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  چكيده
ي فرهنگـ  گونـاگون هـاي  ويژگـی گردشگري روسـتايي بـر    تأثير توسعة يق حاضر بررسيهدف تحق

 يريـ گميو مـدل تصـم   ياز آماره ت ،تحليل اطالعات برای. بودرفت يشهرستان ج ييساکنان روستا
بـر   ييروسـتا  يگردشـگر  ياثرگـذار  کـه  ج پژوهش نشان دادينتا. س استفاده شدياره تاپسيمعچند
گرايي، ارتباطات خانوادگي، زبـان و   اک، مصرف مواد غذايي، گسترش مصرفسبک پوش مؤلفةشش 

رفـت در  يشهرسـتان ج  يهدف گردشـگر  يدر روستاها و مشارکت و احساس امنيت ،گويش بومي
گسـترش   ةمؤلفـ بر دو  يگردشگر ين اثر فرهنگيشتريب همه،ن يبا ا است؛دار  معنی ٩٥ان نيسطح اطم
شـاخص   يسـه روسـتا   کـه  ج نشـان داد ينتا ،نيهمچن. ان بودييگرايي و سبک پوشاک روستا مصرف

ـ  ساردوئيه، دلفـارد و دومـار   ملشا شهرستان اين گردشگري در ر روسـتاها در معـرض   ياز سـا  شيب
بـه  تنهـا   نـه گردشـگري   ةتوسع ،بنابراين. ندقرار دار ييروستا ياز گردشگر يناش يفرهنگ يدهايتهد

بلکـه آن را بـا تهديـداتي نيـز      ،نکـرده  رفـت کمـک  يشهرستان ج يتداوم فرهنگ محلي در روستاها
  . مواجه ساخته است

 ، جيرفــتييگردشـگري، گردشـگري روسـتايي، فرهنـگ، توسـعه روسـتا       :هـا واژهكليـد 
  .)شهرستان(

                                                           
ــه ∗ ــب، ن بـ ــت     ترتيـ ــگاه جيرفـ ــاني دانشـ ــوم انسـ ــات و علـ ــکدة ادبيـ ــتاديار دانشـ ــئول و اسـ ــندة مسـ ويسـ

)amindehghani96@yahoo.com(و عضو هيئت علمي دانشکدة کشاورزي دانشگاه جيرفت ؛.  
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  مقدمه

شود که فرصـت کـافي بـراي     يک پديده فرهنگي، موجب مي مثابه به ،توسعه گردشگري

تواننـد   مـي  ؛ بـر ايـن مبنـا، آنهـا    د آيدپديو جامعه ميزبان  انتبادل فرهنگي بين گردشگر

، از فرهنـگ ). ۱۱(هـم بيشـتر احتـرام بگذارنـد     يکديگر را بهتر درک کرده، به فرهنـگ  

عاملي براي ايجاد ميل يا نياز بـه سـير و سـياحت اسـت و از سـوي ديگـر، در        ،سو يک

 رو، از ايـن کنـد؛   ايفا مينقش اساسي هاي زندگي مردم  ها و روش تعيين رفتارها، نگرش

و  عتگردشـگري پـيش از آنکـه يـک صـن      بر اين باورنـد کـه  نظران  بسياري از صاحب

 مـؤثر و در ايجاد تغييرات فرهنگي بسـيار  بوده اي فرهنگي  فعاليت اقتصادي باشد، پديده

فرهنگـي، تغييراتـي اسـت کـه در هنـر، آداب و رسـوم،        اتمقصـود از اثـر  ). ۱۲(است 

پيامـدهاي   که بـه دهد، تغييراتي بلند مدت  معماري مساکن و رفتار جامعه ميزبان رخ مي

صــنعت رشــد و گســترش . دانجامــ ع روســتايي مــيمثبــت و منفــي بســياري در جوامــ

فرهنگـي در کـل    -اجتمـاعي  اتگزينـي و کـاهش اثـر    گردشگري در مواردي به جدايي

از فرهنگ جامعه را کـه   توان بخشی خاص نمی، همهبا اين . دشو جامعه ميزبان منجر مي

هـا،   هـاي هويـت مکـان، يکپـارچگي، ارزش     ظت و نگهداري نياز دارد و  مؤلفهبه محاف

شـوند، بـه    روح آن محسوب مـي  ارب زندگي روزمره و آزادي مردم بومياعتقادات، تج

  ).۱۸(د کرديگران عرضه 

گردشگري است که بـه  ) فعاليت(مقصود از گردشگري فرهنگي آن بخش از صنعت 

گردشگري فرهنگـي آن نـوع از    ،از اين منظر. کند هاي فرهنگي خاص توجه مي جذابيت

بازديـد از صـنايع دسـتي، موسـيقي و      بـرای که افراد صرفاً شود  گردشگري را شامل مي

پردازنـد   بـه سـفر مـي    جامعههاي سنتي و محلي هر  هاي محلي و آشنايي با لباس رقص

 رگونــه بازديــدی ازرهنگــي دربرگيرنــدة هبـر اســاس ايــن تعريــف، گردشـگري ف  ). ۴(

ي و سـاير  ي، کارکردهـاي فرهنگـ  هـاي تـاريخ   ها، مقبـره  موزه شاملي فرهنگي ها جاذبه

تواند در ابعاد مثبت و منفي بر جامعـه   گردشگري روستايي مي. استهاي فرهنگي  جلوه

، بـر اسـاس   )يونسـکو (سازمان فرهنگي و آمـوزش ملـل متحـد    . گذار باشدتأثيرميزبان 

اعـالم کـرد کـه مسـئله      ،)۱۹۹۶سال (در زمينه گردشگري، در سمينار پاريس  اتیتحقيق
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اسـت و گردشـگر بـدون    » فرهنـگ « پديـده گردشـگري  ويکم بـراي   بيستاساسي قرن 

اکنان و گردشـگران  هـاي فرهنگـي ميـان سـ     تفـاوت ). ۶(فرهنگ وجود نخواهد داشت 

اين تغييرات مـرتبط بـا   . ساز بروز تغييرات فرهنگي در جامعه مقصد شود تواند زمينه مي

رفتاري، هاي  هاي زندگي، رسوم، شيوه ها، سبک تهاي ارزشي، باورهاي مذهبي، سن نظام

بر اين اساس، پرداختن ). ۱۹(هاست  ها و ساير ويژگي هاي پوشش، ادراک، نگرش سبک

ـ    ن سـبب بـروز   دابه تغييرات فرهنگي ضرورتي انکارناپذير است، چرا که عـدم توجـه ب

  .هاي بسياري در سطوح خرد و کالن و فردي و اجتماعي خواهد شد مسائل و آسيب

و فرهنگـي   شـناختی  جمعيـت به ارزيابي آثار  )۱۰(تواليي و شاهدي  ،ن ارتباطيدر ا

ايـن  انـد کـه توسـعه گردشـگري در      دهکـر گردشگري در سرعين اردبيل پرداخته و بيان 

