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 ادراک ساکنان شهر طرقبه از اثرات گردشگری 

 

 2، مژگان عظیمی هاشمی .*3پورمعصومه نقی

 masoume.naghipour@gmail.com، پردیس دانشگاه فردوسی، پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
 mozhgan.azimi@yahoo.com، شگاه فردوسی، پردیس دانپژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی

 

  چکیده

نوشتار حاضر ادراک ساکنان شهر طرقبه از اثرات گردشگری را با استناد به تئوری مبادله اجتماعی مورد مداقه قرار داده 

 باشد،آن  های ادراک شدهبیشتر از هزینهگردشگری که منافع ادراک شده آنه شرط ب حتماالًاست. بنابر رویکرد مذکور ا

نگرانی "، "حس تعلق به اجتماع"سه عامل ثیر أتمدل نظری این مطالعه . بیشتر حمایت خواهند کردگردشگری  ازساکنان 

از اثرات گردشگری مورد بررسی قرار داده است. تحقیق از نوع  ساکنان ادراک را بر "مداریهای بومارزش"و  "اجتماعی

موردنظر، اصناف طرقبه و جمعیت  . جمعیت آماری پژوهشِشده استآوری گرد و مصاحبه نامهها با پرسشدادهمقطعی و 

مبادله . اندگیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدهاز شاغالن واحدهای صنفی هستند که به روش نمونهنفر  305نمونه 

 یهایافتهبه دست آمد.  هاها، متغیر وابسته تحقیق حاضر است که از تفاضل ادراک منافع از هزینهادراک منافع و هزینه

درصد آنان  10کنند، حدود ها را به طور برابر ادراک میدهد کمی بیش از نیمی از ساکنان، منافع و هزینهمی نشان پژوهش

 ینگران"همچنین طبق نتایج، دو متغیر  کنند.درصد نیز منافع گردشگری را بیشتر ادراک می 33ها و حدود هزینه

ها رابطه معناداری دارد. بنابراین، با توجه به نتایج با متغیر مبادله ادراک منافع و هزینه "ه اجتماعحس تعلق ب"و  "یاجتماع

تحقیق، راهبرد پیشنهادی برای حمایت بیشتر ساکنان از گردشگری این است که مسئوالن برای کاهش نگرانی ساکنان، 

دهد و با استفاده از مشارکت مردم در شناسایی مسائل و ای را انتخاب کنند که تأثیرات منفی این صنعت را کاهش توسعه

شان را برای حمایت از حل از سوی آنان حس تعلق اجتماعی را در آنان تقویت و در نتیجه توجهنیازهای منطقه و ارائه راه

 گردشگری جلب کنند.

 حس تعلق به اجتماع.اجتماعی،  نگرانی میزبانی، فرهنگ هزینه، و منفعت ادراک ،گردشگر های کلیدی:واژه

  

                                                 
 113کد مقاله ثبت شده در همایش: کارشناس ارشد جامعه شناسی.  -*3

 شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی. استادیار،گروه جامعه -3
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 مسئله طرح و مقدمه

هم که این صنعت یطوره، باست عنوان یک فعالیت اقتصادی قلمداد شده و اهمیت جهانی زیادی یافتهگردشگری بهامروزه 

مستلزم ی اجامعهگردشگری در هر  توسعه و ارتقای توسعه حائز اهمیت است.درحالهم و  افتهیبرای جوامع توسعه

برابری  بهتا منافع حاصل از آن  ریزی یکپارچه استی خردمندانه و حرکتی مبتنی بر دانش، اندیشه و برنامهسازتصمیم

 ساکنان مناطق گردشگری منتهی شود. کیفیت زندگی و افزایشها فرصت

اما از است، ی در زمینه گردشگری و جذب گردشگر خارج کشور ایران جزو پنج کشور بالقوه توانمند، دارای بیشترین توانمندی

)شفیعی،  شودینظر جذب گردشگر و کسب درآمد گردشگری حتی در فهرست پنجاه کشور جهانگردی جهان هم دیده نم

 یالمللنیجذب گردشگر در کشورمان هنوز با استانداردهای ب یهارساختی(. این بدان معناست که برنامه، امکانات و ز3 :3144

سرمایه ارزشمندی برای رویکرد اقتصاد بدون  تواندیم توجه داشته باشیم گردشگری ایران باید کهیدارد. درحال فاصله زیادی

گردش  تواندیتنها موجه به گردشگری داخلی با توجه به تقاضای بسیار زیاد سفر در ایران نه. تنفت در آینده محسوب شود

زیربناهای الزم برای توسعه صنعت گردشگری  تواندیم بلکه ،نقاط کشورمان ایجاد کند یدر اقص یامالحظهمالی و اشتغال قابل

گردشگری داخلی در ایران که رونق زیادی ی هاو جذب درآمدهای ارزی از گردشگران خارجی را نیز فراهم سازد. از جمله گونه

میلیون  30بیش از ) شودیشهرهاست که مرتباً بر تعداد زائران آن افزوده م گونهنیمشهد یکی ازا دارد گردشگری زیارتی است.

 :3145)پاپلی یزدی و سقایی،  ابدییولی متوسط ماندگاری زائران کاهش م (،در سال زائر و بازدیدکننده داخلی و خارجی

، ندیآیزیارتی نم یهاچون گذشته فقط به قصد و نیت زیارت به مکانی، همزیارت انگردشگر. از طرفی باید توجه کرد که (334

غیر زیارتی نیز نیاز دارند. اگر فضا و امکانات الزم برای سرگرمی  مقصدهایها و لم و شاد و بازدید از مکانبلکه به تفریحات سا

زائران فراهم نیاید ممکن است در یک شهر زیارتی هرساله بر تعداد زائران افزوده شود ولی ماندگاری متوسط هر زائر کاهش 

 یابد.

الگوی به تأسی از ن شهر مشهد وجود دارند که شهر طرقبه از آن جمله است. مختلف گردشگری در پیراموتفریحی  هایمقصد

 دارای کارکرد ی،المللنیمنطقه نمونه گردشگری ب یکعنوان طرقبه به( 3144ی و دیگران، مؤمن؛ به نقل از 3331) 3گتنر

کانون گذران  نیتری مهممجموعه تفرجگاه . ایناست یو کالبد یتاریخ-یخاص هویت فرهنگ یهایژگیو وتفریحی -طبیعی

شهر مشهد که در کنار استفاده از موقعیت ویژه کالن مشهد است یاییالق مادرشهر منطقه نیتراوقات فراغت و پرجاذبه

از این حیث دارای . خود به ایجاد سازوکارهای مستقل برای جذب گردشگر بپردازد یهاتیو قابل با برخورداری از توان تواندیم

ویژه در حوزه ولی این مؤلفه پشتیبان، نتوانسته به فرصتی برای رشد گردشگری به؛ فرد استو منحصربه پتانسیل خاص

 (.3130؛ به نقل از فخر محمدی، 3143عنبران،  یدیرسمیاجتماعی این ناحیه منجر شود )-اقتصادی

گردشگران از خدمات و امکانات، دوم و نارضایتی  یهاویژه گسترش خانهنگرش منفی ساکنان محلی نسبت به گردشگری به

؛ به نقل از فخر )احسانی فرد است رساندهبه آستانه خود را ظرفیت تحمل حوزه مذکور از بعد جامعه میزبان و گردشگر 

گردشگری در است  ذکرقابل .شودی( و این امر تهدیدی در راه توسعه گردشگری در طرقبه محسوب م3130محمدی، 

ها غیردوستانه رفتار در تعامل با آن یامنفی نسبت به گردشگران دارند و  یهااز ساکنان آن نگرشاجتماعاتی که بخش بزرگی 

مهم در  املوع یاصالت و بیگانگ کهیدرحال دهدینشان مات قبلی مطالع صورت پایدار توسعه یابد.به تواندی، نمکنندیم

