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 چکیده

د به هاي مختلف اثراتی را براي گردشگر و مقصتواند از جنبهفرآیند گردشگري، بدون اثرات جانبی نیست و می
اجتماعی -اجتماعی است. مقصود از اثرات منفی فرهنگی -داشته باشد. بخشی از این اثرات، اثرات فرهنگیدنبال 

ه میزبان) ویژه جامعگردشگري، اثرات افراطی و خارج از اعتدالی است که تجربه سفر بر فرد، خانواده و جامعه (به
ان فرهنگی گردشگري بر جامعه میزبثرات منفی پژوهش حاضر با هدف شناسایی ارو ازاین .گذاردجا میاز خود به

بود. پژوهش حاضر ار نظر هدف کاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطالعات کیفی با استفاده از روش 
هاي مورد نیاز از طریق پدیدارشناسی بوده است. جامعه آماري پژوهش افراد بومی روستاي ده چشمه بود و داده

گیري هدفمند انتخاب شده بودند گردآوري شد. به منظور اد بومی که با روش نمونهنفر از افر 25مصاحبه عمیق با 
) روایی بیرونی، روایی توصیفی، روایی تفسیري 2007روایی پژوهش از رویکردهاي روایی سازه لینکلن و گوبا (

گانه ج از رویکرد سهنتای هاي پژوهش بود. به منظور بررسی پایاییدهنده قابلیت اعتبار مقولهاستفاده گردید که نشان
لیل اطالعات وتحهاي استخراج شده بود. براي تجزیهدهنده ثبات مقوله) استفاده شد که نتایج نشان2003رائو و پري(

کن به کار گرفته شده بود. نتایج به دست آمده نشان داد پیامدها در چهار  -کالیزي -شده استیویکروش اصالح
رهنگی گیري نگرش فجم فرهنگی از بیرون، استحاله فرهنگی از درون  و شکلوندالیسم فرهنگی، تها گروه؛

ردشگري بر فرهنگی گبندي شدند. لذا  شناسایی اثرات منفی بندي و دستهطبقه نامطلوب به پدیده گردشگري
الفعلی که ب ها و توان بالقوه وریزي اصولی و مناسب با توجه به ظرفیتروستاي ده چشمه)، با برنامهجامعه میزبان(

 توان از گردشگري در راستاي  اعتالي فرهنگ روستا بهره برد.در روستاي ده چشمه وجود دارد، می
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 مقدمه
ضاهاي دورمانده و در ف در جهان فرا صنعتی، بشر از زمینه اساسی حیات خویش یعنی طبیعت به

تواند ویژه گردشگري روستایی میبرد. گردشگري و بهشهرهاي بزرگ به سر می شدهساخته
از کارکردهاي دیگر  روستایی فراهم کند. فرصتی براي آشتی انسان با طبیعت و فضاهاي ساده

گردشگري، برقراري ارتباط میان جوامع انسانی و به عبارتی مناسبات فرهنگی است که از سهم 
). امروزه گردشگري به 206: 1394اي در توسعه ملل برخوردار است(جاللیان و همکاران، ویژه

توان ه نمیاي کگونهآید بههاي اقتصادي گسترده جهان به شمار میعنوان یکی از فعالیت
ریزي آن تأکید و تالشی در جهت کسب درآمدهاي ناشی از اي را یافت که نظام برنامهجامعه

رود در دهه گردشگري نداشته باشد. رشد و ارتقاء جایگاه این صنعت تا حدي بوده که انتظار می
ه سفر میلیارد نفر اقدام ب 6/1صنعت شماره یک جهان محسوب شود و در این سال بیش از  2020

). یکی از 11: 2008، 1المللی خواهند نمود(سازمان جهانی جهانگرديهاي ملی و بیندر عرصه
هاي رو به گسترش گردشگري، روستاگردي و یا گردشگري روستایی است که از زیرمجموعه

شمار و رو به افزایشی برخوردار است. گردشگري روستایی به عنوان جزئی از مندان بیعالقه
ی به بخشاي در توانمندسازي مردم محلی و تنوعتواند نقش عمدهم گردشگري میصنعت عظی

هاي شغلی جدید در فضاهاي روستایی و در ارتباط چنین خلق فرصترشد اقتصادي و هم
). در واقع همین 52: 1381زاده و مراد نژاد، هاي اقتصادي ایفا نماید(شریفتنگاتنگ با سایر بخش

آن  ریزي و توسعهها را براي برنامهاست که توجه جوامع و دولتویژگی اساسی گردشگري 
توسعه جلب نموده است.اصوالً توسعه روستایی در کشورهاي ویژه در کشورهاي درحالبه

هاي اخیر مواجه بوده است؛ زیرا راهبردهاي گذشته هاي متعددي طی دههتوسعه با چالشدرحال
نبوده است. مسائلی همچون فقر، اشتغال، امنیت غذایی و آمیز در زمینه توسعه روستایی موفقیت

گر هاي اخیر بار دیزیست را تأمین کند. این مسئله باعث شده است که در سالپایداري محیط
 پردازان، برنامه ریزان و مجریان حکومتی درصددتوسعه روستایی مورد توجه قرار گرفته و نظریه