مي، پوشـش،  هاي فرهنگ بومي در حـوزه زبـان بـو    باختگي برخي ويژگي منطقه به رنگ

رفـتن   ارتقاي نحوه آداب و اصول معاشرت، باال ، بهموازات آن آداب و رسوم سنتي و به

ضـرابي  . هاي اجتماعي و افزايش روحيه احترام به ديگران منجر شده است سطح آگاهي

 محيطـي  فرهنگي و زيسـت  -ات اقتصادي، اجتماعيتأثير، ضمن سنجش )۱۳(و اسالمي 

اند کـه توسـعه گردشـگري در     شهر، نتيجه گرفته توسعه گردشگري در شهرستان مشکين

توسعه اقتصـادي و اجتمـاعي    محيط زيست و ينةزمرا در  ی نامطلوباين شهرستان آثار

فرهنـگ  (بررسي نقـش فولکلـور   «، در پژوهشي با عنوان )۳(کروبي . در پي داشته است

، اثرگـذارترين منـابع بـراي جـذب گردشـگران را      »در توسـعه گردشـگري ايـران   ) عامه

 فرهنـگ عامـه  ويـژه   و تکيه بر مناسـبات فرهنگـي خـاص بـه    برخورد فرهنگي مناسب 

فرهنگـي در   شـناختي جـذب گردشـگران    به تحليل جامعه )۹(ساعي و نائيجي . نددا مي

هاي انـداز  دهد که ايـران، بـا داشـتن چشـم     يدست آمده نشان منتايج به ؛ايران پرداختند

هاي فرهنگي فراوان، نتوانسته است زمينه جذب گردشگران فرهنگي را  تاريخي و جاذبه

منفـي توسـعه گردشـگري در     اتاثـر  ارزيـابی ، بـا  )۷(رضـايي و همکـاران   . فراهم کند

، شـناختی  بـوم  -فرهنگي، اقتصـادي  -ر بعد اجتماعيرا در چها يانه، اين اثراتروستاي اب

هـاي سـنتي و    تغييرات منفـي در فعاليـت   اند؛ محيطي دانسته ، و زيستبهداشتي -کالبدی

ي اسـتفاده  ها براي گردشگران، کاهش تدريجزی آنسا ناسبهنري روستاييان به منظور مت
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گردشـگران بـر رفتـار و شـيوه زنـدگي       زنـدگی  رفتـار و شـيوه   تـأثير از گويش محلي، 

افزايش  و روستاييان، افزايش تمايل روستاييان به استفاده از کاالهاي تجمالتي و تزييني،

 فرهنگـي  -و اختالفات محلي بين افراد بومي از جملـه اثـرات منفـي اجتمـاعي     تضادها

ـ پا يگردشـگر «با عنـوان  ) ۲۰(ج پژوهش سوفيلد و همکاران ينتا. اند ارزيابي شده  »داري

رفتن تجربه افـراد   نشان داد که عملکرد گردشگري فرهنگي سبب افزايش مشارکت، باال

تواند  شود و گردشگري فرهنگي مي در مواجهه با ديگران و افزايش اعتماد به ديگران مي

هاي مردم و افزايش تعامل  مشارکت زيستي، افزايش ات اجتماعي شامل ترويج سادهتأثير

 يبررسـ «با عنوان ) ۱۷(ج پژوهش سساپو ينتا. باشدهاي صميمي را در پي داشته  و کنش

در نشـان داد کـه    »يامـروز  گردشـگری در صـنعت   يفرهنگ يت گردشگرينقش و اهم

ترين نوع گردشگري در جهان خواهد شـد   مخاطبپرگردشگري فرهنگي آينده نزديک، 

  . جذابيت بيشتري براي گردشگران خواهد داشت هاي فرهنگي، فهبا کمک مؤل و

، بـا توجـه   يگردشـگر که دهد يان نشان مپيشين پژوهشگربر مطالعات  يکل يمرور

ـ ا تقويـ ف و يدر تضـع  توانـد  ، میزبانيبر جوامع م چشمگير آناثرات  به  يهـا انيـ ت بني

ـ ا. ته باشـد متعـدد را بـه همـراه داشـ     يز اثرات مثبت و منفيجوامع ن يفرهنگ ن اثـرات  ي

  .زبان متفاوت خواهد بوديجوامع م ...و  ي، اجتماعي، اقتصادياسيط سيمتناسب با شرا

شهرستان جيرفـت، گذشـته از سـابقه     وسعه گردشگري در روستاهاي گردشگرپذيرت

، فصول برخوردار اسـت  برخی ويژه در ه، از شدت و ازدحام بسيار باال بآننسبتاً طوالني 

 شـمار از اين رهگذر، ساالنه . ستهااز ظرفيت و توان محيطي اين روستا که بسيار بيش

بسـيار متفـاوت بـا     گـاه هاي گونـاگون و   ي از گردشگران از مناطق و فرهنگزيادبسيار 

گيرند  فرهنگ محلي ساکنان روستا، در رويارويي و تعامل نزديک با مردم محلي قرار مي

بـه   ،اد محيطي و اقتصادي براي ايـن جامعـه  در ابع خود اثرات مثبت يا منفي و عالوه بر

بـر ايـن   . شوند ات و تغييرات قابل توجه و متعدد ميتأثيرلحاظ فرهنگي نيز باعث بروز 

گي ات فرهنتأثيراساس، پژوهش حاضر با رويکرد پيمايشي و با هدف ارزيابي و تحليل 

  .استصورت گرفته  توسعه گردشگري در اين روستاها بر اساس ديدگاه مردم محلي



   ۷۵  �۱ة ، شمار۲۱روستا و توسعه، سال  ةفصلنام                  ... تأثير توسعة گردشگری روستايی بر

  

  مباني نظري

عناصـر فرهنگـي    ؛بگـذارد  تأثيرتواند بر جذب گردشگر  هاي گوناگون مي فرهنگ از راه
رونده و مثبت در  نقش پيشمانع و سد جذب گردشگر قلمداد شوند و هم  هم توانند مي

براي پيشرفت و ترقـي جـذب گردشـگران     ی مناسبگردشگري ايفا کنند و بستر زمينة
و گردشگري در هـر   بودههاي سفر مردم  ترين انگيزه رين و مهمت از اصليفرهنگ . شوند

ارتبـاط ميـان صـنعت    ). ۲(کننـده و ميزبـان اسـت    فرهنگي بـر بازديد  تأثير شکل موجد
در سويه است و نبايـد  فرهنگ آن ارتباطي ديالکتيک و دو گردشگري و جامعه ميزبان و

سويه بـودن  ، دو)۱۶( فريچارلسن و جع. دو مفهوم مجزا و مستقل نگريسته شوند قالب
ي گردشـگر «و  »فرهنگي شـدن صـنعت گردشـگري   « اصطالحاين رابطه را در قالب دو 

دن امعه روستايي اقدام به کااليي کـر زماني که يک ج. اند تعبير کرده »شدن جامعه ميزبان
ـ  ابعادي از فرهنگ محلي خود براي توسعه گردشـگري مـي   د و در ايـن مسـير پـيش    کن

