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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف تبيين اثرات گردشگری فرهنگمحور ،سعی دارد تا با تأکيد بر ثروتهای فرهنگی غنی مکانهای روستایی
کشور مانند شيخ کلينی در دهستان کلين  -بخش فشافویه ،ابتدا به تحليل اثرات گردشگری فرهنگمحور در این منطقه نسبت به انواع دیگر
گردشگری پرداخته و سپس نحوة درک آثار این نوع گردشگری را توسط جامعة محلی و گردشگران مورد کاوش قرار دهد.
روش :از نظر هدف کاربردی ،از نظر روش همبستگی و اکتشافی ،و از نظر گردآوری اطالعات اوليه در زمره مطالعات ميدانی قرار دارد .جامعة
آماری پژوهش شامل  473نفر از ساکنان چهار روستای مورد مطالعه و  73نفر از گردشگران میباشند .سطح پایایی پرسشنامة تحقيق با
استفاده از روش آلفای کرونباخ  3/334و  3/335بدست آمد که بيانگر ضریب اعتماد باال میباشد .تحليل دادههای پژوهش با آزمونهای آماری
 Tمستقل t-test ،تک نمونهای ،رتبهبندی فریدمن و تحليل مسير در محيط نرمافزار  Spss54صورت گرفته است.
یافتهها :بنا به دالیل متفاوت نظير وجود اماکن مقدس مذهبی و تاریخی و نيز قرابت فرهنگی جامعة محلی با گردشگران و همچنين کمک
به احيای هویت فرهنگی ،مردم محلی از گسترش گردشگری فرهنگمحور در منطقه حمایت بيشتری میکنند.
محدودیتها /راهبردها :دسترسی دشوار طی چند مرحله به روستاهای مورد مطالعه به دليل کمبود امکانات زیربنایی موجود در منطقه بود.
راهکارهای عملی :عليرغم امکانات کم این مکانها ،گردشگران رضایتمندی دارند .بنابراین ،پيشنهاد میشود که زمينه توسعه گردشگری
فرهنگ محور و شخصيت محور بيش از پيش فراهم شود تا امکان استفاده از قابليتهای فرهنگی موجود فراهم شود.
اصالت و ارزش :این پژوهش با رویکرد جدیدی به نظریه تبادالت اجتماعی مینگرد که تبادل سود را نه در نگاه مادی و سود مالی ،بلکه با
نگرش معنوی و با تأکيد بر تبادل منافع مذهبی و هویت دینی و تاریخی تعریف میکند.
کلیدواژهها :گردشگری روستایی ،گردشگری فرهنگ محور ،اثرات گردشگری ،جوامع محلی ،ایران.

