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چکیده
واقتصاديفرهنگی،اجتماعی،اثراتعناوینتحترااثرات گردشگريمرسومطوربه
هدف از پژوهش حاضر شناسایی، بررسی و تبیین . دادقراربررسیتوان موردمیمحیطیزیست

ازحاضرتحقیق. در شهرستان کاشان  از دیدگاه ساکنان محلی استگیريگالباثرات جشنواره 
بر حجم نمونه . استپیمایشیوتحلیلی-آن توصیفیدربررسیروشوباشدمیکاربردينوع

و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه جهت تجزیه. نفر محاسبه شده است200فرمول کوکران اساس
نتایج مؤید آن . شده استاستفاده AMOSوSPSSافزارنرمآماري با استفاده ازمختلفهايروشاز

البدي، اقتصادي و اجتماعی در منطقه اثرات محیطی، کگیريگالباست، برگزاري جشنواره 
به خود گیريگالبعامل اقتصادي بیشترین نقش را در تبیین اثرات جشنواره . ایجاد نموده است

و یريگگالبعامل محیطی دیگر عامل مهمی است که تحت تأثیر جشنواره . اختصاص داده است
دیگر . خود اختصاص داده استاین عامل بیشترین تعداد متغیر را به. باشدمیتوسعه گردشگري

. باشد عامل کالبدي استمیو توسعه گردشگريیريگگالبعامل مهم که تحت تأثیر جشنواره 
وجود کمترین بار عاملی نسبت به سایر عوامل گویاي این . آخرین عامل، عامل اجتماعی است

دهد و میود نشانواقعیت است که بافت اجتماعی کاشان در برابر تغییرات مقاومت زیادي از خ
.این منطقه هویت محلی خود را همچنان حفظ کرده است

يسازمدل، ساکنان محلی، شهرستان کاشان، گیريگالبجشنواره : واژگان کلیدي
.معادالت ساختاري
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مسئلهطرح 
رضوانی، ( کهن است که بر بنیاد حرکت و جابجایی انسان استوار است ايیدهپدگردشگري 

جریانی از سرمایه، انسان، فرهنگ و کنش متقابل میان یرندهدربرگیک کلیت و در) 26، 1389
) 46، 1389فرهودي و همکاران، (نهدیمکه در فضاهاي جغرافیایی آثار مختلفی برجاي ستآنها

يهافرهنگنزدیکینتیجهدرویکدیگرزندگیهايیوهشازآگاهی جوامعافزایشو موجب
گردشگري این فرصت را براي(Valeriu and Mauela, Elena ,2007).گرددمیمختلفملل

همزمان بتوانند در مورد ساختانسانطبیعی و هايیشگفتآورده تا حین لذت از به وجودها انسان
. یکدیگر را بهتر درك کننديهاتفاوتیکدیگر بیاموزند و ضمن آشنایی با فرهنگ یکدیگر 

مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و تغییراتدشگريگرتوسعههمزمان، ) 1، 1390حیدري،(
؛ برخی از این تغییرات نسبت به بقیه مفیدتر و کندمیدر زندگی جامعه میزبان ایجاد محیطیزیست

بر جامعهگردشگرياثراتسودمندترینازبرخی(Lee, 2013,40).باشندمیبالعکس برخی مضر 
فرهنگی جامعهواجتماعیزندگیبهبودفقیر،نواحیحیاتتجدیداشتغال،ایجادشاملمیزبان
بهجامعه میزبانبرايراآوريیانزمنفیاثراتگردشگريحال،عیندر.شودمیغیرهومحلی
فردمنحصربهمنابعازکه استفاده نادرستصورتنیبد)74، 1387میسون، (داردهمراه

گردشگري،مقاصدازبسیاريه برايیافتتوسعهکمتر در کشورهايفرهنگیومحیطیزیست
به همین دلیل ) (Sharpley & Telfer, 2008, 21.استشــدهیريناپذجبرانهايآسیببهمنجر

با توجه به . ارزیابی علمی اثرات مثبت و منفی آن نقش مهمی در ادبیات گردشگري جهانی دارد
درریزي رنامهبجامعه محلی،تأثیرات آن بروضع موجود و رشد و رونق این صنعت در کشور و 

هاي ساکنین باشد و حتی برخی از اهداف و اولویتاساسبراید ب،گردشگريي توسعهراستا
هاي گردشگري محلی کنند که سطح فعالیتمحققین گام را از این هم فراتر گذاشته و پیشنهاد می

در این راستا دیدگاه ) Cooke,1982 ,26(یابدارتقاءتنها به هنگام کسب اجازه قانونی از ساکنین
هاي آنان نقطه مهمی در توسعه گردشگري محسوب فعالیتجامعه میزبان نسبت به گردشگران و

). 7، 1389اکبري و قرخلو،. (شودمی
دلیل بهکهاستکاشانشهرستانایران،مرکزدرگردشگرانجذببرايمساعدمناطقاز

بناهاي وفضاهادارايکهن،تاریخواسطۀبهومتنوعییهواوآبدارايخود،جغرافیاییموقعیت
ومحمديگلاصلیيهافرآوردهازگالب)2، 1391هاشمی و همکاران، (.استمتعدديتاریخی

گالبصنعت.داردنیزجهانیکه آوازهبودهکاشانمنطقهدرطوالنیقدمتباسنتیمحصوالتاز
کمیتنظرازکشوردیگريهاشهرستانبامقایسهردکاشانشهرستاندرخصوصبهوایراندر

ویژهاهمیتصنعت توریسم ازجملهازدیگرصنایعباآنارتباطجهتبهوبودهتوجهقابلبسیار
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که ساالنه هزاران نفر از نیمه اردیبهشت مصادف با ياگونهبهاست، برخوردارمنطقهبراياقتصادي
تبلور. نماینداز شهرستان کاشان بازدید میگیريگالباره براي شرکت در جشنوگیريگالبفصل 
استراتژیکمدیریتویزيربرنامهتأثیرگذار،عواملشناساییگردشگري بدونازحاصلمنافع

اثرات جشنواره پژوهش حاضرلذا در). 85، 1389موحد و کهزادي، ( بودنخواهدیرپذامکان
کهشده استسعیوگرفتهقرارمورد بررسیختلفمابعاددر شهرستان کاشان درگیريگالب
.شوداز دیدگاه ساکنان محلی ارائهگیريگالباثرات جشنواره گالب و تبیینبرايمفهومیمدلی

مبانی و مفاهیم نظري پژوهش
شناخت و ارزیابی اثرات گردشگري در هر حوزه جغرافیایی مستلزم اتکا به مجموعه اصول و 

. آورداست که امکان درك رفتار متغیرهاي تحقیق را فراهم میياشدهیف تعرخوبیبهمفاهیم 
خطوط عنوانبه، هایدهپداین مجموعه به هم پیوسته از مفاهیم ما را در درك منطقی و علمی رفتار 

: 1393قدمی و همکاران، .(توان چارچوب نظري اطالق نمودرساند که بدان میراهنما یاري می
.گرددنظري موجود در زمینه توسعه گردشگري مطرح میهايگاهدیددر ادامه ) 104

)براي توسعهيسازوکارگردشگري، ( طلبانهاصالحرویکرد 
توان بیان کرد گردشگري راهبردي براي توسعه، ابزاري براي میدر راستاي این دیدگاه

ی که گردشگري با توجه به نقش. باشدمیهاسکونتگاهتوسعه پایدار و سیاستی براي بازساخت 
براي توسعه گردشگري را هادولتدر توسعه و عمران نواحی دارد، هال و جنکینز انگیزه 

.دارندمیابزاري براي توسعه به شرح ذیل بیانعنوانبه
اقتصادي و هايیرساختزحفظ درآمد، اشتغال و رشد محلی، مشارکت در تأمین هزینه 

از راه پیوندهاي ( اقتصادييهابخش، تشویق سایر )جاده، آب، فاضالب و ارتباطات( اجتماعی
مشارکت در تأمین امکانات سکونت محلی، مشارکت در حفاظت از ) محلی در زمینه خرید

محلی ایجاد وکارکسبزیبا، توسعه يهاجاذبهیژهوبهمحیطییستزمنابع فرهنگی و 
و ابزاري براي يامنطقهاشتغال، محرك شناخته شده در توسعه اقتصادي و اجتماعیيهافرصت

