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چکیده
در تحقیقات همواره اثرات اجتماعی گردشگری نسبت به اثرات اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .اثرات اجتماعی و فرهنگی
گردشگری شیوه هايی هستند که در آن گردشگری تغییراتی را در نظام های ارزشی ،رفتار افراد ،روابط خانواده ها ،سبك زندگی جمعی،
مراسم سنتی و سازمان های اجتماعی ايجاد می کند .تحقیق حاضر با هدف مدلسازی عوامل موثر در بهبود کیفیت زندگی با تاکید بر
تاثیرات توسعه صنعت گردشگری در شهر تهران انجام شده است .روش تحقیق پیمايش و ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه و تحلیل
داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSانجام شده است .جامعه آماری ساکنان مناطق  22گانه شهر تهران می باشند که با استفاده از
فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای با تخصیص متناسب  483نمونه انتخاب شده است .يافته های تحقیق نشان می دهد
متغیرهای فرصت شغلی بیشتر ،درآمد سرانه باالتر ،توسعه زيرساخت ها ،افزايش سواد ،افزايش بهداشت فردی و عمومی ،کاهش مهاجرت،
بهبود تسهیالت فراغتی ،تبادل فرهنگ ،افزايش سطح آگاهی ،افزايش تعامل با نواحی همجوار و توسعه زيرساخت ها از عوامل اصلی کیفیت
زندگی هستند که تحت تاثیر توسعه صنعت گردشگری قرار می گیرند.

واژگان کلیدی  :گردشگری ،توسعه فرهنگی ،کیفیت زندگی ،شهر تهران.

تاريخ دريافت مقاله2901/90/21 :

تاريخ پذيرش مقاله2901/21/12 :

 . 2استاديار گروه زبان های خارجی داننشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ()Email: Zabannegar01@gmail.com

/25مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال هشتم/شماره اول /زمستان 9314