 هاي فرهنگي ساختارهاي اجتماعي لتردي فرهنگ محلي يا همان اصارود، وجه کارب مي
وقتـي  ). ۱۸(اي فرهنگ قرار خواهـد گرفـت    و بلکه تحت تسلط وجه مبادله تأثير تحت

هاي آن در گشودگي بـه روي   اصالت زمينةهايي در  فرهنگ خودش جاذبه شود، نگراني
هـاي   اي بومي از طريق نمـايش ه دن و ارائه فرهنگکربا کااليي  .آيد گردشگران پديد مي

هـاي   بيشتر بـا ذائقـه   يخوان فرهنگي و سوغات به گردشگران، در طول زمان و براي هم
 ،بنـابراين ). ۱( هـاي آن پديـد آيـد    ي در اصالتيها مخاطبان، ممکن است تغيير و تبديل

با سه مفهوم هويت سـرزميني، فضـاي مـذهبي و     »گردشگري فرهنگي«تشريح اصطالح 
 -، آنچه از مفهـوم گردشـگري فرهنگـي   به تعبيری. استي فرهنگي همراه گردشگرخود

مـذهب، زيـارت،    د، حکايـت از ماهيـت التقـاطي گردشـگري،    آي برميمذهبي روستايي 
روابـط پيچيـده و در حـال تغييـر      اهميت و اعتبار آنها در گرو که فرهنگ و رسوم دارد

  ).۱۴(ست ا هاي مورد بازديد در طول زمان ميان گردشگران و مکان
هـاي   هاي اصـلي قرارگيـري و ادامـه حيـات جاذبـه      از مکان مناطق روستايي، امروزه

ه در اختيـار داشـتن   با توجه ب رو، است و از اينفرهنگي بومي، سنتي، تاريخي و مذهبي 
هاي اخيـر بـراي    هدف اصلي گردشگران در دهه ،هاي طبيعي و فرهنگي ميراث و جاذبه
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هـاي فرهنـگ بـومي و     از زندگي صنعتي و لذت از جاذبـه ر فرا ،تفريح و تمدد اعصاب
هـاي روسـتايي    هـاي مختلـف گردشـگري در محـيط     هـا و گونـه   فعاليـت . اسـت سنتي 

. ن روستاستو اقتصاد و فرهنگ ساکنامثبت و منفي براي محيط زيست  ة آثاردربردارند
ن تجربـه کـرد  ، خواست و نيت اصلي سفر عبارت اسـت از  براي بسياري از گردشگران
، کـه بـا   طبيعـي  ها، آداب و رسـوم، سـبک زنـدگي و محـيط     فرهنگ محلي، زبان، سنت

گري چون گردشـگري فرهنگـي، گردشـگري ميـراث فرهنگـي، گردشـ       عناوين مختلف
محور با انگيزه کامالً متفـاوت کسـب    هاي جامعه گردي بومي، گردشگري روستايي و بوم

کـه از آن بـا عنـوان رسـا و      اينـدي اسـت  اين همـان فر . گيرد درآمد و سود صورت مي
بر ايـن  . شود نام برده مي »کااليي شدن فرهنگ«طور خاص،  و به» کااليي شدن«دار  معنی
از توان گفت که، مقصـود از گردشـگري فرهنگـي، بحـث دربـاره آن بخـش        مي ،اساس

دتاً به مقصد هاي فرهنگي توجه خاص داشته و عم صنعت گردشگري است که به جاذبه
هاي فرهنگي و به قصد کسـب اطالعـات و تجـارب بـراي ارضـاي       جاذبه هايي با مکان

  ).۱۵(شود  نيازهاي فرهنگي گردشگران انجام مي

  اثرات فرهنگي گردشگري

تغييراتي است که در هنر، عادات، رسوم و معمـاري مـردم سـاکن     گي گردشگرياثرات فرهن
فرهنـگ   که گردشگري بر ارب گوناگون نشان دادهتج ،به هر حال. دهد ميزبان رخ مي ةجامع

در بسياري از کشورهاي آسيايي، افريقـايي،   ،امروزه. دگذار مي تأثيرو جامعه ميزبان گردشگر 
آمريکاي التين يا خاورميانه، صنعت گردشگري به فنون و توليد اقالم بسيار زيادي از کاالهـا  

  ).۵( و صنايع دستي رونقي دوباره بخشيده است
توانـد داراي آثـار مثبـت و منفـي      نگي در هر منطقه مـي گردشگري فره ،طور کلي هب
مثبت گردشگري در مناطق روستايي در ابعاد فرهنگـي، حفـظ و    ات تأثيراز جمله . باشد
فرهنگ يـک جامعـه فرهنـگ غالـب باشـد و       چنانچه سترش ارتباطات فرهنگي است؛گ

تـرام  ها و هنجارهاي فرهنگـي و سـنن و آداب و رسـوم خـود اح     مردم محلي به ارزش
مهمان  وامعيابند و فرهنگ ج بگذارند، آنگاه ارتباطات و تبادالت فرهنگي جنبه مثبت مي

د و سـعي در  کنـ  هـاي مثبـت آن را تقويـت مـي     بـه جن ها و ميزبان به دليل تالقي فرهنگ
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مسـئله تهـاجم فرهنگـي، اسـتحاله فرهنگـي و      . دهاي منفي با مثبـت دار  جايگزيني جنبه
اطـالع   هاي گردشگران کم و خرابکارييل استفاده بيش از حد تخريب آثار فرهنگي به دل

ولي مضـرات احتمـالي نبايـد مـانع توسـعه      . از جمله مضرات گردشگري فرهنگي است
آموزش و کنترل و نظارت و محافظت هم براي جامعه ميزبان . دشوگردشگري فرهنگي 

  ). ۸( سازدتواند گردشگري فرهنگي را پايدار  مي برای جامعة ميهمانو هم 

  
  مدل مفهومي پژوهش -۱شکل 

  قيتحق روش

بـا   يينقطـه روسـتا   ۵۱۴ بر اساس آخرين تقسيمات کشـوري، داراي  ،شهرستان جيرفت
 ۴۲نقـاط شـهري و    در درصـد  ۵۸ است که از آن ميـان، هزار نفر  ۲۶۵جمعيتي برابر با 

، ترفـ يشهرسـتان ج  يان روسـتاها يـ در م. ندسکونت دارنقاط روستايي  يگر درددرصد 
 اندشده يو معرف ييشناسا يهدف گردشگر ين روستاهايترعنوان مهم روستا به دوازده

 .   )۱جدول (
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  تعداد جمعيت و خانوار روستاهاي هدف گردشگري در شهرستان جيرفت - ۱جدول 