تجربه خرید، معانی شخصی و برقراری رابطه با برانگیخته کردن گردشگران برای خرید هنرهای گردشگری هستند، 

که ساکنان جامعه مقصد در تعامل با  رفتاری .(338: 3001)روجک و اوری،  نیز به همان اندازه مهم است کنندگانافتیدر

 یمهم است. نخست، به این دلیل که نوع رفتار افراد محل یتوسعه بلندمدت صنعت گردشگر یبرا دهندیگردشگران بروز م

منجر به بازدید  و گذارندیم ریتأث یگردشگر مقصدهایطور مستقیم بر رضایت و نگرش گردشگران نسبت به میزبانان و طوربههب

ها، دوستان و همکارانشان تبلیغ خوبی برای مقصد برای خانواده نآنا یها، گفتهنی. عالوه به راشودیمجدد از آن مقصد م

 بازدیدکنندگانو جدید جذب شوند. معموالً  یبازدیدکنندگان تکرار شودیباعث م. همین امر دیآیگردشگری به حساب م

                                                 
 .شودیمت و قدرت جذب استفاده یبودن، گسترش فعال فردمعیار کیفیت، اصالت، منحصربه گتنر از پنج یالگو در -1
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(. 3141؛ به نقل از رنجبریان و دیگران، 3008، 3و مک کرچر )الیو کنندیم ایجاد گردشگری مقصد برای یباثبات درآمد تکراری

لذا تجربة برخورد مناسب میزبان از  ؛(333: 3133، دیگران و اسپیرز« )دهدیرا تغییر م یتجربه کردن، تصورات قالب» یاز طرف

ارتباطات مطلوب رفع شود  یدر مورد مقصد دارند با برقرار یمنف یاگر گردشگران تصورات قالب شودیگردشگران باعث م یسو

نگ از فره یاز جامعه میزبان مشاهده کرده باشند، نمود گردشگران که یهر رفتاربدین ترتیب، . شودجذب گردشگر  باعثو 

ساکنان این شهر به لحاظ اجتماعی قابلیت پذیرش گردشگر را داشته باشند. الزم است  . در این رابطهکنندیم یآن جامعه تلق

این است که طرز برخورد و تعامل میزبان با گردشگر نیز به ادراکی که میزبان از گردشگری و گردشگران  توجهقابلولی نکته 

ف، این مقاله ادراک جامعه میزبانِ شهر طرقبه نسبت به اثرات مثبت و منفی گردشگری را دارد، وابسته است. با این توصی

 .دهدیممورد بررسی قرار  بر ادراک آنان راجع به اثرات گردشگری را مؤثرواکاوی و عوامل 

 

 یقتحق یاتبر ادب مرور

 ریتأثزان حمایت اجتماع میزبان از گردشگری تفاوت در ادراک ساکنان از اثرات گردشگری، در می دهدیم مطالعات پیشین نشان

هرچقدر و  گذاردیم ریتأث هاآنساکنان در مورد سود و هزینه گردشگری متفاوت است و عوامل مختلفی در نوع ادراک  . ادراکگذاردیم

 3ولینی و موسِتیطور مثال، براندبهطوربهخواهد بود.  ترموفقی خود را ارتقا دهد در جذب گردشگر نیز هاتیقابلمقصدی 

ظرفیت  «ی گردشگری جمعی: موضوعات نظری و عملیهامکانظرفیت پذیرش اجتماعی »( در پژوهشی تحت عنوان 3005)

 هاآن. دانندیممعرف ادراک ساکنان و بازدیدکنندگان آن جمعیت  عنوانبهیک مکان گردشگری را  (SCCپذیرش اجتماعی )

یجه مقایسه بین ظرفیت پذیرش اجتماعیِ  ساکنان و ظرفیت پذیرش اجتماعیِ  معتقدند ظرفیت پذیرش مکان موردنظر نت

، هافرهنگکه فهم متقابل میان  کندیماستدالل  (3001؛ به نقل از ژانگ و دیگران، 3343)بازدیدکنندگان است. بوچنر 

میزبانان و گردشگران افزایش تفاهم و ظرفیت پذیرش در میان  شودیمکه خود باعث  آوردیمفرصتی برای آشنایی به وجود 

گردشگری با  ریتأث. بسیاری از مطالعات مربوط به ابدییمکاهش  هاآنی، تضاد و کشمکش در میان داورشیپیابد، درنتیجه 

 (.همان) شودیم، هدایت اندکردهسنجش تأثیرات منتج از گردشگری که افراد جامعه میزبان درک 

ی ساکنان نسبت به توسعه گردشگری و رشد اقتصادی نشان هانگرشوابستگی مذهبی بر  ریتأث ی در خصوصامطالعهی هاافتهی

، دهدیمی ساکنان نسبت به توسعه گردشگری میراث که گردشگری را ارتقا هانگرشدر  کنندهنییتعداد که یک عامل 

 (.3001و ریچل،  )اوریلی، ایسرائیلی میراث است لهیوسبهی ابیتیهو

 گردشگری را توسعه به نسبت همچنین فرهنگی گردشگری به نسبت محلی ساکنان یهانگرش که( 3001) 1اینکاری ریچیه و

 ویژهو به گردشگری توسعه ساکنان از ، بر این باورند که از جمله عوامل تأثیرگذار بر حمایتاندکرده بررسی یترمبسوط طوربه

 نزدیکی و درآمد سطحخصوصاً  ،شدهادراک اجتماعی و اقتصادی سودهای به راجع ساکنان در عقاید فرهنگی، تفاوت گردشگری

 اتاثرات گردشگری را معموالً از طریق بررسی ادراکنیز به این نتیجه رسید که  (3004) 8رودِکوراست.  گردشگری مرکز به

اندارد برای سنجش است یهااسیمق نبودمعموالً متناقض،  یهاافتهی. او معتقد است کردارزیابی  باید اجتماعات میزبان

اند که فرایند مهمی شناخته شده یهاعنوان محدودکنندهبه یشناختو روش نظریساکنان و رویکردهای گوناگون  یهانگرش

 زمینه در جدیدی دیدگاه( 3003) 5یونگ یون یوتی البته راجع به گردشگری با آن مواجه است. اتادراک مطالعه آکادمیک

 در. است« اجتماعی بازنمایی تئوری و اجتماعی مبادله تئوری ادغام» عنوان تحت او پژوهش. دهدیم ارائه ساکنان ادراک

 مورد در ترعیوس ی اجتماعیِهاییبازنما همچنین ،هامنفعت که چگونه کندیمو بیان  شودیم ارائه کلی چارچوب مطالعه مذکور

؛ به نقل 331 :3341) 1لئو و وار، وجودنیباا .گذاردیم ریتأث گردشگری توسعه به نسبت افراد یهانگرش در گردشگری، توسعه

                                                 
1 - Lau & Mckercher 
2 -Brandolini & Mosetti 
3 - Brent W. Ritchie & Mikko Inkari 
4 - Cordero 
5 - Yutyunyong 
6 - Liu & Var 
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جامع در مورد نظریه عدم وجود  ناشی ازدر این حوزة تحقیق  ی نظریهاهیکه ضعف پامعتقدند ( 3001از ژانگ و دیگران، 

ی از موانع عدم یکخاطرنشان کردند که ( نیز 3001به نقل از ریچیه و دیگران،  ؛3334) 3سولو تیدِ . فالکنردشگری استگر

احتیاج به آزمون بیشتر با یک روش  که هستند نظریاتی هاآنو ادراکات در حوزه مطالعه نگرش اجتماع میزبان  پیشرفت

