسعه معمول تنها براي بخشي از  ) 2004رامچاندر(مسئوليت پذيري در گردشگري پذيرفته شده است 
تالش براي آن كه  1980لذا از دهه ي . جامعه سودآور بوده و گاه حتي اشتغال در گردشگري در انحصار گروه هاي محدودي قراردارد

قيت هايي نيز ديده شده كه از نظر گر چه عدم موف. جامعه ي محلي نقش فعال تري در توسعه  گردشگري داشته باشد آغاز شده است
  ) 1997شارپلي و شارپلي،.(وودلي بيشتر از مشكالت نگرشي برنامه ريزان است
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از آن جا كه توسعه گردشگري جامعه محور بررسي وضعيت ذي نفعان در جامعه جز اصول پايه محسوب مي شود بايد نخست جامعه از نظر  

. از ذي نفعان اصلي در برنامه ريزي و توسعه ي گردشگري خود جامعه استگردشگري جامعه محور تعريف كرد زيرا يكي 
معموال جامعه را مجموعه اي از انسان ها از طبقات مختلف اقتصادي، قومي، گروه هاي فاميلي و جنسيتي مي دانند )  2006المنصوري،(

از آن جا كه در گردشگري جامعه محور . مدنظر است ولي در تعريف جامعه بايد تعيين كرد كه جامعه از نظر جغرافيايي و يا كاركردي
مشاركت جايگاه اصلي داشته توسعه كوچك مقياس بوده و جوامع محلي نقطه ي كانوني در توسعه ي گردشگري محسوب مي شوند جامعه 

نيز بيان شد كه مردمي كه در  محلي 21در تاييد اين امر در بيانيه ي )  2006المنصوري،. (از ديدگاه جغرافيايي مورد توجه قرار مي گيرد
يك حوزه ي جغرافيايي مشترك زندگي مي كنند تقريبا همساني بيشتري در پاسخ هايشان  به مشاركت در فرايند توسعه ي گردشگري 

فراد بومي از با توجه به محدوديت  منابع تعيين جامعه به عنوان ذي نفع اصلي  در مشاركت نياز به جداسازي ا).  2000هال و ريچارد،(دارند 
از طرفي هم حمايت جامعه ي محلي براي )  2005ورنون و همكاران،. (غير بومي دارد كه اين امر مي تواند باعث ايجاد تعارض گردد

و نياز به حضور جامعه در تمامي فعاليت هاي )  2006المنصوري،. (موفقيت برنامه هاي طوالني مدت توسعه ي گردشگري ضروري است
اعالم كرده كه گردشگري در برنامه ريزي هاي مديريتي و  UNDPبه همين دليل )  2000گادفري،.(گري حس مي شودمرتبط با گردش

همچنين در اصول راهنمايي كه جهت )  2000رامچاندر،.(زيست محيطي خود بايد بهبود شرايط زندگي مردم محلي را در نظر داشته باشد
انگلستان طراحي شد همكاري بين صنعت گردشگري و ساكنين بومي در جامعه ي مقصد  در 1991دست يابي به توسعه ي پايدار در سال 

اين تاكيدات ناشي از آن است كه گردشگري  صنعت منابع بوده و جامعه به )  1997شارپلي و شارپلي،.(به عنوان وظيفه مطرح مي شود
عنصر اصلي در گردشگري نوين محسوب )  2000رامچاندر، (اعنوان يكي از منابع و بخشي از محصول گردشگري مانند امكانات و جاذبه ه

فقدان كنترل محلي نيز اغلب باعث توسعه نامناسب است زيرا عاملين غير بومي دانش كافي در مورد مقصد )  2000گادفري،. (مي شود
  ) 2000امچاندر،ر.(در نتيجه بخش عظيمي از منافع حاصل از توسعه به خارج از ناحيه ي بومي منتقل مي شود. ندارند

اما عدم توجه )  2000رامچاندر،(گرچه گردشگري جامعه محور در بردارنده ي نگرش جامعه  محور و تشويق كننده ي مشاركت جامعه است 
در رابطه با مشاركت )  1998رابينسون ،(به تفاوت بين جوامع باعث بروز مشكالت اجرايي و حذف استقالل عمل جامعه مقصد مي شود 

ر توسعه ي گردشگري جامعه محور قابل ذكر است كه معموال براي اجراي موفقيت آميز توسعه گردشگري در يك جامعه افراد جوامع د
  ) 2000گادفري،.(بدون توجه به تفاوت هاي بين جوامع از الگوهاي موفق ساير جوامع استفاده مي كنند

اين نوع الگوبرداري مي تواند باعث عدم . يست در نظر نمي گيرند اين حقيقت را نيز كه هر جامعه اي براي توسعه گردشگري مناسب ن
  ) 2000گادفري،.(دست يابي به توسعه پايدار گردشگري و شركت برنامه توسعه گردشگري جامعه محور شود

  ) 87.فاضل بخششي، فرشته(

  

  :مشاركت جوامع در فرايند توسعه ي گردشگري 

ز دو ديدگاه مشاركت در فرايند تصميم گيري و سود حاصل از توسعه گردشگري قابل مشاركت جوامع در فرايند توسعه ي گردشگري ا
مشاركت جوامع در توسعه ي گردشگري در بسياري از كشورهاي در حال توسعه تنها كمك به مردم جهت افزايش سود مالي .بررسي است