مقدمه

ورود گردشگران به جامعه میزبان پیامدهايی را در مقصد ايجاد میکند که اين پیامدها میتواند در ابعاد گوناگون مورد توجه قرار
گیرد .بازار گردشگری با تنوع گسترده ای از انواع گردشگران مواجه است .گردشگران با اهداف گوناگون به سفر میروند و نگاه
آن ها به جامعه مقصد از يکديگر متمايز است .هم زمان با پیامدهای مثبت ،توسعه صنعت گردشگری میتواند اثرات تخريبی و منفی
نیز درپی داشته باشد .به عنوان نمونه گردشگران فرهنگی ،که با هدف آشنايی با سرزمین و مردم مقصد و شاخصههای فرهنگی به
آن مقصد سفر میکنند ،به طور متعارف به شدت نسبت به فرهنگ جامعه میزبان احترام میگذارند .اما گردشگران تعطیالتی
(گردشگرانی که در يک يا چند مقطع از سال صرفا برای تفريح به مسافرت میروند) به طور معمول چنین دغدغههايی را کمتر مد
نظر دارند و عمدتاً اثرات مخربی بر فرهنگ جامعه میزبان میگذارند (کروبی .)19 :2931 ،اثرات اجتماعی گردشگری نسبت به
اثرات اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .از جمله اثرات اجتماعی گردشگری میتوان به تغییر در رفتار فردی ،رفتار
اخالقی ،نظام ارزشی ،شیوه زندگی جمعی ،روابط خانوادگی ،خالقیت و مراسم سنتی اشاره کرد ( .)Faisal, 2013: 30اثرات
اجتماعی و فرهنگی گردشگری شیوههايی هستند که در آن گردشگری تغییراتی را در نظامهای ارزشی ،رفتار افراد ،روابط
خانوادهها ،سبکزندگی جمعی ،مراسم سنتی و سازمانهای اجتماعی ايجاد میکند ) .(Mathieson, 1988: 133پیزام و
میلمان تاثیرات اجتماعی و فرهنگی گردشگری را عبارت از :تحول ارزشها ،تاثیر بر ساختار جمعیت ،اصالح الگوی مصرف و
نفوذ منافع گردشگران در سبک زندگی سنتی جامعه میزبان بیان داشته اند .همچنین محققان به تاثیر گردشگری بر شیوههای گذران
اوقات فراغت  ،تراکم ترافیک ،تغییرات در نظم و وضعیت مقررات ،گدايی و فحشا را بیان داشته اند .يکی از اثرات اجتماعی
کلیدی گردشگری دگرگونی در نظام ارزشهای خانواده و ساختار جوامع میزبان است ) .(Faisal, 2013: 30که توجه به آنها
از ديدگاه جامعه شناختی اهمیت اساسی دارد در اين زمینه می توان به شکل گیری رفتارهای ضد اجتماعی به دلیل هجوم زياد
گردشگران به يک منطقه اشاره کرد .آشنايی بومیان با عقايد جديد گردشگران که در تقابل با ارزشهای فرهنگی موجود در منطقه
میباشند باعث وجود تعارض در افراد میشود (شارپلی .)2939 ،همچنین حضور گردشگران در يک منطقه میتواند همانند تبلیغات
رسانه ای عمل کند زيرا تعامل گردشگران و بومیان يک منطقه سبب شده بومیان با بسیاری از رفتارها و آداب و رسوم ،وسايل و
شیوههای جديد زندگی آشنا شده و گاهی شاهد از بین رفتن کامل آداب و رسوم بومی منطقه هستیم که اين امر سبب میشود
بومیان شیوههای جديدی از زندگی را انتخاب کنند .پديده فرهنگ پذيری و تقلید از خصوصیات و شیوه زندگی بازديدکنندگان
عارضهای است که از تماس میان جهانگردان و مردم محلی پديد میآيد (صالحی فرد .)11 :2909 ،از جمله مسائل اخالقی مربوط
به توسعه گردشگری می توان به افزايش جرم و جنايت ،قمار ،فحشا و توريسم جنسی اشاره کرد (همان .)92 ،در خالل دههی 2009
مکتبهای فکری به سرعت دچار تغییر و تحول شدند .اين مکتبها از سوی راديکالسیم که در آن زمان محبوب و مورد توجه واقع
شده بود ،تغذيه میشدند .جهانگردی شکلی جديد از امپريالیسم محسوب میشد .اعتقاد بر اين بود که جهانگردی فرهنگ را زايل
میکند ،به محیط زيست آسیب میرساند ،زمین مردم را از آنها میدزد ،ارزش هنر و صنايع دستی را پايین میآورد ،منافع
اقتصادی اندکی به بار میآورد ،اغلب بیمارهای اجتماعی نظیر مصرف مواد مخدر و  ،...را به ارمغان میآورد ،نخبه محوری ،تملق
گويی ،مصرفگرايی و ارزشهای زودگذر و فانی را در همهجا میگستراند (داسويل .)209:2931 ،البته تأثیر پذيری جامعه میزبان
از حضور گردشگران به عوامل بسیاری بستگی دارد .تعداد گردشگرانی که وارد جامعه میشوند يک امر مهم در اين زمینه به شمار
میرود .هر چه تعداد گردشگرانی که وارد مقصد میشوند بیشتر باشد ،گستردگی حضور آنها میتواند تأثیرگذاری بیشتری داشته
باشد .يکی از عرصههايی که گردشگران با ورودشان میتوانند بسیار اثرگذار باشند ،محیط اجتماعی است .محیط اجتماعی عبارت
است از شکل و شیوه تجمع گروه های انسانی که به صورت سازمان معین در محیط طبیعی استقرار يافته است .محیط اجتماعی
دربرگیرنده ارزشها و معیارهايی است که روابط و مناسبات میان گروههای انسانی بر اساس آن تعیین میشود (رهنمايی:2930 ،
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 .)12به نظر می رسد اين انديشه که اصوال مسائلی در جامعه وجود دارند ،تاريخی به درازای تاريخ بشر دارد .اما در واقع چنین
نیست .هرچند به نظر میآيد ،مشکالت و رنجها در هر جامعهای و در هر مرحله از تاريخ يافت میشوند ،ولی انديشهای که اينها
مسائلی اجتماعی اند که بايد در موردشان اقدامی صورت گیرد ،نسبتا تازگی دارد (برای مثال مسئله رشد آسیبهای اجتماعی ناشی
از توسعه گردشگری در شهر همدان) (رابینگتن و واينبرگ .)19 :2909 ،از آنجايی که در اين مقاله از منظر آسیب شناسی اجتماعی
به مسئله رشد آسیبهای اجتماعی ناشی از توسعه گردشگری پرداختهايم الزم است در ادامه مختصرا به واکاوی مفاهیم مسأله
اجتماعی و آسیب شناسی اجتماعی بپردازيم.
مسافرت  ،سفر و از جائی به جای ديگر نقل مکان کردن از دير باز در ذات آدمی بوده و جزء الينفک زندگی و وجود انسان است.
سفر و مسافرت دارای قدمت ديرينه ای است و به جرأت می توان گفت توريسم از دير باز در جوامع انسانی وجود داشته است و به
تدريج مراحل تکامل خود را طی کرده و به موضوع فنی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و اکولوژيکی کنونی رسیده است (رضوانی.)2930 ،
ريشه های گردشگ ری و توريسم به يونان باستان و رومیان قديم بر می گردد .شهروندان اين جوامع با سفر به مناطق خارجی ،اروپا،
مديترانه ،خاور میانه و  ...به مشاهده فرهنگ های مختلف ،استفاده از حمام های آفتاب و استراحت و تفريح می پرداخته اند
( .)Oneill, 2002مردمان ما قبل تاريخ (عهد باستان) با انگیزه هايی از قبیل بدست آوردن غذا ،دوری جستن از خطر و پیدا کردن
محل های خوش آب و هوا اقدام به مسافرت می کرده اند .اين روند با گذشت زمان و يکجانشین شدن انسان با اهدافی مانند کسب
پول و تجارت  ،تبادل کاال و غیره توأم شد .بهر حال و با توجه به نکات فوق برای توريسم نمی توان نقطه آغازينی بیان کرد ،اين
نکته در رابطه با توريسم روستايی نیز صادق است ،با اين وجود می توان حدس زد که از زمان شکل گیری و گسترش شهرها و
تمدن های بشری  ،آدمی بدلیل روابط اقتصادی و اجتماعی ،همواره در طول زمان جهانگردی و گردشگری را تجربه کرده است
(شريف زاده و مرادنژادی2932 ،؛ مهدوی .)2931 ،در خالل قرون وسطی هدف عمده سفر مردم را مسائل مذهبی تشکیل می داد.
بعنوان مثال فردی بنام آيمری دو پیکاد در سال  2299بعنوان اولین کارواندار فرانسوی بود که گروهی را برای ديدن اماکن مقدس
اسپانیا به اين ک شور برد .تا قبل از رنسانس دوم مردم عالقه ای به سفرهای گروهی نداشتند ولی انقالب صنعتی باعث شد تا تحوالت
زيادی در اين عرصه ايجاد شود و مردم به فعالیت های گردشگری عالقمندی نشان دهند ( .)2002 ,Oneillبا روی کار آمدن قطار
و راه آهن در سال  2389تحوالت فوق شدت بیشتری يافت و توريسم روستايی که در اواسط قرن  23در انگلستان و اروپا و بعنوان
يک فعالیت تفريحی  -اجتماعی آغاز شده بود  ،نیز در جنبه های مختلف توسعه پیدا کرد که خود ناشی از توسعه فناوری ،افزايش
اوقات فراغت و افزايش درآمد بودبه (مهدوی2931 ،؛ قادری. )2931 ،نظر می رسد واژه توريسم اولین بار در قرن  20بکار رفته
باشد  ،همچنین استدالل می شود که توريسم روستايی از اروپای شرقی که حالت روستايی بیشتری داشته  ،آغاز شده باشد (مهدوی،
 2931؛ .)Oneill, 2002.
تعریف مفهوم گردشگر و گردشگری از دیدگاه جامعه شناسی

تعريف های متعددی از گردشگری شده است .سازمان جهانی گردشگری ملل متحد ( )UNWTOدر سال  2002اين تعريف را
ارائه داده است « :فعالیتها يا مسافرت اشخاصی که برای گذران فراغت ،انجام تجارت و اهداف ديگر به نقاطی خارج از محیط
معمول زندگیشان می روند و در آنجا می مانند ،و انجام اين فعالیتها به قصد گرفتن مزد از محل بازديد شده نیست» .اما جامعه
شناسان تعاريف دقیق تری داده اند ،از جمله اوری ( )1-9 :1998گردشگری را فعالیتی مفرح میداند که مخالفش به نام کار
سازماندهی شده و نظم داده شده فرض میشود .روابط توريستی از حرکت و اقامت مردم در مقاصد مکانی مختلف نشات میگیرد.
اين مسئله مستلزم جابجايی فضايی يعنی مسافرت و يک دورهی اقامت در مکان يا مکانهای جديد ،بیرون از مکانهای معمولی
اقامت و کار ،است .دوره های زمانی اقامت در جاهای ديگر دارای طبیعت کوتاه مدت و موقتی هستند و تمايلی آشکار برای
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بازگشت به خانه پس از دورهای زمانی نسبتا کوتاه وجود دارد .مکانهايی که مورد توجه گردشگر قرار میگیرند برای هدفهايی
که مستقیما برای کار با درآمدند نیستند و به طور نرمال تضادهای مشخصی با کار(پرداختی يا غیرپرداختی) دارند .گردشگری
فرصتی است که در آن تجارب متفاوتی از زندگی روزمره حاصل می شود.
کوهن ( ) 11-12 :1991برای تعريف سفری که گردشگری محسوب شود شش بعد را در نظر گرفته است :تداوم ،خودخواستگی،
جهت ،مسافت ،تناوب ،هدف .او بر اساس اين ابعاد نقش گردشگر را از نقش افراد ديگر مشابه او که تغییر مکان فضايی دارند جدا
کرده است:



گردشگر "مسافر موقتی" است که از مکان ثابتی برای اقامت برخوردار است آدرسش در طول مسافرت ثابت است ،اين
شرايط او را از چادر نشین ،آواره ،دورهگرد و ديگر مسافران دائمی متمايز می کند.



گردشگر يک مسافر داوطلب (خود خواسته) می باشد  .اين شرايط او را از مسافران غیر خود خواسته و اجباری چون پناه
جويان ،تبعید شدگان و اسیران جنگ مجزا می کند.



گردشگر يک مسافرت دوری دارد .نقطه عزيمت او همان مقصد نهايی است .اين شرايط موقعیت او را از مهاجران
متمايز می کند.



گردشگر يک سفر نسبتا طوالنی دارد و نه يک سفر کوتاه .اين شرايط او را از يک مسافر يک روزه يا بازديدکننده
متمايز می کند.



گردشگر در يک سفر غیر تناوبی است ،گردشگر سفرش چون يک کارمند و کسی که ماموريت دارد نیست.



گردشگر يک مسافر است که هدف او از مسافرت غیر ابزاری است .سفرش برای رسیدن به اهداف ديگر نیست (همچون
مسافرتهای تجاری) .اين تعريف از طبقه بندی گردشگر؛ تجار ،فروشندگان دورهای و نمايندگان بین المللی و ديگر
مسافرانی را که هدفشان از مسافرت ،سیاسی اقتصادی و مذهبی است حذف میکند.

ابعاد نقش گردشگر کوهن اگرچه دارای درجاتی از ابهام است و اين را خودش اذعان می کند که مرزهای تمايز نقش گردشگر از
نقش های مشابه را دقیقا نمیتوان مشخص کرد ،اما مجموعهی ابعاد نقش ،میتواند تصويری جامعهشناختی از گردشگر به دست
دهد .با اين حال او يادآوری میکند که در ادبیات موجود ،گردشگری به عنوان سفر غیرابزاری شناخته میشود و هدف گردشگر
لذت ،تفريح و فرهنگ است .اما از نظر او گردشگری برای اين که به لحاظ تئوريک قابل بحث باشد مفهومی است که بر تغییری
در روتین ها (روزمرگی) ،چیزی متفاوت ،غريبه ،غیرمعمول يا برجسته ،تجربه ای که معموال در زندگی روزانه ی مسافر غايب
است ،داللت می کند .او در نهايت تعريف زير را ارائه می کند« :گردشگر يک مسافر داوطلب و موقت است که در پی لذت از
تازگی و تغییری است که در سفرِ رفت و برگشتیِ غیرمکررِ نسبتاً بلندمدت تجربه میشود»( .کوهن.)19 :1991 ،
به نظر میرسد تعريف کوهن ،تعريفی جامعتر از ساير تعاريف است و با مشخص کردن تمايزها ،وضوح بیشتری به تعريف خود
بخشیده است .به عالوه با استفاده از مفهوم جامعهشناختی «نقش ،»2وجههای جامعهشناختی به اين تعريف داده است.
باومن ( 2001به نقل از ياکینن 1و ويجوال ) 18 :1999 ،9گردشگر را يکی از سنخهای پست مدرن میداند .باومن (باومن ،همان99 :
) گردشگر را اينگونه تعريف می کند« :گردشگر در حال حرکت است ...او «در» هر جايی که وارد می شود حضور دارد ،اما در
هیچ کجای مکان قرار ندارد ....گردشگر بر اساس «هدف» حرکت می کند ....هدف تجربه جديد است؛ گردشگر يک فرد هوشیار
و منظم است که در جستجوی تجربه است ،تجربهای جديد و متفاوت .گردشگران مايلند که در عناصر غريب و نامأنوس غوطه ور
شوند».
بنابراين چنان که مالحظه می شود باومن دو عنصر اصلی را در تأمل خود بر مفهوم گردشگر لحاظ کرده است :تحرك ،و تجربه
جديد به مثابهی هدف سیستماتیک يا انگیزه .در واقع تغییر مکان پس زمینه يا شرط اين تجربهی متمايز و نامأنوس است که وی در
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پی آن است .با گسترش ادبیات آکادمیک گردشگری سنخبندی های متنوعی از گردشگران پیشنهاد شد .براساس هر يک از اين
سنخبندیها ك يا چند متغیر را مبنا قرار دادند از جمله :درآمد ،سن ،شیوه زندگی ،سطح آموزش و فرهنگ ،شیوهی سازمان دهی
مسافرت از جمله شخصی يا به صورت گروهی ،مقاطعه ای کامل يا بر مبنای قیمت پايه ،ويژگی های مسافرت ،مدت آن ،اقامتی يا
حرکتی ،کشورها يا نواحی مورد بازديد؛ تجهیزات مورد استفاده ،شیوه رفت و آمد (نوع وسیله آمد و رفت) و نوع مسکن گزينی.
سرانجام ،دلیل مسافرت از جمله کاری ،ماموريت ،ديدار پدر و مادر و يا دوستان ،سفرهای ورزشی ،مذهبی .طبقهبنديهای جديدتر
که تفاوت انگیزهها ،نگرشها و تجارب گردشگران را مبنا قرار دادهاند از لحاظ جامعهشناختی ارزش بیشتری دارند .يکی از سنخ
بندی های جامعه شناختی مشهور از آن کوهن است ،کوهن ( ) 1991سنخ بندی خود را به دو شکل نهادی نشده و نهادی شده ارايه
کرد .در واقع کوهن از مفاهیم جامعه شناختی «نهاد» و «نهادی شدن» استفاده کرده است.