تواند هم می، تسهیالت و خدمات از جمله تسهیالت تفریحی کهيامنطقهتوسعه زیرساخت 
)87: 1387رضوانی، .( ساکنان روستایی و هم توسط گردشگران استفاده شودیلهوسبه

)ارزیابی دوباره پیامدهاي گردشگري در جوامع(ساختارگرارویکرد 
و زیستیطمحنسبت به گردشگري، با اثرات آن بر فرهنگ، ساختارگراه انتقادها در اردوگا
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کند تحلیل گردشگري باید با انتقاد از میخاطرنشان1رید. روابط اجتماعی ارتباط دارد
از دیدگاه بسیاري از محققان گردشگري خط مقدم فرآیندهاي جهانی . همراه باشدداريیهسرما

و ییردهندهتغگردشگري . مالی استگذاريیهسرماارتباطات و نقل،وشدن و عامل تغییر در حمل
روابط نابرابر قدرت است که در مقیاس دهندهنشانگردشگري همچنین . ساز استدگرگون

عنوانبهکند که گردشگري میخاطرنشانبراي مثال اسمیت . کندجهانی ایفاي نقش می
تصویر عنوانبهرا آنها ابتدا موقعیت برتر . کندبراي افزایش قدرت به دو شیوه عمل میيسازوکار

مختلف اقتصادي و اجتماعی يهاگروهکند و دوم با تشویق اي از هویت تثبیت و حفظ میویژه
جهانی براي یافتن يهاقدرتبراي پذیرش سبک زندگی موجود در توسعه گردشگري به 

)88: 1387رضوانی، . ( رساندمیمسیرهاي تازه براي افزایش کنترل و برتري و منافع فردي یاري 

رویکرد توسعه پایدار گردشگري
یک فعالیت طالیی عنوانبه، گردشگري و کشورهادر بسیاري از مناطق 1970تا اواخر دهه 

به دنبال . آورد مطرح بودبدون دود، فعالیتی که بیشترین منافع را با کمترین منابع مالی به دست می
سرانجام ماهیت فعالیت گردشگري به زیستیطمحق و طرفداران هاي متعدد صدها محقگزارش

بازساخت چارچوب معمول توسعه گردشگري به شکلی که الزامات منظوربهچالش کشیده شد و 
و پایداري یک سطح بهینه از منافع اقتصادي و زیستیطمحو استانداردهاي جدید طرفداران 

ري با پارادایم جدید گردشگري تحت عنوان اجتماعی را تأمین کند، پارادایم سنتی گردشگ
يگردشگریدارپافلسفه توسعه ) 109: 1393و همکاران، قدمی.(گردشگري پایدار جایگزین شد

یک جابجایی از رویکردهاي سنتی اقتصاد نئوکالسیک در زمینه توسعه گردشگري به یک 
نیازهاي بازار مورد توجه نهاتنهدر این رویکرد . دهدرا نشان می) ترسیستمی(نگرتریکلرویکرد 

در چارچوب توسعه . گیردطبیعی نیز مورد توجه قرار میزیستیطمحاست بلکه نیازهاي جامعه و 
پایدار گردشگري، چهار رویکرد استراتژیک در زمینه مدیریت بازدیدکننده وجود دارد که 

:ازاندعبارت
گردشگري یا بازدیدکنندهيهافرصتمدیریت عرضه 

ت تقاضاي بازدیدمدیری
مدیریت قابلیت منابع براي کاربري زمین

تواند میگردشگري پایدار(Eagles and et all, 2002))کاربري( مدیریت اثرات استفاده
را برآورده يامنطقهدر سطوح محلی و محیطییستزاقتصادي و –اهداف متعادل اجتماعی

1. - Reid
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رایجتوسعهازگردشگريتوسعهکهاستآنازحاکیجهاننقاطدرفراوانشواهد. سازد
سعیپایدارگردشگريواستیافتهسوقمحلیاجتماعاتتوسعه پایدارسمتبه،اقتصادمحور

جلبضمن،محیطییستزواجتماعی، اقتصاديپایداريبعدسهدرتأثیرگذاريبادارد
منابعازحمایتوهایلپتانسازحفاظتطریقازملیاقتصادتوسعهدرمحلیجوامعمشارکت

)5: 1389افتخاري و همکاران، ینالدرکن.( بیانجامدمحلیتوسعهبهزیستیطمحوطبیعی

اثرات گردشگري
وتأثیراتبهراآنهاتوانمیکلیطوربهکهدارندوجودگردشگريتأثیراتازمختلفیانواع
رضوانی و . (کردتقسیمفرهنگیاجتماعینیزومحیطیواقتصاديو منفیمثبتپیامدهاي

دربردارندهگردشگري،اندازهبهتوسعهازشکلیاعتقاد دارد هیچ1گان) 40: 1390همکاران، 
عواملبهمختلف گردشگريتأثیرات) 106: 1393قربانی و همکاران، .(نیستدوگانهتأثیرات

جامعه میزان،هایتفعالاینهدفونوعگردشگري،هايیتفعالحجمومیزانهمچونگوناگونی
,Gracan et al).داردبستگیگردشگريمقاصدتحمیلظرفیتوگردشگريبخشدرمیزبان

2010:109)

ارزیابی اثرات گردشگري
ارزیابی صنعت گردشگري فرآیند دشواري است، چرا که در این مرحله ممکن است میان 

ملی و يهاسازمانبا تالش ) 1390:75حیدري، (تناقضاتی پیش آیدهایتمسئولاهداف گوناگون و 
المللی توسعه پایدار، کمیته همچون برنامه اقتصادي سازمان ملل، بانک جهانی، موسسه بینالمللیینب

هامرحلهکه در اندشدهتوسعه پایدار طراحی يهاشاخصاي از مجموعه... توسعه سازمان ملل و 
عینی يهاشاخصاز نظر ماهیت به دو دسته هاشاخصاین . گردشگري گردیديهاحوزهبعدي وارد 

گیري ابزار اندازهعنوانبهتوانند هاي عینی میدر حالی که شاخص. گرددو ذهنی تقسیم می
تعریف ) همچون درآمد، نرخ اشتغال و تعداد بازدیدکنندگان( قابل لمس و مشاهدههايیتواقع

تصور و رضایت ساکنان را ارزیابی ذهنی غیرملموس چون طرز تفکر یا نگرش، يهاشاخصشوند، 
براي سنجش اثرات ملموس و غیرملموس تئوري و )126: 1393قدمی و همکاران، .(کنندمی

توان فرآیند ارزیابی صنعت گردشگري را می. گرددمختلفی بیان شده که به آنها اشاره میيهاروش
فرهنگی و ارزیابی –ارزیابی اقتصادي، ارزیابی اجتماعی :در سه محور عمده بررسی کرد

.شودکه در ادامه به معرفی هریک پرداخته می. محیطییستز

1. -Gunn
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ارزیابی اثرات اقتصادي گردشگري
کلیدي براي توسعه و يهابخشیکی از عنوانبهدر بسیاري از کشورهاي جهان گردشگري را 

میزان این تأثیر .گیرند و مهمترین اثر آن ایجاد اشتغال و درآمد استپیشرفت اقتصادي در نظر می
)1393،49فنی و همکاران، .(و جایگاه این صنعت در اقتصاد ملی داردگذاريیهسرمابستگی به نوع 

است، ولی بسیاري از پژوهشگران یید اثرات مثبت اقتصادي گردشگري مورد تأیطورکلگر چه به
ر افزایش قیمت کاال و ي میزبان نظیهاي اقتصادي جامعهطورمعمول هزینهمعتقدند که گردشگري به

زندگی، برگشت کم سرمایه، فصلی بودن خدمات، افزایش کاذب قیمت زمین، افزایش هزینه
هاي مرسوم مانند هاي شغلی، جابجایی در اشتغال افراد بومی و منسوخ شدن برخی فعالیتفرصت

ان جهانی سازم) 39: 1393کیانی، .(شودیري در نواحی روستایی را موجب میکشاورزي و ماهیگ
- 1:کندآثار اقتصادي استاندارد پیشنهاد مییريگاندازهگردشگري پنج محور عمده را براي 

اشتغال محلی - 3المللیینبارز خارجی حاصل از گردشگري - 2افزایش درآمد عمومی و دولتی 
این موضوع به تأثیري که یک(ضریب تکاثري- 4) م و غیرمستقیمشامل اشتغال مستقی(ایجاد شده