اين در . رصت شركت در فرايند تصميم گيري استناشي از افزايش ميزان اشتغال و تشويق جهت كسب و كارهاي كوچك و نه ايجاد ف
 1999تيموتي،.(حالي است كه عدم مشاركت مردم در فرايند تصميم گيري مانع كسب سود كافي گردشگري در اين كشورهاست

قدرت را در كشورهاي كمتر توسعه يافته  نيز هرچه فقيرترين گروه ها اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند اما كمترين ) ، 2005وتاسون
در اين كشورها مشكل واقعي فقدان فرصت براي مشاركت مستقيم مردم است . داشته باشند  به ندرت قادرند ديدگاه هاي خود را بيان كنند
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در حالي كه جوامع بايد فرصت داشته باشند تا . زيرا برنامه هاي توسعه ي دولتي بيشتر نظر گرو ه هاي نخبه و برگزيده را در نظر مي گيرد

اعتقاد دارد اگر مردم محلي در فرايند برنامه ريزي و  1993به همين دليل النگ) 2005تاسون،.(يزان و نوع توسعه گردشگري را تعيين كنندم
  ) 2006المنصوري،.(اجراي گردشگري مشاركت نداشته باشند حتي يك برنامه ي خوب هم نتايج مناسبي در پي نخواهد داشت

  ) 87.فاضل بخششي، فرشته(

  

  :ش جوامع محلي به گردشگري و اثرات آننگر

نشان دهنده ي اين امر است كه اثرات منفي گردشگري از اثرات مثبت آن بيشتر است  1970بيشتر تحققات انجام گرفته پس از دهه ي 
ناطق بوده و تمايل با اين حال شمار گسترده اي از ساكنان جوامع ميزبان خواهان آمدن گردشگران به اين م).  1997و وال 1990جعفري، (

ممكن است جوامع ميزبان در ازاي آن چه اثرات مثبت  و مطلوب تلقي مي كنند برخي از اثرات منفي را . زيادي به اين امر نشان نداده اند
  )19973وال،.(از ديدگاه ساكنين محلي پذيرش گردشگري نوعي مبادله ي پاياپاي محسوب مي شود. نيز تحمل نمايند

بر اساس نظر چن . ي گذشته مطالعات زيادي در رابطه با نگرش مردم محلي به اثرات گردشگري صورت گرفته استدر طول سه دهه 
دليل اين امر آن است كه داشتن درك جامعي در رابطه با نگرش ساكنان به توسعه ي گردشگري كمك شاياني به دست اندركاران ) 2001(

همچنين با افزايش نگراني ها در رابطه با اثرات گردشگري بر جوامع محلي . ا مي نمايندو سياست گذاران گردشگري در تدوين استراتژي ه
، آگاهي از نگرش ساكنان به گردشگري از اهميت بااليي برخوردار است چراكه به صنعت گردشگري كمك مي كند تا عالوه بر فراهم 

  )87.رابيان ، پونه ت( .نمودن كيفيت بهتري از زندگي حمايت بيشتري از مردم محلي بگيرد

  

  :نظريه ي مبادله ي اجتماعي 

در چندين رشته مانند جامعه شناسي ،اقتصاد و روان شناسي  اجتماعي به منظور تفسير جنبه هاي روابط اجتماعي و مبادالتي كه با آن ها 
راد در صورتي تمايل به شركت در اصول اوليه اين نظريه اين است كه اف). 1976امرسون،(صورت مي گيرد مورد استفاده قرار مي گيرد

اين نظريه ). 1975اسكيدمور،(تبادالت  دارند كه باور داشته باشند بدون متحمل شدن هزينه هاي غير قابل قبول منافعي بدست خواهند آورد
هد ساكناني كه تعريف اسكيدمور نشان مي د. در گردشگري مورد توجه قرار گرفته و مطالعات بسياري در اين زمينه صورت گرفته است

گردشگري را به صورت موجود يا بالقوه فعاليتي سود آور مي دانند معتقدند هزينه هاي آن بيشتر از منافعش نيست در مبادله ي اجتماعي 
اذعان نموده اند اگر ادراك مردم محلي از گردشگري اين ) 1993(آلن و ديگران . شركت نموده و از توسعه ي گردشگري حمايت مي كنند

شد كه منافع آن از هزينه هايش بيشتر است تمايل به مشاركت در مبادالت خواهند داشت و بنابراين از توسعه ي گردشگري در جامعه ي با
  )87.ترابيان ، پونه ( .خود حمايت خواهند كرد

  

  :ظرفيت تحمل اجتماعي 

كاربران جديد و يا درجه ي آمادگي پذيرش تراكم سطح تحمل جامعه ي ميزبان در يك منطقه در حال توسعه براي پذيرش حضور و رفتار 
  )87.ترابيان ، پونه . (و شلوغي توسط كاربران جديد است
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و نحوه )  آب گرم شهر تاريخي جورجين انگلستان( "بت"اثرات اجتماعي گردشگري منطقه ي : مطالعه ي موردي 

  )(Haley and others, 2005 اصي برخورد بوميان در برابر توسعه ي گردشگري در اين مقصد خ