  حجم نمونه  تعداد خانوار  تعداد جمعيت  نام منطقه

  ۱۴۱  ۲۱۵۴  ۹۵۲۹  )درب بهشت(ه يساردوئ

  ۴  ۳۲  ۱۴۲  ده والي

  ۵۸  ۴۵۰  ۴۰۰۰  رمون

  ۶۵  ۵۲۳  ۴۳۸۵  دلفارد

  ۵  ۶۰  ۲۰۱  آباد اسالم

  ۶  ۸۶  ۳۳۰  شير باغ علي

  ۷  ۱۰۳  ۳۷۲  گراغان

  ۸  ۱۵۶  ۵۴۵  رضوان

  ۲  ۲۸  ۹۶  آبادمحمد

  ۳  ۴۰  ۱۲۸  دومار

  ۷۹  ۲۱۰۰  ۵۵۰۰  آباد دولت

  ۶  ۱۲۶  ۴۲۹  سرگز

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

از نظر ماهيت و روش،  واي  سعه، کاربردي از نوع تواز لحاظ هدفحاضر، پژوهش 

بـوده کـه در بـازه     يمقطعـ  نيز تـک  يتحليلي از نوع پيمايشي و به لحاظ زمان -توصيفي

جامعـه  . انجام گرفته است) ۱۳۹۵ن يتا اواسط فرورد ۱۳۹۴ن يفرورداز (ساله کي يزمان

شهرسـتان   يهـدف گردشـگر   يروسـتا  دوازده ييه ساکنان روستايپژوهش را کل يآمار

ند و تعـداد آنهـا   داشـت سـال قـرار    ۶۵تا  پانزده يکه در بازه سن ادندديل ميتشکرفت يج

و عـدم امکـان    يو زمـان  يمال يهاتيبا توجه به محدود که از آن ميان، نفر بود ۱۸۳۶۵

 ،کـوکران  رابطـة ، با استفاده از يو کسب نظرات همه ساکنان محدوده مطالعات يسرشمار

ت سـاکن  يمتناسب با جمع ،در ادامه. ندشدبرآورد  يرعنوان نمونه آما به نفر ۳۸۴شمار 

بـا   ،تيدا کرد و در نهايهدف اختصاص پ يپرسشنامه به روستاها يتعداد ،در هر روستا

شـايان  . دشـ ل يـ ع و تکميـ ان توزييان روسـتا يـ هـا در م پرسشـنامه  ،يروش کامالً تصادف
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اي نـه صـورت کتابخا  گـردآوري اطالعـات بـه   حاضـر،  پـژوهش   کـه در اسـت   يادآوری

از آنجا که . استده انجام شو ميداني ) مقاالت و منابع اينترنتي ها،بابرداري از کت فيش(

گردشـگري بـر تغييـرات فرهنگـي در منـاطق روسـتايي        تـأثير با هدف  حاضر پژوهش

تأکيـد بـر اسـتفاده از     ها نيز عمدتاً پيمايشي بـود، داده آوريگردصورت گرفته و روش 

هـاي  که بـا اسـتفاده از پرسشـنامه و در قالـب طيـف      است دههايي بومعيارها و شاخص

، پــس از مطالعــه و ارزيــابي در نهايــت. پــذير قابــل دســتيابي باشــند همســان و قيــاس

شـاخص در قالـب    ۳۸ختلـف، تعـداد   م آخـذ شـده در منـابع و م   هـاي معرفـي   شاخص

. بنـدي نهـايي محـور کـار قـرار گرفتنـد      به عنـوان جمـع  ) ۲جدول ( هاي مختلف بخش

 يمتـداول علمـ   يهـا از روش ،دهة يادشپرسشنام ييايو پا ييروا يبررسبرای  مچنين،ه

از نظرات کارشناسـان و   ،پرسشنامه ييروا يبررس يبرا منظور،ن يدب .استفاده شده است

 يـي روا ،و پـس از انجـام اصـالحات الزم    اسـتفاده شـد   يگردشـگر  حـوزة متخصصان 

ـ پا يبررس رای؛ همچنين، بد قرار گرفتييپرسشنامه مورد تأ ب ياز ضـر  ،پرسشـنامه  يياي

ـ  کرونباخ استفاده شد، يآلفا ـ     يدب  سـی ل يـ آزمـون و تکم شين صـورت کـه بـا انجـام پ

کرونبــاخ  يب آلفــايمحــدوده مــورد مطالعــه، ضــر ياز روســتاها يکــيپرسشــنامه در 

نـان  يو نشـانگر قابـل اطم   ۷/۰شـتر از  يمختلف پرسشـنامه ب  يهابخش يبرا هشد محاسبه

اطالعـات   ،در ادامـه . پـژوهش بـود   يانجام مراحـل بعـد   يمورد استفاده برابودن ابزار 

ف، ضـعيف،  يبسـيار ضـع  (اي ليکـرت  درجـه  پنجدر قالب طيف  مورد نظرهاي شاخص

ـ اد، بسـيار ز يمتوسط، ز  ،سـازي  ، بـا همسـو و يکسـان   پـس از آن . دشـ آوري  جمـع ) ادي

از  ،تحليـل اطالعـات   بـرای . افـزار شـد   مثبت و منفي کدگذاري و وارد نرم هايشاخص

اره يمعچنـد  يريگميو مدل تصم SPSSافزار متناسب با اهداف پژوهش در نرم يهاآماره

 ياصـل  يهـا مؤلفـه بـه   يدهـ وزن يبـرا  کـه  است شايان يادآوری. س استفاده شديتاپس

س، از نظــرات چنــد تــن از کارشناســان و متخصصــان امــور يپــژوهش در مــدل تاپســ

  .ه استاستفاده شد يگردشگر
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  تغييرات فرهنگي يها هيها و گو مؤلفه - ۲جدول 

  خذآم  )متغيرها( ها گويه  ها مؤلفه

  سبک پوشاک
ميزان استفاده از پوشاک رايج، نوع پوشاک، پيروي از مـد، ميـزان تمايـل فرزنـدان بـه      

  پوشيدن لباس سنتي و محلي
)١٩(  ،
)١٠(  

مصرف مـواد  
  غذايي

هاي تهيـه مـواد    ده، روش مصرف غذا، راهاستفاده از غذاي محلي، استفاده از غذاي آما
  الزم براي طبخ غذا، ميزان تغيير در الگوي مصرف مواد غذايي

)٧(  

ــترش  گســــ
  گرايي مصرف

تزيينـي، ميـزان مصـرف وسـايل،      نوع وسايل مورد استفاده، ميزان اسـتفاده از وسـايل  
  هاي جديد گرايي، دکوراسيون مادي

)١٣( ،
)٧(  

ــات  ارتباطـــ
  خانوادگي

هـاي   ترهاي روستا، زمـان  پدر و مادر از سوي افراد خانواده، احترام به بزرگ احترام به
ديدن يکديگر توسط افراد خانواده، همدلي و همـدردي افـراد خـانواده بـا يکـديگر،      

  تضعيف خانواده
)٧( 

زبــــــــان و 
  گويش بومي

هـاي خـارجي،    يقيموسـ ميزان استفاده از لهجه و زبان محلي، استفاده از لغات بيگانه، 
  اکراه مردم بومي از صحبت با گويش محلي

)٣( ،
)٤( ،
)٧( 

ــارکت و  مشـ
ــاس  احســــ

  امنيت

ها، توجه بـه ميـراث فرهنگـي، افتخـار بـه روسـتايي بـودن،         پاسداشت عيدها و سنت
ماندگاري در روستا، ميزان تعصب به فرهنگ و آداب و رسوم روستا، سبک برگـزاري  