: 1390حیدري، .(کمک به درآمدهاي دولتی- 5)کندبر اقتصاد دارد، اشاره میمنبع خارجی درآمد
77 -79(

فرهنگی گردشگري-ارزیابی اثرات اجتماعی
از دیدگاه باتلر تغییرات اجتماعی حاصل از گردشگري، متأثر از دو دسته عوامل مرتبط با 

:مقصد استیهو ناحگردشگران 
تعداد بازدیدکنندگان، طول مدت اقامت بازدیدکنندگان، : گردشگران شاملعوامل مرتبط با 

هايیتفعالاقتصادي بازدیدکنندگان و هايیژگیوقومی بازدیدکنندگان، هايیژگیو
.بازدیدکنندگان

وضعیت اقتصادي ناحیه، میزان مشارکت اجتماعی در : عوامل مرتبط با ناحیه مقصد شامل
توسعه گردشگري، میزان پایداري فرهنگ محلی و سایر فضاییهايیژگیوگردشگري، 

(Embacher, 2005: 137)هایژگیو

سنجش نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگري تئوري مبادله اجتماعی يهاروشیکی از 
خواهند تا ارزش نتیجه تبادلشان با دیگران است، بر اساس تئوري مبادله اجتماعی مردم همیشه می

به عبارت دیگر افراد در پی کسب حداکثر منفعت در فرآیند تبادل با سایر .رسانندرا به حداکثر ب
ساکنان يهانگرشمبنایی براي تشریح و تفسیر تصورات و عنوانبهتواند این تئوري می. افرادند

بنابراین کسانی که تصور منفی . محلی در مورد توسعه آتی گردشگري مورد استفاده قرار گیرد
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يهاواکنشدارند از کسانی که تصور مثبت دارند، محلشانسعه گردشگري در نسبت به تو
در راستاي این امر، توسعه گردشگري با هدف کسب منافع اقتصادي، . دهندمتفاوتی نشان می

.همواره مورد حمایت ساکنان بوده است

محیطی گردشگريارزیابی اثرات زیست
فرهنگی آثار - بر آثار اقتصادي و اجتماعیتوسعه گردشگري در فضاهاي جغرافیایی عالوه

هايیابیارزاین آثار در صورت عدم پیگیري راهبردها، استانداردها و . نیز داردمحیطیزیست
بسیاري در ابعاد محیط انسانی و يهاجنبهمشخص و روشن در زمینه توسعه گردشگري داراي 

محیطییستزارزیابی اثرات يهاروشاز ) 102- 101: 1392پاپلی و سقایی،. (طبیعی است
مفهوم ظرفیت تحمل مقصد گردشگري بر .توان به ظرفیت تحمل مقصد اشاره نمودگردشگري می

این فرض استوار است که دیر یا زود مقصد به نقطه اشباع خواهد رسید که از آن پس، کیفیت 
عداد کلی ظرفیت تحمل مقصد عبارت است از تطوربه. منابع رو به افول خواهد رفت

بر آنها اثرات منفی از اینکهتوانند در یک مقصد حضور داشته باشند قبل بازدیدکنندگانی که می
و بر روي نگرش روانشنختانه گردشگران یا بر روي پذیرش جامعه میزبان نمایان زیستیطمح

آسیب، تخریب، ازدحام: ظرفیت تحمل داراي ابعاد محیطی، اجتماعی است که از پنج عنصر. شود
توان به محدوده میهاروشاز دیگر . گرددبیش از حد، سیماي عمومی و واکنش تشکیل می

فرآیندي مستمر است که مشارکت عمومی قبولقابلمدل تغییرات . اشاره نمودقبولقابلتغییرات 
و اهمیت این موضوع تا حدي است که بدون درك و حمایت خواندیفرامرا در شکل تعاملی 

در این روش تعریف و تعیین شرایط مطلوب یک ناحیه و . ناموفق خواهد ماندعمومی، پروسه
:استيامرحله9مدیریتی شامل یک فرآیند هايياستراتژتدوین 

- 3فرصت منطقه بندييهاکالستعریف و تشریح - 2شناخت موضوع و مسائل ناحیه- 1
- 5نابع و شرایط اجتماعیاز میريگگزارش- 4هاي منابع و شرایط اجتماعیانتخاب شاخص

تعیین سهمیه کالس فرصت آلترناتیو- 6هاي منابع اجتماعیتعریف استانداردهایی براي شاخص
اجاري اقدامات و - 9ارزیابی و انتخاب آلترناتیو- 8تعیین اقدامات مدیریت براي هر آلترناتیو- 7

)1393:135قدمی و همکاران، .( پایش شرایط

يجوامع محلی و گردشگر
واحدهاي اجتماعی که با منابع طبیعی و قلمرو مشخص خود داراي وابستگی منسجم و تاریخی 

باور اساسی این ) 57- 56، 1389اکبري و قرخلو، .( باشندمیهستند، اقشار سنتی و جوامع محلی 
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مرکزي مقاصد توریستی هستند و جوامع سالم و موفق، معیاري براي هستهاست که جوامع محلی 
مشارکت ). 146، 1389نیا و هدایتی، فاضل( روندیمموفقیت صنعت گردشگري به شمار سنجش 

بنابراین،) 120، 1380رضوانی، . (هاي توریستی نقش بسیار مهمی داردمؤثر مردم محلی در فعالیت
گردشگريآتیاشکال توسعهتعیینوریزيبرنامهفرآینددرالزم است فرصتی فراهم گردد تا

آیندهکه درايجامعهنوعوحاصلمنافعتوزیعنحوهمورددرخود رادیدگاهوکنندشرکتمنطقه
).109، 1388زاده،زاده و آقاسیابراهیم. (نماینداظهارکنند،زندگیآندرخواهندمی

پیشینه پژوهش
و اهمیت آن در بخش قمصر را مورد مطالعه گیريگالبصنعت ) 1383(کردوانی و همکاران

اقتصادي و تحول در روند توسعه هايیتفعال، اولین قدم براي شروع اندکردهداده و بیان قرار 
محلی که هايیلپتانسو متکی بر استعدادها و گذاريیهسرماگونهیچهمنطقه آن هم بدون نیاز به 

. استگیريگالبخود نمونه بارز یک توسعه ذاتی و پایدار است؛ تنها توسعه صنعت گل و 
به ارزیابی آثار دموگرافیک و فرهنگی گردشگري در سرعین اردبیل ) 1387(و همکارانتوالیی

رنگ بهمنجرسرعیندرگردشگرياندنمودهاستنباطی بیان هايیلتحلپرداخته و با استفاده از 
بهسنتی ورسوموآدابپوشش،بومی،زبانحوزهدربومیفرهنگهايیژگیوبرخیباختن

و افزایشاجتماعیآگاهیسطحباال رفتنمعاشرت،اصولوآدابنحوهاءارتقآنموازات
در پژوهشی با عنوان بررسی مناطق مستعد ) 1387(ابراهیم فینی.استشدهدیگرانبهاحترامروحیه

و مدل اکولوژیکی مخدوم اقدام به شناسایی GISافزارنرمگردشگري طبیعی کاشان، با استفاده از 
را مستعد غربی شهرستان شرقی و شمالنموده و در نتیجه مناطق شمالگرديعتیطبمناطق مستعد 

یژهوبهدر پژوهشی با عنوان گردشگري) 1390(فالح تبار. گردي اعالم نموده استطبیعت
از روش ) مطالعه موردي شهر کاشان(پایدارتوسعهقطبینترمهمزیارتیودینیگردشگري

میراثگردشگري گوناگون،يهاجاذبهباکاشانشهره است،توصیفی بهره برده و بیان کرد
بهآننظیرجهانوایرانشهرهايازبسیاريدرکهداردعجینخودبارابهاییگرانفرهنگی

قطبیکعنوانبهزیارتی،ودینیگردشگريیژهوبهگردشگريجهتازوخوردینمچشم 
جمعه . کندجذبخودبهگیتیسراسرورانایازراگردشگران زیادياستقادرگردشگري،

اکوتوریستی و ظرفیت برد گردشگري يهاتواندر ارزیابی راهبردي ) 1391(پور و همکاران
هاييتوانمنددر مؤثرکویر مرنجاب کاشان با استفاده از روش دلفی اقدام به شناسایی معیارهاي 