شکل( :)1ابعاد اصلی کیفیت زندگی (بدری و همکاران )1931

«گردشگر نهادی »1با روشهای معمول موسسات گردشگری  ،سر وکار دارد و «گردشگر غیر

نهادی»8

معموال ارتباط کمی با

موسسات گردشگری دارند (کوهن .)90 :1991 ،گردشگران نهادی میل به ماجراجويی ندارند و تابع و مصرف کننده ی بی چون
و چرای محصوالتی هستند که تورها به خورد آن ها میدهند و در يک حباب محیطی هستند که آرامش و امنیت محیط معمول
زندگیشان را تأمین م يکند ،در حال که گردشگر غیرنهادی تازگ و تنوع بیشتری را تجربه میکند.
اصطالح ديگری که دربارهی گردشگری مدرن به کرّات به کار میرود گردشگری تودهای يا جمعی است .گردشگری جمعی به
جريان پیوستهی تعداد زيادی گردشگر به مقصدهايی که افراد تعطیالت را در آنجا می گذرانند ،اشاره دارد .کوهن (-31 :2933
 ) 38چند ويژگی برای گردشگری توده ای در مقابل گردشگری سنتی برشمرده است ،از جمله گردشگری با هدف گذران اوقات
فراغت ،انفعالی و غیر مخاطره آمیز ،با مشارکت توده و جمع کثیری از مردم ،با عمق و مدت نسبتا کوتاه .همچنین آثار فرهنگی
گردشگری تودهای بر جامعهی میزبان از گردشگری سنتی بیشتر است  .ساز و کارهای يک صنعت بر آن حاکم است.
کیفیت زندگی

در ادبیات گردشگری پايدار همواره بر نقش کلیدی نگرش ساکنان و گردشگران به عنوان مولفههای اصلی گردشگری پايدار
تاکید شده و نقطه عطف تمامی ارزشيابی های انجام شده ،همانا سنجش میزان تامین اهداف و نیازهای فعلی و آشتی گردشگران و
جوامع روستايی میزبان است .توسعهی تدريجی گردشگری در نواحی روستايی ،تاثیراتی را به لحاظ اجتماعی ،اقتصادی و محیطی
روی اين نواحی برجای میگذارد که با برنامهريزی راهبردی میتواند ،در نهايت اهداف اساسی توسعهی پايدار روستايی را
برآورده کند و به رشد اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مناطق گردشگرپذير و در نهايت دستيابی به توسعهی ملی
کمک کند.
مفهوم جامع کیفیت زندگی از عبارت "ساخت ويژگیهای مشترك ساکنان از تجربه در مکان و ارزيابی ذهنی آنها از شرايط
ساخته شده" گرفته شده است( .)Hikmat et al,2009در اوايل دهه  09سازمان ملل ،گزارش توسعه را با رويکرد به توسعه
انسانی منتشر کرد و از اواسط اين دهه در اهداف توسعه تغییراتی اساسی حاصل گرديد و بهزيستی اجتماعی و کیفیت زندگی در
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رأس ،اهداف توسعه قرار گرفت .توجه همزمان به ابعاد اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی توسعه به عنوان هدف اصلی توسعه مورد
تاکید قرار گرفت(غفاری و امیدی.)29:2933،گريسون و يانگ( )2001ذکر کردهاند که به نظر میرسد يک توافق عام در مورد
تعريف کیفیت زندگی وجود دارد که دو مولفه اساسی را دربر میگیرد :عواملی که شرايط ذهنی و روانی را شامل میشوند و
عواملی که شرايط خارجی و عینی را در بر میگیرند( .)Lotfi,Solaimani,2009کامینس هفت بعد کیفیت زندگی را تعريف
میکند که شامل رفاه ،بهداشت ،خالقیت ،صمیمیت ،امنیت ،سعادت جامعه و سالمت روان میشود .موسسه تحقیقات توسعه
اجتماعی ملل متحد در تعريف مفهوم کیفیت زندگی در مقیاس جهانی ،نه بعد اساسی را مطرح میکند که شامل تغذيه ،مسکن،
بهداشت ،آموزش ،تفريح و اوقات فراغت ،محیط فیزيکی ،تامین امنیت ،پايداری اجتماعی و درآمد میباشد (قدمی و
همکاران .)1-8 : 2930،بنابراين برای معرفی يک چارچوب دقیق و منطقی در جهت سنجش و ارزيابی شرايط و وضعیت رفاهی يا
کیفیت زندگی مطابق با معیارهای باال درنظر گرفته شده است.
رابطه گردشگری و کیفیت زندگی

بررسی رابطه میان گردشگری و کیفیت زندگی جامعه محلی مقصد ،موضوعی است که در برخی از تحقیقات مورد توجه قرار
گرفته است و عموماً اين رابطه در قالب سه جنبه اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و محیطی طبقهبندی میشود .بدين روی گردشگری
بهعنوان فعالیت پايهی بالقوهای که میتواند زمینه های اصلی بهبود سطح کیفیت زندگی ساکنان محلی را فراهم آورد ،اهمیت دارد.
نقش گردشگری در ايجاد کیفیت زندگی مطلوب ،از طريق استانداردهای باالی سطح زندگی ،درآمدهای مالیاتی روزافزون،
فرصت های شغلی بیشتر ،درآمد سرانه باال ،تنوع اقتصادی ،ارتقاء و بهبود سطح تسهیالت فراغتی ،ارتقای کیفیت و توسعه
زيرساختها و خدمات عمومی در جامعه ،تبادل فرهنگی ،افزايش سطح آگاهیهای مردم و گردشگران نسبت به يکديگر و مانند
آن قابل اندازهگیری است(قدمی و همکاران.)1-0:2930 ،
سطح کیفیت زندگی جامعه محلی با مراحل مختلف مدل چرخه حیات گردشگری در ارتباط است .اهمیت اين موضوع از آن
جهت است که در ادبیات گردشگری ،همواره بر نقش و اهمیت نگرش جامعه محلی بهعنوان يکی از ارکان موفقیت توسعه
گردشگری تاکید شده است .ساکنان ،بازيگران مهمی هستند که بر موفقیت و شکست گردشگری محلی تاثیر میگذارند و بررسی
نگرش آن ها درباره اثرات توسعه گردشگری ضروری است .اهمیت نسبی نگرش ساکنان محلی ،نسبت به گردشگری در جذابیت
کلی نواحی توريستی در مطالعات زيادی مورد تاکید و تايید قرار گرفته است(همان ماخذ).
پیشینه تحقیق
پژوهشهای انجام شده در داخل کشور