  .هدف از اين مطالعه بررسي رفتار ساكنان اين منطقه در برابر توسعه ي گردشگري مي باشد

  )  :آب گرم جورجين انگلستان( "بت"اطالعاتي درباره ي منطقه ي 

 18و  17ازاين منطقه از قرن استفاده . آب گرم شهر تاريخي جورجين انگلستان در مركز چشمه ي آب  معدني واقع شده است "بت"  
به يكي از  18اما به تدريج اين شهر در قرن . در اين سال ها شهر داراي حمام  آب گرم كوچك بود و خيابان هاي باريكي داشت. رايج شد

طراحي شهر جورجين كه توسط جان وود . معماري اين مناطق توسط طراحان  رومي و يوناني انجام گرفت.شيك ترين شهرها بدل شدند
اين شهر به دليل اتصال هاي تجارت پشم هنوز از موفقيت . شد مدلي براي ساير تفرجگاه هاي چشمه ي آب گرم محسوب مي شد

اين منطقه عالوه بر چشمه هاي آب گرم جاذبه هاي تاريخي بسياري . برخوردار بود و ساالنه گردشگران بسياري را به خود جذب مي كرد
  .بي نظير ساخته است دارد كه از آن جاذبه اي 

كاركنان ارشد اين منطقه را مديران وزارت دفاع ، سازمان سالمت ،حمام آب گرم . نفر دارد 85000اين منطقه در حال حاضر جمعيتي بالغ بر 
  .و كنسول سامرست شمال شرقي تشكيل مي دهند

 35-44%  14سال  25- 34محدوده ي سني% 13سال ،  15-24جمعيت را محدوده ي سني % 13نشان داد كه حدود  2001آمار سال 
سال بازنشسته تشكيل مي  75را باالي % 9سال بازنشسته و  45-75را  محدوده ي سني% 9سال،  45را متوسط سني % 24سال ، 
جمعيت شاغل در ساير خدمات مشغول به % 4حدود . را در افراد شاغل در بخش خدمات نشان مي دهد% 26جهش  1991آمار سال .دهند

در سال . بي شك كنگره ي گردشگري حمام آب گرم از اين صنعت خدماتي به عنوان عامل مهم اقتصادي ياد مي كند. فعاليت مي باشند
گردشگر شب اقامت را شامل  937000ميليون روز و  2.7ميليون دالر  تخمين زده شد  كه  357ارزش گردشگري اين شهر حدود  2001
  .مي شد

  

  :اثرات اجتماعي 

به گردشگري مي توان به عنوان ابزاري كه توسعه ي اقتصادي به همراه . ري آثار مطلوب و نامطلوبي متعاقب خود به همراه دارد گردشگ
  .آثار اجتماعي به نظر ذهني و ناملموس تر مي باشند. دارد و به توسعه هاي ديگري هم مي انجامد نگريست

هاي متفاوت طرز تلقي ساكنان از توسعه ي گردشگري را مورد بررسي قرار داده  سال اخير تحقيقات آمريكايي شمالي جنبه 25در طول 
روتمن اثرات منفي گردشگري مانند شلوغي ، .پيزام اشاره مي كند كه تاكيد زياد بر گردشگري باعث بروز رفتار منفي ميزبان مي شود.اند

از اثرات مثبت گردشگري مي توان به زير . شگري همراه مي كندزباله ، ترافيك، جرم و جنايت، افزيش قيمت ها را با اثرات مثبت گرد
ساير يافته هاي مهم شامل عوامل شخصي و جامعه شناختي تاثير گذار بر . ساختهاي محلي، فرصت هاي شغلي و تفريحي اشاره كرد

عظم مطالعه درباره ي نظر جامعه ي قسمت ا.مي باشد...رفتارها و طرز تلقي ها مانند فاصله ي سكونت  از آن مكان  و محدوده ي سني و
در حالي كه مطالعات گذشته در پي فهماندن طرز . محلي درباره ي توسعه ي گردشگري در مقاصد تفرجگاهي، روستايي و كوچك مي باشد

ي تلقي هاي مثبت و منفي گردشگري و حمايت سياست هاي مشخص بودند بيشتر تحقيقات درباره ي طرز تلقي ساكنان به صورت نظر
  .مي باشد
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كه  نشان مي دهد مطالعه ي اخير در قانا .نظريه ي مبادله ي اجتماعي نشان دهنده ي ميزان دريافتي ساكنان منطقه ي گردشگري است 

تنها وجود مبادله اهميت ندارد بلكه طبيعت مبادله ي اجتماعي و ارزش آن كه روي رفتار و طرز تلقي موثر است از اهميت بااليي برخوردار 
طبق تئوري مبادله ي اجتماعي اگر ساكنان در گردشگري مشغول فعاليت شوند طرز تلقي مثبتي  به اين صنعت خواهند داشت و اگر .تاس

  . تجربه ي استخدام منفي باشد باعث رفتار منفي و طرز تلقي منفي از گردشگري مي شود

ظور بررسي طرز تلقي از گردشگري به نظرات گسسته اي عالوه بر كمبود وجود تئوري هاي بنيادي، روش شناسي هاي مختلف به من
توضيحات ارائه شده توسط نمونه ها محدود و .روش شناسي نمونه گيري مورد استفاده در مطالعات مختلف متفاوت است. منتهي شده است