هاي جدید، از معضالت و مسائلی که این نواحی گریبان تژيبرآیند تا با ارائه راهکارها و استرا
). یکی از راهبردهاي که اخیراً مورد توجه و به 102: 1395باشند، بکاهند(بهرامی، گیر آن می

1 . UNWTO 
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مورد اجرا گذاشته شده و نتایج مثبتی هم به همراه بوده است، توسعه گردشگري براي نواحی 
رسد. می باشند مناسب به نظراي گسترش این صنعت دارا میهاي بالقوه برروستایی که داراي توان

 شده و منطبق با معیارهايریزياز طرفی اگر گردشگري روستایی به نحوي مناسب و برنامه
ایداري یافتگی و حصول به پتواند محرکی در فرایند توسعهمحیطی مدیریت گردند، میزیست

ماعی هاي اقتصادي، اجتمحلی در کلیه زیرشاخه توسعه در نواحی روستایی و نیز پایداري جوامع
). توسعه صنعت 54: 1384فرهنگی و همچنین خود فعالیت گردشگري باشد(رضوانی، 

زایی و افزایش درآمد براي مردم مناطق تواند عاملی مهم در رفع فقر رشد اشتغالگردشگري می
دشگري و توسعه روستایی دو دیگر توسعه گربیان). به143: 2010، 1روستایی قلمداد شود(سبل

عامل مرتبط با یکدیگرند که توسعه هرکدام از این دو، تأثیري مثبت بر دیگري دارد(آرنتزن و 
هاي ا بخشاي است که بوجود گردشگري روستایی فعالیت بسیار پیچیده). بااین2007، 2همکاران

ه باید یامدهاي مختلفی است کدیگر جامعه و اقتصاد وجوه مشترکی دارد. در نتیجه داراي آثار و پ
ریزي تمامی جوانب آن مورد مالحظه قرار داد تا از عوامل منفی جلوگیري شود در فرایند برنامه

، 3و تأثیرات مثبت عوامل اقتصادي، اجتماعی و محیطی مرتبط با آن افزایش پیدا کند(پیرس
داري از مواهب طبیعی و ).در ایران با وجود موقعیت مناسب و مساعد جغرافیایی و برخور1999

فرهنگی، مسئله گردشگري تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته است و سهم درآمد ارزي ایران 
ویژه گردشگري روستایی در مقایسه با دیگر کشورهاي جهان بسیار ناچیز از گردشگري، به

 متواند یکی از منابع کسب درآمد غیر کشاورزي براي مرداست.گردشگري روستایی می
که گردشگري در طوري). به3054: 2015، 5؛ تراخاپو502: 2015، 4روستایی باشد(وانگ و لی

: 2015، 6توسعه، به ابزاري براي کاهش فقیر تبدیل شده است(ژانگ و همکارانکشورهاي درحال
ابد. شناخت یازپیش اهمیت می).با توسعه گردشگري روستایی، مشارکت روستاییان بیش761

تواند درك و فهم مدیریت گردشگري روستایی و توسعه پایدار ها میگاه آننظرات و دید

1 . Sebele 
2 . Arntzen et al. 
3 . Pearce 
4 . Hwang and Lee 
5 . Trukhachev 
6 . Zhang and et al. 
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: 2015: ژانگ و همکاران، 1396تر نماید(عطائی و همکاران، گردشگري روستایی را بهتر و ساده

هاي تناسب و توسعه گردشگري، نگرش و دیدگاه ساکنان محلی به ). یکی از شاخص761
بیل تواند به بروز رفتار پیش گردشگري از قگري میگردشگري است. نگرش مثبت به گردش

ها مشارکت محلی در توسعه گردشگري و حفاظت از منابعی منجر شود که گردشگري به آن
)، 2009( 3)، بایارد و همکاران2002( 2هاي  بایوانتایج پژوهش). 2007، 1بستگی دارد(لیپ

)، بیانگر آن بود که گردشگري 2014( 4) و سینگال2011)، اقبالی و همکاران (2010احمد(
تواند داراي اثرات و پیامدهاي منفی از قبیل افزایش جرم و بزهکاري، سبک معماري، روستایی می

ماندگی فرهنگی و غیره بر فرهنگ جامعه گرایی، اختالفات اجتماعی و احساس عقبتجمل
همیت است: به بهبود میزبان داشته باشد.  همچنین انجام این پژوهش از چندین لحاظ داراي ا

کند، پرداختن به این موضوع در وضعیت صنعت گردشگري در این منطقه کمک می
هاي این منطقه در سطح منطقه و استان توجه ویژه اي، حفاظت از توانهاي منطقهریزيبرنامه

نترل شود، کهایی میدانی و گسترده در بررسی این موضوع انجام میگیرد و پژوهشصورت می
اجتماعی) که از نیازهاي ضروري براي یک منطقه  –ر منفی (بخصوص آثار منفی فرهنگی آثا

تیابی ها براي دسگردشگري است و شناسایی آثار منفی گردشگري در جهت برطرف کردن آن
ت موفقیت صنعت گردشگري بستگی به شناخت و درك و فهم کیفیبه توسعه پایدار گردشگري.