 .ردیگیممورد بررسی قرار  مرتبط ةینظر. در اینجا چند سیستماتیک دارند

. است یبازنمایی اجتماع نظریه شودیمگرفته به کار  ینگرش ساکنان نسبت به گردشگر تبیینکه برای  ییهاهیجمله نظر از

 درو کنش متقابل نمادین  یساختارگرایی اجتماعنظریه متناظر با و  یاجتماع یمهم در روانشناسی هاهیاز نظر ییک نظریهاین 

دیگران، ، به نقل از ژانگ و 3333بار توسط دورکیم )سوگیمَن، اول یاجتماع یهاییبازنما نظریهاست.  یشناسحوزه جامعه

 به اشاره هایی( نیز آن را بسط داد. بازنما3003؛ به نقل از یوتی یون یونگ، 3344) ی( به کار گرفته شد و موسکوویک3001

ی هاییبازنما. در حوزه گردشگری، ساکنان از طریق رندیگیمی اطراف خود به کار هاابژه فهم برای افراد که دارند سازوکارهایی

 .کنندیماین صنعت در اجتماع میزبان وجود دارد تأثیرات گردشگری را ادراک اجتماعی که راجع به 

« داکسی ایریدِکس»مدل همانند  3نمایشی یا مبتنی بر مرحله یهاارجاع زیادی به مدل ی دیگرهاهیدر میان نظرهمچنین، 

ایریدِکس »مدل ( 3001ی و ریچل، )اوریلی، ایسرائِل .شودیم (3340) 1باتلر« چرخه زندگی مقصد گردشگری»( و مدل 3345)

اجتماع میزبان را نسبت به توسعه گردشگری  یهاالعملاست که عکس یایا شاخص خشم، یک تئوری چهار مرحله« داکسی

گردشگری، نگرش  یهاحگاهیکه با افزایش تعداد گردشگران و توسعه تفر داردی. مدل ایریِدکس داکسی بیان مکندیتبیین م

مقصد  یچرخه زندگ»مدل که مرحله آخر مخالفت ساکنان با گردشگری است.  کندیتغییر م مرحله طی چهارساکنان 

 کهیوقت کندی. این مدل بیان مکندیرا در یک مقصد در شش مرحله شناسایی م یتوسعه گردشگر زینباتلر « یگردشگر

برسد که ساکنان  یقدربه تیاست درنها با حجم زیاد شود، تأثیرات ممکن یجمع یمنجر به گردشگر یگردشگر یهاتیفعال

 ها را برانگیزد.اجتماع محلی را بیازارد و مخالفت آن

 

 

 نظری چارچوب

که تأثیرات منفی  کنندیباتلر این حقیقت را آشکار م« چرخه زندگی مقصد گردشگری»و « ایریدِکس داکسی»ی هامدل

. همچنین این نشودمدیریت ی و زیربرنامه به طرز خوبیگردشگری احتمال بسیار زیاد وقتی عمیق خواهند بود که اجتماعی به

قوی هستند و این موضوع در مطالعات  یاتااندازه نیز برای تبیین خشم روزافزون بعضی از ساکنان اجتماع میزبان نظریهدو 

 توانندینم این، دو مدل مذکورباوجود .(3001؛ به نقل از ژانگ و دیگران، 3343 ،8؛ ِد کادت3344 ،شده است )پیزام دییاخیر تأ

که  رسدیساکنان یک اجتماع را به خوبی تبیین کنند. این امر اساساً به این دلیل به نظر می هاواکنشو  هاتغییرپذیری نگرش

 ؛ به نقل از ریچیه و3334 ،)فالکنر و تیدسول اندداشتهمفروض را در اجتماع  بودن هیسوو تک از همگنی یاهر دو مدل درجه

 کهی، درحالشودیجمعیتی نادیده گرفته م یهایژگیمثل و نظرمربوط به اعضای اجتماع مورد درونیو عوامل  (3001دیگران، 

 ،و فالکنر 1؛ فردلین5،3331؛ اِی پی و کرامپتون3333 ،بدیهی است در میان ساکنان اجتماع ناهمگنی وجود دارد )اِی پی

 (.3001؛ به نقل از ژانگ و دیگران، 3000

، زیرا در این نظریه عوامل درونی مورد شودیمدر دو مدل مذکور با استفاده از نظریه مبادله اجتماعی برطرف  ضعفنقطهاین 

 هانهیهزو  هاپاداشی افراد، هاکنش، به توجیه دهدیم. این نظریه سیستم ماتریسی برای ارزیابی نتایج ارائه رندیگیمتوجه قرار 

. در حوزه گردشگری، با استفاده از این نظریه کندیمی و تغییرات را نیز مقایسه نیبشیپستگی و کنترل، ، نتایج، وابپردازدیم

                                                 
1- Faulkner & Tideswell 
2- stage or step-based 
3- Doxey, Irridex model & Butler, Tourism Destination Life Cycle Model 
4-De Kadt 
5- Ap & Crompton 
6-Fredline 
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ی که توسط اعضای اجتماع انهیهزی اجتماع میزبان را نسبت به توسعه گردشگری به هنگام مبادله بین سود و هانگرش توانیم

یز واکنش ساکنان محلی نسبت به گردشگری را با استفاده از این نظریه ، مورد بررسی قرار داد. برخی محققین نشودیمادراک 

 نکهی، بخصوص بعدازادمحققان گردشگری به کار گرفته ش لهیوسطور گسترده بهبه 3330از دهه  . نظریه مذکوراندکردهبررسی 

در فهم ادراکات ساکنان محلی راجع که تئوری مبادله اجتماعی  کندیخاطرنشان م او آن را اقتباس کرد. 3333اِی پی در سال 

؛ ریچیه و دیگران، 3001)ژانگ و دیگران،  با ادراک در ارتباط است. یابه اثرات گردشگری مفید است، نظر به اینکه رفتار مبادله

زش باشد که نتیجه آن پاداش آور و باار شودیمی امبادلهوقتی درگیر  ادیزاحتمالبه( این نظریه مدعی است که یک فرد 3001

(. اگر یک فرد محلی تأثیرات مطلوب 3001؛ به نقل از ژانگ و دیگران، 3345و نتایج منفی بیشتر از سود نباشد )اسکیدمور، 

)منفعت( توسعه گردشگری را بیشتر از تأثیرات منفی )هزینه( آن ادراک کند، احتمال بیشتری دارد که به توسعه گردشگری 

 احتماالً که گمان کنند  کنندیمی شرکت امبادلهدر  احتماالًی، ساکنان طورکلبهدرنتیجه  .تمایل داشته و از آن حمایت کند

را  اجتماعشان، به این طریق توسعه آینده در آورندیمبه دست  قبولرقابلیغی هانهیهزسودهایی را بدون متحمل شدن 

 .کنندیمپشتیبانی 

یا  شدهادراکی هابستاناز بده  هاآنکه انتخاب افراد توسط محاسبات  رودیممبادله اجتماعی، انتظار  به تأسی از اصول نظریه

(. رویکرد نظری 3001؛ به نقل از اوریلی و دیگران، 3314؛ هومنز، 3318و سودها تعیین شود )بالو،  هانهیهزفهمیده شده بین 

و منافع حاصل از  هانهیهزمل اثرگذار بر ادراک که با شناسایی عوا مدعی است مبادله اجتماعیاین نوشتار با استفاده از نظریه 

 توانیمو چگونه  ساکنان از توسعه گردشگری حمایت خواهند کرد یا خیر احتماالًی کرد که نیبشیپ توانیمگردشگری 

 حمایت آنان را در جهت توسعه گردشگری افزایش داد.