، فکـري، کــار  فيزيکـي (وسـتا  ازدواج، مشـارکت و حـس همکـاري در بـين اهـالي ر     
  هاي اجتماعي ، افزايش جرم، کاهش آرامش، ناهنجاري)گروهي

)٢٠(  

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  ج و بحثينتا

روسـتاييان  کـه از مجمـوع    دهد يمشناختي نمونه آماري نشان  ي جمعيتها يژگيوبررسي 
نظـر سـطح    از ؛دهنـد  يمـ درصـد را زنـان تشـکيل      ۳/۵درصد مرد و  ۷/۹۴، مورد مطالعه

و از لحـاظ  ) ۴/۴۶( برخوردارنـد  تحصـيالت ابتـدايي   ين شمار افـراد از تحصيالت، بيشتر
  .عمده افراد در بخش خدمات فعاليت دارند وضعيت شغلي نيز

  بر ساکنان روستاها يگردشگر ياثرات فرهنگ يبررس

در شهرسـتان   يهـدف گردشـگر   يبر سـاکنان روسـتاها   ياثرات گردشگر يبررس يبرا
سـبک   يهـا شـاخص (هـا   رشـاخص يهـا و ز از شاخص کدامت هر يابتدا وضعرفت، يج

گرايـي، ارتباطـات خـانوادگي، زبـان و      اک، مصرف مواد غذايي، گسـترش مصـرف  پوش
 .قرار گرفت يمورد بررس) و مشارکت و احساس امنيت ،گويش بومي
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 سبک پوشاک

هـا   ک از آنپس از همسو سازي و کد گذاري داده هاي مربوط به مؤلفه هاي سبک پوشا
ن يانگيـ م) ۳جـدول  (دهـد  يج نشـان مـ  يهمانطوري کـه نتـا  . آزمون به عمل آمده است

 يشاخص سـبک پوشـاک بـه صـورت معنـادار      يرهايک از متغيهر  يمحاسبه شده برا
ن يتـوان چنـ  ين مـ يبنابرا. بوده است) به عنوان عدد مبنا ۳عدد ( ين فرضيانگيباالتر از م

ن استفاده از پوشاک رايج، پيروي از مد، نوع پوشاک و در ميزا يعنوان کرد که گردشگر
. گذار بوده اسـت تأثير يان محدوده مطالعاتييان روستايپوشيدن لباس سنتي و محلي در م

ه گردشـگري تغييراتـي را در پوشـاک سـاکنان محلـي، مخصوصـاً       عنوان مثال توسـع  به
کنند از  جوانان روستا کرده و افراد تمايلي به استفاده از پوشاک محلي ندارند و سعي مي

  .هاي مد روز استفاده کنند لباس

  سبک پوشاکبرای سنجش  يا نمونه تک tآزمون  - ۳جدول 

 متغيرها

  )۳ =ن مبنايانگيم( يانمونهتک tآزمون 

 اختالف ميانگين  داري سطح معنی  tمقدار   انحراف استاندارد  ميانگين

 ۶۳/۰ ۰۰۰/۰ ۶۶۴/۴ ۹۹۸/۰ ۶۳/۳ ميزان استفاده از پوشاک رايج

 ۰۱۲/۰ ۰۰۷/۰ ۲۸۵/۰ ۲۲۹/۱ ۱۲/۳ پيروي از مد

 ۳۹/۰ ۰۰۰/۰ ۶۴۷/۹ ۸۳۶/۰ ۳۹/۳ نوع پوشاک

 ۴۴/۰ ۰۰۰/۰ ۳۷۱/۸ ۸۴۳/۰ ۴۴/۳ پوشيدن لباس سنتي و محلي

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

 مصرف مواد غذايي

 يگردشگر ر اثرهاي تغيير فرهنگي ب ت مصرف مواد غذايي از ديگر مؤلفهيوضع يبررس 
مصرف مواد  يرهاياثرات ورود گردشگران بر متغ کهدهد يج نشان مينتا. است ييروستا
در الگـوي مصـرف    تغييـر  استفاده از غذاي محلي، استفاده از غذاي آماده، ميزان( ييغذا

دار بـوده   معنـی  يبـه لحـاظ آمـار   ) هاي تهيه مواد الزم براي طبخ غـذا  مواد غذايي و راه
مربوط به شـاخص الگـوي مصـرف مـواد      يرهاين مفهوم که گردشگري، متغيدب است،

به  اسـتفاده از  ان ييروستاش يرفت را تغيير داده و گرايشهرستان ج يغذايي در روستاها
ـ ييان تغييروستا ييمصرف مواد غذا يو در الگوبوده  چشمگيره غذاهاي آماد قابـل   یرات

  . )۴جدول ( د آمده استپديتوجه 
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 سنجش مصرف مواد غذايي برایي ا نمونه تک tآزمون  - ۴جدول 

 متغيرها

  )۳ =ميانگين مبنا(اي نمونهتک tآزمون 

  ميانگين
انحراف 
  استاندارد

  tمقدار 
سطح 
  داري معنی

اختالف 
 گينميان

 ۵۰۸/۰ ۰۰۰/۰ ۱۹۰/۹ ۹۸۱/۰ ۴۰/۳ استفاده از غذاي محلي

 ۲۷۶/۱ ۰۰۰/۰ ۶۵۵/۱۰ ۷۴۶/۰ ۷۲/۳ استفاده از غذاي آماده

ميزان تغيير در الگوي مصرف مواد 
 غذايي

۶۷/۳ ۹۷۰/۰ ۴۲۴/۵ ۰۰۰/۰ ۲۲۳/۰ 

 ۰۱۲/۰ ۰۰۷/۰ ۲۸۵/۰ ۲۲۹/۱ ۱۹/۳  راه هاي تهيه مواد الزم براي طبخ غذا

  هاي تحقيق افتهي: مأخذ

  گرايي گسترش مصرف

مـورد   يگرايـي روسـتاها   هاي مصرفاي در خصوص شاخصنمونه تک tنتايج آزمون  
هـاي مـورد بررسـي کمتـر از     داري تمامي شـاخص  که سطح معنیدهد يمطالعه نشان م

ـ بر کل ين مفهوم که گردشگراست، بدي ۰۵/۰ در شـاخص   يمـورد بررسـ   يرهـا يه متغي
ـ با توجه بـه م . بوده است مؤثر ييگراگسترش مصرف ه يـ کل يشـده بـرا   ن محاسـبه يانگي

بر ميزان استفاده از وسايل تزييني، ميـزان مصـرف    يکه گردشگر گفتتوان يم ،رهايمتغ
نـده وسـايل مـورد    يجديد و تنـوع فزا  هاي يوندکوراس گرايي، ، مادييرضروريوسايل غ

 سـوق داده اسـت   يـي گرافان را بـه سـمت مصـر   ييروسـتا  ينوع و به استفاده اثر داشته
  .)۵جدول (