فقدان  توجه كافي به روش . داطالعات در دسترس محك مناسبي براي تاييد قضاوت درباره ي نمونه و سپس تعميم آن به جامعه نمي باش
  .شناسي نمونه گيري اعتبار گزارش  يافته ها را زير سوال مي برد

همان طور كه مي دانيم اولين مراحل شكل گيري قانون، شناخت مساله ، الويت دهي به موارد مورد بررسي، بررسي متغيرهاي مهم،توسعه 
گزارش شده توصيفي اند و مطالعات نشان دهنده ي آن است كه هنوز در اين يافته هاي . ي روش شناسي براي راهبرد مطالعه مي باشد

  .زمينه ي خاص در مراحل ابتدايي است

از خالل .ساكنان بومي بازيگران اصلي گردشگري هر منطقه مي باشند كه موفقيت يا شكست گردشگري آن منطقه را محك  مي زنند
ه، عمليات اجرايي و با توسعه ي مهمان نوازي در قبال مزاياي دريافتي توسعه ي در برنامه ريزي، توسع) با درجات متفاوت(مشاركت 

از طرف ديگر ساكنان با تضعيف اين صنعت از طريق مقابله با آن و برخوردهاي خصمانه با گردشگران بر فرايند . گردشگري موثرند
ست كه تعادلي ميان نتايج ،مزايا و هزينه هاي حاصل در توسعه و جذب گردشگري در يك مقصد خاص هدف آن ا. گردشگري تاثير گذارند

  .از گردشگري ذي نفعان ساكنان،گردشگران و صنعت برقرار شود

  :روش مطالعه 

اين پرسش نامه ها به نمونه اي از ساكنان . در اين مطالعه از پرسش نامه پستي الكترونيكي براي جمع آوري اطالعات استفاده شده است
مزيت اين روش  آن است كه امكان سنجش نظرات افراد بسياري را . گرم شهر تاريخي جورجين تحويل شد حمام آب"بت "منطقه ي

از آن جا كه در اين نوع . بوسيله ي تعداد محدود سوال ايجاد مي كند و اين امكان عمليات مقايسه و گرداوري داده هارا تسهيل مي كند
البته سعي شد از طريق طراحي .تمال تفاسير مختلف و اغتشاش  ذهني وجود داردجمع اوري اطالعات پاسخ دهندگان حضور ندارند اح

  . سواالت واضح و روشن اين احتمال به حداقل برسد

ابزار  گرد آوري داده ها در اين مطالعه شامل پرسش نامه هايي مي شد كه قسمت اول  ان شامل پرسش هايي درباره ي جنبه هاي عمومي 
ه پاسخ دهندگان بايد در قالب طيف ليكرت به آنها پاسخ مي دادند  و قسمت دوم   شامل سواالتي بود  كه به توسعه ي گردشگري بود ك

دنبال يافتن اطالعات اقتصادي اجتماعي  و جامعه شناختي ساكنان وبررسي  اثر گذار بودن اين موارد بر  طرز تلقي هاي مثبت و منفي 
  .ا بودساكنان به گردشگري و سپس تعميم يا فته ه

بود و از ميان % 46.4نرخ نهايي پاسخ . نفري انتخاب شد و پرسش نامه ها به صورت تصادفي در اختيار آنها قرار گرفت 800يك نمونه اي 
نفري نياز  348نفري به يك نمونه ي حداقل  25000مورد قابل استفاده بودند طبق مطالعات انجام شده از جمعيت  368پرسش نامه ها 

  .نفري وجود عدم پاسخ ها را ممكن ساخت 800يك نمونه ي . مي باشد ±%2.5و ميزان خطا % 95طمينان سطح ا. بود
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   :اطالعات نمونه 

سال مي  41ميانگين سني نمونه . طبقه بندي نمونه با توجه به گروه هاي سني ويژگي هاي جامعه شناختي نمونه را منعكس مي سازد
از افراد % 25تنها . سال مي باشد 16-29سهم اعظم نمونه بين      . سال تشكيل مي دهند 60زير را افراد %) 76.6(اكثريت نمونه .باشد

را آقايان تشكيل داده % 48.3ايشان را بانوان و % 56.2.در خانه ها ي خود اقامت داشته اند% 67. گزارش شده در اين مناطق متولد شده اند
پاسخ دهندگان اشاره مي كنند كه خانواده هايشان زماني در منطقه ي حمام هاب آب % 30.4سال است و  24.6ميانگين سكونت ايشان . اند

% 27دالر و  27480نمونه كمتر از %  44.8.گزارش شده است) (n=107سال 112.8طول سكونت اجداد آن ها حدود .گرم سكونت داشته اند
پاسخ دهندگان احساس % 8.7توسط گردشگري جذب شده اند و آن ها % 7.6طبق گزارشات . دالر هزينه كرده اند 18315آنها كمتر از 

  .كردند كه گردشگري يا اهميت دارد  يا از اهميت وااليي برخوردار است

  :فرضيه هاي اين مطالعه 

از تحليل پاسخ هاي جامعه ي محلي هيچ برداشتي درباره ي مسائل مربوط به توسعه ي گردشگري منطقه ي حمام آب  :فرضيه ي اول 
  .برداشت نمي شودگرم 