جوروسکی  .شودیم( پیشنهاد 3003گورسوی و دیگران )( و 3334ی جوروسکی و دیگران )هاافتهمدل این پژوهش بر مبنای ی

ساکنان محلی نسبت به گردشگری را امکان بالقوه  العملعکسبر  مؤثرو همکاران با استفاده از نظریه مبادله اجتماعی عوامل 

فاظت از برای کسب سود اقتصادی، استفاده از منابع گردشگری، حس تعلق فرد به اجتماع و نگرش نسبت به ح شدهادراک

و محیطی را  همچنین آنان این عوامل را بر اینکه چگونه ساکنان محلی اثرات اقتصادی، اجتماعی .دانندیممحیط طبیعی 

و هم سه مقوله اثرات )اقتصادی،  ذکرشدهکه هم چهار عامل  شودیم. در این مدل فرض دانندیم اثرگذارادراک کنند، نیز 

بر روی حمایت ساکنان محلی از گردشگری دارد. بعدها گورسوی و  میرمستقیغیا اجتماعی و محیطی( نتایج مستقیم و 

در این مدل  (3008.روثرفورد، یو ج ی)گورسوی جوروسکی مدل جدیدی را مطرح کردند. هاافتههمکاران نیز با استفاده از ی

یت ساکنان محلی از گردشگری جداگانه این دو را بر حما ریتأثو منافع را جدا در نظر گرفته و سپس  هانهیهزاثرات  هاآن

 همچنین دو سازه جدید وضعیت اقتصاد محلی و نگرانی اجتماعی را نیز اضافه کردند. هاآنبررسی کردند. 

که اجزای این ادراک  است «ادراک ساکنان از اثرات گردشگری»ترکیبی این مطالعه متغیر وابسته  در مدل موردنظربنابراین، 

است و این ادراکات  «ی اجتماعی و فرهنگیهانهیهزادراک »، همچنین «فرهنگیو اجتماعی ، ع اقتصادیمنافادراک » شامل:

ها نسبت میزانی که آنو همچنین اجتماعشان دارند  در موردکه افراد محلی  یاینگران، به اجتماعشان ساکنانتعلق تابع حس 

و « نگرانی اجتماعی»، «حس تعلق به اجتماع»عامل سه  در مدل مزبوربنابراین، ؛ شودیمتلقی  به محیط حساس هستند

 .، متغیرهای مستقل در نظر گرفته شدند«داریی بومهاارزش»

ی اجتماعی هانهیهز. ادراک منافع و شوندیماین پژوهش )متغیرهای وابسته و مستقل( به شرح زیر تعریف  موردنظرمفاهیم 

و این اثرات  شودیمعی است که در زندگی مردم جامعه میزبان حاصل گردشگری، شامل شناخت اثرات مثبت و منفی اجتما

ی فرهنگی هانهیهز. مراد از ادراک منافع و ردیگیمبیشتر به سبب تماس مستقیم اهالی و ساکنان آن دیار و گردشگران صورت 

کن جامعه میزبان رخ گردشگری، شناخت اثرات مثبت و منفی فرهنگی است که در هنر، عادات، رسوم و معماری مردم سا

 عنوانبه. حس تعلق به اجتماع است. ادراک منافع اقتصادی نیز شناخت میزان سود حاصل از گردشگری برای ساکنان دینمایم

است. برای متغیر نگرانی اجتماعی در این تحقیق تعریف  اجتماعشانتعلق روحی و عاطفی ساکنان به  کنندهانیبمتغیر مستقل 

قرار گرفته شد. وی نگرانی را شامل دو بعد خرد و کالن  مدنظر( از نگرانی 3133نقل از صنعتی شرقی، ؛ به 3334بونکه )
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نگرانی در  مثالً ، باشندیمیی هستند که در جنبه ذهنی مربوط به خود یا یکی از نزدیکان هاینگران. نگرانی خرد، منظور داندیم

الی شوند، از یک جنبه ذهنی )خودم( و یک جنبه قلمرویی )اقتصادی( مورد اینکه خودم یا یکی از نزدیکانم دچار مشکل م

نگرانی  مثالً ، باشندیمیی هستند که در جنبه ذهنی مربوط به جامعه یا دنیا هاینگرانتشکیل شده است؛ نگرانی کالن، منظور 

: 3334دی( تشکیل شده است )بونکه، ذهنی )دنیا( و یک قلمرویی )اقتصا جنبةدر مورد اینکه مردم دنیا اسیر فقر شوند، از یک 

ی از تغییراتی است که ممکن است به دلیل حضور امجموعهداری نیز طرز فکر و حساس شدن ساکنان به ی بومهاارزش(. 453

 گردشگران در محیط طبیعی جامعه میزبان به وجود آید.
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 ظری تحقیقمدل ن -3نمودار 

 

 :شودیمی بندصورتفرضیات اصلی تحقیق به قرار زیر 

 بین حس تعلق به اجتماع و ادراک ساکنان از اثرات گردشگری رابطه وجود دارد. -3

 بین نگرانی اجتماعی و ادراک ساکنان از اثرات گردشگری رابطه وجود دارد. -3

 شگری رابطه وجود دارد.داری و ادراک ساکنان از اثرات گردی بومهاارزشبین  -1

 

 روش تحقیق

 ساخته محققها پرسشنامة داده گردآوری اصلی ابزارتبیینی است. -و توصیفی روش پژوهش از نوع مطالعات مقطعی، پهنانگر 

 است. مالحظهقابل 3ها در جدول که مضامین اصلی گویه استگویه )متغیرهای وابسته و مستقل(  18شامل 

  

 وابسته اجزای متغیر -3جدول 

 ادراک منافع اقتصادی ادراک منافع اجتماعی

 شهر در بیکاری شدن کم -3 ونقلحمل تسریع جهت عمومی نقلیه وسایل افزایش -3

 نیروی خوب فهیوظانجام خاطر به امنیت احساس -3

 انتظامی

 درآمد سطح رفتن باال -3

 کاال فروش میزان شدن بیشتر -1 هاموقع زبالهبه یآورجمع -1

پر  یهامکان در ساکنان معاشرت آداب بودنتر خوب -8

 گردشگر

 ادراک منافع فرهنگی

 بودن باز ساعت شدن محدود با بیشتر امنیت وجود -5

 هارستوران وها مغازه

 همدیگر فرهنگ با آشنایی -3

 ورسومآداب معرفی -3 ی اجتماعیهانهیهزادراک 

 گیی فرهنهانهیهزادراک  ترافیک افزایش -3

 شهر عرف با جوان مردان ظاهر و پوشش تناسب عدم -3 آالچیق و تفریحی وسایل از استفاده جهت دعوا ازدیاد -3

 هاخانم حجاب شدنتر کم -3 آسایش و آرامش رفتن بین از -1

 شهر جوانان شدن جدید مد پیرو -1 دزدی ازدیاد -8

 مستقل یرهایمتغ یاجزا 

 اجتماعحس تعلق به  اجتماعی نگرانی
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 عمر آخر تا شهر این در زندگی به عالقه -3 ساکن جمعیت افزایش نگران -3

 شیهایبد و هایخوب همه با شهر این داشتن دوست -3 گردشگران حضور شلوغی خاطر به جرم وقوع بابت نگرانی -3

 شهر این توسعه یهاطرح در شرکت -1 شهر در گرانی نگران -1

 بودن شهر این اهل به افتخار -8 شهر بهداشت عیتوض شدن نامناسب نگران -8

  جوانان بیکاری نگران -5

 داریی بومهاارزش

 نقلیه وسایل تردد خاطر به شهر این هوای آلودگی -3

 گردشگران

 گردشگران برای سبز فضای و طبیعت بودن کافی -3

 به گردشگران برای کافی سبز فضای و طبیعت وجود عدم -8

 امالک نشد خصوصی دلیل

 گردشگران حتی گردشگران توسط خیابان در زباله ریختن -1

 باالمدل یهانیماش با

 از کمی تعداد توسط زباله سطل در آشغال ریختن -5 

 گردشگران

 