  گرايي مصرف گسترشسنجش  برایاي  نمونه تک tآزمون  - ۵جدول 

 متغيرها

  )۳ =ميانگين مبنا(اي نمونهتک tآزمون 

  tمقدار   انحراف استاندارد  ميانگين
سطح 

  داري معنی
 اختالف ميانگين

 ۴۹۵/۰ ۰۰۰/۰ ۱۸۷/۱۰ ۰۵۷/۱ ۶۵/۳ ميزان استفاده از وسايل تزييني

 ۳۰۱/۰ ۰۰۰/۰ ۳۲۵/۶ ۹۴۶/۰ ۳۵/۳ يرضروريميزان مصرف وسايل غ

 ۳۷۳/۰ ۰۰۰/۰ ۱۶۸/۸ ۰۵۷/۱ ۵۸/۳ گرايي مادي

 ۴۶۸/۰ ۰۰۰/۰ ۸۶۵/۹ ۷۷۶/۰ ۳۹/۳ جديد هاي يوندکوراس

 ۳۱۰/۰ ۰۰۰/۰ ۱۱۷/۶ ۱۷۱/۱ ۶۴/۳ نده وسايل مورد استفادهيتنوع فزا

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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  ارتباطات خانوادگي

در  يهدف گردشـگر  يدر روستاها يت شاخص ارتباطات خانوادگيوضع يج بررسينتا

به لحـاظ   ير مورد بررسيبر چهار متغ ياثر گردشگر کهدهد يرفت نشان ميشهرستان ج

ـ از چهـار متغ  کـدام هر  يشده برا ن محاسبهيانگيدقت در م. دار بوده است معنی يآمار ر ي

ـ از م کمتـر ن يانگيـ مکه اين دهد ين ممربوط به شاخص ارتباطات خانوادگي نشا ن يانگي

همـدلي و همـدردي    يرهـا يکه متغ گفتتوان يم ،دهآم دست بهج ير نتايدر تفس. مبناست

ي روستا، احترام به پدر و مادر و تضـعيف  ترها بزرگافراد خانواده با يکديگر، احترام به 

ند کـه توسـعه   ر اين باوربرو، ساکنان روستا  ر وضع مطلوبي قرار دارند؛ از اينخانواده د

  . )۶جدول ( ها تغييري ايجاد نکرده استف ارتباطات خانوادگي آنيگردشگري در تضع

  سنجش ارتباطات خانوادگي برایاي  نمونه تک tآزمون  - ۶جدول 

 متغيرها

  )۳ =ميانگين مبنا(اي نمونهتک tآزمون 

  ميانگين
انحراف 

  استاندارد
 داري سطح معنی  tمقدار 

اختالف 

 انگينمي

عدم همدلي و همدردي افراد 

 خانواده با يکديگر
۵۳/۱ ۱۱۱/۱ ۶۹۹/۴ - ۰۰۰/۰ ۳۷۰/۰ - 

 - ۰۷۳/۰ ۰۰۰/۰ - ۲۵۵/۱ ۱۴۵/۱ ۱۲/۲ ي روستاترها بزرگعدم احترام به 

 - ۲۴۳/۰ ۰۰۰/۰ - ۰۰۳/۴ ۱۲۳/۱ ۶۵/۱ عدم احترام به پدر و مادر

  - ۳۴۳/۰ ۰۰۰/۰  - ۱۳۳/۴  ۲۳۱/۱  ۳۴/۲  تضعيف خانواده

  هاي تحقيق يافته: أخذم

  زبان و گويش بومي

 يدر روسـتاها  يش بوميت شاخص زبان و گويبر وضع ياثرات گردشگر يج بررسينتا

 يرهـا يبـر متغ  ياثـر گردشـگر   کهدهد يرفت نشان ميدر شهرستان ج يهدف گردشگر

ده نشـان  آمـ  دسـت  بـه ج يدقـت در نتـا  . دار بوده است معنی يبه لحاظ آمار يمورد بررس

ـ متغ که دهد يم ن ي، کمتـر ۵۱/۲ن يانگيـ ر ميـزان اسـتفاده از لهجـه و زبـان محلـي بـا م      ي
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ن يشـتر يب ۷۵/۳ن يانگير اکراه مردم بومي از صحبت با گويش محلي با ميو متغ يرياثرپذ

که با توسـعه   گفتتوان يم ،در مجموع. ته استداش ييروستا يرا از گردشگر يرياثرپذ

ميـت گـويش محلـي کاسـته شـده اسـت و       از اه ،گردشگري در منطقـه مـورد مطالعـه   

، بـه  يو خـارج  يبـوم ريغ يهايقيو موس گانهيب لغاتش به استفاده از يان با گراييروستا

  .)۷جدول ( ندارندتمايلي منطقه  يش بومييادگيري و استفاده از زبان و گو

  سنجش زبان و گويش بومي برایاي  نمونه تک tآزمون  - ۷جدول 

 متغيرها

  )۳ =ميانگين مبنا(اي نمونهتک tآزمون 

  ميانگين
انحراف 

  استاندارد
  tمقدار 

سطح 

  داري معنی

اختالف 

 ميانگين

 - ۴۸۹/۰ ۰۰۰/۰ - ۸۴۲/۹ ۲۵۷/۱ ۵۱/۲ ميزان استفاده از لهجه و زبان محلي

 ۳۸۲/۰ ۰۰۰/۰ ۶۸۷/۷ ۸۴۶/۰ ۳۸/۳ استفاده از لغات بيگانه

 ۵۸۵/۰ ۰۰۰/۰ ۳۰۸/۱۰ ۰۴۳/۱ ۵۹/۳ هاي خارجي يقيموس

اکراه مردم بومي از صحبت با 

 گويش محلي
۷۵/۳ ۸۷۶/۰ ۱۵۳/۱۳ ۰۰۰/۰ ۷۵۲/۰ 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  مشارکت و احساس امنيت

 در امنيـت  احسـاس  و مشـارکت  شـاخص  يرهايمتغ بر يگردشگر اثرات يبررس جينتا

 بـر  يگردشـگر  اثـر  کهدهد يم نشان رفتيج شهرستان در يگردشگر هدف يروستاها

 در دقت. است بوده دار معنی نانياطم درصد ۹۹ سطح در و يآمار لحاظ به هاتغيرم هيکل

 اثـر  نيشـتر يب کـه  دهـد  يمـ  نشـان  يبررسـ  مـورد  يرهايمتغ بر يگردشگر اثرات زانيم

ـ متغ دو بر يگردشگر  آرامـش  کـاهش  و ياجتمـاع  يهـا  يناهنجـار  شيافـزا  کـاهش  ري

ـ م بـا  بيترت به ـ متغ دو بـر  ييوسـتا ر يگردشـگر  و بـوده  ۵۳/۳ و ۷۲/۳ نيانگي ـ م ري  زاني

ـ م بـا  بيترت به روستا يفرهنگ راثيم به توجه و روستا امور در يکيزيف مشارکت  نيانگي