بر اساس ويژگي هاي جامعه شناختي ،اقتصادي اجتماعي، وابستگي اقتصادي و تصورات  مثبت ومنفي نمي توان به : فرضيه ي دوم 
  .پيش بيني رفتار جامعه ي محلي نسبت به توسعه ي گردشگري پرداخت

  :آزمودن فرضيه ي اول 

و  0.9اولكين برابر -مير-آماره ي كيسر. اصلي با نوبت دهي واريمكس استفاده شدبه منظور آزمون اين فرضيه از تحليل فاكتور عناصر 
رسم بر آن است كه براي  هرمورد . همبستگي ميان سواالت نشان داد كه اطالعات به منظور استفاده در تحليل فاكتور مناسب مي باشند

سواله مورد بحث است پس به  24ر اين مطالعه خاص پرسش نامه ي د. پاسخ در دست باشد تا بتوان از تحليل فاكتور استفاده كرد 5حداقل 
  .پاسخ دهنده را تامين مي كند 120پاسخ دهنده نياز است كه نمونه  5*24=120

ارزش هاي . به منظور قابل تفسير نمودن نتايج  ازفرايند استخراج فاكتور ابتدايي كه همان نوبت دهي واريمكس است استفاده شد 
: دو مرحله توجيه مي شود . به ما در تصميم گيري  تعداد فاكتورهاي مورد استفاده در تحليل ياري         مي رسانند) Eigen value(ويژه

عمليات دوم نتايج دقيق تري . تمام ارزش ها را كه بزرگتر از يك مي باشند و تمام فاكتورها با ارزش هاي قسمت شيب نزولي را نگه داريد
نيز تعيين مي شود كه نشان مي دهد كه آيا موارد خاص  بايد در تفسير مورد توجه قرار گيرد يا خير؟  0.4ه ي قطع يك نقط. ارائه مي دهد

در نتيجه در مي يابيم كه دو بعد مثبت ومنفي برخورد ساكنان . مي باشد 1.9و 6.2آن چه دراين مطالعه در دست است دو ارزش برابر با 
  . ردنسبت به توسعه ي گردشگري وجود دا

همبستگي تمام . اين آزمون توسط محاسبه ي آلفاي كرونباخ انجام گرفت. حال وقت آن است كه ميزان ثبات داخلي سواالت آزمون شود
نتايج نشان داد كه سواالت كامال با حوزه ي مورد نظر . بود)   0.4-0.68(  و براي موارد منفي)  0.41- 0.73( موارد براي سواالت مثبت 

اشند و مقياس ها پايدارند بنابراين فرضيه ي صفر رد مي شود بنابراين دو برداشت از پاسخ هاي جامعه ي محلي منتج مي مرتبط مي ب
  .گردد

  

  



١
٩ 

www.tourismscience.ir    م گردشگريعل                                               ...اثرات اجتماعي : مريم رحماني

 
  نتايج تحليل فاكتور -1نمودار

  مثبت  شرح مورد بارگيري فاكتور  آلفاي كرونباخ
    .اثرات مثبت بيش از اثرات منفي است 0.71 0.89

    .چهره ي شهر كمك مي كندگردشگري به بهبود  0.49 
افزايش تعداد گردشگران به بهبود وضعيت اقتصادي مي  0.70 

  .انجامد
  

    .گردشگري فرصت هاي تفريحي را افزايش مي دهد 0.61 
    .بايد به بيش ازيك مقصد گردشگري تبديل شود 0.66 
   .كيفيت زندگي را بهبود مي بخشد 0.61 
    .به خود جذب كند بهتر است گردشگران بيشتري 0.63 
    .برنامه ريزي هاي بلند مدت آثار منفي را كنترل مي كند 0.40 
    .فرصت هاي شغلي براي ساكنان ايجاد مي كند 0.62 
    .گردشگري بايد در آينده نقش كليدي ايفا كند 0.75 
 0.29aاز ماليات هاي محلي براي گردشگري حمايت مي كند.    
 0.24aات گردشگري شخصا تاثير گذارممي توانم بر تصميم.    
 0.38a زماني كه با همشهريانم صحبت مي كنم احساس خوبي

  .دارم
  

     
  منفي  .گردشگري اثرات سياسي زيادي دارد 0.49 0.81

    .دولت محلي بايد به تحديد گردشگري بپردازد 0.62 
    .دولت محلي بايد گردشگري را كنترل كند 0.40 
    .ت منفي بر محيط داردگردشگري اثرا 0.41 
    .گردشگري باعث افزايش ماليات مي شود 0.45 
    .گردشگري زباله هاي خياباني را افزايش مي دهد 0.43 
گردشگران بايد هزينه ي بيشتري براي ديدن سايت ها  0.47 

  .بپردازند
  

گردشگري به صورت ناعادالنه باعث افزايش قيمت  0.40 
  .دارايي ها مي شود

  

گردشگري باعث كاهش كيفيت تفريحات محيط باز مي  0.55 
  .شود

  

 0.64 
0.40  

  .گردشگري به افزايش جرم و جنايت منتهي مي شود
  .گردشگري ترافيك را افزايش مي دهد

  