تحقیقات متعددی در مورد آثار فرهنگی و اجتماعی توسعه گردشگری در مناطق شهری ايران انجام شده است .اما به چند مورد در
اين جا اشاره می شود.
شمس و امینی ( )2933درمقالهای با عنوان «ارزيابی شاخص فرهنگ ايرانی و تاثیر آن در توسعه گردشگری» بعد فرهنگ و
عناصر سازنده آن و تأثیر و نقشی که فرهنگ کهن ايرانی می تواند در گسترش گردشگری اين کشور داشته باشد را بررسی کرده
و نتیجه گرفته اند فرهنگ هر جامعه بستر مناسبی جهت رشد و تکامل گردشگری است و گردشگری ايجاد شده میتواند بر مبنای
فرهنگ رايج در جامعه تعريف شود .بسیاری ازقابلیت های فرهنگی و مدنی در پهنه گستره تاريخ و فرهنگ کشور میتواند و يا
بايد به خارجیان و يا جهانگردان عرضه شود .ايران به معنای کامل کشوری غنی است .هم از لحاظ فرهنگی ،هم تاريخی و هم
مذهبی همواره حرفی برای گفتن داشته و در جای جای دنیا می توانیم تاثیر فرهنگ ايرانی اسالمی را ببینیم احترام به سنت ها را
میتوان از ويژگی های حسن برانگیز مردم ايران دانست .هر کدام از عناصر سازنده فرهنگ ايران ،در صورت مطالعه و معرفی،
میتواند تبديل به يک جاذبه برای صنعت گردشگری کشورمان شود .زيرا به لحاظ جاذبههای فرهنگی و گردشگری هر شهر از
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ايران دارای ويژگیهای خاص خود میباشد .وثوقی ،خانی ،مطیعی لنگرودی ،رهنمايی ( )2909در مقاله ای با عنوان ارزيابی نگرش
جامعه روستايی به گردشگری ،بر مبنای مدل معادالت ساختاری آورده اند که هدف اصلی تحقیق بررسی نگرش ساکنان منطقه به
گردشگری و ظرفیت های حمايت و مشارکت آنان و عوامل تاثیر گذار بر اين نگرش ،بر مبنای نظريه تبادل اجتماعی بوده است.
محدوده انجام تحقیق ،بخش رودبار قصران است و جامعه آماری را  139نفر از ساکنان روستايی اين بخش تشکیل می دهند .روش
تحقیق توصیفی– تحلیلی است و داده های مورد نیاز با استفاد از نرم افزارهای  SPSSو  Lisrelبرای تحلیل داده ها ،مورد استفاده
قرار گرفته است .با يافتن متغیرهای تاثیر گذار ،مدل فرضی متشکل از  8ساختار پنهان مبتنی بر  0مسیر فرضی طراحی شد ،که در
تحلیل داده ها شش گويه در سطح معناداری کمتر از  98/9تايید شدند .اين بدين معناست که اگرچه درك تاثیرات مثبت
گردشگری ساختاری است که قوی ترين ارتباط را در تعیین نگرش و حمايت از توسعه آن دارد ،اما ساختارهای ديگری نیز در اين
زمینه دخیل اند ،که بايد به آنها توجه شود.
ضیايی و ترابیان ( ،) 2930در تحقیقی به سنجش سطح قابل قبول اثرات منفی اجتماعی گردشگران بر جوامع محلی در منطقه تاالب
پريشان ،پرداخته و در پايان به اين نتیجه رسی ده است که :افزايش جرم و جنايت ،ازدحام جمعیت ،کاهش کیفیت محیط زيست،
افزايش ترافیک ،کااليی شدن فرهنگ و افزايش هزينههای زندگی از عمده ترين آسیبهای اجتماعی ناشی از توسعه گردشگری و
افزايش حضور گردشگران در تاالب پريشان میباشد.
رضايی و همکاران ( ،)2902در تحق یقی به واکاوی پیامدهای منفی توسعه گردشگری در مناطق روستايی استان قزوين (روستای
گازرخان) پرداخته اند .نتايج حاصل از اين تحقیق نشان دهنده آن است که توسعه گردشگری در روستای گازرخان موجب
گسترش الگوهای فرهنگی آنان ،ايجاد تغییرات فرهنگی بر روستائیان در زمینههای مختلفی همچون نوع پوشش ،گويش محلی و...
شده و موجب کمرنگ شدن برخی جاذبه های فرهنگی در سطح منطقه شده است .همچنین بروز تعارض و تضاد بین افراد بومی
منطقه به دلیل توزيع ناعادالنه منافع حاصل از گردشگری بین روستائیان از ديگر آسیبهای ناشی از توسعه گردشگری در اين
منطقه میباشد.
آمار ( ،)2901در پژوهشی به آسیب شناسی توسعه گردشگری در سکونتگاههای روستايی دهستان ديلمان شهرستان سیاهکل در
استان گیالن پرداخته است .نتايج حاصل از اين تحقیق نشان میدهد که اين منطقه با وجود آنکه فاقد امکانات الزم برای توسعه
گردشگری بوده ولی در سال های اخیر مورد هجوم گردشگران قرار گرفته که اين موضوع تبعات منفی فراوانی برای اين منطقه به
وجودآوره است .از جمله مهمترين آسیبهای ناشی از توسعه گردشگری در اين منطقه میتوان به :آلودگیهای شديد زيست
محیطی ،تغییر کاربری اراضی به نحو گسترده ،ساخت و سازهای بی رويه و عدم مديريت مناسب را در جهت توسعه گردشگری
اشاره کرد.
پژوهشهای انجام شده در خارج