  .)۸جدول ( است داشته را ياثرگذار نيکمتر ۱۵/۲ و ۷۲/۱
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  سنجش مشارکت و احساس امنيت برایاي  نمونه تک tآزمون  -۸جدول  

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  يفرهنگ يهامؤلفهبر  ييروستا يگردشگر ياثرات کل يبررس

 يگردشـگر  يمربوط به هر شاخص، اثرات کلـ  يرهايمتغاز  کدامب هر يبا ترک ،در ادامه
ج ينتـا . قـرار گرفـت   يرفت مورد بررسـ يدر شهرستان ج يفرهنگ يهامؤلفهبر  ييروستا
در  يمـورد بررسـ   ياصـل  مؤلفهبر شش  ياثر گردشگر يبه لحاظ آمار که دهدينشان م

از  کدامهر  زان اثرات مربوط بهيدقت در م. دار بوده است درصد معنی ۹۹نان يسطح اطم
گرايـي،   گسترش مصرفن اثر را بر يشتريب ييروستا يگردشگر کهدهد يها نشان ممؤلفه

ن يانگيـ که م يا گونه به ،داشته ييو مصرف مواد غذا ،يش بوميسبک پوشاک، زبان و گو
 ،نيهمچن. شتر از عدد مبنا بوده استيب يادشده مؤلفهاز چهار  کدامهر  يشده برا محاسبه

و مشارکت  يارتباطات خانوادگ مؤلفهبر دو  ييروستا يگردشگرکه دهد يمج نشان ينتا
 يکه اثرات فرهنگ گفتتوان يم ،در مجموع. داشته استتأثيری ناچيز و احساس امنيت 

ف يدر تضــع ينــوع مــؤثرتر بـوده و بــه  يمنفــ يهــابــر شـاخص  ييروســتا يگردشـگر 
ـ پا يبا اصول گردشـگر در تقابل  ، کهداشته يشتريب ياثرگذار يفرهنگ يها شاخص دار ي
و  ييگذاران توسـعه روسـتا  استيزان و سيربرنامه ياهيو پا يازمند توجه اساسيبوده و ن
  .)۹جدول ( رفت استيدر شهرستان ج يگردشگر

 متغيرها

  )۳ =ميانگين مبنا(اي نمونهتک tآزمون 

  ميانگين
انحراف 
  استاندارد

  tمقدار 
سطح 

  داري معنی
اختالف 
 ميانگين

 -۷۶۳/۰ ۰۰۰/۰ -۰۸۸/۱۴ ۸۵۷/۱ ۲۳/۲ ها سنتپاسداشت عيدها و 

 -۸۴۸/۰ ۰۰۰/۰ -۰۱۳/۱۹ ۶۴۶/۱ ۱۵/۲ توجه به ميراث فرهنگي

 ۰۳۳/۰ ۰۰۰/۰ -۸۶۳/۱ ۹۴۳/۰ ۷۸/۲ افتخار به روستايي بودن

 -۵۴۹/۰ ۰۰۰/۰ -۹۶۹/۱۰ ۷۷۶/۰ ۳۰/۲ نگ و آداب و رسوم روستاميزان تعصب به فره

۶۰۵/۱۸ ۱۴۳/۱  ۷۲/۳  هاي اجتماعي يناهنجار  ۰۰۰/۰ ۷۲۶/۰  
-۳۲۵/۲۷  ۸۵۶/۰  ۷۲/۱  ميزان مشارکت فيزيکي  ۰۰۰/۰ ۲۷۶/۱-  
-۳۸۰/۱۸  ۵۳۶/۱  ۱۹/۲  ميزان مشارکت فکري  ۰۰۰/۰ ۸۰۷/۰-  
-۱۰۸/۶  ۸۵۶/۱  ۶۵/۲  ميزان روحيه کار گروهي  ۰۰۰/۰ ۳۴۶/۰-  

-۵۳۶/۵  ۲۶۷/۱  ۷۱/۲ افزايش خشونت  ۰۰۰/۰ ۲۸۱/۰-  
۷۳۱/۱  ۷۴۶/۰  ۱۰/۳ ر سبک برگزاري ازدواجييتغ  ۰۰۰/۰ ۱۰۹/۰  

۱۸۸/۱۱  ۹۷۶/۰  ۵۳/۳ کاهش آرامش  ۰۰۰/۰ ۵۳۱/۰  
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  بندي هر معيارها و جمعترکيب ارزش شاخص - ۹جدول 

 ترکيب معيارها

  )۳ =ميانگين مبنا(اي نمونهتک tآزمون 

  tمقدار   ف استانداردانحرا  ميانگين
سطح 

  داري معنی
 اختالف ميانگين

 ۵۳/۰ ۰۰۰/۰ ۴۳/۱۲ ۴۶/۰ ۵۳/۳ سبک پوشاک

 ۲۵/۰ ۰۰۰/۰ ۶۴/۶ ۶۸/۰ ۲۵/۳ مصرف مواد غذايي

 ۷۶/۰ ۰۰۰/۰ ۴۲/۸ ۵۸/۰ ۷۶/۳  گسترش مصرف گرايي

 ۲۷/۰ ۰۰۰/۰ ۴/۴۸ ۶۴/۰ ۲۷/۳ زبان و گويش بومي

 - ۳۱/۰ ۰۰۰/۰ - ۲۵/۴ ۴۴/۰ ۶۹/۲  ارتباطات خانوادگي

 - ۳۲/۱ ۰۰۰/۰ - ۷۶/۸ ۴۶/۰ ۶۸/۱  مشارکت و احساس امنيت

  هاي تحقيق يافته: مأخذ

  ييروستا يگردشگر يهدف بر اساس اثرات فرهنگ يروستاها يبندتياولو

 يهدف گردشگر يبر روستاها ييروستا يگردشگر يبا توجه به اثرات فرهنگ ،در ادامه

 يهـا ن روشيتـر کـه از متـداول  ( سيتاپسـ  شـيوة  رفت، بـا اسـتفاده از  يدر شهرستان ج

 يبنـد تيـ مـورد مطالعـه اولو   يروستا ، دوازده)است ييايجغراف يهامکان يبندتياولو

مربـوط بـه هـر روسـتا در      ةشد يگردآور يهان صورت که با استفاده از دادهيدب ند،شد

زبـان  گرايي،  اک، مصرف مواد غذايي، گسترش مصرفر سبک پوشييتغ مؤلفهقالب شش 

احسـاس امنيـت، ابتـدا مـاتريس     و مشـارکت و   ،و گويش بومي، ارتباطـات خـانوادگي  

. س انجـام گرفـت  يمـدل تاپسـ   يمراحـل بعـد   ،ل شـده و در ادامـه  يگيري تشـک  تصميم

از  ،گانـه  شـش  يهـا شـاخص  بـدين  يدهـ وزن برایز گفته شد، ين تر پيشکه گونه  همان