∗ .نویسندة مسئولEmail: fkhani@ut.ac.ir :
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 .1مقدمه
 .1.1طرح مسئله
مکانها اصوالً براسااس ماهياتهاای متفااوت خاود ،دارای
کارکردهای مختلف اقتصادی ،اجتمااعی ،سياسای و فرهنگای
خاصی مایباشاند (ساعيدی ،4333،ص44 .؛ شاکویی،4335،
ص .)455.مکانهایی که به عنوان قطبهای فرهنگی شناخته
می شوند ،هویت خود را از کارکرد خاص فرهنگی مایگيرناد و
بعضاً به واسطه وجود پدیدهای فرهنگای ماورد توجاه ویاژهای
ق رار گرفته و دارای جاذبه میشاوند و گردشاگری فرهنگای را
شکل می دهند .این نوع از گردشگری با وجود تشابهات فراوان
با انواع دیگر گردشگری  ،در مورد نوع گردشگران ،محصوالت و
بازاری که عرضه میکند و نوع پيامدهایی کاه بار جاای مای-
گذارد ،دارای ویژگیهای متمایزی میباشد کاه آن را از ساایر
انواع گردشگری متفاوت میکند (دادورخاانی ،4334 ،ص.)3 .
پدیدة گردشگری همراه با زیارت مذهبی و حرکات قابل توجه
مردم برای بازدید از جاذبههای فرهنگی و مذهبی همراه باوده
و به اقامت موقت آنان در این مقصدها منجر شده است .از این
رو ،میتوان جاذبههای مذهبی و فرهنگی را به عنوان مشاو -
های اصلی (محصول گردشاگری فرهنگای) در جهات شاکل-
گيری این نوع از گردشگری مطرح نمود .بنابراین ،گردشاگری
فرهنگی میتواند نقشی اساسی در اع تالی فرهنگ گردشگران
داشااته باشااد و انسااان را بااا فضااای جغرافيااایی ،انسااانهااا و
فرهنگهاای دیگار آشانا ساازد (اماين بياددختی ،شاریفی و
توکلی ،4335 ،ص ،)453.و با استناد به جاذبههای ماذهبی و
مورد پ ذیرش بودن از سوی طرفاداران آنهاا ،قابليات تبادیل
شدن به محبوب ترین نوع گردشگری در سراسر جهان را دارا -
باشد ( سازمان همکاری اقتصادی و توساعه .)5333 ،4اثارات و
پياماادهای گردشااگری فرهنگاای نيااز در چااارچوب نظریااه ی
گردشااگری ،شااامل اثاارات اقتصااادی ،اجتماااعی ،فرهنگاای و
کالبدی-زیست محيطی بررسی میشوند ،این اثارات در یاک
حوزه تعاملی با " پيامدهای اجتماعی و فرهنگی" عمال مای-
کنند و هيچ گاه جدا از یکدیگر نيستند (دادورخاانی ،ساوری و
حسااين زاده ،4335 ،ص .)565 .یکاای از پياماادهای تعاااملی
گردشگری در نواحی روستایی ،تغييار و یاا تحریاف برخای از
خرده فرهنگ های محلی و سنتی در این نواحی میباشاد کاه
همواره موجب عدم رغبت جامعاة ميزباان نسابت باه توساعة
گردشگری در جامعاة آناان مای شاود .در مقابال ،گردشاگری
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فرهنگی که محصاول آن وجاود یاک یاا چناد جاذباة خااص
فرهنگی و مذهبی است ،دارای مشتریانی (گردشاگران) اسات
که نسبت به انواع دیگر گردشگران (طبيعت گردی ،گردشگری
کشاورزی و مانند آن) دارای قرابت بيشتری باا ماردم جامعاة
ميزبان است و نهایتاً آثار منفی کمتری نيز بر جای میگذارد و
از این جهت ،گردشگری فرهنگی میتواند باه عناوان راهبارد
مورد پذیرش جهت توساعة روساتایی در ایانگوناه از ناواحی
مورد توجه قرار گيرد .نظر به آسيب های فرهنگای گردشاگری
روسااتایی و هویاات زدایی از روسااتا در طاای فرآینااد توسااعة
گردشگری ،پژوهش حاضر با تأکيد بر شخصايتهاا و بزرگاان
دینی و فرهنگی به عنوان جاذبههای فرهنگی ،بر ایان فرضايه
بنيان می یابد که تقویت هویت فرهنگی روستا از طریق تأکياد
بر گردشگری شخصيت محور امکانپذیر است؛ به گونهای کاه
از جمله مهمترین ثروت های فرهنگی که بار ارزشای سانگينی
در مکان هااای جغرافيااایی و بااه خصااوص روسااتاها بااهوجود
می آورد ،شخصيت های بزرگی هستند که در دل این روساتاها
پرورش یافته و یا به خاک سپرده شدهاند .این مکانها قادرناد
گردشگران بسياری را به سوی خود جذب کنند کاه ناه تنهاا
روسااتاها را از آساايب های فرهنگاای باااز میدارن اد ،بلکااه بااه
مکانها ،هویت و بالندگی فرهنگی میبخشند .به بيان دقياق-
تر ،چنين جاذبههایی در حد فراوان در کشور یافت میشوند و
می توانند هر منطقه را به قطب فرهنگی خااص تبادیل کنناد
(دادور خانی ،4334 ،ص )3 .و گردشاگری فرهناگ محاور را
شکل دهند .از جمله این مناطق میتوان باه دهساتان کلاين،
واقع در بخش فشافویه استان تهران اشاره کرد که مهامتارین
منبع فرهنگی آن ،مقبره شيخ کلينی میباشد .به طاور کلای،
هدف این نوشتار ،شناخت ترجيحات مردم در امر گردشاگری،
مياازان رضااایتمندی گردشااگران و شااناخت اثاارات تعاااملی
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی گردشاگری در دهساتان کلاين
میباشد که به موجب آن به طرح فرضياتی از سوی نگارندگان
اقدام شده است:
 -4به نظر میرسد که ساکنان دهستان کلين -فشافویه از
توسعة گردشگری فرهنگی نسبت به اناواع دیگار گردشاگری،
حمایت بيشتری میکنند.
 -5به نظر میرسد گردشگران از وضعيت امکانات موجاود
در دهستان کلين -فشافویه رضایت دارند.
از نگاه مردم محلی اثرات فرهنگی گردشگری فرهنگمحور
بيشترین تاثير را بر منطقه داشته است .

سال چهارم

 . 2.1پیشینه تحقیق

34
تبيين راهبرد گردشگری فرهنگ محور در دهستان...
استراتژیکی پرداخت که با رویکرد برنامهریازی فرهنگای ،قصاد

پوراحمد ،حسينی ،اروجی و عليزاده ( )4335به این نتيجاه

تروی فرهناگ گردشاگرپذیری در جامعاه ميزباان را دارد و باا

رسيدند که تادوین راهبردهاای متناوع ،بهتارین راهبارد بارای

مشارکت مردم محلی امکاناات ماورد نيااز بارای تساهيل روناد

بهرهگيری از فرصتها در جاذبههای فرهنگی کشور ،مانند قلعاه

توسااعه گردشااگری روسااتایی را فااراهم آورنااد .راج و

مورپاات6

الموت میباشد .شریفی تهرانی و یوسفی ( )4335به این نتيجه

( )5337در پژوهش خود با عناوان «نگارش سااکنين از اثارات

رسيدند که باه لحاام ماهيات فعاليات گردشاگران در مقصاد،

گردشگری در هاوایی ،ولز شمالی و اساتانبول» باه ایان نتيجاه

گردشگری مذهبی و روستایی به طور کامال و گردشاگری باوم

رسيدند که توسعه گردشگری اثرات مثبت اقتصادی و فرهنگای

شناختی در صورتی که گردشگران از طریق ارتباا مساتقيم و

بر منطقه گذاشته ولی نسبت به مزایاای محيطای جاای تردیاد

یا غير مستقيم در کنار سفر مسائوالنه خاود باه شاناخت و یاا

است.