جهت  .گردید استفاده کرانباخ برای بررسی پایایی آن آلفای ضریب و از درونی برای بررسی روایی ابزار و محتوایی از روایی

 منظوربهحداکثر قلمرو محتوایی مفاهیم در پرسشنامه لحاظ شود.  نظرانصاحبروایی محتوایی سعی شد که با مشورت  نیتأم

میزان وابستگی درآمد به گردشگری ی یا کنترل در تحقیق، اثر متغیرهای سن و انهیزمروایی درونی و کنترل متغیرهای  نیتأم

وجود دو جز منافع و  دیمؤ، وابستهی مربوط به متغیر هاهیگوبارهای عاملی تحلیلِ بر متغیر وابسته مشخص گردید. نتایج  نیز

 (.3گردشگری است )جدول  شدهادراکی هانهیهز
 

 3بارهای عاملی بعد از چرخش -2جدول 

 Component 

ی هانهیهزادراک 

 گردشگری

 ادراک منافع گردشگری

 329.- 647. شهر عرف با جوان مردان ظاهر و پوشش تناسب عدم

 024.- 635. هاخانم حجاب شدنتر کم

 090.- 515. شهر جوانان شدن جدید مد پیرو

 042. 502. آالچیق و تفریحی وسایل از استفاده جهت دعوا ازدیاد

 055. 470. دزدی ازدیاد

 وها مغازه بودن باز ساعت شدن محدود با بیشتر امنیت وجود

 هارستوران

.405 .107 

 271. 291. آسایش و آرامش تنرف بین از

 230. 261. ترافیک افزایش

 148. 220. انتظامی نیروی خوب فهیوظانجام خاطر به امنیت احساس

 018. 152. ونقلحمل تسریع جهت عمومی نقلیه وسایل افزایش

 683. 206. درآمد سطح رفتن باال

                                                 
1 - Rotated Component Matrixa 
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 572. 035. پر گردشگر یهامکان در ساکنان معاشرت آداب بودنتر خوب

 568. 243. کاال فروش میزان شدن بیشتر

 506. 095.- ورسومآداب معرفی

 463. 031.- همدیگر فرهنگ با آشنایی

 291. 091.- هاموقع زبالهبه یآورجمع

  

 به دست آمد. 0.51و  0.53به ترتیب  هانهیهزضریب پایایی )آلفای کرانباخ( برای متغیر ادراک منافع و ادراک 

آماری این تحقیق به جای کلیه ساکنان شهر طرقبه، شاغلین واحدهای صنفی شهر طرقبه در نظر گرفته شده است. جامعه 

نفر  305بوده است. حجم نمونه نیز بر اساس فرمول زیر  شاغلین واحدهای صنفی(واحد تحلیل و مشاهده در این تحقیق، فرد )

 برآورد شد:

𝑛 =  
𝑁 𝑡2𝑠2

𝑁 𝑑2 +  𝑡2𝑠2
 

205 =  
(1890)( 1/962)(0/685) 

(1890)(0/102 ) +  ( 1/962)(0/685)
 

 در فرمول موردنظر:

N استنفر  3430که  اصناف )شهروندان( شهر طرقبه= جامعه آماری = جمعیت. 

n = است از شاغلین واحدهای صنفینفر  305جمعیت نمونه که. 

t = 31/3= احتمال صحت گفتار 

d30/0ی = ریگنمونهطای = کران خ 

𝑠2=  = 145/0باالترین واریانس متغیر وابسته 

و سایر واحدهای صنفی )شامل: ها خانهسفره، هایکباب، باغ سراها، هارستوران دستة 5در این تحقیق واحدهای صنفی به 

و ...( تقسیم  یفروشکفششی، ی، سوپرمارکت، پوشاک فروخواروبارفروشی، فروشهیاغذی فروشی، دستعیصناخشکبارفروشی، 

نیز متناسب با نسبت در جامعه آماری محاسبه و انتخاب اعضای نمونه در هر دسته به روش  هادستهشد. تخصیص نمونه در 

 آورده شده است. 1ی تصادفی سیستماتیک انجام شد. تعداد جمعیت آماری و نمونه در جدول ریگنمونه

 

 هو نمون یتعداد جمعیت آمار -1 جدول

سایر واحدهای  خانهسفره کبابی باغ سرا رستوران واحد صنفی

 صنفی

 جمع

تعداد جامعه 

 آماری

13 31 31 33 3443 3430 

تعداد جمعیت 

 نمونه

4 1 3 3 331 305 

 

 هاافتهی

 توصیف متغیر وابسته -3

بیشینه منافع  .شودیمالحظه م 5و  8ی گردشگری در جدول هانهیهزتوزیع فراوانی متغیرهای ادراک ساکنان از منافع و 

این است که گردشگری باعث فروش بیشتر کاال، ارتقاء آداب معاشرت ی و فرهنگی اجتماع در سه بعد اقتصادی، شدهادراک
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شهرشان به سایر شهرهای ایران از طریق گردشگران است.  ورسومآدابو فرصت معرفی  پر گردشگری هامکانساکنان در 

 پیروی جوانان شهر از مد است. ، نقش گردشگران در افزایش ترافیک و افزایششدهاکادری هانهیهزبیشینه 

  

 و فرهنگی( های ادراک منافع )اقتصادی، اجتماعینظرات پاسخگویان در مورد گویه -4جدول 

 عبارات
نظری 

 ندارم

 کامالً

 مخالف
 موافق مخالف

 کامالً

 موافق

 میانگین

 1)بین 

 (4تا 

  قتصادیمتغیر ادراک منافع ا

 3.48 %1.1 %18.3 %35.3 %3.8 %0.5 گردشگری بیکاری را در این شهر کم کرده است.

گردشگری باعث شده سطح درآمد مردم این شهر باال 

 رود.

0 0 33.4% 40.0% 4.1% 3.34 

گردشگری باعث شده میزان فروش کاال در این شهر 

 بیشتر شود.

0 0 3.0% 48.8% 31.4% 1.33 

  نافع اجتماعیمتغیر ادراک م

گردشگری باعث شده وسایل نقلیه عمومی در این شهر 

 به محل موردنظر برسند. ترعیسرافزایش یابد و مردم 

0 3.5% 33.0% 13.8% 38.3% 3.43 

خوب نیروی انتظامی در این شهر باعث  فهیوظانجام

 شده در هنگام افزایش گردشگر احساس امنیت کنم.

0 1.1% 13.4% 51.3% 8.3% 3.10 

ی شهرمان را هازبالهگردشگری باعث شده شهرداری 

 ی کند.آورجمع موقعبه

0 3.5% 15.3% 54.5% 8.3% 3.14 

آداب معاشرت و طرز برخورد مردم این شهر در جاهایی 

 است. ترخوب رودیمکه گردشگر بیشتر به آنجا 

0.5% 0 33.4% 40.5% 1.1% 3.33 

را محدود  هارستورانو  هامغازهاز وقتی ساعت باز بودن 

شب( امنیت این شهر بیشتر شده  33کردند )تا ساعت 

 است.

3.0% 4.1% 13.5% 81.4% 5.8% 3.84 

  متغیر ادراک منافع فرهنگی

گردشگری باعث شده ما و گردشگران با فرهنگ 

 یکدیگر آشنا شویم.

0.5% 3.5% 30.3% 44.1% 30.3% 3.31 

ی را برای آمدن گردشگران به این شهر فرصت خوب

سنتی این شهر به سایر مردم ایران  ورسومآدابمعرفی 

 .کندیمفراهم 

0 3.5% 4.4% 44.0% 33.4% 1.00 

 

 )اجتماعی و فرهنگی( هانهیهزهای ادراک نظرات پاسخگویان در مورد گویه -5جدول 

 عبارات

 

نظری 

 ندارم

 کامالً

 موافق مخالف مخالف

 کامالً

 موافق

 میانگین

تا  1)بین 

4) 
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  ی اجتماعیهانهیهزمتغیر ادراک 

گردشگری باعث شده ترافیک در این شهر 

 1.33 %14.1 %55.1 %5.3 %0.5 %0.5 بیشتر شود.