پارك و موکواسکی ،)1990( 0در تحقیقی به مطالعه نظريه اختاللهای اجتماعی و جرم و جنايت در جوامع روستايی :تحقیقی در
زمینه رشد گردشگری ،پرداخته اند .اين تحقیق که در جامعه روستايی کلرادو انجام گرفته نشان داده است که بین رشد سريع
گردشگری در جامعه و افزايش گوناگون جرم و جنايت رابطه معناداری وجود دارد.
يهه النگ ،) 1929( 3در تحقیقی تحت عنوان :بررسی آثار اجتماعی گردشگری در جزيره هینان ،به اين نتیجه دست يافته است که
توسعه گردشگری در اين جزيره از سال  2009آغاز شده و اين استراتژی تغییراتی را اعم از مثبت و منفی در آنجا به وجود آورده
است .در اين جزيره موفقیت معموال با رشد اقتصادی ارزيابی میشود و آثار منفی در هینان اغلب مورد چشمپوشی واقع گرديده
است .اين مطالعه با هدف بررسی آثاری که گردشگران با ورود خود به مقصد گردشگری برجای گذاشتهاند و به وسیله تجزيه و
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تحلیل عمیق از ساکنان جزيره هینان انجام شده است .نتايج حاصل از اين تحقیق نشان دهنده آن است که اگرچه ورد گردشگران
باعث رونق اقتصادی آنجا شده است اما در عین حال دارای پیامدهای منفی همچون :نمايشی و کااليی شدن فرهنگ گردشگران،
جابجايیهای بیش از حد برای بومیان ،وابستگی بیش از حد به صنعت گردشگری ،افزايش نسبی جرم و جنايت ،فحشا و شیوع
بیمار يهايی مانند ايدز به تبع آن ،رواج مصرف مواد مخدر و  ،...را درپی داشته است.
مور 3و همکاران ( ،)1929در پژوهشی به مطالعه آثار و پیامدهای منفی ناشی از رشد گردشگری و افزايش حضور گردشگران در
کشورهای حوزهی دريای کارائیب پرداخته اند .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان دهنده آن است که افزايش حضور گردشگران
دارای آثار منفی همچون :افزايش میزان سر و صدا و آلودگی صوتی ،افزايش ترافیک ،گسترش جرم و جنايت ،ازدحام بیش از حد
در مناطق شهری و افزايش قیمت مواد غذايی برای اين گروه از کشورها میباشد که مشکالت عديدهای را برای اين جوامع به
وجود آورده است.
مدل نظری پژوهش


درآمد سرانه باالتر



توسعه زيرساخت ها



افزايش سواد



افزايش بهداشت فردی و عمومی



کاهش مهاجرت



بهبود تسهیالت فراغتی

کیفیت 
زندگی

بعد اقتصادی

تبادل فرهنگ


افزايش سطح آگاهیفرصت شغلی

بعد اجتماعی-فرهنگی

توسعه گردشگری

بیشتر


درآمد سرانه باالتر



توسعه زيرساخت هافرصت شغلی
بیشتر



افزايش تعامل با نواحی همجوار



توسعه زيرساخت ها

بعد محیطی

فرضیه های پژوهش
.2

به نظر می رسد توسعه صنعت گردشگری با کاهش میزان مهاجرت در جامعه رابطه معناداری دارد.

.1

به نظر می رسد توسعه صنعت گردشگری با افزايش درآمد سرانه رابطه معناداری دارد.

.9

به نظر می رسد توسعه صنعت گردشگری بر میزان تبادل فرهنگی جامعه تاثیر مثبتی دارد.

.1

به نظر می رسد توسعه صنعت گردشگری بر کیفیت زندگی جامعه تاثیر گذار است.

جامعه آماری

جامعه آماری اين تحقیق را خانواده های شهر تهران تشکیل می دهد چرا که با توجه به ويژگی های اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی تهران به عنوان بزرگترين شهر و مرکز سیاسی کشور ،دستخوش تغییرات قابل توجهی در زمینه های متفاوت و بخصوص
خانواده شده و لذا به يکی از حوزه های مورد مطالعه در جامعه شناسی تبديل شده است.

مدلسازی عوامل موثر در بهبود کیفیت زندگی با تاکید بر تاثیرات توسعه صنعت گردشگری 21 /
جدول ( :)1اطالعات جمعیتی شهر تهران به تفکیک مناطق

منطقه

تعداد خانوار

زن

مرد

جمعیت

تهران 2

212110

119180

120922

190103

تهران 1

198339

919933

921399

091023

تهران 9

290910

208102

213012

921221

تهران 1

139013

192933

110099

302139

تهران 8

188999

191189

902103

309389

تهران 0

39121

220110

229382

110039

تهران 3

293313

280319

289918

990318

تهران 3

218383

201099

238828

933223

تهران 0

89802

33331

39311

283820

تهران 29

291319

281391

289989

991381

تهران 22

03880

210993

211333

133331

تهران 21

30013

223830

211212

119319

تهران 29

30831

290912

290390

130913

تهران 21

289010

119122

111211

131999

تهران 28

201029

929113

918929

093319

تهران 20

30013

219118

211833

133399

تهران 23

38331

219118

218901

113830

تهران 23

228282

202318

200019

902903

تهران 20

39910

220300

211132

111989

تهران 19

291138

239991

239380

919302

تهران 12

89932

39003

31921

201032

تهران 11

93290

09131

08130

213083

جمع کل

1803392

1901389

1980992

3281982

روش نمونه گیری

چنان که می دانیم در تحقیقات اجتماعی ،امکان مراجعه به تک تک افراد جمعیت مورد مطالعه وجود ندارد و يا بسیار مشکل به نظر
می رسد .چنین کاری مستلزم صرف وقت و هزينة فراوانی است و در نهايت هم ممکن است نتیجة درستی دربر نداشته باشد .از اين
رو انجام نمونه گیری درست و علمی که امکان مراجعه به درصدی از جمعیت را برای ما فراهم می کند ،ضروری به نظر می رسد.
برای تحکیم اع تبار درونی و ارتقاء صحت اطالعات ،از روش سهمیه ای استفاده شد .در نمونه گیری سهمیه ای سعی می شود
ساختار نمونه مشابه ساختار جمعیت باشد .سپس برای مؤلفه های اين ساختار (طبقات) سهمیه هايی متناسب با حجم آنها در نظر
گرفته می شود ،ولی انتخاب واحدها در نمونه گیری سهمیه ای در چارچوب تکالیف تعیین شده ،به عهدة پرسشگر است .از اين رو
نمونه گیری سهمیه ای در مقولة نمونه گیری های غیر احتمالی است .با توجه به مشابهت ساختار نمونه و جمعیت در نمونه گیری
سهمیه ای ،احتمال معرف بودن برآوردهای حاصل از آن بیش از برآوردهايی است که از نمونه گیری اتفاقی يا قضاوتی به دست
می آيد (سرايی:2931،ص.)21
برای دستیابی به به جامعه نمونه ابتدا از همه مناطق شهر تهران و با توجه به شاخص های اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی چند منطقه به
صورت سیستماتیک انتخاب شده و سپس از هر منطقه چند ناحیه انتخاب خواهد شد .در مرحله بعد از هر ناحیه چند محله اتنخاب
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شده و سپس با بلوك بندی کرده محله ها بلوك های مورد نظر اتنخاب و از هر بلوك خانوار مورد نظر انتخاب شده و مورد
پرسش قرار می گیرند.
به طور کلی شیوه نمونه گیری در اين تحقیق جزء گروه نمونه گیری احتمالی(يعنی احتمال برابرحضور کلیه افراد جامعه آماری در
فرآيند نمونه گیری)و از نوعنمونه گ یری طبقه بندی متناسب می باشد و حجم نمونه در هرطبقه با استفاده روش متناسب از فرمول
مربوطه استفاده شده است (منصورفر .)912 :2939،بعد از تعیین و تخصیص نمونه به هر واحد از طريق نمونه گیری تصادفی ساده
نسبت به جمع آوری اطالعات از طريق پرسشنامه اقدام شده است .دومین قدم در بحث نمونه گیری انتخاب روش نمونه گیری
است .در اين تحقیق بهترين شیوه برای نمونه گیری ،نمونه گیری طبقه ای 0متناسب با حجم است .بدين دلیل که شهر تهران شامل
مناطق مختلفی است که خانواده ها در آن ها زندگی می کنند ،بنابراين نمونه آماری تحقیق از خانواده های شهر تهران که تعداد
آنها برابر با  1803392خانواده است ،تشکیل شده است .در اين روش به تناسب توزيع فراوانی هر طبقه ،طبقات تعیین می شود و
سپس در مرحله بعد ،از هر طبقه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده افراد نمونه انتخاب می شوند .با توجه به اين که حجم نمونه
در اين تحقیق  1803392بدست آمده و با در نظر گرفتن طبقات موجود به محاسبه تعداد نمونه متناسب با حجم هر طبقه می
پردازيم.
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یافته های تحقیق
مدل رگرسیون تاثیرات توسعه صنعت گردشگری بر بهبود کیفیت زندگی
جدول ( :)1متغیرهای وارد شده در مدل و روش برازش رگرسیونی