تحقيق در مورد فرهنگ مردم محلی بپردازند ،میتوانند گونهای

 .2روش شناسی تحقیق

از گردشااگری فرهنگاای قلمااداد شااوند .کروباای ( )4334در

 .1.2قلمرو جغرافیایی تحقیق

پژوهشی ،اثرگذارترین منابع برای جذب گردشاگران را برخاورد

بخش فشافویه (دهستان کلين) به لحام تقسيمات سياسای

فرهنگی مناسب و تکيه بر مناسابات فرهنگای خااص باه ویاژه

از توابع استان تهران میباشد و در قسمت جنوبی شهرستان ری

فولکلور میداند .ضرابی و اسالمی پریخانی ( )4333دریافتند که

واقااع شااده اساات (گيتاشناساای ،4333 ،ص ،)43 .براساااس

مهمترین اثرات توسعه گردشگری در منطقة مورد بررسی ،اثرات

سرشااماری سااال  ،4333جمعياات آن براباار بااا  43346نفاار و

اقتصادی مثبت و زیست محيطی منفای و همچناين کامتارین

جمعيت دهستان کلين  2235نفر بوده است .جمعيت روساتای

اثرات در بعد فرهنگی و اجتماعی بوده است .ساوفيلد ،دالسای،

کلين نيز از  536نفر در سال  4342به  234نفر در سال 4333

لياااپمن و داگرتااای )5334( 5معتقدناااد عملکااارد اجتمااااعی

رسيده است (مرکز آمار ایران .)4333 ،روستاهای مورد مطالعاه

گردشگری فرهنگی سبب افزایش مشاارکت ،بااال رفاتن تجرباة

در این پژوهش شامل ابراهيم آباد ،خانلق ،کلاين و زیاوان مای-

افراد در مواجهه با دیگران و افزایش اعتماد به دیگران میشاود.

باشند ،که جمعيت ساکن در آنها  2325نفر میباشد .براسااس

گردشگری فرهنگی میتواناد تاأثيرات اجتمااعی شاامل تاروی

اطالعات توصيفی مربوطه ،تعداد تقریبای گردشاگران مراجعاه-

ساده زیستی ،افزایش مشارکتهاای ماردم و افازایش تعامال و

کننده به منطقه در فصلهاای بهاار و زمساتان بيشاتر و در دو

کنشهای صميمی را در پای داشاته باشاد (ماتياساون و وال،3

فصل دیگر کمتر میباشد و این مقدار برای سال  4334برابر باا

 ،5335ص .)33.جااانوس )5345( 4دریافاات کااه گردشااگری

 433455نفر میباشد که نسبت باه ساال  4333کاه برابار باا

فرهنگی در آیندة نزدیک پرمخاطابتارین ناوع گردشاگری در

 35467نفر بوده است ،افزایش  56هزار نفری را نشان میدهاد

جهان خواهد شد که با کماک مؤلفاههاای فرهنگای ،در آیناده

(بخشداری فشافویه برگرفته از سازمان اوقاف .)4335 ،گردآوری

جذابيت بيشتری برای گردشگران خواهد داشت .وی همچناين

اوليه آمار گردشگران دهستان کلين نشان داده که  3393درصد

بر این اعتقاد است که جوامع و فرهنگها با خلق جاذابيتهاای

مسافرتها به منطقه به صورت خانوادگی بوده و اغلب باه قصاد

مؤثر انسانی ،بيش از آثار طبيعای و اقتصاادی ،قاادر باه جاذب

زیارت و بازدید از جاذبههاای تااریخی باوده اسات (بخشاداری

گردشگران خواهند باود .چياارا )5342( 2باه بررسای اقادامات

فشافویه.)4335 ،
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شکل -1موقعیت جغرافیایی بخش فشافویه
مأخذ :مرکز آمار ایران4334 ،

 .2.2روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظار هادف ،کااربردی ،از نظار گاردآوری
اطالعااات اوليااه ،مياادانی و از نظاار روش ،از نااوع توصاايفی-
همبستگی میباشد .برای گردآوری اطالعات مورد نيااز از روش
مشاهدة مستقيم و ابزار پرسشنامه استفاده شده است .به منظور
اثبات روایی پرسشنامهها از نظار محتاوایی و پایاایی ،از ضاریب
آلفای کرونباخ استفاده شد کاه بارای پرسشانامة ماردم محلای
 39334و برای گردشگران  39335بدست آمد .تعداد نمونة ایان

پژوهش 473،نفار از سااکنان چهاار روساتای (کلاين ،خاانلق،
ابراهيمآباد و زیوان) بوده است که باا فرماول کاوکران انتخااب
شدند و نيز تعداد  73نفر از گردشگران منطقه که بطور تصادفی
انتخاب شدند،پرسشنامههاا را تکميال نمودناد .بارای تجزیاه و
تحليل دادههای گردآوری شده از نرم افازار  Spss54و آزماون-
های آماری  t-testمقایسهای و تکنمونهای ،آزماون فریادمن و
تحليل مسير استفاده شد.

جدول  -1شاخصهای مورد استفاده در تحقیق.
مأخذ :یافتههای پژوهش4335،
شاخصها

مؤلفهها

منطقه

اثرات گردشگری فرهنگ محور بر

اقتصادی

نابرابری اقتصادی -رقابت برای زمين و مسکن -ارائه خدمات جدید و احداث مراکز تفریحی -افزایش اشتغال -کاهش
بيکاری -کسب درآمد بيشتر -احياء صنایع دستی -تغيير فضاهای معيشتی -تخریب چشم انداز روستا و ساخت و
سازهای اقتصادی -تغيير کاربریهای روستا -اشتغال زنان.

اجتماعی

تغيير آداب و رسوم -انسجام و صميميت -تغيير الگوی زندگی سنتی -نحوة رابطه با گردشگران -وضعيت آسایش و
آرامش ساکنان -انگيزة مهاجرت -وضعيت جرم و جنایت -احساس تعلق خاطر -روحيه مشارکت -احياء آداب و رسوم
سنتی -کاهش مفاسد و انحرافات اجتماعی -ارتقاء جایگاه زنان در روستا.

فرهنگی

ارزشهای فرهنگی سنتی -وضعيت فرهنگ تربيت فرزندان -فرهنگ تجملگرایی -احساس بيگانگی روستائيان و
فاصله گرفتن روستائيان از گردشگران -وضعيت ارزش فرهنگ روستایی -تهاجم فرهنگی و استحاله فرهنگی -وضعيت
فرهنگ معنوی و دینی مردم -حفظ ميراث فرهنگی و دینی -تغيير در پوشش جوانان.