با افزایش گردشگر در این شهر دعوا به 

خاطر استفاده از وسایل تفریحی و آالچیق 

 3.88 %3.8 %83.3 %53.4 %3.0 %3.0 .شودیمهم زیاد 

امش و آسایش در گردشگری باعث شده آر

 3.51 %4.4 %80.5 %53.3 %0.5 0 این شهر از بین برود.

دزدی در  شودیموقتی گردشگر بیشتر 

 3.11 %1.8 %13.4 %10.0 %1.3 0 .شودیماین شهر زیاد 

  ی فرهنگیهانهیهزمتغیر ادراک 

گردشگری باعث شده پوشش و ظاهر 

مردهای جوان دیگر مناسب با عرف 

 3.51 %1.4 %85.3 %88.8 %3.8 %0.5 شهرمان نباشد.

در  هاخانمگردشگری باعث شده حجاب 

 3.11 %33.3 %81.8 %83.3 %3.5 0 این شهرکم تر شود.

گردشگری باعث شده که جوانان این شهر 

 3.45 %3.1 %10.0 %34.4 %3.8 %0.5 بیشتر پیرو مدهای جدید شوند.

 

 هر یهاهیگو عاملی بارهای از هانهیهزترکیبی: ادراک منافع و ادراک  شاخص دو گردشگری اثرات از ساکنان ادراک مجموع از

ی هانهیهزمقایسه مقادیر دو شاخص منافع و  .شد یبنددسته زیاد و متوسط کم، دسته سه در یک هر مقادیر و شد ساخته یک

گردشگری را در حد متوسط، ( اصناف این شهر منافع 3/41) چهارمسه کمی بیش از دهدیمنشان  3در نمودار  شدهادراک

 8.8ی چندگانه گردشگری از سوی هانهیهز؛ از سوی دیگر دانندیمدرصد در حد زیاد  33.4درصد در حد کم و فقط  33.3

 درصد کم برآورد شده است. 4/33درصد متوسط و  3/15 درصد زیاد،
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 هانهیهز: مقایسه مقادیر ادراک منافع و 2نمودار 

 

حاصل  جةینتساخته شد.  «هانهیهزمبادله ادراک منافع و »، شاخصی جدید به نام هانهیهزادراک منافع و از تفاضل دو شاخصِ 

از تفاضل، در سه دسته )مبادله منفی، خنثی و مثبت( تقسیم شد؛ بدین ترتیب که هرگاه منفعت بیشتر از هزینه ادراک شود، 

هرگاه هر دو برابر ادراک شوند، مبادله صفر یا خنثی  ود، مبادله منفی ومبادله مثبت و زمانی که هزینه بیشتر از منافع ادراک ش

 و منفی را مبادله درصد 4/10 برابر، را مبادله (درصد 3/54) ساکنان از نیمی از بیش که شودیم مالحظه 1 نمودار است. در

 .اندکرده تلقی مثبت را مبادله درصد 3/33

 

 
 «هانهیهزو  مبادله ادراک منافع»: شاخص 1نمودار 

 

که  دهدیمبه لحاظ آماری معنادار نبوده و نشان  هاتفاوتی سنی و شغلی، این هایژگیودر  شدهمشاهدهی هاتفاوت رغمبه

 بستگی ندارد. هایژگیوی گردشگری به این هانهیهزادراک ساکنان از منافع و 

  

 طه با متغیر وابستهی در رابانهیزم: آنالیز واریانس و معناداری سه متغیر 6جدول 

میانگین درصد  میانگین سن 

وابستگی درآمد شغل 

 به گردشگری

میانگین سابقه اشتغال در 

 طرقبه

 135/3 45/11 41/15 تلقی مبادله منفی

 084/3 13/43 34/11 تلقی مبادله خنثی

 133/33 80/50 18/18 تلقی مبادله مثبت

Sig 818/0 440/0 333/0 

 

 مستقلتوصیف متغیرهای  -2
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که اکثر  دهدیم. سنجش متغیر حس تعلق به اجتماع نشان شودیممشاهده  4توزیع فراوانی متغیرهای مستقل در جدول 

نگرانی بیشتر آنان  دهندهنشاندوست دارند. بررسی متغیر نگرانی اجتماعی  شیهایبدو  هایخوبساکنان، شهرشان را با تمام 

موافقت اکثر آنان بر این نکته است که  داریی بومهاارزشهمچنین، در سنجش متغیر . استدر مورد بیکاری جوانان شهرشان 

 خصوصی شدن امالک باعث شده طبیعت و فضای سبز کافی برای گردشگران وجود نداشته باشد.

 

 داریی بومهاارزشحس تعلق به اجتماع، نگرانی اجتماعی و های نظرات پاسخگویان در مورد گویه -7جدول 

 اتعبار
نظری 

 ندارم

 کامالً

 مخالف
 موافق مخالف

 کامالً

 موافق

 میانگین

 1)بین 

 (4تا 

  متغیر حس تعلق به اجتماع

 1.08 %15.3 %14.5 %33.0 %8.8 0 دوست دارم تا آخر عمر در این شهر زندگی کنم.

دوست  شیهایبدو  هایخوباین شهر را با همه 

 دارم.

0 3.0% 1.8% 10.0% 15.1% 1.10 

 3.40 %4.1 %15.3 %31.3 %3.0 0 .کنمیمی توسعه این شهر شرکت هارحطدر 

 1.31 %14.1 %58.1 %5.8 %3.0 %3.5 که اهل این شهر هستم. میگویمبا افتخار 

  متغیر نگرانی اجتماعی

 3.40 %38.3 %55.1 %34.1 %3.0 %3.0 نگران افزایش جمعیت ساکن در این شهر هستم.

حضور گردشگران در  در شرایط شلوغی به خاطر

 این شهر نگرانم که جرمی اتفاق بیفتد.

0 3.0% 53.4% 83.3% 8.8% 3.53 

نگران هستم گردشگری باعث شود گرانی در این 

 شهر بیشتر شود.

0 8.8% 83.0% 83.4% 8.3% 3.55 

نگران هستم گردشگری باعث نامناسب شدن 

 وضعیت بهداشت شهر ما شود.

0.5% 3.0% 88.3% 85.3% 1.4% 3.54 

 3.30 %34.0 %51.3 %31.8 %3.8 0 نگران بیکاری جوانان این شهر هستم.

  داریی بومهاارزشمتغیر 

طبیعت و فضای سبز این شهر برای گردشگران 

 کافی است.

0.5% 4.1% 18.3% 35.8% 3.0% 3.33 

تردد وسایل نقلیه گردشگران باعث آلودگی هوای 

 .شودیماین شهر 

0 3.0% 31.4% 51.1% 35.1% 3.44 

، حتی ندیآیمگردشگرانی که با ماشین  عموماً

 .زندیریمدر خیابان زباله  باالمدلی هانیماش

3.0% 3.5% 13.3% 51.3% 3.1% 3.43 

خصوصی شدن امالک این شهر باعث شده 

طبیعت و فضای سبز کافی برای گردشگران وجود 

 نداشته باشد.

0.5% 0 33.4% 43.4% 35.3% 1.03 

را در سطل  هازبالهاد کمی از گردشگران تعد

 .زندیریمآشغال 

3.0% 0.5% 14.0% 51.3% 4.1% 3.15 
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مقایسه  بارهای عاملی ساخته شدند. داری از مجموعی بومهاارزشو  شاخص ترکیبی حس تعلق به اجتماع، نگرانی اجتماعی

 :دهدیمنشان  8ی مذکور در نمودار هاشاخص

درصد از ساکنان  4/84درصد آنان میزان حس تعلقشان متوسط و  4/81ق کمی به اجتماع دارند، درصد افراد حس تعل 8/5

 حس تعلق زیادی به اجتماع خود دارند.