نتایج بررسی . نمایش داده استGISافزارنرماکوتوریستی منطقه نموده و نتایج آن را با استفاده از 
گردشگري جزیره توسعهفرهنگیاجتماعیدر سنجش پایداري)  1391(و همکاران بینیکن
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.داردکیشجزیرهگردشگريتوسعهدراجتماعی فرهنگیتبلورنیافتگی پایداريبرکیش داللت

. اندنمودهسعه گردشگري کاشان استراتژیک تویزيربرنامهاقدام به ) 1392(هاشمی و همکاران
استراتژیک یزيربرنامهو مدل SWOTروش به کار رفته بر اساس مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک 

QSPMسنجش اثرات فرهنگی گردشگري از منظوربه) 1392(امین بیدختی و همکاران . است
برد مدل تحلیل عاملی نتایج حاصل از کار. اندیدهرساندیدگاه دانشجویان پژوهشی را به انجام 

بر الگوهاي یرتأثتواند با گویاي این مطلب است که گردشگري فرهنگی و مذهبی دانشجویان می
مثبتی داشته یرتأثکسب شده دانشجویان بر میزان سرمایه اجتماعی يهاتجربهرفتاري، دینداري، و 

از دیدگاه شهروندان تأثیرات گردشگري بر توسعه پایدار شهري ) 1393(فنی و همکاران. باشد
نتایج حاصل از کاربرد آزمون کاي اسکوئر حاکی از آن است . انددادهقشم را مورد بررسی قرار 

توسعه گردشگري از لحاظ اجتماعی اثرات مثبتی به دنبال داشته ولی در خصوص اثرات 
ت در مورد الزم به ذکر اس. و اقتصادي پیامدهاي مثبت و منفی به همراه داشته استمحیطییستز

پژوهشی صورت نگرفته که خود دلیلی تاکنونگیريگالباثرات جشنواره يسازمدلبررسی و 
.انجام پژوهش حاضر استضرورتبر 

روش تحقیق
پژوهش، اصلیابزار.استپیمایشیوتحلیلی-حاضر توصیفیتحقیقدربررسیروش
ظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از محتوایی آن با نرواییکهاستگویه65با ياپرسشنامه

نتایج آزمون مذکور به تفکیک هر . به تأیید رسیده است738/0آزمون آلفاي کرونباخ به میزان 
و SPSSيافزارهانرمهادادهجهت تحلیل . ارائه شده است) 1(کدام از عوامل در جدول شماره

AMOS200اده از فرمول کوکران به تعداد حجم نمونه با استف. مورد استفاده قرار گرفته است
( گیريگالبتصادفی در سطح شهرستان و مناطق عمده صورتبهنفر محاسبه گردید که 

نفر از 28005الزم به ذکر است جامعه آماري پژوهش . توزیع گردید) قمصر، نیاسر و کاشان
گیريگالبنواره مدل یابی اثرات جشمنظوربه. روستاییان حاضر در محدوده مورد مطالعه است

ساختاريمعادالتيهامدلازنوعیکه خوددوممرتبهعاملیمدلدر توسعه گردشگري، از
)174، 1394بسحاق، (.گردیده استهستند، استفاده

آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي گویه هاي تحقیق:1جدول شماره 
آزمون پایایی

آلفاي کرونباخ نماگر عامل
764/0 7 کالبدي
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آزمون پایایی
آلفاي کرونباخ نماگر عامل

734/0 8 محیطی
734/0 14 اقتصادي
720/0 16 اجتماعی

پژوهشيهاافتهی: مأخذ

هاي مورد بررسیمتغیرها و شاخص
دركراآنهابتوانندوبودهآشناساکنان محلیبرايکهگردندانتخابياگونهبهبایدهاشاخص

هاي صورت گرفته، پژوهشبر اساس ) 233، 2003جولیت، وجملیننیکولیر، فراري- کرابیر(کنند 
نماگرهاي . گویه طراحی گردید65اي با از کارشناسان پرسشنامهینظرسنجمبانی نظري تحقیق و 

گویه 50مربوط به سنجش رضایتمندي و سؤال5عمومی، سؤال10از اندعبارتمورد بررسی 
نماگر بعد 8ادي، نماگر بعد اقتص14نماگر بعد کالبدي، 7که گیريگالبسنجش اثرات جشنواره 

فرهنگی جشنواره گردشگري را مورد سنجش قرار داده –نماگر نیز اثرات اجتماعی 19محیطی و 
. نماگرهاي مورد بررسی را در بر دارد) 2(جدول شماره. است

گیريگالبنماگرهاي سنجش اثرات جشنواره ) 2(جدول شماره
نماگربعدنماگربعد

کالبدي

با توسعه رویهیبوسازساخت
گردشگري

محیطی

و يو بصردیداري هايیآلودگ
آلودگی هوا

آلودگی صوتی
مدرن و از بین يسازخانهتوسعه 

مشکالت دفع مواد زائدرفتن معماري سنتی
و آثاررسیدن به ابنیه یبآس

تاریخی در منطقه
يهاو اشغالهازبالهبا اندازچشمتخریب 

گردشگران
تاریخی يهاخانهاز يالگوبردار

یو باغتخریب اراضی زراعی مسکنوسازساختدر 

با توسعه رویهیبوسازساخت
گردشگري

تغییر پوشش گیاهی با توسعه 
گردشگري

انباشت زباله با توسعه گردشگري
اراضی زیر و کاهشتغییر کاربري 

کشت محصوالت کشاورزي
آب توسط مصرف بیش از حد منابع
گردشگران
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ویالهاي (دوميهاخانهگسترش 
)گردشگري

اجتماعی

سنتی و هايیتفعالتغییرات منفی در 
متناسب منظوربههنري روستاییان 

ساختن آنها  با سلیقه  گردشگران
کاهش تدریجی استفاده از گویش 

محلی در منطقه

اقتصادي

ن ایجادشکاف درآمدي بی
روستائیان ساکن در منطقه

زندگی گردشگران یوهو شرفتار یرتأث
زندگی روستائیانیوهو شبر رفتار 

به دلیل توسعه هاینههزافزایش 
و بیشتر امکانات توریستی 

و زیر بنایی یالتتسه
و آب يهاشبکه(یعمران

....)مخابرات و،فاضالب

افزایش تمایل روستائیان به استفاده از 
اي تجمالتی و تزئینیکااله

افزایش هزینه خدمات عمومی مثل 
زباله ،خدمات يآورجمع

........بهداشتی و

توزیع ناعادالنه و تمرکز منافع حاصل از 
گردشگري در دست سرمایه گذران و 

نهادهاي دولتی و نخبگان محلی
کار نیروي ییو جابجاتغییر 

به بخش گردشگرييکشاورز
اختالفات محلی افراد افزایش تضادها و 

بومی در منطقه
بومیدستییعصناافزایش تولید افزایش میزان درآمد
ومحلیيوآمدهارفتافزایش افزایش حجم سرمایه

یخانوادگ رواج بیکاري
افزایش سطح زیر کشت 

مهاجرتکشاورزي
افزایش کیفیت زندگیو باغاتافزایش قیمت اراضی 

در بخش گذاريهیسرماافزایش 
افزایش میزان تفریحاتکشاورزي

افزایش قیمت فروش محصوالت 
و باغاتدزدي از مزارع کشاورزي

افزایش تنوع شغلی در روستا
تالش براي تولید عرقیجات با 

یريگگالبادامهاشتیاق براي کیفیت باالتر
کاهش کیفیت محصوالت ارائه 

شده
اکنان  در کاهش  آرامش زندگی س

منطقه
آشفتگی اجتماعی

پی بردن جامعه به ارزش  فرهنگ بومی 
و تالش در جهت حفظ آن
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همانگونه که .نشان داده شده است) 1(مدل مفهومی تحقیق در شکل شماره 
مشخصاست، جاذبه هاي فرهنگی و تاریخی، امکانات و خدمات گردشگري و نیز جاذبه 

ر در شکل گیري فرآیند گردشگري بوده که در جذب ها طبیعی مقصد عوامل اثر گذا
همزمان با ورود گردشگران و شکل گیري جریانات . گردشگر موثر می باشند

گردشگري اثرات حضور گردشگران نیز نمایان می گردد که این اثرات در پژوهش 
حاضر به چهار دسته کلی اثرات اقتصادي، محیطی، کالبدي و فرهنگی اجتماعی تقسیم 