مدل

متغیرهای وارد شده در مدل

متغیرهای حذف شده

روش رگرسیونی

فرصت شغلی بیشتر
درآمد سرانه باالتر
توسعه زيرساخت ها
افزايش سواد

2

افزايش بهداشت فردی و عمومی
کاهش مهاجرت

--

Enter

بهبود تسهیالت فراغتی
تبادل فرهنگ
افزايش سطح آگاهی
افزايش تعامل با نواحی همجوار

با توجه به جدول  1متغیرهای وارد شده در مدل که عبارتند از فرصت شغلی بیشتر ،درآمد سرانه باالتر ،توسعه زيرساخت ها ،افزايش
سواد ،افزايش بهداشت فردی و عمومی ،کاهش مهاجرت ،بهبود تسهیالت فراغتی ،تبادل فرهنگ ،افزايش سطح آگاهی ،افزايش
تعامل با نواحی همجوار و توسعه زيرساخت ها و همچنین روش برازش مدل رگرسیونی ( )Enterارائه شده اند .در اين روش همه متغیرها
وارد مدل می شوند و از تمامی اطالعات وارد شده در تحلیل مدل استفاده می شود .به عبارت ديگر اين روش همه رگرسیون های ممکن را در
اختیار محقق می گذارد.

مدلسازی عوامل موثر در بهبود کیفیت زندگی با تاکید بر تاثیرات توسعه صنعت گردشگری 59 /
جدول ( :)9ضریب تعیین برازش رگرسیونی
مدل

ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیل شده

خطای استاندارد برآورد

2

9/19

9/23

9/238

9/1921989

با توجه به جدول  9ضريب همبستگی متغیرهای ارتقای کیفیت محیطی ،آلودگی زيست محیطی ،معرفی جاذبه های طبیعی ،بهبود مديريت
2
ضايعات و پسماند و بهسازی محیطی زيست و چشم اندازهای طبیعی برابر  9/19و مجذور آن يعنی ضريب تبیین برابر  R = 9/23و ضريب

تبیین تعديل شده نیز برابر  R 2 = 9/238می باشد .به عبارت ديگر در حالت تعديل يافته  9/238درصد از واريانس متغیر بهبود کیفیت زندگی

توسط متغیرهای فرصت شغلی بیشتر ،درآمد سرانه باالتر ،توسعه زيرساخت ها ،افزايش سواد ،افزايش بهداشت فردی و عمومی،
کاهش مهاجرت ،بهبود تسهیالت فراغتی ،تبادل فرهنگ ،افزايش سطح آگاهی ،افزايش تعامل با نواحی همجوار و توسعه
زيرساخت هاپیش بینی می شود.
جدول ( :)4تحلیل واریانس برازش رگرسیونی
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

رگرسیون

82/210

29

1/221

باقیمانده

11/023

139

9/930

کل

13/810

939

F

سطح معنی داری ()5/50

9/999

81/938

جدول  1تحلیل واريانس برازش رگرسیونی را نشان می دهد که در آن مجموع مربعات ،میانگین مربعات ،درجات آزادی ،مقدار آماره F
( )19/933و همچنین سطح معنی داری ( )9/999نشان داه شده است .با توجه به اينکه مقدار سطح معنی داری کمتر از  9/98بدست آمده است
می توان معنی داری رگرسیون را استنتاج نمود.
جدول ( :)0ضرایب مدل رگرسیون
مدل

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد

B

خطای استاندارد

Beta

t

سطح معنی داری
()5/50

(ثابت)

9/930

9/101

-

22/891

9/999

فرصت شغلی بیشتر

9/112

9/901

9/108

3/210

9/999

درآمد سرانه باالتر

9/912

9/911

9/191

8/910

9/992

توسعه زيرساخت ها

9/120

9/910

9/913

9/230

9/923

افزايش سواد

9/993

9/913

9/210

9/283

9/999

افزايش بهداشت فردی و عمومی

9/001

9/999

9/193

3/103

9/990

کاهش مهاجرت

9/823

9/923

9/813

0/183

9/999

بهبود تسهیالت فراغتی

9/9033

9/193

9/193

0/109

9/999

تبادل فرهنگ

9/321

9/913

9/281

1/131

9/921

افزايش سطح آگاهی

9/181

9/991

9/993

9/212

9/993

افزايش تعامل با نواحی همجوار

9/801

9/982

9/880

22/930

9/999

جدول  8برآورد ضرايب مدل رگرسیونی را نشان می دهد .ضريب رگرسیون برای متغیر درآمد سرانه برابر  ،9/912مقدار خطای استاندارد
 9/911و ضريب استاندارد برابر  9/191بدست آمده است .با توجه به اينکه مقدار آماره  tبرابر  8/910بدست آمده و سطح معنی داری (برابر
 )9/92کمتر از  9/98بدست آمده است می توان معنی داری ضريب متغیر درآمد سرانه و تاثیر آن بر متغیر بهبود کیفیت زندگی را تايید کرد.
برای ساير متغیرها نیز چنین نتیجه ای حاصل شده است .نتايج حاصله از تحلیل رگرسیونی متغیر های موجود در معادله را می توان به صورت
استاندارد شده در رابطه رياضی ذيل نشان داد :
به عبارت ديگر