متوسط  شانینگراندرصد آنان میزان  4/11درصد افراد نگرانی کمی برای اجتماعشان به خاطر وجود گردشگری دارند،  1/4

 دارند. اجتماعشانی زیادی در مورد درصد از ساکنان نگران 3/35و  است

 داری متوسط استی بومهاارزشدرصد آنان میزان توجهشان به  5/10، کنندیمداری کم توجه ی بومهاارزشدرصد افراد به  3

 داری دارند.ی بومهاارزشدرصد از ساکنان توجه زیادی به  5/14و 

 

 
 داریی بومهاارزشو  : شاخص حس تعلق به اجتماع، نگرانی اجتماعی4نمودار 

 

 هادادهتبیین  -1

داری( بر متغیر وابسته )ادراک ی بومهاارزشو  سه عامل مستقل )حس تعلق به اجتماع، نگرانی اجتماعی ریتأثجهت بررسی 

 وارسی شد. همچنین 3گامبهگامی این تحقیق از طریق رگرسیون چند متغیری به روش هاهیفرضساکنان از اثرات گردشگری(، 

 نیز وارد تحلیل شد. «درصد وابستگی درآمد شغل به گردشگری»و  «سن»ی ِ انهیزمدو متغیر 

نشان داد مقدار ضریب همبستگی چندگانه  «هانهیهزمبادله ادراک منافع و » وابستةی تغییرات متغیر نیبشیپنتایج تحلیل 

(R بین متغیرها )تقل و وابسته تحقیق همبستگی متوسطی وجود بین مجموعه متغیرهای مس دهدیمکه نشان  است 0.144

adj) شدهلیتعددارد. مقدار ضریب تعیین 
2 R درصد از کل تغییرات میزان مبادله بین منافع و  3/38که  دهدیم( نیز نشان

این  بنابراین، مابقیاست؛ در این معادله  ذکرشدهی انهیزممتغیر مستقل و  5در بین شهروندان طرقبه وابسته به  هانهیهز

 .استمتغیرهای خارج از مدل  ریتأثدرصد( تحت  4/45تغییرات )

مبادله ادراک » وابستةمقایسه ضرایب بتا نیز نشان داد به ترتیب، دو متغیر نگرانی اجتماعی و حس تعلق به اجتماع بر متغیر 

تاندارد در متغیر نگرانی اجتماعی میزان که، به ازای افزایش یک انحراف اسطوریی دارند؛ بهتوجهقابل ریتأث «هانهیهزمنافع و 

و به ازای افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر  انحراف استاندارد -0.115در فرد به میزان  هانهیهزمبادله ادراک منافع و 

                                                 
1 - stepwise 
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غیرهای دیگر انحراف استاندارد، افزایش خواهد یافت. ولی مت 0.388میزان متغیر وابسته در فرد به میزان  حس تعلق به اجتماع

. نتایج خروجی در اندنداشتهخالص معناداری  ریتأث، بر متغیر وابسته 0.05از  هاآن tبه خاطر باال بودن سطح خطای مقدار 

 آورده شده است. 4جدول 

  

 هانهیهزخروجی رگرسیون مبادله بین منافع و -8جدول 

 Beta Sig T Sig 

 000. 5.071- --- 0.335- نگرانی اجتماعی

س تعلق به ح

 اجتماع

0.244 --- 3.696 .000 

Sig  

--- .388 R 

--- .142 adj
2 R 

.000 17.579 F 
 

 یریگجهینت و بحث

این نوشتار به بررسی عوامل اثرگذار بر ادراک ساکنان شهر طرقبه در مورد اثرات گردشگری اختصاص داشت. شاخص ترکیبی 

را منفی  هانهیهزمنافع و  مبادلةاصناف )ساکنان( طرقبه  سومکداد، نزدیک به ی نشان «هانهیهزمبادله ادراک منافع و »متغیر 

را  هانهیهزرویکرد مبادله اجتماعی وقتی افراد  بر اساس. دانندیمغالب  هانهیهزدرصد منافع را بر  33 حدود و فقط دانندیم

 54توسعه گردشگری به عمل آورند. از طرفی، حدود حمایت کمی از  شودیمی نیبشیپ احتماالًبیشتر از منافع ادراک کنند 

یک شهر گردشگری زنگ خطری است که  عنوانبه، این امر برای شهر طرقبه کنندیمو منافع را برابر تلقی  هانهیهزدرصد افراد 

دارند مستعد این که ادراک خنثی از اثرات گردشگری  توجهقابلمانع از توسعه پایدار در این شهر شود؛ این تعداد  تواندیم

ی گردشگری را بیشتر ادراک کنند و هانهیهزتلقی شود به سمتی پیش بروند که  آورانیزهستند که وقتی گردشگری برای آنان 

 ی مربوط به این حوزه حمایت نکنند.هاطرحدرنتیجه از گردشگری و 

 یگردشگر اثراتو ادراک ساکنان از « تماعحس تعلق به اج» نیساکنان شهر طرقبه نشان داد که ب یندر ب یمدل نظر آزمون

ادراک  یاست که بر رو ییهااز عامل یکی« حس تعلق به اجتماع»اند نشان داده یزمطالعه ن ینچند. رابطه معنادار وجود دارد

 یاتدبتوجه داشت که بر اساس ا یدعالوه، با(. به3008.روثرفورد، یو ج ی)گورسو گذاردیم ریتأث یافراد از اثرات گردشگر

 شودیم استدالل بنابراین،؛ گذاردیم ریتأث شانیاز منافع اقتصاد یادراک افراد محل یبر چگونگ« حس تعلق به اجتماع» یشینپ

به  یازن شانیها فکر کنند اقتصاد محلدارد که آن یشتریاحساس تعلق کنند احتمال ب یشترکه هرچه افراد به اجتماعشان ب

ها آن اگر. گذاردیم اثر کنند، ادراک را سودها و هانهیها هزآن چگونه اینکه براحتماالً  مرا همین کمک و مساعدت دارد.

 اثرات و کنندیم ارزیابیتر طور مثبتبه را سوداحتماالً  است، الزمشان منطقه در جدید یهایگذارهیسرما که کنند احساس

 تعلقحس » بین آشکاری رابطه یعنی ،دهندیم نشان را نتیجه این کسع نیز ییهاافتهی حالنی. بااکنندیم برآورد کم را منفی

 برخی(. 3003 دیگران، و گورسوی؛ 3338 هووارد، و)النکفورد  نیافتند گردشگری اثرات از ساکنان ادراک و« اجتماع به

 و گورسوی از نقل به پتون،کروم واند )آم داده گزارششده ادراک اثرات و« اجتماع به تعلقحس » بین منفی رابطه نیز محققین

 (.3008.روثرفورد، جی

بر نحوه ادراک از  «نگرانی اجتماعی» ریتأث در خصوص( 3008با نتایج مطالعات پیشین )گورسوی و جی.روثرفورد،  راستاهم

رابطه  با متغیر وابسته ادراک ساکنان از اثرات گردشگری «نگرانی اجتماعی»اثرات گردشگری، در مطالعه حاضر نیز متغیر 
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ی هانهیهزافزایش یابد، درنتیجه  شانجامعهوقتی نگرانی ساکنان در مورد مسائل  دهدیممعناداری نشان داد. این امر نشان 

 .کنندیماجتماعی و فرهنگی را بیشتر ادراک 

 هانهیهزادراک منافع و  داری بر متغیر وابسته مشاهده شد که این متغیر بر مبادلهی بومهاارزش ریتأثبرای  هاهیفرضدر بررسی 