.استشده 

)نگارندگان: منبع(مدل مفهومی تحقیق) 1(شکل شماره

معرفی محدوده مورد مطالعه

ودقیقه49ودرجه51تادقیقه56ودرجه50جغرافیاییطولبینکاشانشهرستان
4408وداردقراردقیقه26ودرجه34تادقیقه30ودرجه33جغرافیایی عرض

سیاسی،تقسیماتنظراز) 1394فرمانداري شهرستان کاشان، (.داردوسعتربعمکیلومتر

جاذبه هاي فرهنگی 
و تاریخی

نات و خدماتامکا

گردشگري
جاذبه هاي طبیعی

شکل گیري جریان 
هاي گردشگري

اثرات 
گردشگري

ساخت و ساز بی رویه با توسعه گردشگري، توسعه :اثرات کالبدي
اري سنتی، اسیب رسیدن به خانه سازي مدرن و از بین رفتن معم

ابنیه وآثار تاریخی در منطقه، الگو برداري از خانه هاي تاریخی در 
ساخت و ساز مسکن،ساخت و ساز بی رویه با توسعه گردشگري، 
تغییر کاربري وکاهش اراضی زیر کشت محصوالت 

)گردشگريویالهاي( کشاورزي،گسترش خانه هاي دوم

دي بین روستائیان ساکن در ایجادشکاف درآم: اثرات اقتصادي
منطقه، افزایش حجم سرمایه، افزایش هزینه خدمات عمومی، 
تغییر وجابجایی نیروي کارکشاورزي به بخش گردشگري، افزایش 
میزان درآمد، افزایش هزینه ها به دلیل توسعه بیشتر امکانات 

توریستی وتسهیالت زیر بنایی وعمرانی

آلودگی هاي دیداري وبصري و آلودگی هوا، :اثرات محیطی
آلودگی صوتی، مشکالت دفع مواد زائد، تخریب چشم انداز با زباله 

ها واشغالهاي گردشگران، تخریب اراضی زراعی وباغی، تغییر 
، انباشت زباله با توسعه پوشش گیاهی با توسعه گردشگري

گردشگري، مصرف بیش از حد منابع آب 

تغییرات منفی در فعالیتهاي سنتی و هنري : اثرات اجتماعی
روستاییان به منظور متناسب ساختن آنها  با سلیقه  گردشگران،  
کاهش تدریجی استفاده از گویش محلی در منطقه، تاثیر رفتار 

ردشگران بر رفتار وشیوه زندگی روستائیان، وشیوه زندگی گ
افزایش تمایل روستائیان به استفاده از کاالهاي تجمالتی و 
تزئینی، توزیع ناعادالنه و تمرکز منافع حاصل از گردشگري در 
دست سرمایه گذران و نهادهاي دولتی و نخبگان محلی، افزایش 

ش رفت تضادها و اختالفات محلی افراد بومی در منطقه، افزای
وآمدهاي محلی وخانوادگی، افزایش تولید صنایع دستی بومی
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قمصر،مرکزي، نیاسر،بخشهاينامبهبخش4دارايحاضرحالدرکاشانشهرستان
بررسیها.است)برزكکامو،وجوشقانمشکات،قمصر،نیاسر،کاشان،(شهر6ودهستان9

معیت استان ج6/6حدود جمعیت،نفر302637ازيبرخوردارباکاشانشهرستاندهدیمنشان
درصد 8/9رصد در مناطق شهري و د2/90از کل جمعیت این شهرستان . در اختیار دارداصفهان را 

)2، 1389طرح جامع گردشگري، (.نقاط روستایی ساکن هستنددر 

هاي تحقیقیافته
يهاگلستانوهایهوهپاکوقمصرکاشان،درآنقدمتوگیريگالبکارسازووپیشه

وفرهنگیتاریخی،يهاجاذبههمگاموهمپاتقریباً...وبرزكمانندارتفاعات کرکسمنظرخوش
.استبرخوردارباالیی جهت جذب گردشگرو کششتوانازکاشانمنطقهطبیعیومعماري

بارایخارجوداخلیگردشگران،یريگگالبوگلموسمدراستقادرجذاب،پیشهاین
برگزاريشده،برداشتهاخیرسالچندطیدرکهاولیهيهاگامجملهاز. جذب نماید،یزيربرنامه

درهایییزهانگتواندیممذکورفضايمشتاقان درحضور.استشهرستان کاشاندرگلجشنواره
روزهفتادمعموالً(باغ بهرفتنرسوموآداب،یريگگالبپیشهدربارهپژوهشومطالعاتزمینه

گلتاریخچهگالب،گرفتنطرز،یريگگالبيهادستگاهگل،چیدنطرز،)نوروزعیدازبعد
ایجادافراددرسرخگليهافرآوردهمصرفمواردوسرخگلرویشگل محمدي،وسرخ
لذا در پژوهش حاضر به بررسی ابعاد متفاوت اثرات حضور گردشگران در منطقه از دیدگاه .کند
.شودبه تحلیل نتایج پرداخته میدر ادامه. نین محلی پرداخته شده استساک

. سال دارد18و کمترین آن 55ترین پاسخگو مسن. سال است7/29میانگین سنی پاسخگویان 
درصد 55درصد پاسخگویان متأهل و 44. درصد زن هستند5/8درصد پاسخگویان مرد و 5/91

تمامی . اندداشتهویان تحصیالتی باالتر از دیپلم درصد مجموع پاسخگ98مجرد بوده و 
در بررسی علل نارضایتی جوامع . اندنمودهپاسخگویان فصل گردشگري منطقه را بهار اعالم 

درصد اثرات منفی 5/21درصد عدم رعایت بهداشت محیط، 33محلی از توسعه گردشگري، 
درصد سایر موارد را 1افیک و درصد تر16صوتی، هايیآلودگدرصد شلوغی و 5/28فرهنگی، 

هايیتفعالدر پاسخ به گویه انواع . اندنمودهعلل نارضایتی از توسعه گردشگري اعالم عنوانبه
درصد فروش 5درصد از طریق احداث یا اجاره واحد اقامتی، 8انجام شده توسط پاسخگویان 

طریق راهنمایی تور و درصد از5/1درصد از طریق فروش عرقیات گیاهی، 5/31، دستییعصنا
درصد از طریق فروش مواد غذایی و کاالهاي تولید شده غیر 5/14فعالیت در برگزاري جشنواره، 
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اقتصادي هايیتفعالدرصد از طریق تولید گل محمدي در 5/8محلی براي گردشگران و 
ت فراهم در بررسی تمایالت جامعه محلی براي فعالیت مورد عالقه در صور. اندداشتهمشارکت 

5/33، دستییعصنادرصد فروش 5/1درصد متمایل به اجاره محل اقامت، 5/51بودن شرایط 
درصد 7و ییمواد غذادرصد فروش 5/2درصد راهنمایی تور، 3درصد فروش عرقیات گیاهی، 

ه گردد بیشترین تمایل مربوط بکه مالحظه میگونههمان. اندنکردهفعالیتی را اعالم گونهیچهنیز 
درصد از جامعه در 8در وضع موجود تنها کهیحالاحداث یا اجاره واحدهاي اقامتی است در 

درصد پاسخگویان نقش تبلیغات را در توسعه گردشگري 5/20نهایتاً . این حوزه فعالیت دارند
.اندکردهدرصد بسیار زیاد ارزیابی 5/79زیاد و گیريگالبمبتنی بر جشنواره 

وسعه گردشگري ارزیابی اثرات ت
، 1392ضیایی، . (کندجامعه محلی در توسعه پایدار گردشگري نقش مهم و اساسی را ایفا می

تواند هرگاه فعالیت گردشگري ارتباط نزدیکی با جوامع محلی داشته باشد، گردشگري می) 88
ضیایی و .(اجتماعی، فرهنگی، محیطی و اقتصادي جامعه میزبان گرددموجب تغییر در ابعاد 

مؤثراثرات توسعه گردشگري از دیدگاه جوامع محلی نقش شناساییروینازا) 1392،60همکاران، 
در گیريگالبدر بررسی میزان تأثیرگذاري جشنواره . نمایددر مدیریت اثرات گردشگري ایفا می

نتایج آن در کهیدگرداستفاده يانمونهتک Tامعه محلی  از آزمون شهرستان کاشان از دیدگاه ج
با حد وسط در موردنظرهدف اصلی این آزمون مقایسه متغیرهاي . ارائه شده است) 3(جدول شماره