.دارند درمحاسبات  لحاظ نشده اند ٠.٤٠مواردي آه بارگيري آمتر از  a 
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ن مطالعه درك از آن جا كه هدف اي. پيش از ارائه ي  ميانگين هر سوال اهميت دارد از قابليت اعتماد آنها در حوزه ي مربوطه مطمئن شويم

اثرات اجتماعي در منطق آب گرم است اندازه هاي ميانگين آماره هاي كليدي هستند كه ارزش و اهميت آنها نبايد فقط به صورت اجمالي 
  .مورد توجه قرار گيرد چرا كه اندازه هاي ميانگين توصيفي مي باشند

  ردشگرياندازه ي ميانگين براي گزاره هاي اثر گ-2نمودار

  بعد گزاره هاي اثر گردشگري aاندازه هاي ميانگين

  مثبت  .توسعه ي گردشگري به اقتصاد بهبود مي بخشد 3.94
   .اثرات مثبت بيش از اثرات منفي است 3.48

    .گردشگري بايد در آينده نقش كليدي ايفا كند 3.56

    .فرصت هاي شغلي براي ساكنان ايجاد مي كند 3.46

    b.گردشگران بيشتري به خود جذب نكند بهتر است 2.92

    .گردشگري به بهبود چهره ي شهر كمك مي كند 3.01

    .گردشگري فرصت هاي تفريحي را افزايش مي دهد 2.92

    .بايد به بيش ازيك مقصد گردشگري تبديل شود 2.84

   .كيفيت زندگي را بهبود مي بخشد 2.63

3.34c م احساس خوبي دارمزماني كه با همشهريانم صحبت مي كن.    

2.24cبا تمايل از افزايش ماليات محلي براي گردشگري حمايت مي كنم.    

2.05cمي توانم بر تصميمات گردشگري شخصا تاثير گذارم.    

3.19    

  منفي گزاره هاي اثر گردشگري  aاندازه هاي ميانگين
   .گردشگري ترافيك را افزايش مي دهد 4.27

    .هاي خياباني را افزايش مي دهدگردشگري زباله 3.79

   .گردشگري ماليات را افزايش مي دهد 3.17

   .گردشگري به صورت ناعادالنه باعث افزايش قيمت دارايي ها مي شود 3.10

   .گردشگري اثرات سياسي زيادي دارد 3.28

  .گردشگري به افزايش جرم و جنايت منتهي مي شود 3.11
  

  

   .ر محيط داردگردشگري اثرات منفي ب 3.23

    .گردشگري باعث كاهش كيفيت تفريحات محيط باز مي شود 2.84

   .دولت محلي بايد گردشگري را كنترل كند 3.71

3.01cدولت محلي بايد به تحديد گردشگري بپردازد.    

    .گردشگران بايد هزينه ي بيشتري براي ديدن سايت ها بپردازند 3.51

3.35    

   اردميانگين تمام مو 3.35

  

    
١a آامال موافق  ، مورد اشتباها در اين گروه قرار گرفته= ٥آامال مخالف   ،  = b ،  در مقياس  

.لحاظ نشده است c 
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بر اساس ويژگي هاي جامعه شناختي ،اقتصادي اجتماعي، وابستگي اقتصادي و تصورات  : آزمون فرضيه ي دوم  

مثبت ومنفي در باره ي گردشگري نمي توان به پيش بيني رفتار جامعه ي محلي نسبت به توسعه ي گردشگري 
  .پرداخت

گي هاي جامعه شناختي و اقتصادي اجتماعي، وابستگي اقتصادي ، ديدگاه هاي مرحله ي بعدي مطالعه آن است كه مشاهده شود آيا ويژ
  مثبت ومنفي جامعه ي محلي درباره ي گردشگري بر رفتار آن ها دربرابر توسعه ي گردشگري موثر است يا خير ؟

ادي ، ديدگاه هاي مثبت ومنفي به منظور دست يابي به پاسخ اين سوال ويژگي هاي جامعه شناختي و اقتصادي اجتماعي، وابستگي اقتص 
از رگرسيون سلسله مراتبي به منظور آزمون متغيرها استفاده . تساوي رگرسيون وارد شدند 7جامعه ي محلي به عنوان متغيرهاي مستقل به  

  .آن چه آمد همان آزمودن فرضيه ي دوم مي باشد. شد

  :تساوي رگرسيون عبارتند از  7

اقتصادي اجتماعي، وابستگي اقتصادي ، ديدگاه هاي مثبت ومنفي جامعه ي محلي درباره ي گردشگري آيا ويژگي هاي جامعه شناختي و 
بهتر است گردشگران بيشتري به (پيش بيني كنندگان مناسبي از ميزان حمايت جامعه ي محلي از توسعه ي گردشگري مي باشند يا خير ؟

   1-3رگرسيون .) : وگردشگري بايد در آينده نقش كليدي ايفا كندبايد به بيش ازيك مقصد گردشگري تبديل شود .خود جذب كند

  رگرسيون چهار: دولت محلي بايد به تحديد گردشگري بپردازد  

   5رگرسيون : مي توانم بر تصميمات گردشگري شخصا تاثير گذارم 

   7و 6رگرسيون : ري مي باشد ؟آيا مواردي كه آمد پيش بيني كنندگان خوبي از رفتار جامعه ي محلي نسبت به توسعه ي گردشگ