دارد. بااینکه گردشگري یک فعالیت منابع پایه است و به خدمات  حمایت ساکنان محلی و میزبان
آمیز آن تا حد زیادي مستلزم هاي دیدنی بستگی دارد اما توسعه موفقیتارائه شده و جاذبه

عالقگی و که بیطورينوازي و استقبال از سوي جامعه محلی و میزبان دارد. بهمیهمان
یتاً به گردشگران منتقل خواهد شد که این امر خود نیز هاي جامعه محلی و میزبان نهاخلقیکج

رو، درك گردد. ازاینمنجر به عدم تمایل گردشگران براي بازدیدهاي بعدي و تبلیغات منفی می
یده آل هاي او فهم واکنش جامعه محلی و میزبان از اثرات گردشگري براي دستیابی به حمایت

ار توان اظهري امري ضروري است. از طرفی میجوامع روستایی براي توسعه پایدار گردشگ
داشت که جامعه میزبان بهترین منبع براي شناخت اثرات مختلف گردشگري روستایی بر محیط 

1 . Lepp 
2 .Baiwa 
3 .Byrd   & et al. 
4 .Singla 
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وسیله طور مستقیم و مداوم تغییرات به وجود آمده بهروستا و شرایط روستائیان است. چراکه به
رهنگی، اجتماعی، موقعیت تفریحی و هاي تاریخی، فکنند. وجود جاذبهگردشگران را حس می

ها و زندگی عشایري و... سبب جذب گذران اوقات فراغت ناشی از وجود آبشارها، چشمه
گردشگران محلی و غیر محلی و در نتیجه رونق و توسعه روستا شده است؛ بنابراین هدف پژوهش 

جامعه  م آگاهیبر مبناي شناسایی اثرات منفی گردشگري بر فرهنگ جامعه میزبان است. عد
روستایی از اثرات گردشگري خود یکی از موانع توسعه این صنعت است؛ چراکه عدم اطالع 

 ها در توسعه گردشگري را کاهشروستاییان از اثرات مثبت و منفی گردشگري، مشارکت آن
که مشارکت جامعه میزبان یکی از ملزومات اساسی در توسعه گردشگري است. دهد، درحالیمی

کند که ممکن است جامعه میزبان از ابعاد مختلف ف دیگر، اثرات در ابعاد مختلف بروز میاز طر
آن اطالع جامعی نداشته باشند. بر این اساس رویکرد پدیدارشناسی از سه جنبه مدنظر قرار گرفت. 

 کند تا تجارب زیسته و معنايکه رویکردهاي پدیدارشناسی به پژوهشگران کمک میاول آن
اثرات که سازي و تفسیر نماید. در این پژوهش نیز ازآنجاییز ذهن افراد را استخراج، سادهبرآمده ا

جامعه محلی از فرهنگ به فرهنگ دیگر متفاوت است تالش شده فرهنگی گردشگري بر منفی 
است تا تجارب زیسته افراد از این مفهوم شناسایی گردد. دوم اینکه در رویکرد پدیدارشناسی 

رو کند در قلمدهد را شناسایی و احصاء مینچه را که در دنیاي واقعی افراد رخ میپژوهشگران آ
اند شده هاي که تاکنون انجامپدیده اثرات منفی گردشگري بر فرهنگ جامعه محلی پژوهش

ها و آنکه در این حوزه ممکن است مؤلفهبیشتر متکی بر ادبیات و پیشینه پژوهش هستند حال
فراد مورد استفاده قرار گیرند که در ادبیات و پیشینه پژوهش چندان مدنظر هایی توسط امقوله

واند این تکند میکه از روش پدیدارشناسی استفاده میاند. این پژوهش ازآنجاییقرار نگرفته
که در رویکرد ها در میدان عمل و دنیاي واقعی بیشتر مدنظر قرار دهند. سوم اینمؤلفه

مند، تجارب افراد را کند در چارچوبی نظامدر این پژوهش تالش میپدیدارشناسی مطرح شده 
جامعه محلی در یک روستاي فرهنگی (روستاي ده چشمه) فرهنگی گردشگري بر اثرات منفی از 

ها و لهمند مقووتحلیل کالیزي با مراحل نظاممورد بررسی قرار دهد؛ و سپس با رویکرد تجزیه
ب مفهومی ارائه کند. به همین دلیل چارچوب مفهومی اولیه که مضامین را شناسایی و در یک قال

گیرند هاي  پدیدارشناسی مدنظر قرار نمیهاي  گذشته باشد اساساً در پژوهشمانند پیشینه پژوهش
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هاي ذهنی خود را به تعلیق درآمده و کنار بگذارد به همین و پژوهشگران بایستی کلیه مفروضه

هاي پدیدارشناسی در تناقض است. در این ولیه با روح پژوهشدلیل تنظیم چارچوب مفهومی ا
پژوهش منظور پژوهشگران از گردشگر، گردشگران داخلی است  لذا سؤال اصلی پژوهش حاضر 

 ؟اندفرهنگی گردشگري بر جامعه میزبان کداماثرات منفی این است که  

 
 مبانی نظري و پیشینه پژوهش

 گردشگري 
ــوم  ــک مفه ــگري ی ــه گردش ــف آن از نقط ــد در تعری ــل بای ــین دلی ــه هم ــت و ب ــدي اس چندبع