عنوانبه3، عدد اندشدهکه نماگرهاي هر عامل با طیف لیکرت سنجیده ازآنجا. نظر گرفته شده است
در آزمون . اندشدهدر هر یک از نماگرها با این عدد سنجیده هادادهفته شد و حد متوسط در نظر گر

t فرض يانمونهتکH0 و فرض ) حد متوسط(حاکی از برابري با عدد سهH1 حاکی از عدم برابري
گردد باید از مقادیر حد باال و حد داریمعنبنابراین در صورتی که نماگري . با حد متوسط است

:ده کرد کهپایین استفا
.استتربزرگهرگاه حد باال و پایین مثبت باشد، میانگین از مقدار مشاهده شده 
.استترکوچکهرگاه حد باال و پایین منفی باشد، میانگین از مقدار مشاهده شده 

اثرات مثبتی گیريگالبدهد که ساکنان از برپایی جشنواره نشان می) 3(جدول هايیافته
براي هر کدام از نماگرها tمقدار آماره . اندداشتهبا توسعه آن در منطقه موافقت برداشت نموده و

.اندکردهرا خوب ارزیابی گیريگالببیانگر این است که جامعه محلی برپایی جشنواره 
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گیريگالبنگرش جامعه محلی پیرامون جشنواره ) 3(جدول شماره

tآماره نماگر
درجه 
آزادي

سطح 
معناداري 

نآزمو

% 95فاصله اطمینان 
سطح معناداري

حد باالحد پایین
چه میزان یريگگالبوجود جشنواره 

در افزایش جذب گردشگر منطقه 
است؟مؤثر

724/62199000/07386/17386/1

تا چه اندازه در یريگگالبجشنواره 
بهبود معیشت اقتصادي مردم منطقه 

بوده است؟مؤثر
550/55199000/06879/16879/1

و چقدر با عرضه محصوالت 
ییبرپامنطقه در محدوده دستییعصنا

موافقید؟گیريگالبجشنواره 
241/56199000/07079/17079/1

جشنواره ییبرپاچه اندازه با توسعه و 
376/47199000/06724/16724/1موافقید؟یريگگالب

رضایت شما از کسانی که براي تفریح 
878/24199000/02752/12752/1چقدر است؟آیندیمن منطقه به ای

تحقیقهايیافته: مأخذ

سنجش متغیرهاي کالبدي جشنواره منظوربهيانمونهتکTآزمونازحاصلنتایج
چنانچه مشهود است توسعه . ارائه شده است) 4(در شهرستان کاشان در جدول شمارهگیريگالب

اثرات کالبدي از خود بر جاي گذاشته و سبب تغییر گیريگالبره گردشگري ناشی از جشنوا
ویالهاي (دوم يهاخانهاراضی زیر کشت محصوالت کشاورزي، گسترش و کاهشکاربري 

وسازساخت، يسازساختمان، تغییر کاربري اراضی کشاورزي براي احداث ویال و )گردشگري
ن و از بین رفتن معماري سنتی، آسیب رسیدن مدريسازخانهبا توسعه گردشگري، توسعه رویهیب

تنها نماگري که اثر چندانی در آن روي نداده است . تاریخی در منطقه شده استو آثاربه ابنیه 
از حد متوسط بوده تریینپاباشد که مسکن میوسازساختتاریخی در يهاخانهاز يالگوبردار

.اندنکردهریخی الگوبرداري تايهاخانهجدید از نمونه يوسازهاساختاست و 
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گیريگالببررسی متغیرهاي کالبدي جشنواره ) 4(جدول شماره

tآماره نماگر
درجه 
آزادي

سطح 
معناداري 

آزمون

% 95فاصله اطمینان 
سطح معناداري

حد باالحد پایین
اراضی زیر و کاهشتغییر کاربري 

97/25199000/0247/1425/1کشت محصوالت کشاورزي

ویالهاي (دوم يهاخانهگسترش 
22/50199000/0734/1875/1)گردشگري

تغییر کاربري اراضی کشاورزي براي 
98/57199000/0748/1871/1يسازساختماناحداث ویال و 

با توسعه رویهیبوسازساخت
55/76199000/0826/1923/1گردشگري

مدرن و از بین رفتن يسازخانهتوسعه 
34/54199000/0725/1855/1عماري سنتیم

آسیب رسیدن به ابنیه و آثار تاریخی 
9/8199000/0487/0763/0در منطقه

تاریخی در يهاخانهاز يالگوبردار
-294/0-199000/0596/0-8/5مسکنوسازساخت

تحقیقهايیافته: مأخذ

گیريگالبجش متغیرهاي محیطی جشنواره سنمنظوربهيانمونهتکTآزمونازحاصلنتایج
اثرات گیريگالبچنانچه مشهود است . ارائه شده است) 5(در شهرستان کاشان در جدول شماره 

سبب گیريگالبتوسعه گردشگري ناشی از جشنواره . محیطی از خود بر جاي گذاشته است
ع مواد زائد، تخریب دیداري و بصري و آلودگی هوا، آلودگی صوتی، مشکالت دفهايیآلودگ
گردشگران، تخریب اراضی زراعی و باغی، تغییر پوشش گیاهی، يهاآشغالو هازبالهبا اندازچشم

. انباشت زباله و مصرف بیش از حد منابع آب توسط گردشگران شده است
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گیريگالببررسی متغیرهاي  محیطی جشنواره ) 5(جدول شماره

tآماره نماگر
درجه 
آزادي

سطح 
ناداري مع

آزمون

فاصله اطمینان 
سطح % 95

معناداري
حد 
پایین

حد 
باال

دیداري و بصري و هايیآلودگ
831/7199000/0261/0438/0آلودگی هوا

764/6199000/0230/0419/0آلودگی صوتی
849/2199005/0043/0236/0مشکالت دفع مواد زائد

يهاشغالو اهازبالهبا اندازچشمتخریب 
004/9199000/0324/0505/0گردشگران

093/13199000/0569/0770/0یو باغتخریب اراضی زراعی 
924/13199000/0549/0730/0تغییر پوشش گیاهی با توسعه گردشگري

986/2199003/0056/0274/0انباشت زباله با توسعه گردشگري
مصرف بیش از حد منابع آب توسط 

076/13199000/0717/0972/0دشگرانگر
تحقیقهايیافته: مأخذ

به ارزیابی متغیرهاي اقتصادي يانمونهتکTآزمونبا استفاده از) 6(شماره در جدول 
نتایج بررسی شده حاکی از وجود . در شهرستان کاشان پرداخته شده استگیريگالبجشنواره 

نماگرهاي مختلف مورد بررسی در سطح منطقه مورد در گیريگالباثرات اقتصادي جشنواره 
. مطالعه است

سه نماگر رواج بیکاري، افزایش سطح زیر کشت کشاورزي و کاهش کیفیت محصوالت 
که با توجه به اندیدهگرددر سطح پایینی ارزیابی ) محصوالتیرساگالب، عرقیجات و ( ارائه شده

باعث کاهش بیکاري، کاهش گیريگالبه توان گفت جشنوارمیSigشدن مقدار داریمعن
.سطح زیر کشت و افزایش کیفیت محصوالت ارائه شده براي گردشگران گردیده است

به دلیل توسعه بیشتر امکانات توریستی و تسهیالت زیر بنایی و هاینههزدو نماگر افزایش 
دین معنی است که بمسئلهاین . اندیدهنگردداریمعنعمرانی و افزایش هزینه خدمات عمومی

. گردددارمعنینبوده است که قدرآنیا این افزایش اندنبودهمواجه هاینههزساکنان با افزایش 
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گیريگالببررسی متغیرهاي اقتصادي جشنواره ) 6(جدول شماره

tآماره نماگر
درجه 
آزادي

سطح 
معناداري 

آزمون

% 95فاصله اطمینان 
سطح معناداري

االحد بحد پایین
ایجاد شکاف درآمدي بین 
844/11199000/04626/06474/0روستائیان ساکن در منطقه

ها به دلیل توسعه افزایش هزینه
بیشتر امکانات توریستی و 

يهاشبکه(تسهیالت زیربنایی 
....)آب و فاضالب، مخابرات و

923/0199357/00511/0-1411/0

افزایش هزینه خدمات عمومی 
زباله، خدمات يآورجمعمثل 

........بهداشتی و
010/1199314/00476/0-1476/0

کار نیروي ییو جابجاتغییر 
917/6199000/02323/04177/0به بخش گردشگرييکشاورز

140/16199000/06408/08192/0افزایش میزان درآمد
219/7199000/02980/05220/0افزایش حجم سرمایه