  :رگرسيون اول 

ماركوو به منظور آزمودن  نرمال بودن ، همگوني،ماتريس هاي واريانس ،كواريانس ، چند بعدي يا خطي  –فرضيات آزمون رگرسيون گاس 
وي شامل يك دسته از نتايج تحليل رگرسيون اول نشان داد كه تسا. هيچ فرضياتي از رگرسيون ناسازگار نبودند. بودن انجام گرفت

نتايج آزمون نشان داد كه ويژگي هاي ساكنان برخالف  وابستگي اقتصادي، . واريانس كل را توضيح مي دهد% 60متغيرهاي معتبر است و 
به عنوان پيش بيني كننده ي مناسب رفتار جامعه  , P≤0.001) (R 2=0.7نگرش هاي مثبت و منفي با اين كه وابستگي اقتصادي حدود 

  :كفه ي مثبت موارد مورد بررسي سهم اعظم واريانس را توضيح مي دهد.محلي نسبت به توسعه ي گردشگري محسوب نمي شودي 

)P≤0.001   (R 2=0.57,                                                                                             
  :كل واريانس را شامل مي شود 0.03منفي تنها  كفه يدر حالي كه 

)P≤0.001   (R 2change=0.03,  

يش يابد و طرز تلقي هاي منفي كاهش يابد بر حمايت از توسعه ي نتايج نشان مي دهد كه هنگامي كه طرز تلقي هاي مثبت افزا
  .گردشگري در اين مناطق به عنوان يك مقصد افزوده مي شود
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Annals of Tourism Research, Vol.32, No.3, pp.647-665, 2005)( 

  

  : رگرسيون دوم 

ر به دنبال بررسي اين هستيم كه آيا اين منطقه بايد تالش اين با. رگرسيون دوم به دنبال يافتن جنبه اي از حمايت از گردشگري است
در اين مورد هم ويژگي . ازتوضيح واريانس را به خود اختصاص مي دهد%  47بيشتري در جذب گردشگر انجام دهد يا خير ؟ اين رگرسيون 

                                                                      ,P≤0.01   (R 2=0.4(:هاي سكونت از اهميت برخوردار نمي باشند اما وابستگي اقتصادي اهميت دارد

  P≤0.01(بيشترين سهم) مورد پرسش نامه  24(كفه ي مثبت موارد موجود در جدول موارد   (R  كل  0.06و كفه ي منفي ,0.41=2
  :واريانس را توضيح مي دهد

)P≤0.01   (R 2change=0.06,  
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Annals of Tourism Research, Vol.32, No.3, pp.647-665, 2005)( 

  

  :رگرسيون سوم 

بت و منفي درباره رگرسيون سوم به آزمودن اين مسئله مي پردازد كه آيا ويژگي هاي ساكنان برخالف  وابستگي اقتصادي، نگرش هاي مث
ي گردشگري تعيين كننده ي ميزان حمايت از گردشگري منطقه و نقش كليدي آن در آينده هستند يا خير ؟ متغيرهاي مستقل در اين 

اين جا نيز به اين نتيجه رسيديم كه ويژگي . حمايت جامعه ي محلي واضح است.كل واريانس را توضيح مي دهند% 65تساوي رگرسيون 
  :اين بار هم وابستگي اقتصادي اهميت دارد . از اهميت چنداني برخوردار نمي باشدهاي سكونت 

                                                                          )P≤0. 01   (R 2=0.9,   

  :طرز تلقي هاي مثبت از گردشگري در توضيح واريانس از اهميت برخوردارند

)P≤0.01      (R 2=0.65,  

  .در حالي كه طرز تلقي هاي منفي از گردشگري در توضيح واريانس اهميتي ندارند
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  :رگرسيون چهارم 

در رگرسيون چهارم به دنبال بررسي ميزان  پشتيباني جامعه ي محلي از محدوديت هاي اعمال شده از طرف دولت درباره ي توسعه ي 
در اين مورد هم ويژگي هاي سكونتي اهميتي . واريانس كل را توضيح مي دهند% 44تساوي رگرسيون در اين مورد . گردشگري مي باشيم

  : ندارند در حالي كه وابستگي اقتصادي عامل مهمي است

)P≤0.001      (R 2=0.06,  

مال شده در طرز تلقي هاي مثبت در اين مورد اهميت دارند و هنگامي كه ميزان آنهاكاهش مي يابد به ميزان حمايت از محدوديت هاي اع
در تاييد آن چه آمد زماني كه طرز تلقي منفي درباره ي گردشگري افزايش يابد بر ميزان حمايت از . حوزه ي گردشگري افزوده مي گردد

  .محدوديت هاي اعمال شده از طرف دولت محلي افزوده مي گردد

Annals of Tourism Research, Vol.٣٢, No.٣, pp.٢٠٠٥ ,٦٦٥-٦٤٧)( 
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Annals of Tourism Research, Vol.32, No.3, pp.647-665, 2005)(  

  

  :پنجم  رگرسيون

متغيرهاي . رگرسيون پنجم به بررسي تاثير جامعه ي محلي به صورت شخصي بر تصميم گيري هاي مرتبط با گردشگري مي پردازد 
با نگاه داشتن آن چه آمد در ذهن نتايج نشان داد كه ويژگي .كل واريانس را توضيح مي دهند% 8مستقل در اين تساوي رگرسيون تنها 