میزان رضایت
گردشگران

وضعيت خدمات ارائه شده -امکانات رفاهی -حمل و نقل -خودروهای شخصی و پارکينگ -اقامتگاهها -جاذبههای
موجود -بقاع و اماکن تاریخی -برخورد مردم -ارائه اطالعات در مورد آثار موجود -همکاری مردم ميزبان با گردشگران.

 .3مبانی نظری تحقیق
 .1.3گردشگری فرهنگ محور و اثرات آن

امروزه ميراثهای فرهنگی و گردشگری بطور جدایی ناپاذیر
با بخش مهمی از صنعت گردشگری گره خاورده اسات و عامال
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حرم مطهر و یا آرامگاه یکای از مشااهير ماذهبی دارد .الزم باه
مهمی در انتخاب مقاصد گردشگری به حسااب مایآیناد .ایان
ذکر است که این امر سبب شاده اسات کاه برخای گردشاگری
دسته از تجارب گردشگری ،نقش مهمی در تنوعاات و تفااوت-
مذهبی را با گردشگری فرهنگی مترادف بدانند .به بياان دیگار،
هاای مقاصاد گردشااگری دارد (کامنساکی ،بنساون و آرنولااد،7
اصطالح «گردشگری مذهبی» ،به منظور توصيف فعاليت زائاری
 ،5344ص .)4 .در این راستا ،گردشگری فرهنگای ،برخاساته از
که به منظاور زیاارت باه امااکن ماذهبی مساافرت مایکناد و
جذابيت ایان بعاد در جواماع گردشاگرپذیر اسات .گردشاگری
همچنين تعامالت و کنشهایی که در جریان بازدید اتفا مای-
فرهنگی خاساتگاه و منشاأ روشانی نادارد ولای در زماانهاای
افتد ،به کار برده مایشاود (اتلاس ،5333 ،42ص .)472 .ماورد
مختلف ،اغلب همراه با تورهای زیارتی -مذهبی و دیگر حرکت-
های قابل توجه مردم از مکان سکونتشان برای اقامت موقات در
سوم ،اصاطالح گردشاگری فرهنگای اسات کاه باه کااووش در
برخی از مقاصد دیگر بوده است (تاونر ،4334 ،3ص .)54 .از این
فرهنگ یک کشور ،یک منطقه و یاا باه طاور خااص ،در شايوة
رو ،اغلااب گردشااگری مااذهبی کااه یکاای از انااواع گردشااگری
زندگی مردمی که در آن منطقة جغرافياایی زنادگی مایکنناد،
فرهنگی و قدیمیترین نوع آن است را باا گردشاگری فرهنگای
تاریخ این افراد ،هنر ،معماری ،مذهب و دیگر عناصری که سبب
مترادف میدانند .مردم محلی در جریان گردشگری فرهنگای از
شکل دادن به مسير زندگی آنها شده است ،میپردازد (سازمان
فرصتهایی بهرهمند میشاوند تاا فرهناگ خاود را مساتقيم و
همکاری اقتصادی و توسعه .)5333 ،بنابراین ،تشاریح اصاطالح
بدون واسطه و به شکل واقعی به عالقهمندان عرضه کنناد .ایان
«گردشگری فرهنگی» ،با سه مفهوم هویات سارزمينی ،فضاای
عمل به ویژه باعث تقویت غرور و همبساتگی جامعاة ميزباان و
مذهبی و خود گردشگری فرهنگی همراه میباشد .در یک معنا،
افزایش آستانة تحمل آنان در برابر فرهنگهای دیگار مایشاود
آنچه که از مفهوم گردشگری فرهنگی -مذهبی روستایی متبادر
(ویور و مارتين ،5333 ،3ص ،)43 .زیرا افرادی کاه در خصاوص
میشود ،حکایت از ماهيت التقاطی گردشگری ،مذهب ،زیاارت،
فرهنگ کار میکنند ،عمدتاً فرهناگ اصايل را از فرهناگهاای
فرهنگ و رسوم دارد ،که باه خااطر رواباط پيچياده و در حاال
تغيير ميان گردشگران و مکانهای مورد بازدید در طول زماان،
جعلی جدا کرده و آن را هدف قرار میدهند (گاورن مونترئاو،43
اهميت و اعتبار کسب مینماید و در حال تغيير میباشد (اتلس،
 ،5342ص .)53 .به این ترتيب ،از یکسو فرهنگ به عنوان عامل
 ،5333ص.)472 .
تسهيلکننده در توسعة گردشاگری عمال مایکناد و از ساوی
گردشااگری فرهنگاای از طریااق کاااالییسااازی جاذبااههااای
دیگر ،گردشاگری موجاب پایاداری فرهناگ جامعاه مایشاود
فرهنگی ،اثرات اجتماعی-فرهنگی و زیست محيطای زیاادی در
(کااايمی ،4336 ،ص .)437 .بااه همااين دلياال ،ارتبااا ميااان
مراکااز فرهنگاای و مااذهبی برجااای ماایگااذارد (تریسااا ،تااائو و
گردشگری و فرهنگ جامعة ميزبان ،یک ارتبا دوساویه اسات.
چارلسون و جعفاری 44دوساویه باودن ایان رابطاه را در قالاب
ژئوفری ،5336 ،46ص .)33 .بنابراین ،گردشگری فرهنگی بايش
از هر فعاليت اقتصادی دیگر ،دارای رابطهای متقابال و پيچياده
فرهنگی شدن گردشگری 45و توریستی شادن فرهناگ جامعاة
با ميراث طبيعی و فرهنگی میباشد(ریچااردز )3 :5332 ، 47و
ميزبان 43تعبير کردهاند (چارلسون و جعفاری ،4336 ،ص.)45 .
متکی بر پایداری و کيفيت ميراث و منابع مرتبط باا آن اسات و
از این رو ،یونساکو گردشاگری فرهنگای را باه عناوان یکای از
در عين حال ،توسعة کنترل نشدة آن نياز ممکان اسات سابب
عناصر محافظت از ميراث فرهنگای جهاانی اعاالم کارده اسات
ایجاد اثرات سوء و از دست رفتن ميراث طبيعی و فرهنگی شود
(موسویحاجی و سليمانی رباطی ،4333 ،ص.)2 .
(سرفه .)5334 ،43طبق نظار ساواربروک ،)4334( 43در توساعه
در تشریح اصاطالح گردشاگری فرهناگ محاور در منااطق
گردشگری معموالً بعد فرهنگی -اجتماعی گردشگری نسبت باه
روستایی با چند مفهوم مواجه میشویم :اولين مورد ،قرارگياری
بعد اقتصادی و زیست محيطی از توجه کمتری برخاوردار باوده
بسياری از ميراثهای فرهنگی و مذهبی و همچنين ویژگیهای
است .در این رابطه مایتاوان باه ساه ویژگای اثارات فرهنگای
منحصر به فرد مربو به آداب و رسوم در مناطق روستایی است
گردشگری اشاره کرد :اوالً این اثرات بسيار کند و در طول یاک
که موجب حمایت و منعکس شدن هویت سرزمينی این مناطق
دورل زمانی صورت میگيرند .دوماً این اثرات بصورت نااملموس
شده است (دراگاونی ،5333 ،44ص3 .؛ برگرفتاه از دادورخاانی،
و نامشهود اتفا میافتناد و ساوماً اثارات فرهنگای گردشاگری
سوری و حسينزاده ،4335 ،ص .)35 .مورد دوم ،مفهوم فضای
بسيار ماندگارتر بوده و فرصت تغييار آنهاا باه دليال پذیرفتاه
مذهبی است که اشاره به فضاای محادود درون یاک زیارتگااه،
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شدن توسط اعضای جامعه و درونای شادن در آنهاا کمتار رخ
ماایدهااد .بنااابراین ،زمااانی کااه اثاارات فرهنگاای و اجتماااعی
گردشگری مورد توجه قرار میگيرند ،اکثریات جامعاة ميزباان،
گروه هدف میباشند و غالباً احساس خاصی برای حفاظ جامعاة
ميزبان از اثرات منفی و تهاجمی گردشگری وجود دارد (نياک-
بين و کرمی ،4334 ،ص .)444 .شارپلی 53برای کنتارل اثارات
فرهنگی و اجتماعی گردشاگری باه معرفای چهاار عامال ()4E
پرداخته است که عبارتناد از :تسااوی حقاو  /انصااف؛ فرصات
برابر؛ اخالقيات؛ و مشارکت برابر (شاارپلی ،5336 ،ص .)34 .باا
رعایت موارد برابری و مالحظات اجتماعی-فرهنگی گردشاگری،
توسعه گردشگری میتواند فوایاد و اثارات اجتمااعی-فرهنگای
قابل مالحظهای را در خصوص حفظ ميراث فرهنگای ناحياهای،
افزایش غرور ملی و ارتقاء اعتماد به نفس فرهنگی دربار داشاته
باشد (توالیی و شاهدی ،4337 ،ص.)433 .