-4381/0-199003/00619/1-742/4کاريرواج بی
افزایش سطح زیر کشت 

-0841/0-199000/02859/0-616/30کشاورزي
545/56199000/07469/18731/1و باغاتافزایش قیمت اراضی 

در بخش گذاريیهسرماافزایش 
497/9199000/04358/06642/0کشاورزي

افزایش قیمت فروش محصوالت 
394/31199000/03449/15251/1يکشاورز

454/6199000/02882/05418/0افزایش تنوع شغلی در روستا
تالش براي تولید عرقیجات با 

942/51199000/06980/18320/1کیفیت باالتر
کاهش کیفیت محصوالت ارائه 

گالب، عرقیجات و سایر (شده 
)محصوالت

782/25-199000/05125/1-2975/1-

تحقیقهايیافته: مأخذ
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گیريگالبسنجش متغیرهاي اجتماعی جشنواره منظوربهيانمونهتکTآزمونازحاصلنتایج
چنانچه مشهود است توسعه گردشگري ناشی . ارائه شده است) 7(در شهرستان کاشان در جدول شماره

هايیتفعالییرات منفی در اثرات اجتماعی از خود بر جاي گذاشته و سبب تغگیريگالباز جشنواره 
متناسب ساختن آنها با سلیقه گردشگران، کاهش تدریجی استفاده از منظوربهسنتی و هنري روستاییان 
تغییر (رفتار و شیوه زندگی گردشگران بر رفتار و شیوه زندگی روستائیان یرتأثگویش محلی در منطقه، 

روستائیان به استفاده از کاالهاي تجمالتی و ، افزایش تمایل...)در نوع پوشاك، نحوه سخن گفتن و
تزئینی، توزیع ناعادالنه و تمرکز منافع حاصل از گردشگري در دست سرمایه گذران و نهادهاي دولتی 

يوآمدهارفتو نخبگان محلی، افزایش تضادها و اختالفات محلی افراد بومی در منطقه، افزایش 
و کاهش گیريگالبي زندگی، اشتیاق براي ادامهمحلی و خانوادگی، مهاجرت، افزایش کیفیت 

تنها نماگري که در سطح پایینی ارزیابی گردیده است . آرامش زندگی ساکنان در منطقه شده است
. بسیار کم اتفاق افتاده استيامسئلهبوده است که از نظر ساکنان چنین و باغاتدزدي از مزارع 

بومی، افزایش میزان تفریحات و آشفتگی اجتماعی با یدستیعصناهمچنین نماگرهاي افزایش تولید 
.اندنکردهتغییر چندانی اندنشدهدارمعنیتوجه به اینکه 

گیريگالببررسی متغیرهاي اجتماعی جشنواره ) 7(جدول شماره

tآماره نماگر
درجه 
آزادي

سطح 
معناداري 

آزمون

% 95فاصله اطمینان 
سطح معناداري

حد باالحد پایین
سنتی و هايیتفعالتغییرات منفی در 

متناسب منظوربههنري روستاییان 
ساختن آنها  با سلیقه  گردشگران

257/2199000/0276/0483/0

کاهش تدریجی استفاده از گویش 
805/5199000/0175/0355/0محلی در منطقه

رفتار و شیوه زندگی گردشگران یرتأث
تغییر (وستائیان زندگی ریوهو شبر رفتار 

.....)در نو ع پوشاك و
33/6199000/021/040/0

تمایل روستائیان به استفاده از کاالهاي 
27/3199001/0214/0865/0تجمالتی
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توزیع ناعادالنه و تمرکز منافع حاصل 
گذران از گردشگري در دست سرمایه

و نهادهاي دولتی و نخبگان محلی
69/6199000/0973/0786/1

افزایش تضادها و اختالفات محلی 
16/4199000/0445/0244/1افراد در منطقه

181/0-65/0199516/0091/0بومیدستییعصناافزایش تولید 
محلی و يوآمدهارفتافزایش 

67/7199000/0274/0465/0خانوادگی

44/24199000/0167/0372/1مهاجرت
23/5199000/0137/0302/0افزایش کیفیت زندگی
846/0-199706/0124/0-377/0افزایش میزان تفریحات
-703/0-199000/0976/0-129/12دزدي از مزارع و باغات

571/36199000/0608/1791/1یريگگالبادامهاشتیاق براي 
کاهش آرامش زندگی ساکنان در 

083/4199000/0116/0333/0منطقه

456/0-873/0199384/0176/0شفتگی اجتماعیآ
پی بردن جامعه به ارزش  فرهنگ 
825/20199000/0013/0226/1بومی و تالش در جهت حفظ آن

تحقیقهايیافته: مأخذ

در منطقه گیريگالبدر ادامه فرایند تحقیق جهت تشخیص اثرات ناشی از برگزاري جشنواره 
و ینترمهمهدف از انجام این کار شناسایی . تاري استفاده گردیدمعادالت ساخيسازمدلاز 

. اندگرفتهدر منطقه قرار گیريگالباثرگذارترین متغیرهایی است که تحت تأثیر برگزاري جشنواره 
بنابراین با توجه به مبانی تئوریکی تحقیق مدل عاملی مرتبه دوم بر مبناي چهار عامل پنهان محیطی، 

شودمیاطالقییهامدلبهدوممرتبهعاملیيهامدل.ي و اجتماعی تنظیم گردیدکالبدي، اقتصاد
: 1394بسحاق، . (کندمییريگاندازهرادیگريپنهانمتغیرپنهان،متغیرهايازتعداديآندرکه

اساساً کاري اکتشافی نیست و بر مبناي شناسایی و کشف صورت يسازمدلاگرچه ) 174
متغیرهایی که قابلیت شناسایی هر کدام از تکتک، با این حال در این تحقیق )185همان، (گیردینم



85گیري از دیدگاه ساکنان محلیتبیین اثرات جشنواره گالب

و بر مبناي اندیدهگردمجزا وارد فرایند مدل صورتبهاندداشتهعوامل پنهان چهارگانه را 
این روش منطق . اندیدهگردیا حذف ماندهیباقي در مدل دارمعنیبرازش و سطح يهاشاخص

خواهد نهایتاً به کشف واقعی که محقق با تعداد زیادي متغیر مواجه است و میمحکمی دارد و در م
توان به عبارت دیگر این روش را می. یک مدل نهایی بر مبناي مدل نظري برسد کاربرد فراوانی دارد

بدین ترتیب کلیه متغیرهاي پنهان در مدل بر مبنایی تأییدي در مدل حاضر . اکتشافی نامید- تأییدي 
در شکل . گردندمتغیرهاي پنهان میکنندهیینتبوند و متغیرهاي مشاهده شده بر مبناي اکتشاف شمی

. نشان داده شده استگیريگالبمدل نهایی اثرات جشنواره ) 1(شماره 

و توسعه توریسم در کاشانگیريگالبمدل نهایی اثرات جشنواره ) 1(شکل شماره

دهد که نهایتاً کدام متغیرها داراي اهمیت بیشتري بوده و ان میمدل عاملی مرتبه دوم نشهايیافته
کد هر کدام از متغیرهاي موجود در مدل ) 8(در جدول . اندداشتهاثرات بارزتري در جامعه محلی 

دهد که عامل اقتصادي بیشترین بار عاملی نشان میآمدهدستبههايیافته. نهایی نشان داده شده است
پس از . د اختصاص داده است و بیشتر از سایر عوامل بر منطقه اثرگذار بوده استبه خو72/0را با 

. در رتبه دوم قرار گرفته است49/0عامل اقتصادي، عامل محیطی قرار دارد که با بار عاملی 
بعدي قرار يهارتبهدر 27/0و 40/0کالبدي و اجتماعی نیز به ترتیب با بارهاي عاملی يهاعامل
بیش از همه بر اقتصاد ساکنان یريگگالبتوان گفت برگزاري جشنواره بنابراین می.اندگرفته

.منطقه اثرگذار بوده است
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متغیرهاي نهایی شناسایی شده در مدل عاملی مرتبه دوم) 8(جدول
کدشاخصعاملالیه اول

ب و 
گال

ره 
شنوا

ت ج
اثرا

الب
گ

يریگ
ري

شگ
گرد

عه 
وس

در ت

اثرات 
محیطی

A)(

دیداري و بصري و آلودگی هواايهیآلودگ-1
آلودگی صوتی-2
و مشکالت دفع مواد زائدهازبالهانباشت -3
گردشگرانيهاو اشغالهازبالهبا اندازچشمتخریب -4
تخریب اراضی زراعی و باغی-5