  :رخوردارندهاي سكونت از اهميت ب

)P≤0.05    (R 2=0.4,  

  .و در مقايسه با افرادي كه در فاصله ي بيشتري از اين مناطق قرار دارند در تصميم گيري ها موثرتر بوده اند
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Annals of Tourism Research, Vol.32, No.3, pp.647-665, 2005)( 

  

. حمايت  ايشان از توسعه ي گردشگري موثر به نظر مي رسندطرز تلقي مثبت ومنفي جامعه ي محلي درباره ي گردشگري در ميزان 
به منظور بررسي اين كه آياميزان طرز تلقي هاي مثبت ومنفي جامعه ي محلي درباره ي گردشگري اين  7و 6بنابراين دو تساوي رگرسيون 

  .بخش مشخص از جمعيت  بيشتر است يا خير انجام گرفت

  

  :رگرسيون ششم 

نتايج نشان داد كه ويژگي هاي سكونت در قابليت آنها در توضيح واريانس در .واريانس را توضح مي دهد% 40 حدود 6تساوي رگرسيون  
  :نمونه ي شهر نقش مهمي داشت

)P≤0.05  (R 2=0.4,  

  . ميزان مدت سكونت بوميان در آن منطقه سهم عمده اي در توضيح واريانس داشت 
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Annals of Tourism Research, Vol.32, No.3, pp.647-665, 2005)(  

  

  :7رگرسيون 

  :ويژگي هاي سكونت از اهميت بااليي برخوردار بودند 7در پايان در رگرسيون 

)P≤0.05    (R 2=0.03,  

منطقي به نظر مي . بنابراين قابل توجه است كه مردم تصور مي كردند گردشگري با مشاغل آنها كه مهمترين سهم را داشت ارتباط داشت
جايي كه طرز تلقي هاي منفي از  7اين در جدول . مثبت نظرات درباره ي گردشگري در تضاد با كفه ي منفي قرار دارد رسد كه كفه ي

در اين مورد تساوي . اهميت برخوردارند  و رفتارهاي مثبت در برابر گردشگري و توسعه ي آن  را پيش گويي مي كنند ديده مي شود
  .دواريانس را توضيح مي دهن% 36رگرسيون 
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Annals of Tourism Research, Vol.32, No.3, pp.647-665, 2005)( 

  

رد كردن  فرضيه ي صفر را قوت بخشيد زيرا ويژگي هاي اقتصادي  7درفرايند آزمودن فرضيه ي دوم نتايج بدست آمده از رگرسيون
ردشگري سطوح متفاوتي از حمايت و مخالفت با جامعه شناختي ، وابستگي اقتصادي و طرز تلقي هاي مثبت ومنفي درباره ي گ،اجتماعي 

ويژگي هاي سكونت در پيش گويي رفتارهاي منفي از اهميت بااليي برخوردار .گردشگري  و توسعه ي آن در اين مقصد را نشان مي دهند
  . وابستگي اقتصادي سهم عمده اي در درك رفتارهاي منفي دربرابر گردشگري در اين منطقه داشت. است
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  :صل شده از مطالعه نتايج حا

متغيرهاي مربوط با وابستگي اقتصادي از اهميت وااليي در نشان دادن ميزان حمايت  ومخالفت از توسعه ي گردشگري برخوردار مي 
ن  كاهش سطح درآمد جامعه ي محلي  تمايل بيشتر آنان از حمايت از گردشگري را به دنبال دارد وافراد ساكن با درآمد پايين  همچني.باشند

در حوزه ي اشتغال در بخش خدمات گردشگري در اين مقصد خاص . بيشترتمايل  دارند تا شهرشان به يك مقصد گردشگري بدل شود
  .افراد مشغول در صنعت گردشگري بيشتر به حمايت از توسعه ي گردشگري مي پردازند

حدوديت هاي اعمال شده براي تحديد گردشگري از ساكنان اين شهر تاريخي كه در  نزديكي منطقه ي آب گرم  سكونت داشتند با م
) عكس نتيجه ي حاصل ازمطالعه ي صورت گرفته  درباره ي منطقه ي تاريخي سنتا مارتا در كلمبيا.(طرف دولت محلي موافق مي باشند

اقامت گردشگران در  هرچه طول مدت.همچنين ساكنان زاده شده در منطقه ي آب گرم  به اثرات منفي توجه بيشتري مبذول داشته اند.
  .منطقه بيشتر باشد اثرات منفي و مخرب درك شده توسط جامعه ي محلي بيشتر مي شود

هيچ رابطه اي ميان تصورات آن ها از گردشگري .سطح اثرگذاري ساكنان در فرايند تصميم گيري  از سطح ادراك شده ي  آنها كمتر است
قابل توجه است كه افراد با درآمد كمتر بيشتر احساس مي كردند در فرايند تصميم .د نداردو ميزان مشاركت آنها در فرايند تصميم گيري وجو

  .داشتند  گيري موثرند در حالي كه افراد مسن و بازنشسته كه از اوقات كافي برخوردارند  مشاركت بيشتري در مسائل محلي
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