ـــدگاه ـــف دی ـــرات مختل ـــادي، جامعهنظ ـــه هاي اقتص ـــدیریتی و...ب ـــایی، م ـــناختی، جغرافی ش
صـــنعت «تـــوان بیـــان کـــرد.القـــول بـــراي آن نمیکنکـــاش بپـــردازیم و یـــک تعریـــف متفق

ـــگري ـــتند»گردش ـــدیگر هس ـــزوم یک ـــر آن الزم و مل ـــه عناص ـــت ک ـــجمی اس ـــام منس  ، نظ
ــهبه ــهگون ــه جاذب ــهاي ک ــگري ب ــراهم هاي گردش ــنعت را ف ــق ص ــا رون ــفر ی ــات س تنهایی موجب

ها و شــرایط بــراي جابجــایی و اقامــت گردشــگران نیــز کننــد، بلکــه امکانــات، زیرســاختنمی
ــــراهم باشــــد(ابراهیم ــــد ف هــــایی کــــه ). مجموعــــه فعالیت34:1391زاده و همکــــاران، بای

وانفعــالی را کــه دهــد و هرگونــه فعالیــت و فعلام مــیگردشــگر بــه عنــوان بخشــی از ســفر انجــ
ــیاحت ــفر س ــک س ــان ی ــاق میدر جری ــد را میگر اتف ــوان افت ــگري«ت ــرد.در » گردش ــی ک تلق

ــه ــه مجموع ــگري ب ــتا، گردش ــن راس ــهاي از فعالیتای ــر برنام ــا نظی ــه ه ــافرت ب ــفر، مس ریزي س
ــره اطــالق می ــمقصــد، اقامــت، بازگشــت و غی ــان مســافرت ی ک گردشــگر شــود کــه در جری

ــاق می ــون،اتف ــد(میل وموریس ــوف(29:1992افت ــوان 2005).  ونه ــه عن ــگري را ب ــام گردش )نظ
ـــف می ـــارچوبی تعری ـــگري(عوامل چ ـــاي گردش ـــین تقاض ـــنش ب ـــم ک ـــر ه ـــه ب ـــد ک کن

ــده، انگیزهتعیین ــالی(حملکنن ــر اتص ــداران)، عناص ــار خری ــا و رفت ــطهه ــفر و ونقل واس هاي س
ها، خـــدمات و تســـهیالت و در مقصـــد(جاذبه هاي بازاریـــابی)و عرضـــه گردشـــگريواســـطه

 ).75:2005دهد(ونهوف،ها)را نشان میزیرساخت

 گونه شناسی گردشگري
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هاي هتواند در همه شاخگردشگري یک امر تخصصی است، یک موسسه یا حتی یک کشور نمی
ی آن، بندي انواع سفرهاي گردشگري و گونه شناسگردشگري فعالیت کند.بررسی و مطالعه طبقه

توان بر اساس عوامل زیر ترین ابعاد صنعت گردشگري است و در این راستا مییکی از مهم
 هاي مختلفی ارائه کرد:بنديطبقه

دهی دالیل و انگیزه سفر، مدت سفر، زمان سفر، نوع جاذبه گردشگري و چگونگی سازمان
 مسافرت

را به شرح  ی گردشگرياصغر رضوانی در کتاب جغرافیا و صنعت توریسم گونه شناسدکتر علی
 )20-18:1387زیر تقسیم کرده است: (رضوانی 

گردشگري تفریحی، گردشگري درمانی، گردشگري فرهنگی، گردشگري اجتماعی، 
گردشگري ورزشی، گردشگري مذهبی و زیارتی، گردشگري بازرگانی و تجاري و گردشگري 

 سیاسی.
 ندي کرد:ب، گونه شناسی و دستهتوان برحسب عوامل مختلف زیرطورکلی گردشگري را میبه

اهداف تعیین شده، میزان سرمایه، انگیزه، مقصد، زمان تعطیالت، زمان ماندگاري گردشگر، 
هاي ، ارزشگذاريهاي تفریحی جنبی، توان بالقوه طبیعی و فرهنگی، امکانات سرمایهفعالیت

 ) 50:1386،فرهنگی، امکانات بهداشتی، ورزشی، علمی و غیره(پاپلی یزدي و سقایی

 اثرات توسعه صنعت گردشگري 
یر قرار کنند تحت تأثگردشگري مستقیماً زندگی مردمی را که در مناطق سیاحتی زندگی می

ن تری) . پیامدهاي اجتماعی و فرهنگی توسعه گردشگري از مهم202: 2007، 1دهد(داس ویلمی
مناطق داراي بافت سنتی  اي است و این پیامدها درمالحظات توسعه گردشگري در هر منطقه

را براي ساکنین  ايتواند مشکالت عدیدهموازات فواید بسیار میتوسعه گردشگري به. بیشتر است
اثرات اجتماعی و فرهنگی گردشگري تغییراتی هستند که در تجربه روزانه،  .محلی ایجاد نماید

: 2003، 2افتد(گیها، شیوه زندگی و محصوالت هنري و فکري ساکنین محلی اتفاق میارزش
تواند آثار و پیامدهاي اجتماعی و فرهنگی مثبتی از قبیل بهبود ) توسعه گردشگري می291

1 .Das Weil 
2 .Gee 

                                                                                                                                                                                 