 .2.3نظریه تبادالت اجتماعی
بسياری از مطالعاتی که در ساالهاای اخيار در خصاوص
نحوة اثرگاذاری گردشاگری بار نگارش جامعاة محلای صاورت
گرفته ،بر نظریه «تبادالت اجتماعی» اشاره داشاتهاناد (یاتياان
یونگ ،5333 ،54صص .)323-322 .آپ 55برای نخستين بار این
نظریه را در گردشگری مطرح ساخت .او ضمن تأکيد بر اهميات
نقش ساکنان در توسعة گردشگری ،ايهار داشات کاه سااکنان،
گردشگری را بر حسب مباادالت اجتمااعی و هزیناه ˚ منفعات
بدست آمده که در نتيجة این تبادل متحمل میشاوند ،ارزیاابی
میکنند (گابریل بریدا ،اوستی و فاشايولی ،5333 ،53صاص-3 .
 .)4پردو 54در مطالعات خود دربارة درک روستایيان از تاأثيرات
گردشگری و حمایت برای توسعة آن بر ارتباطات باين منفعات
شخصی و درک ساکنان از پيامدها و حمایت از آن تأکيد کارده
و با ارائة مدلی ،ارتباطات فرضی ميان این متغيرها را به نماایش
گذاشت .او دریافت که اگر ساکنان به تأثيرات مثبت گردشگری
و کسب منفعت خوشبين باشند ،تمایل به حمایات و همکااری
خواهند داشت و چنانچه آنان باه ایان بااور برساند کاه مناافع
گردشگری بيشتر از هزینههای آن اسات ،باه مشاارکت در ایان
فعاليت عالقهمند میشوند .بر عکس ،وقتی فردی احساس کناد
که هزینههای ارتباطی بيش از منافع آن است ،پيشبينی مای-
شود که این فرد ارتبا را ترک کند و یا تمایلی باه مشاارکت و
حمایت در آینده از خود نشاان ندهاد (کاو و ویلياام،5335 ،52
ص .)254 .در عااين حااال ،مهاامتاارین منااافع مرثاار در توساعة
گردشگری ،منافع اقتصادی است .بادین ترتياب ،ایان دساته از
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مطالعات بر هزینه و منفعت اقتصادی تأکيد داشته و برای دیگار
منااافع گردشااگری اهمياات کاامتااری قائاال شاادهانااد (وثااوقی،
دادورخانی ،مطيعی لنگارودی و رهنماایی ،4333 ،ص .)67 .باا
بررسی مبانی نظری گردشگری فرهنگ محور ،میتوان گفت که
این پژوهش با رویکرد جدیادی باه نظریاة تباادالت اجتمااعی
نگریسته که تبادل سود را نه در نگاه اقتصادی ،بلکه با رویکارد
فرهنگی مناطق گردشگرپذیر و باا تأکياد بار مناافع فرهنگای-
تاریخی و هویت دینی -معنوی تعریف میکند .به این معناا کاه
اگر جامعة محلی حضور گردشگر را در راستای توسع فرهنگی و
دینی جامعه خود ببيند از آن حمایت کرده و اگار باالعکس ،آن
را برای فرهنگ محلی و ارزشهای دینی مضر تشاخيص دهاد،
به شدت در مقابل آن مقاومت میکند.