جهانی نیستند، بلکه  معموالًگردشگری  شدهادراککه تأثیرات  کنندیمتحقیقات زیادی در این حوزه آشکار نداشت.  ریتأث

ی هاگروهو  ی مربوط به گردشگری، نوع اجتماعهاتیفعالو مشخصاتی دارد که با ماهیت  هاتیموقعبستگی به انواع متفاوت 

؛ 3001؛ اوریلی و دیگران، 3000؛ ماسون و چینه، 3331در یک اجتماع ارتباط دارد )پیزام و هاراالم بوپولوث، مختلف ساکنان 

 به دالیل مذکور باشد. تواندیمتوصیف، نتیجه متفاوت در این تحقیق  نیبا ا(. 3001ریچیه و اینکاری، 

رآمد شغل ساکنان به گردشگری بر متغیر وابسته نتایج ی سن و وابستگی دانهیزمهر یک از متغیرهای  ریتأثبا بررسی میزان 

ی با متغیر وابسته )ادراک ساکنان از اثرات گردشگری( رابطه معنادار ندارند. انهیزمکه این دو متغیر  دهدیمنشان  آمدهدستبه

که  کنندیمفکر به گردشگری بیشتر است  هاآنافرادی که میزان وابستگی شخصی  اندداشته، برخی اظهار کهیدرحال

(. البته یک دلیل ممکن برای این 3001)ریچیه و اینکاری،  کنندیممفید است و از آن حمایت  هاآنگردشگری برای اقتصاد 

 شودیمبودند و همین باعث  بزرگدر آن تحقیقات  هانمونهاین باشد که اندازه  تواندیمنتیجه معکوس با سایر تحقیقات 

 بررسی شوند.طور آماری به هاتفاوت

 

 :ی راهبردیهاشنهادیپ

، بنابراین مسئوالن شهر باید توجه کنند کنندیمرا بیشتر از منافع ادراک  هانهیهزنتایج تحقیق نشان داد مردم  ازآنجاکه -3

ساکنان که  زیرا رفتاری؛ فکری آنان از اثرات گردشگری بپردازند نهیزمشیپبرای توسعه بلندمدت گردشگری به اصالح ادراک و 

منبعث از نوع نگرش و ادراک آنان از اثرات گردشگری است؛ درنتیجه اگر  دهندیجامعه مقصد در تعامل با گردشگران بروز م

 ذهنیت آنان نسبت به گردشگری منفی باشد از توسعه گردشگری نیز حمایت نخواهند کرد.

چرا و کشف شود که  شدهمیزبان اهمیت دادهدیدگاه و نظر جامعه جهت کاهش اثرات منفی گردشگری الزم است به  -3

 ند.یا مخالف آن هست ردهساکنان محلی از گردشگری حمایت ک

منافع گردشگری ادراک  عنوانبهخود به گردشگران را  ورسومآدابد زیادی از ساکنان شهر طرقبه، معرفی طبق نتایج درص -1

دنبال کسب هویت فرهنگی هستند و نیاز اجتماعی و فرهنگی به  هاآناین باشد که  دهندهنشان تواندیم. این کنندیم

 که نیاز ساکنان از این نظر برآورده شود. کندیمبنابراین، گردشگری فرصت خوبی فراهم هاست؛ آن

دوست دارند،  شیهایبدو  هایخوبشهرشان را با همه  موردمطالعه منطقةطبق نتایج پژوهش، درصد بسیار باالیی از مردم  -8

. با این وصف، مسئوالن با ایجاد برندیماز ارائه خدمات به گردشگر هم لذت  هاآنی کرد که نیبشیپ توانیمراین، بناب

 ی رضایت ساکنان باید چنین حسی را در مردم این شهر به قوت خود حفظ کرده و آن را تقویت کنند.هانهیزم

؛ کنندیمداشته باشند منافع را بیشتر ادراک  ماعشاناجتهرچه ساکنان احساس تعلق بیشتری نسبت به طبق نتایج  -5

ی مربوط به گردشگری هاتیفعالی و زیربرنامهی توسعه گردشگری ساکنان را درگیر هاطرحمسئوالن باید در اجرای بنابراین، 

برای مسائل و نیازهای  حلراهبا مشارکت مردم در امر شناسایی و ارائه . استکنند و این امر برای توسعه پایدار گردشگری الزم 

آن حس  تبعبهو  شودیم، زمینه همبستگی آنان فراهم بیترتنیابهرضایت آنان را جلب کرد؛  توانیممحل زندگی خودشان 

 .شودیمتقویت  شانیاجتماعتعلق 

ی توسعه خود هاحطربا توجه به اهمیتی که منافع اقتصادی برای مردم شهر طرقبه دارد بهتر است مسئولین برای پیشبرد  -1

ی در این گذارهیسرمای اقتصادی این شهر نیز استفاده کنند؛ مثل دعوت آنان به هاطرحاز مشارکت ساکنان برای اجرای 

مانع از این شود که برخی  شودیمدر کنترل مسئولین باشد. این امر باعث  هانیزممنطقه، ضمن اینکه قیمت امالک و 

خارجی قرار دهند و سود حاصل از  گذارانهیسرمای گزاف و کنترل نشده در اختیار هامتیقبا  و امالک را هانیزمسودجویان، 

 گردشگری را به جیب آنان سرازیر کنند.
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را بیشتر ادراک کنند. با این توصیف،  هانهیهزکه آنان  شودیمطبق نتایج نگرانی افراد از اثرات حاصل از گردشگری باعث  -4

نگرانی در افراد به کاهش نگرانی در  جادکنندهیای هانهیزمف کردن موضوعات نگرانی ساکنان و بهبود مسئوالن باید با برطر

با به حداقل رساندن ی توسعه گردشگری در منطقه تشویق کنند و هابرنامهآنان بپردازند و آنان را به همکاری در زمینه اجرای 

 کنند. ترمثبترا  هاآنرا کاهش دهند تا نگرش  فرهنگیِ گردشگری، نگرانی ساکنان-اثرات منفی اجتماعی

ی زباله هاسطلبنابراین، مسئوالن باید سعی کنند با قرار دادن ؛ نگرانی ساکنان، مربوط به بهداشت شهر استیکی از عوامل  -4

و  در سطل زباله شانیهاآشغالاز نظر گردشگر و قرار دادن اطالعیه الزم جهت ریختن  وآمدپررفتی هامکانبه مقدار الزم و در 

جلوگیری از شیوع  منظوربهی تفریحی و طبیعی اطراف آن هاطیمحهمچنین رسیدگی به وضعیت بهداشت داخل این شهر و 

 از ایجاد احساس منفی ساکنان نسبت به گردشگران جلوگیری کنند تا در تعامل آنان با گردشگران ایجاد مشکل نشود. بیماری،

ی گردشگران و تفریح کنندگان هفتگی هانیماشاز ترافیک حاصل از تردد  دشدهیتولناشی از آلودگی نگرانی دیگر ساکنان  -3

در ادراک آنان از اثرات  تواندیم جهتنیازاباید توجه داشته باشند که ایجاد رفاه ساکنان  ونقلحملبنابراین، مسئوالن ؛ است

با توجه به اجرای طرح پروژه مجتمع تجاری سرزمین  گذار باشد.گردشگری و درنتیجه نوع برخورد آنان با گردشگران تأثیر

تا با توسعه وسایل نقلیه  شودیمپیشنهاد که مسئله ترافیک و آلودگی هوا رو به افزایش باشد.  شودیمی نیبشیپزیبای پارسه 

ترافیک و آلودگی هوا  سیر و سیاحت عمومی و شیک و مجهز، زمینه استفاده از وسایل شخصی کاهش و درنتیجه از افزایش

 جلوگیری شود.
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