 1399 زمستان، 52فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 272

 
و حفظ الگوهاي فرهنگی در زمینه موسیقی، لباس، هنر و  خدمات و امکانات اجتماعی، توجه

دستی، ایجاد امکان مبادالت فرهنگی و ایجاد غرور و مباهات نسبت به فرهنگ محلی را به صنایع
از اثرات منفی اجتماعی و فرهنگی توسعه گردشگري  )94: 1387همراه داشته باشد(رضوانی، 

ردشگران، ها براي گنري به منظور متناسب ساختن آنهاي سنتی و هتوان به تغییر در فعالیتمی
...  هاي اجتماعی واي منفی، افزایش بازار گري، از بین رفتن زبان، افزایش نابرابريتقویت کلیشه
خود موجب بروز تعرض بین میهمان و میزبان خودي) . گردشگري به293: 2003نام برد(گی، 

گران و مردم محلی زیاد باشد به چالشی بزرگ نخواهد شد و اگر اختالف فرهنگی بین گردش
زمان در یک مکانی حضور داشته باشند، شود و اگر گردشگران و مردم محلی در یکتبدیل می

بنابراین حضورشان محتوم به ایجاد خشم و عصبانیت خواهد شد؛ اما از سوي دیگر، اگر از نظر 
ها حضور فضاي اختصاص داده شده به آنفرهنگی با مردم محل تفاوت نداشته باشند و اصوالً در 

 ).205: 2007خوبی و گرمی پذیرفته و تحمل خواهد شد(داس ویل، یابند، بنابراین حضورشان به
حد و در ازهمچنین باید به این نکته اشاره نمود که در توسعه گردشگري از تجاري شدن بیش

گر بیشتر زبان به منظور جذب گردشنتیجه از بین رفتن اصالت فرهنگی پرهیز نمود یعنی جامعه می
شگران ها را به سلیقه گردروي کرده و آنو سود اقتصادي زیادتر در ارائه منابع فرهنگی خود زیاده

وي ورسوم و الگاین امر موجب از بین رفتن اصالت و خلوص هنرهاي سنتی، آداب. دهدتغییر می
لذا با توجه به مطالب فوق و نتایج  .شودها منجر میشود که سرانجام به مرگ آنمعیشتی می

اجتماعی،  –بعد کلی (فرهنگی  4هاي پیشین مبنی بر اثرات توسعه گردشگري که بر پژوهش
محیطی) اشاره داشتند در این بخش به اثرات و پیامدهاي حاصل از اقتصادي، سیاسی و زیست

 شود.توسعه گردشگري روستایی پرداخته می

 

 اجتماعی گردشگري-یاثرات مثبت و منفی فرهنگ

، اجتماعی جهانگردي بر مقصد-آثار گردشگري از سه زاویه قابل بررسی است: آثار فرهنگی
اجتماعی -مقصد تا چه حد توانایی جذب تعداد معینی جهانگرد را داراست؟، آثار فرهنکی

ها و سبک زندگی مردم محل اثري که دیدارکنندگان بر ارزش-جهانگردي بر سبک زندگی
نفوذ و اثر دیدارکنندگان بر هنرهایی -اجتماعی جهانگردي بر هنرها-رند و آثارفرهنگیگذامی
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را  دستی و غیره.این سه اثر، پیامدهاي مثبت زیرسازي تئاتر، معماري، صنایعنظیر نقاشی، مجسمه
شود.(براي مثال، موجب به همراه دارند: تعداد دیدارکنندگان باعث رونق اقتصادي محلی می

 گذاري تسهیالت و خدمات جدیدروت و شغل، بهبود تأسیسات زیربنایی محلی، پایهایجاد ث
 انگیزد)، جهانگردي تماس و ارتباط بیشتري با دنیايگذاري را برمیشود و دیگر انواع سرمایهمی

المللی شدن را تقویت و جریان دوطرفه اطالعات را تشویق و کند فرایند بینبیرون ایجاد می
دهد، به واردات کاالها و خدمات بیشتر د.براي مثال تبادل فرهنگی را ارتقا میکنتحریک می

دهد و جهانگردي مخاطبان و طورکلی حیطه تجارت و ارتباطات را توسعه میشود و بهمنجر می
 دستی)ایجادویژه موسیقی، تئاتر و صنایعشیفتگان جدیدي را براي هنرهاي محلی (به

 توجهی بر همه تبلورها و تجلی هنري دارد(ازجملهثر غیرمستقیم قابلکند.جهانگردي همچنین امی
بر ادبیات، نقاشی و معماري).این آثار ممکن است در جهت منفی زیر عمل کنند. ممکن است 
مردم محلی تمایلی به تقسیم آثار دلپذیر محیط خود با تعداد زیادي از دیدارکنندگان نداشته 

ها و سبک زندگی صورت گیرد و در در برابر تغییر در ارزشهایی باشند. ممکن است مقاومت
هایی با اثر نیروهاي این بازار بر هنرهاي سنتی و معاصر صورت نهایت ممکن است مخالفت

ترین اثرات اجتماعی و فرهنگی توسعه صنعت ) مهم190-189:1386پذیرد.(داس ویل، 
 .صورت جدول زیر خالصه گردیده استگردشگري به
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 )83:1393اثرات اجتماعی و فرهنگی توسعه گردشگري (غضنفر پور و همکاران، .1جدول 