 .4یافتههای تحقیق
 .1.4یافتههای توصیفی تحقیق
تحليل توصيفی ویژگیهای جمعياتشاناختی پاساخگویان
نشان میدهد که در بين مردم محلای (جمعيات نموناه) 2594
درصد مرد و  4796درصد را زنان تشکيل مایدهناد و در باين
گردشگران پاسخگو نياز  2395درصاد مارد و  4794درصاد زن
بودهاند .در بين ماردم محلای ،بيشاترین پاساخگویان در گاروه
ساانی  33تااا  43ساااله ( 24نفاار) و در گردشااگران ،بيشااترین
پاسخگو در گروه سنی  43تاا  23ساال ( 43نفار) باوده اسات.
همچنين در بين جامعه محلای 6393 ،درصاد پاساخگویان زیار
دیپلم و در ارتباا باا گردشاگران 2494 ،درصاد دارای مادرک
تحصيلی ليسانس باودهاناد .تحليال توصايفی وضاعيت درآماد
جامعة ميزبان نشان داد 4395 ،درصاد آنهاا بخشای از درآماد
خود را از راه گردشگری کسب میکنند .اکثر پاسخگویان جامعه
ميزبان معتقد بودند که توسعة این نوع گردشگری میتواند برای
خانوادهها و بخصوص زنان روستایی زمينههای اشتغال جدیادی
را فراهم کند .انتخاب  5494درصدی برای طياف خيلای زیااد و
 3297درصدی برای طيف زیاد توسط افراد جامعة محلی ،نشاان
دهنده این انتخاب میباشد.

 .2.4یافتههای استنباطی تحقیق
به منظور سنجش نگرش جامعة ميزبان در زميناة پاذیرش
گردشگری فرهنگی و سنجش ميزان حمایات آناان نسابت باه
سایر انواع گردشگری مانند گسترش اکوتوریسام (فرضايه اول)،
از آزمون  t-testمستقل و آماره لئون استفاده شده است .نتاای
این آزمونها نشاان مایدهاد کاه زميناة پاذیرش گردشاگری
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باالتری میباشد؛ و این در حالی است که نتای بدست آماده باا
فرهنگ محور و سنجش ميازان حمایات جامعاة ميزباان از آن،
اطمينان  32درصد مورد پذیرش قرار میگيرد.
نسبت باه ساایر اناواع گردشاگری در منطقاه ،دارای مياانگين
جدول  -1آزمون  t-testدو نمونهای برای مقایسه پذیرش گردشگری فرهنگی نسبت به دیگر انواع گردشگری
مأخذ :یافتههای پژوهش4335 ،
آزمون  t-testبرای برابری میانگینها

آزمون لئون برای
برابری واریانسها

انواع گردشگری

مقدار T

فرض برابری واریانسها
فرض غیر برابری
واریانسها

F

Sig

29375

39346

-49337

-

-

-59332

اختالف

df

Sig
)(2-tailed

میانگین

فاصله اطمینان از
تفاوت %59
پایین

باال

537

39334

-39323

-49333

-39343

432

39333

-39323

-49233

-39357

هویتی ناشی از وجود گردشگری شخصيت محور روستایی مای-
باشد.
بررسی ميزان رضایتمندی گردشگران از وضعيت موجود در
دهسااتان کلااين (فرضاايه دوم) نشااان ماایدهااد کااه بيشااترین
رضایتمندی گردشگران سفر کرده به ایان منطقاه ،مرباو باه
متغيرهای «رضایت گردشگران از بقاء موجود» با ميانگين 4933
و متغير «وضعيت جاذبههای موجود و مرمت و نگهاداری از آن-
ها» با ميانگين  4974میباشند.

در تحليل فرضية اول مشخص شد که گردشاگری فرهناگ
محور در دهستان کلين به لحام قرابت فرهنگی با جامعة محلی
و احساس تعلقای کاه در ماردم محلای ایجااد مایکناد ،ماورد
حمایت بيشتری قرار دارد؛ به گونهای که هم به رشاد آن مای-
بالند و هم بيشتر بر فوایاد و اثارات مثبات آن تأکياد داشاته و
اثرات منفی آن در بين جامعة محلی کمتر دیده میشود .بادین
ترتيب ،بنا بر نظریه تبادالت اجتمااعی ،حمایات از گردشاگری
توسط جامعة محلی منو به قرابات فرهنگای و کساب اعتباار

جدول  -2آزمون فریدمن برای رتبهبندی میزان رضایتمندی گردشگران از دهستان کلین
مأخذ :یافتههای تپژوهش4335،
شاخصها

میانگین

میانگین رتبهای

وضعیت خدمات ارائه شده به گردشگران

3934

4954

3933

4935

وضعیت حمل و نقل موجود در منطقه

3973

4944

وضعیت خودروهای شخصی و پارکینگها

3933

4942

3957

3944

4974

4934

رضایت از بقاء موجود در منطقه

4933

4953

رضایت از برخورد مردم با گردشگران

3927

3934

3963

3975

3927

3967

پاسخگویی امکانات رفاهی موجود با نیازهای
گردشگران

وضعیت اقامتگاهها و تأسیسات استراحتگاهی
منطقه مانند خانه عالم
وضعیت جاذبههای موجود و مرمت و نگهداری
از آنها