Y = 1 X 1 +  2 X 2 +  3 X 3 +  + 11 X 11 + 
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(+...درآمد سرانه) ( +9/191فرصت شغلی بیشتر)  = 9/108بهبود کیفیت زندگی
(فرصت شغلی بیشتر) +0/564
(درآمد سرانه باالتر) + 0/405
(توسعه زیرساخت ها) + 0/040

(کاهش مهاجرت) + 0/445
(بهبود تسهیالت فراغتی) + 0/530

=



(افزایش بهداشت فردی و عمومی) + 0/500

بهبود کیفیت زندگی

(افزایش سواد) + 0/951

(تبادل فرهنگ) + 0/945
(افزایش سطح آگاهی) + 0/005
(افزایش تعامل با نواحی همجوار) + 0/441

بحث و نتیجه گیری
فرهنگ و گردشگری اثرات متقابلی بر يکديگر دارند .اگرچه جامعه شناسی گردشگری حوزه ای نسبتا جوان در مطالعات گردشگری است ،اما
به تبیین و روشن کردن زوايای متعدد از زمینه ها و آثار توسعه گردشگری در جوامع پرداخته است .اين زمینه ها و آثار در ساختار اين جوامع و
ويژگی ها فردی و جمعی گردشگران ريشه دارد و جامعه میزان و گردشگران را به اشکال مختلف تحت تاثیر قرار می دهد .در همین راستا سنخ
های مختلفی از گردشگران تاکنون شناسايی و معرفی شده است .يکی از معروف ترين آن ها توسط کوهن بر اساس نقش گردشگر صورت
گرفته است .کوهن همچنین يک سنخ شناسی بر مبنای مفهوم نهادی شدن در جامعه شناسی ارائه کرده است .اثر فرهنگ گردشگران بر اساس
نوع گردشگران و مدت اقامت و نحوه تعامل شان با جامعه ی میزبان متفاوت است .همزمان اثرات مثبت و منفی فرهنگی برای گردشگری
برشمرده شده است ،از جمله تقويت هويت و غرور محلی ،قومی و ملی و فراهم کردن فرصت گفت و گوهای بین فرهنگی و کاهش و محو
کلیشه های فرهنگی از رهگذر اين تعامالت .مهم ترين اثر منفی گردشگری حاصل فرايندهای تجاری شدن و کااليی شدن فرهنگ مادی و
غیرمادی جامعه ی مقصد است .گردشگری به عنوان يک فعالیت فراغتی از لحاظ تاريخی ريشه در پديد آمدن وقت آزاد پیرو تصويب قوانین
کار دارد .وجود زمان فراغت اشکال متنوعی از گردشگری را پديد آورده است .همچنین گردشگری به زعم برخی نظريه پردازان به رغم
افزايش اشتغال در مواردی منجر به وابستگی جامعه مقصد به جوامع توسعه يافته تر شده است .گردشگری بر تقسیم کار اجتماعی و تقسیم زمان
کار و فراغت تاثیر می گذارد .خريد و مصرف در گردشگری نیز ويژگی های خاصی دارد که آن را از ديگر اشکال خريد و مصرف متمايز می
کند از جمله همزمانی و هم مکانی تولید محصول .همچنین قابل توجه است که مصرف و خريد در گردشگری واجد و حامل وجوه فرهنگی
است .نابرابری نیز به عنوان يکی از مهم ترين موضوعات مورد بررسی جامعه شناسی در گردشگری نیز قابل بررسی است از جمله اين که
اگرچه گردشگری در دهه های اخیر به سمت دموکراتیزه شدن پیش رفته است ،اما تابع ديگر نابرابری های اجتماعی (نظیر نابرابری درآمدی و
جنسیتی) نابرابری هايی در میان انتخاب ها و فرصت های گردشگران نیز ديده می شود .همچنین گردشگری در جامعه ی مقصد منجر به ظهور
اشکالی از نابرابری می شود .گردشگری توزيع فضايی جمعیت را تحت تاثیر قرار میدهد و ساختار جمعیتی مناطق گردشگرپذير و مناطق مجاور
آن ها تغییر میدهد .عالوه بر همه آن چه گفته شد سیاست های دولت ها در جهت دهی به گردشگری عامل بسیار مهمی است که نبايد آن را
ناديده گرفت و می تواند در ابعاد مختلفی که برشمرده شد تاثیر بگذارد و رشد گردشگری را در سمت و سوی خاصی ترغیب کند يا مانع شود.
امروزه نقش گردشگری در کمک به توسعه ی نواحی دارای جاذبه های گردشگری بر همگان آشکار شده است .گردشگری روستايی يکی از
اشکال گردشگری است که هر روز بر میزان توجه و تاکید بر آن در برنامه ريزی های روستايی و منطقه ای افزوده می شود .گردشگری
روستايی گستره ای فراگیر از فعالیت ها ،خدمات و تسهیالت را شامل می شود که به وسیله ی روستايیان برای تفريح ،استراحت ،جذب و
نگهداشت گردشگران در نواحی روستايی صورت می گیرد (رجبی .)2909 ،معموال گردشگری روستايی اثرات مثبت اقتصادی در جامعه
میزبان بجا می گذارد اما با تدابیر اصولی بايد شناخت کافی از منابع و بنیان های توسعه پايدار کسب نمود ،زيرا با ادامه روند و تحلیل منابع
طبیعی ،تغییر و تحول چشم اندازهای روستايی ،مهاجرت افراد بومی از روستا و تخريب محیط زيست ،جامعه میزبان متحمل اثرات منفی خواهد
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شدوبرای جذب بیشتر گردشگران از تبلیغات گسترده چه رسانه ها وچه وسايل ديگر ارتباطی نهايت استفاده را برد (جعفری و حاتمی:2902 ،
 .)0وجود جاذبه های گردشگری منطقه و نیز افزايش فرصت های شغلی درآمدزا ،در بین مردم طرقبه نوعی نگاه از موضع برتر و غرورآمیز
نسبت به گردشگران را موجب شده است.
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