 اثرات منفی اثرات مثبت

ایجاد امکان آشنایی مردم کشور با نحوه زندگی -1
 سایر ملل

 افزایش سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم جامعه-2
هاي ایجاد امکان مبادالت فرهنگی و تعامل-3

 اجتماعی 
 و بسط حوزه دید مردم  ایجاد وسعت نظر-4
 غنی شدن تجارب فرهنگی افراد جامعه-5
هاي مثبت فرهنگی به ایجاد امکان انتقال ارزش-6

 جهانیان
 محافظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور-7
 هاي ملیاحیاي سنت-8
امکان استفاده از تسهیالت تفریحی و فرهنگی -9

 براي مردم جامعه
 مومیهاي عافزایش فضاها و مکان-10
هاي ایجاد احترام متقابل بین مردمی با فرهنگ-11

 متنوع 
 زدودن افکار نژادپرستانه-12
هاي فرهنگ القاي احساس افتخار از داشته-13

 خودي
 افزایش ظرفیت تحمل-14

 امکان افزایش جرم و جنایت-1
 تهاجم فرهنگی-2
 تخریب مبانی اعتقادي و ارزشی-3
متعارض با هاي رفتاري امکان گسترش آلودگی-4

 هنجارهاي جامعه
آلود مردم نسبت به امکان بروز رفتارهاي غضب-5

 گردشگران
 اثر نامطلوب نمایشی گردشگران بر مردم کشور-6
رویه لغات خارجی و اصطالحات بیگانه ورود بی-7

 به زبان رایج کشور
امکان از بین رفتن اصالت کارهاي هنري و -8

 دستیصنایع
مشکالت عصبی و روانی  افزایش ترافیک و بروز-9

 حاصل از آن
رسانی به میراث فرهنگی و تخریب و آسیب-10

 تاریخی
تحمیل تغییرات فرهنگی بدون آمادگی جامعه -11

 میزبان
 ماندگی فرهنگی القا احساس عقب-12
 گسیختگی ساختار خانواده جامعه میزبانازهم-13

 
 اثرات مثبت و منفی اقتصادي گردشگري

هاي اقتصادي استاندارد پیشنهاد گیريسازمان جهانی توریسم پنج محور عمده را براي اندازه
شده به تولید خالص ملی یا داخلی.این معیار اهمیت نسبی کند: درآمد ایجادشده و افزودهمی

المللی، دارد، ارز خارجی تحصیل شده از توریسم بینصنعت توریسم در کل اقتصاد را بیان می
 واسطه صنعت توریسم، تأثیر افزایش(ضریب تکاثري)، این معیار به آثارال محلی ایجادشده بهاشتغ

دهد، هر مبلغی که محرکه یک منبع خارجی درامد بر اقتصاد اشاره دارد.این ضریب نشان می
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یار آید.این معنخست در بخش ترسیم هزینه گردد، در اقتصاد محلی چند بار به گردش درمی
صادي هاي اقتارج توریسم از آن طریق در اقتصاد نفوذ کرده و به ایجاد فعالیتمسیري که مخ
دهد و در نهایت کمک به درامدهاي دولتی، این گردد را موردسنجش قرار میدیگر منجر می

هاي مورد استفاده توریسم، عوارض فرودگاهی، ها و دیگر انواع فعالیتمعیار مالیات بر درامد هتل
کاالهاي وارداتی مورد مصرف در صنعت توریسم، مالیات بر درامد مؤسسات  عوارض گمرکی بر

و مالیات  هاکنند و مالیات بر درامد کارکنان آنهایی که در زمینه توریسم فعالیت میو شرکت
-67:1379گردد.(سازمان جهانی جهانگردي، هاي توریستی را شامل میهاي بنگاهبر دارایی

هاي کلیدي و اصلی براي ي جهان، توریسم به عنوان یکی از بخش).در بسیاري از کشورها69
ترین آثار مثبت و منفی اقتصادي توسعه توسعه و پیشرفت اقتصادي عمل کرده است. مهم

 خالصه گردیده است: 2صورت جدول گردشگري در کشورهاي مختلف جهان به
 

 )83:1393اثرات اقتصادي توسعه گردشگري (غضنفرپور و همکاران، .2جدول 
 اثرات منفی اثرات مثبت

 درآمدزایی براي جامعه میزبان-1
هاي اقتصادي و منابع ایجاد تنوع در فعالیت-2

 درامد
 ورود ارزهاي خارجی-3
ونقل و هاي حملبهبود سیستم-4

 هاي کشورزیرساخت
کاهش بیماري و ایجاد شغل براي مردم کم -5

 درامد
 کسب درامد بیشتر براي کشورها-6
 هابهبود تراز پرداخت-7
 افزایش تقاضا براي کاالهاي داخلی-8
 افزایش صادرات-9

 تشویق صنایع داخلی-10
 گذاريافزایش امکان سرمایه-11

 وابستگی به کشورهاي بیگانه -1
مت زمین خانه و کاالهایی که براي افزایش قی-2

زندگی روزمره مردم الزم هستند(به علت عدم تعادل 
عرضه و تقاضا و برند شدن یا مورد هدف قرار گرفتن 