رضایت از ارائه اطالعات کافی از آثار
گردشگری موجود در منطقه
رضایت از همکاری مردم با گردشگران

کای اسکوئر

43934

معناداری

3/335
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نتااای آزمااون فریاادمن ،بيااانگر وجااود تف ااوت معنااادار در
ميانگين شاخصهای رضایتمندی گردشگران با اطميناان %33
میباشد و فرض دوم مورد تأیيد قارار مایگيارد .نتاای بدسات
آمده حاکی از آن است کاه گردشاگران باا اهاداف معناوی باه
منطقه مراجعه کردهاند و عليرغم وجود کاساتیهاای فاراوان ،از
جاذبههای گردشگری منطقه رضایت دارند.
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مقایسه اثرات سهگانة گردشگری فرهنگی در دهستان کلين
از منظر جامعة محلی (فرضيه سوم) با استفاده از آزماون t-test
تک نمونهای نشاندهنده معناداری اثرات فرهنگی و اقتصاادی و
معنادار نبودن اثرات اجتماعی گردشاگری در دهساتان کلاين-
فشافویه میباشد .نکتة قابل توجاه در ارزیاابی ایان اثارات ،بااال
بودن ميزان امتياز شاخصهای فرهنگی و اقتصادی از مطلوبيت
عددی (عدد  3یعنی طيف متوسط) میباشد.

جدول  -3نتایج آزمون  t-testتکنمونهای جهت مقایسه اثرات شاخصهای سه گانه پژوهش
مأخذ :یافتههای پژوهش4335 ،
Test valiue= 3
شاخصها

میانگین

مقدار t

فاصله اطمینان از

درجه

سطح

تفاوت  59درصد

آزادی

معناداری

پایین

باال

فرهنگی

3954

3956

463

39333

39433

39337

اجتماعی

5933

-39344

463

39734

-39334

39364

اقتصادی

3943

4966

463

39333

39443

39576

در ادامه جهت تبيين اثرات گردشاگری فرهناگ محاور در
دهستان کلين به شناخت مسيرهای (مساتقيم و غيرمساتقيم)
این اثرات با روش رگرسيون چندگانه تحليل مساير پرداختاه و
نتای حاصله با نمودار گرافيکی نمایش داده شد (شاکل  .)5بار
مبنای تحليل مسيرهای موجود مشخص شد که بيشترین اثرات
مربو به شااخص فرهنگای باا مجماوع اثارات  ،39623ساپس
شااخص اقتصاادی باا  39543و در آخاار شااخص اجتمااعی بااا
 -39464میباشد.

بدست آمده ،فرضيه سوم پاژوهش نياز باا بيشاترین اطميناان
آماری مورد تأیيد قرار میگيرد.

جدول  -4تحلیل اثرات مستقیم و غیر مستقیم شاخصها بر
توسعه گردشگری فرهنگی در فشافویه-کلین
مأخذ :یافتههای پژوهش4335 ،
شاخصها
عوامل
فرهنگی
عوامل
اقتصادی
عوامل
اجتماعی

اثرات

اثرات غیر

مجموع

مستقیم

مستقیم

اثرات

39343

-39433

39623

-39464

-

39543

39623

-39334

-39464

بهطورکلی ،نتای مکمل تحليل مسايرها و  t-testمشاخص
کرد که شدت اثرگذاری شاخص فرهنگی در گردشگری فرهنگ
محور بيشتر از دو شاخص دیگار مایباشاد .باا اتکااء باه نتاای

شکل  -2نمایش گرافیکی مسیرهای مستقیم و غیر مستقیم
اثرات گردشگری فرهنگمحور بر دهستان کلین -فشافویه.
مأخذ :یافتههای پژوهش4335 ،

 .9بحث و نتیجهگیری
در ای ان نوشااتار ،بااه تحلياال و تبيااين راهباارد گردشااگری
فرهنگ محور در دهستان کلين -فشافویه با طارح ساه فرضايه
پرداخته شد و برای گردآوری اطالعات اوليه ماورد نيااز از ابازار
پرسشنامه استفاده گردیاد .نتاای حاصال از تحليال دادههاا باا
استفاده از نرمافزار  spssعبارتند از :در فرضيه اول با استفاده از
آزمون  t-testمقایسهای و تست لئون مشخص شد که سااکنان
دهستان کلين از گسترش گردشاگری فرهنگای در مقایساه باا