A1
A2
A3
A4
A5

اثرات 
کالبدي

B)(

تغییر کاربري اراضی کشاورزي براي احداث ویال و -1
يسازساختمان

با توسعه گردشگريرویهیبوسازساخت-2
مدرن و از بین رفتن معماري سنتیيسازخانهتوسعه -3

B1
B2
B3

اثرات 
اقتصادي

C)(

ایجاد شکاف درآمدي بین روستائیان ساکن در منطقه-1
افزایش میزان درآمد روستاییان-2
افزایش حجم سرمایه و تنوع شغلی در روستا-3

C1
C2
C3

اثرات 
اجتماعی

D)(

ت زندگیافزایش کیفی-1
محلی و خانوادگیيوآمدهارفتافزایش -2
کاهش آرامش زندگی ساکنان در منطقه-3
پی بردن جامعه به ارزش فرهنگ بومی و تالش در جهت -4

حفظ آن

D1
D2
D3
D4

تحقیقهايیافته: مأخذ
پوششتحتسطحونسبت بحرانیمعیار،خطايغیراستاندارد،مقادیر)9(جدول شمارهدر

نتایج جدول حاکی از آن است که کلیه پارامترهاي المدا داراي .استشدهدادهننشا)Pمقدار(
است که نشان 05/0در کلیه روابط فوق کمتر از Pمقدار . باشندي با مقدار صفر میدارمعنیتفاوت 

.اندگرفتهتجربی قرار يهادادهدهد کلیه روابط موجود در مدل مورد حمایت می

ردهاي غیراستاندارد با سطح تحت پوششبرآو) 9(جدول شماره 
Estimate S.E. C.R. P

Environmental <--- Tourism 1.000
Physical <--- Tourism 1.295 .527 2.458 .014

Economic <--- Tourism .664 .328 1.981 .049
Social <--- Tourism .683 .338 2.018 .044

A3 <--- Environmental .853 .114 7.455 ***
A2 <--- Environmental 1.127 .122 9.205 ***
A4 <--- Environmental .696 .107 6.512 ***
B1 <--- Physical 1.000
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Estimate S.E. C.R. P

C2 <--- Economic 2.883 1.046 2.758 .006
C1 <--- Economic 1.000
C3 <--- Economic 3.105 1.137 2.730 .006
D2 <--- Social .538 .150 3.595 ***
D1 <--- Social 1.000
D3 <--- Social .386 .133 2.909 .004
A5 <--- Environmental .592 .118 5.001 ***
A1 <--- Environmental 1.000
B2 <--- Physical .731 .234 3.131 .002
B3 <--- Physical .310 .119 2.605 .009
D4 <--- Social .338 .125 2.703 .007

تحقیقهايیافته: مأخذ

داري پارامترها با مقدار صفر به ارزیابی مدل نهایی پژوهش توسط پس از بررسی معنی
هاي اصلی برازش مدل نشان شاخص) 10(در جدول شماره . شودهاي برازش پرداخته میشاخص

.ا نمایندگی کننداند مدل مفهومی پژوهش رتوانستهیخوببههاي پژوهش دهد که دادهمی

هاي اصلی برازش مدل مرتبه دومشاخص) 10(جدول شماره 
نمراتشاخص

Chi-square35/105
Probability level059/0

DF85
CMIN/DF239/1

GFI933/0
AGFI906/0
PGFI661/0
IFI957/0
TLI945/0
CFI956/0

PRATIO810/0
PNFI674/0
PCFI774/0

RMSEA038/0
تحقیقهايیافته: مأخذ
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گیريیجهنت
و توسعه گردشگري در کاشان گیريگالبدر این پژوهش با هدف تبیین اثرات جشنواره 

هایلتحلنتایج حاصل از تجزیه و . فهرستی از متغیرها و عوامل مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت
حیطی، کالبدي، اقتصادي و اجتماعی در ابعاد میريگگالبمؤید آن است، برگزاري جشنواره 

. منطقه اثرگذار بوده است
و توسعه گردشگري به یريگگالبعامل اقتصادي بیشترین نقش را در تبیین اثرات جشنواره 

دو متغیر افزایش حجم سرمایه و تنوع شغلی در روستا و افزایش میزان . خود اختصاص داده است
از حیث اهمیت بیشترین نقش را در عامل اندشدهذاري درآمد روستاییان که در این عامل بارگ

. اقتصادي ساکنان منطقه بر عهده دارند
و توسعه یريگگالبعامل محیطی دیگر عامل مهمی است که تحت تأثیر جشنواره 

مسئلهاین عامل بیشترین تعداد متغیر را به خود اختصاص داده است و این . باشدگردشگري می
و توسعه یريگگالبگستره وسیعی از این عامل تحت تأثیر جشنواره نشانگر آن است که 
هازبالهدیداري و آلودگی هوا، آلودگی صوتی، انباشت هايیآلودگ. باشدگردشگري منطقه می

گردشگران و تخریب يهاآشغالو هازبالهبا اندازچشمو مشکالت دفع مواد زائد، تخریب 
ي در مدل نهایی دارمعنیرهایی هستند که با توجه به سطح اراضی زراعی و باغی مهمترین متغی

و منافع فراوانی براي جامعه محلی هایتمزبنابراین اگرچه توسعه گردشگري داراي . اندماندهی باق
.ساکنان توجه بیشتري صورت گیردزیستیطمحبوده است اما باید بر حفاظت 

باشد عامل و توسعه گردشگري مییريگگالبدیگر عامل مهم که تحت تأثیر جشنواره 
پس از عامل اقتصادي و محیطی قرار گرفته 40/0این عامل با توجه به بار عاملی . کالبدي است

: ازاندعبارتاندداشتهمتغیرهایی که بیشترین اثرگذاري را در ایجاد عامل پنهان کالبدي . است
با رویهیبوسازساخت، يسازساختمانتغییر کاربري اراضی کشاورزي براي احداث ویال و 

متأسفانه توسعه . مدرن و از بین رفتن معماري سنتیيسازخانهتوسعه گردشگري و توسعه 
زیاد کالبدي همراه بوده است که وجود این متغیرها و بارهاي هايیبتخرگردشگري منطقه با 

. عاملی آنها گویاي این واقعیت در منطقه است
باشد عامل و توسعه گردشگري مییريگگالبر جشنواره آخرین عاملی که تحت تأثی

وجود کمترین بار عاملی نسبت به سایر عوامل گویاي این واقعیت است که بافت . اجتماعی است
دهد و این منطقه هویت محلی اجتماعی کاشان در برابر تغییرات مقاومت زیادي از خود نشان می

ت زندگی مهمترین متغیري است که داراي افزایش کیفی. خود را همچنان حفظ کرده است
و توسعه یريگگالببنابراین پر واضح است که برگزاري جشنواره . باشدبیشترین بار عاملی می
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محلی يوآمدهارفتهمچنین  افزایش . گردشگري بر کیفیت زندگی ساکنان اثرگذار بوده است
جامعه به ارزش فرهنگ بومی و و خانوادگی، کاهش آرامش زندگی ساکنان در منطقه و پی بردن 

.تالش در جهت حفظ آن همگی حاکی از مقاومت مردم و تداوم هویت محلی است
وجود همبستگی بین خطاهاي دو متغیر ایجاد شکاف درآمدي بین روستائیان ساکن در منطقه 

مالاحتبهدهد که این دو متغیر مدرن و از بین رفتن معماري سنتی نشان میيسازخانهو توسعه 
بررسی ماهیت این دو متغیر کالبدي و اقتصادي نشان . فراوان تحت تأثیر منبع مشترکی قرار دارند

با توجه به . منطقه سازگاري پیدا کندهايیتواقعتوانسته است با یخوببهدهد که مدل تجربی می
کالبدي و محیطییستزاز تحقیق الزم است جهت پیشگیري از اثرات مخرب آمدهدستبهنتایج 

در منطقه تدابیر الزم حفاظتی اندیشیده و از گیريگالبناشی از گسترش گردشگري و جشنواره 
طریق آموزش و نیز تدوین ضوابط و قوانین پیشگیرانه به کاستن از اثرات نامناسب توسعه 

.گردشگري همت گمارد
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