  ).   ۱۰جدول ( نظرات کارشناسان استفاده شد

  بر گردشگري فرهنگي مؤثروزن مؤلفه هاي  -۱۰ول جد

  ها مؤلفه
سبک 

  پوشاک

مصرف مواد 

  غذايي

گسترش 

  مصرف گرايي

زبان و 

  گويش بومي

ارتباطات 

  خانوادگي

مشارکت و 

  احساس امنيت

  ١٦٧/٠  ١٩٤/٠  ١٨٣/٠  ١٧٦/٠  ١٥٤/٠  ١٢٦/٠  وزن

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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رفت يمورد مطالعه در شهرستان ج ياهابر روست يگردشگر ياثرات فرهنگ بررسیج ينتا

ـ ترت ، دلفـارد و دومـار بـه   )بهشـت  درب( هيساردوئ يسه روستا کهدهد ينشان م ب بـا  ي

آبــاد و  ســرگز، دولــت ين و ســه روســتايشــتريب ۴۸/۰و  ۵۴/۰، ۹۳/۰ت يــب اولويضـر 

را از ورود  يرين اثرپـذ يکمتر ۱۶/۰و  ۱۸/۰، ۲۲/۰ت يب اولويب با ضريترت آباد به اسالم

شـتر  يب ينوع ب باالتر بهيبا ضر ين مفهوم که روستاهايدب اند،ردشگران به منطقه داشتهگ

ـ از دال يکـ ي. ندقرار دار ييروستا ياز گردشگر يناش يفرهنگ يدهايدر معرض تهد ل ي

گـر  ي، دلفارد و دومار نسبت به د)بهشت درب( هيساردوئ ياز باالتر سه روستايامت ياصل

ـ تـردد و بازد  ،و بـه تبـع آن   هـا آن يگردشـگر  يهاجاذبهبيشتر بودن  روستاها شـتر  يد بي

  .)۱۱جدول ( ستن روستاهايگردشگران از ا
  

بندي روستاها بر اساس تغييرات فرهنگي ناشي از توسعه گردشگري با  رتبه -۱۱جدول 

  استفاده از مدل تاپسيس

  رتبه  تيب اولويضر  منطقه

  ۱  ۹۳/۰  )بهشت درب( هيساردوئ

  ۲  ۵۴/۰  دلفارد

  ۳  ۴۸/۰  ردوما

٤٥/٠  ده والي  ۴  

  ۵  ۴۰/۰  شير باغ علي

  ۶  ۳۸/۰  رضوان

  ۷  ۲۹/۰  آبادمحمد

  ۸  ۲۶/۰  رمون

  ۹  ۲۴/۰  گراغان

  ۱۰  ۲۲/۰  سرگز

  ۱۱  ۱۸/۰  آباد دولت

  ۱۲  ۱۶/۰  آباد ماسال

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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  شنهادهايگيري و پنتيجه

ري بـر فرهنـگ جامعـه    به شناسايي آثار فرهنگي ناشي از توسعه گردشگ حاضر پژوهش
هاي پژوهش حاکي از آن است که گردشگري در حوزه مورد  يافته. ميزبان پرداخته است

شگري بـر  اثر گرد حاضر، در پژوهش. بوده است مؤثرمطالعه در بروز تغييرات فرهنگي 
ــا مؤلفــه اک، مصــرف مــواد غــذايي، گســترش هــاي ســبک پوشــ تغييــرات فرهنگــي ب

و مشارکت و احسـاس امنيـت    ،مي، ارتباطات خانوادگيگرايي، زبان و گويش بو مصرف
آمده، گردشگري بر پنج مؤلفه سبک  دست مطابق نتايج به. قرار گرفته است مورد سنجش

 تـأثير زبـان و گـويش بـومي    و گرايـي،   گسـترش مصـرف   پوشاک، مصرف مواد غذايي،
 .ده اسـت مربوط بوگرايي در روستاييان  روحيه مصرف بهات تأثير ةعمد گذاشته است و

نايع دسـتي و موسـيقي و ديگـر    هـا، صـ   برخي از عادات و سـنن، جشـن   ،بر اين افزون
هـاي   نامناسـب و ناشايسـت آنهـا در قالـب جاذبـه     بـه دليـل ارائـه     ،هاي فرهنگـي الگو

. انـد  گردشگري، اعتبار و اصالت خود را تا حدودي از دست داده و بـه کـاال بـدل شـده    
 از ييان،زنـدگي روسـتا   ةي گردشگران بر رفتار و شـيو رفتار و شيوه زندگ تأثير عالوه بر

بـه   ييانتوان به افزايش تمايـل روسـتا   اثرات منفي گردشگري در بعد فرهنگي  مي ديگر
استفاده از کاالهاي تجملي و تزيينـي و کـاهش تـدريجي اسـتفاده از گـويش محلـي در       

بيشـترين   ،سـيس آمـده از مـدل تاپ   دسـت  ، بر اساس نتايج بـه همچنين. منطقه اشاره کرد
. استرخ داده و دومار ) درب بهشت(تغييرات فرهنگي در روستاهاي دلفارد، ساردوئيه 

از ) از جمله بنـدر عبـاس، کرمـان و جيرفـت    (ميزان بازديد گردشگران شهرهای اطراف 
 بـوده و بهار و تابستان زيـاد   های در فصلآنها اين روستاها به دليل آب و هواي مناسب 

غييرات فرهنگي در ساکنان اين مناطق نسبت بـه سـاير روسـتاها بيشـتر     ت ،به همين دليل
هـاي فرهنگـي جوامـع     و داشـته برداري از فرهنـگ   استفاده يا بهره اگرچه. است مشهود

اقتصـادي  و با رعايت جوانب الزم، بـراي پايـداري    خاص در شرايطي بسا چه روستايي
هاي  اندن بنيانو مصون و پايدار متوجه به پايداري فرهنگي  اين جوامع مفيد واقع شود،

نيازمنـد پـايش    ، که خوداز اولويت و تقدم بيشتري برخوردار استفرهنگي اين جوامع 
هايي براي هدايت اصولي  ريزي هاي روستايي و برنامه رش گردشگرينحوه و ميزان گست
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ـ  و منطقي آن راي ها در آينده براي حمايت از ميراث فرهنگي و دستيابي به شـرايط الزم ب
ي بومي براي هـر  ها حفظ فرهنگ ،بنابراين. هاي محلي است حفظ و نگهداشت جمعيت

مقتضــي اســت کــه  ،رو ســي اســت؛ از ايــنداراي ضــرورتي اسا جامعــه و هــر فرهنــگ
هـا   فرهنگي در حوزه گردشگري روستايي به سمت حفظ ارزش -هاي اجتماعي سياست

هـاي هـدف گردشـگري     ناحيـه شود تا از بروز مشکالت در  و فرهنگ بومي سوق داده
گـذاران در   ريـزان و سياسـت   اين به معني ضرورت توجه برنامـه . جلوگيري به عمل آيد

شناسي و تقويت آثار مثبت نظير حفظ و ترويج هويت بومي روستاها و  خصوص آسيب
گيري از آن براي توسعه اقتصادي و گردشگري و کاهش آثار منفـي نظيـر تغييـرات     هبهر

  . استبهبود كيفيت زندگي  ،ت و در نتيجهفرهنگي و مهاجر
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