37
تبيين راهبرد گردشگری فرهنگ محور در دهستان...
سال چهارم
عمدتاً از توسعة آن حمایت میکنند ،چرا کاه معتقدناد توساعة
دیگر انواع گردشگری حمایت بيشتری مایکنناد .نتاای کمّای
این نوع گردشگری منجر باه شاناخته شادن بيشاتر منطقاه و
تحقيق برای فرضيه اول ضمن تأیيد نظریاه تباادل اجتمااعی و
کسب هویت اجتماعی و فرهنگی بزرگای در آیناده بارای آناان
وجود ارتبا بين ساختار فرهنگی گردشگری و حمایت جامعاة
خواهد شد» .بنابراین این دو پژوهش از این جهات دارای نتاای
محلی از آن ،نشان داد که ماهيت فرهنگی گردشاگری و قرابات
یکسانی میباشند.
جامعة محلی با نوع گردشاگران ،موجاب شاده کاه گردشاگری
یافتههای جانوس ( )5345نيز به این واقعيت اشاره دارد که
بيشترین تأثير را در تعيين نگارش و حمایات از توساعة آن در
جوامع و فرهنگها از طریق خلق جاذابيتهاای ماؤثر انساانی،
این منطقه بر جای بگذارد .در فرضايه دوم باا آزماون فریادمن
بيش از آثاار طبيعای و اقتصاادی قاادر باه جاذب گردشاگران
مشخص شد کاه گردشاگران عليارغم کاساتیهاای موجاود در
خواهند بود ،که با پژوهش حاضر در مورد ایان کاه گردشاگری
منطقه ،از وضعيت موجود در دهساتان کلاين رضاایت دارناد و
فرهنگ محور ،آثار فرهنگی بيشتر و مثبتتری نسابت باه آثاار
ساکنان محلی عمدتاً به گردشاگرانی کاه باه آناان و فرهناگ و
اقتصادی و اجتماعی بر جای میگذارد ،همسو میباشد.
ارزشهایشان با احترام برخورد میکنند ،تمایل بيشتری دارند .در
همچنااين نتااای پااژوهش چيااارا ( )5342نشااان داد کااه
فرضيه سوم نيز باا آزماونهاای  t-testتاکنموناهای و تحليال
پایداری زندگی در نواحی روستایی به واسطة رویکرد گردشگری
مسااير ،ابتاادا مشااخص شااد کااه اثاارات فرهنگاای و اقتصااادی
فرهنگی روستایی در مناطق روستایی مارميالی ایتالياا امکاان-
گردشگری فرهنگ محاور معناادار و اثارات اجتمااعی معناادار
پذیر مایباشاد کاه ایان نتيجاه،با نتاای ماا در ماورد افازایش
نبوده است و با تحليل مسير مشخص شد کاه بيشاترین اثارات
جمعيت ،در دورههاای اخيار ،افازایش زميناههاای اشاتغال در
مربو به شاخص فرهنگی میباشد .بنابراین ،مایتاوان فرضايه
منطقه از راه گردشگری خصوصاً برای زناان و همچناين توافاق
سوم پژوهش را نيز پذیرفت و اذعان داشت که ميازان و شادت
مردم بار پاذیرش گردشاگری "فرهناگ محاور" و "شخصايت
اثرگذاری شاخص فرهنگی در توسعة گردشگری فرهنگ محاور
محور" ،نشاندهناده تأثيرگاذار باودن گردشاگری فرهنگای در
در دهستان کلين بيشتر از دیگر شاخصهاا مایباشاد .مقایساه
پایداری زندگی در این روستاها میباشد؛ از این رو نتاای آنهاا
نتای پژوهش حاضر با تحقيقات پيشين حقایقی به شرح ذیل را
تصدیقگر یکدیگر بوده و با یکدیگر همسو میباشند.
روشن می سازد:
در پایان قابل ذکر است که این پاژوهش از طریاق رویکارد
یافتههای شریفی تهرانی و یوسفی ( )4335در مورد ارتباا
جدیدی به نظریه تبادالت اجتماعی نگریسته و تبادل منجار باه
بين گردشگری مذهبی و فرهنگی روستایی در خراسان جناوبی
سود را نه در نگاه اقتصادی ،بلکه با رویکرد فرهنگی و تأکيد بار
مبنی بر اینکه گردشاگران تاأثيرات منفای فرهنگای بار ماردم
منافع مذهبی ،هویت دینی و تاریخی تعریف میکند .در نهایت،
جامعاة ميزبااان ندارنااد ،بااا یافتااههااای ایاان تحقيااق در زميناة
گسترش گردشگری فرهنگ محور به علت قرابت خاص فرهنگی
سازگاری گردشگران فرهنگی و مذهبی با فرهنگ و ارزشهاای
این دسته از گردشگران باا ماردم محلای و وجاود آثاار ،امااکن
مردم جامعة ميزبان ،همسو و همجهت میباشد.
خاص تاریخی ،مذهبی و فرهنگی ،در نقاطی است که از سایت-
مقایسه یافتههاای ضارابی و اساالمی پریخاانی ( )4333در
های گردشگری ماذکور برخاوردار هساتند؛ و درواقاع بهتارین
بررسی اثرات توسعة گردشگری در شهرستان مشاکينشاهر باا
راهباارد باارای گسااترش گردشااگری در ایاان مناااطق محسااوب
یافتههای پژوهش حاضر ،نشان دهنده متفاوت بودن نتای آنها
میشود.
میباشد .زیرا در پژوهش ما مهمترین اثرات به شاخص فرهنگای
و در پژوهش ضرابی اثرات اقتصاادی مثبات و زیسات محيطای
یادداشتها
منفی بوده است .یافتههای سوفليد و همکاران ( )5334در مورد
1. Organization of Economic Co-operation and
)Development (OECD
عملکرد اجتماعی -فرهنگی مثبات در گردشاگری فرهنگای ،در
2. Sofield, De Lacy, Lipman & Daugherty
3. Mattheson & WaIe
سانتامارن کلمبيا که به نگرش مثبات ماردم جامعاة محلای در
4. Janos
خصوص گردشگری پرداخته است ،مؤید این دساتاورد پاژوهش
5. Chiara
6. Raj & Morpeth
مایباشاد« :هزیناههاای اقتصاادی گردشاگری بايش از منااافع
7. Kaminski, Benson& Arnold,
اقتصادی آن بوده ،ليکن بدليل مناافع فرهنگای ،جامعاة محلای
8. Towner
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9. Weaver & Martin
10. Guerrón Montero
11. Charlsen & Jafari
12. Culturalization of tourism
13. Touristifiction of Culture
14. Draguni
15. Atlas
16. Teresa, Tao & Geoffrey
17. Richards
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Cerfe
Swarbrooke
Sharpley
Yutyunyong
Ap
Gabriel Brida, Osti & Faccioli
Perdu
Ko & William

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
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