 جامعه میزبان در امر گردشگري).
افزایش تقاضاي فصلی براي خدمات عمومی مانند -3

 بهداشت امنیت پلیس نیروي انتظامی
ها و ي شهرها براي هتلگیري از زمین و فضابهره-4

ها در جاي کاربري آنتأسیسات جهانگردي به
 ضروریات شهري مانند مدرسه بیمارستان فضاي سبز

 ونقلهاي حملتحمیل بار اضافی بر سیستم-5
 هاي اقتصاديافزایش تقاضا براي زیرساخت-6
چنانچه جهانگردي فقط در یک یا چند ناحیه از -7

دون توسعه متناظر در کشور یا منطقه متمرکز شود ب
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انداز به حوزه انتقال درامد از حوزه پس-12

 گذاريسرمایه
ها و افزایش تسهیالت اقامتی مانند هتل-13

 هارستوران
 مردم جامعهارتقاي استاندارد زندگی -14
 هايایجاد اشتغال در بخش توریسم بخش-15

 کننده مانند مدیریت منابع پشتیبانی
 ایجاد فرصت براي کارآفرینان جامعه -16
 کسب درامدهاي مالیاتی-17
 ايایجاد و برقراري تعادل منطقه-18
 تحرك سرمایه ملی-19
 ايتوسعه منطقه-20

هاي اقتصادي جاهاي دیگر از نظر جغرافیایی انحراف
 تواند رخ دهدمی
گاهی اوقات توسعه توریسم در یک ناحیه، -8

واردکردن فنّاوري نیروي کار متخصص خارجی 
کاالهاي تزئینی لوکس و برخی تجهیزات خارجی را 

تواند به خارج شدن ارز از در پی دارد این مسئله می
 ور یا منطقه منجر شود.کش
 اشتغاالت فصلی و بیکاري-9

 توسعه بخش خدمات و تحلیل تولید کاالیی-10
 ايتوسعه نامتعادل منطقه-11
 هاي جهانگردآثار تورمی هزینه-12

 
 اثرات مثبت و منفی سیاسی گردشگري

هاي مختلف قومیتها و هاي بیشتر بین ملیتافزایش توریسم در سطح جهان باعث برقراري تماس
هاي اعتقادي و ارزشی نحوه زندگی و الگوي رفتاري شده، به درك و تفاهم بیشتري درباره نظام

 نظران معتقدند که این ارتباطات وشود.بسیاري از صاحبمردم مختلف در سطح جهان منتهی می
ی  و وستتواند در کاهش تشنجات سیاسی نیز مؤثر باشد و راهی براي صلح و دآمدوشدها می

قیم در طور مستهاي حکومتی و سیاسی بهاحترام متقابل بین جوامع مختلف به وجود آورد.نظام
کنند.در کشورهاي غربی در موارد زیادي از حربه توریسم براي صنعت توریسم دخالت می

 مثال به علت تیره شدن روابط سیاسی بینعنوانهاي سیاسی استفاده شده است .بهپژوهش هدف
متحده امریکا و کشور کوبا هیچ پرواز مستقیمی بین این دو کشور وجود ندارد و دولت تایاال

)بنابراین 83:1393هایی در این زمینه ایجاد کرده است(غضنفر پور و همکاران،امریکا محدودیت
ترین آثار سیاسی توسعه صنعت گردشگري در کشورهاي مختلف جهان در همین راستا مهم

 الصه گردیده است:خ 3صورت جدول به
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 )87:1393آثار سیاسی توسعه صنعت گردشگري(غضنفرپور و همکاران،  .3جدول 

 آثار منفی آثار مثبت

 ها ایجاد دوستی و برقراري صلح بین ملت-1
 اعتالي سطح امنیت جامعه-2
هاي سیاسی به علت نرخ کاهش کشمکش-3

 بیکاري در کشور 
ها و تشنجات سیاسی تالش براي تقلیل آشوب-4

 در کشور 
هاي ها و ملیتبرقراري تماس بین قومیت-5

 هاگوناگون و ارتقاي درك متقابل بین آن
 افزایش احترام متقابل بین جوامع مختلف-6
مردم محبوس در یک گوشه جهان استبداد را -7

ناخواه کنند: اما ملت گردشگر پذیر خواهتحمل می
یابند(گسترش ساالري دست میردمبه م

 ساالري)مردم
هایی که در زمینه گردشگري دولت-8

المللی خود اند در روابط بینگذاري کردهسرمایه
 اند.بازنگري کرده

 هاتهدید امنیت جانی توریست-1
ها مانند امکان بروز ناامنی براي توریست-2

 خواهی و تروریسم گیري و باجگروگان
از حربه توریسم براي رسیدن به  سوءاستفاده-3

 هاي سیاسی هدف
هاي امکان بروز جدال سیاسی بین گروه-4

 معارض با حکومت

 
 محیطی گردشگرياثرات مثبت و منفی زیست

ریزي محیط طبیعی محسوب بدیهی است که محیط طبیعی بستر هر نوع توسعه و برنامه
زیست ارتباط و وابستگی خاصی وجود رو میان صنعت توریسم و محیطشود.ازاینمی

م کند و توسعه صنعت توریسهاي فراوانی براي توریسم فراهم میهاي طبیعی جاذبهدارد.محیط
کند.(حیدري چپانه، اي در محیط طبیعی ایجاد میعمده تواند تأثیرات منفی و مثبتمی

محیطی، معطوف کند و )جهانگردي قادر است کانون توجه را به مسائل مهم، زیست103:1383
زیست شوند.در همین راستا هایی باشد که موجب حفظ و حراست از محیطگذار طرحپایه
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خالصه  4صورت جدول ت بهزیسترین آثار مثبت و منفی توسعه گردشگري بر محیطمهم

 گردیده است:
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 )83:1393محیطی گردشگري (غضنفر پور و همکاران،اثرات مثبت و منفی زیست .4جدول 
 اثرات منفی اثرات مثبت

هاي صنعتی، مناطق جهانگردي اغلب در توسعه، نوسازي محیط -1
برداري، ها پس از بهرهاي که سالهاي کنار رودخانهمعدنی و مکان

 اند، اثري نافذ و قوي دارد.بالاستفاده مانده
هاي حیوانی که در جهانگردي توجه عموم مردم را به تنوع گونه-2

 معرض نابودي 
 هاي اکولوژیکیترویج حساسیت و آگاهی نسبت به سیستم-3
تواند، الگوهاي جدید مصرف و تأسیسات جهانگردي اغلب می-4

 کند.معرفی میجویی انرژي را به جامعه محلی صرفه
 هاي زیباشناختیافزایش گرایش-5
تواند توجه عموم را به مشکالت آلودگی، جهانگردي دریایی، می-6

ها و... جلب کند و در نهایت سبب ها و مرجاننابودي آبزیان، خلیج
 ونقل سنتی شود.هاي حملحفظ و نگهداري سیستم

 هاي جهان طبیعتمندي از شگفتیبهره-7
ادر است در بسیاري از جاها از طریق تغییر و بهبود جهانگردي ق-8

گیري از معماري مدرن نیاز به خرید ظاهر مناظر طبیعی و بهره
کننده، گرمازا و روشنایی را کاهش قیمت خنکهاي گرانسیستم

 دهد.
 بهبود مدیریت ضایعات-9

هاي تامین مالی براي ایجاد جهانگردي موجب ایجاد صندوق-10
 شود.شده ملی میحفاظتپارك و مناطق 

هاي تاریخی و تواند توجه عموم را به جاذبهجهانگردي می-11
مندان ها با کمک عالقهباستانی جلب کند و براي حفظ و مرمت آن

 کند.ها صندوقی را ایجاد میبه این جاذبه
 هاي ملیمحافظت از منابع طبیعی و پارك-12

 هارسانی به اکوسیستمآسیب-1
رویه ع و بیتوسعه سری-2

 تسهیالت رفاهی اکو توریستی
تغییرات منفی در جایگاه -3

 فیزیکی و یکپارچگی منطقه
زدایی و تخریب جنگل-4

ها براي ایجاد اماکن کوه
 تفریحی

رسانی کندن گیاهان و آسیب-5
 به پوشش نباتی

استفاده از چوب درختان -6
 براي برافروختن آتش

ها در محیط افزایش زباله-7
 طبیعی

تنزل وضعیت کیفی -8
 هاي طبیعیجذابیت

ها از انسان به انتقال بیماري-9
 جانوران

 وحشتهدید حیات-10
 وخاك.آلودگی هوا، آب-11
هاي صوتی مخل آلودگی-12

 آرامش طبیعت
تنش محیط زیستی، تغییر -13

 رفتار جانوري
 آسیب به خاك و خاکزیان-14

 
  



 1399 زمستان، 52فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 280

 

 پیشینه پژوهش
از شده است؛ هاي اخیر آغتدریج مطالعاتی در سالگردشگري روستایی بهبا توجه به اهمیت یافتن 

اي از نتایج مطالعات انجام شده در خارج و داخل کشور پیرامون موضوع مورد بنابراین به خالصه
ون توان گفت تاکنطورکلی میشود. با بررسی انجام شده بهبحث این پژوهش پرداخته می

اثرات منفی گردشگري بر فرهنگ جامعه میزبان صورت  پژوهش خاصی در زمینه شناسایی
 نگرفته است.

نظرسنجی درباره برخی پیامدهاي گردشگري روستایی  ") در پژوهشی تحت عنوان 1391یعقوبی(
نتیجه  تحلیلی انجام داد به این –در مناطق روستایی بخش سلطانیه زنجان که به روش توصیفی 

رسید که نتایج تحلیل عاملی در زمینه نقش گردشگري روستایی در توسعه منطقه، بهبود صنایع 
روستایی و بازاریابی عامل اول و توسعه اشتغال و کارآفرینی، توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادي و 

 تشکیل دادند. افزایش خدمات رفاهی و حفاظت از منابع طبیعی عوامل بعدي را
ارزیابی اثرات گردشگري روستایی ") در پژوهشی تحت عنوان 1392سجادي و احمدي(

که به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام دادند  "شهرستان فومن از دیدگاه جامعه روستایی 
 زیست روستایی و افزایش درآمدهايبه این نتیجه رسیدند که انباشت زباله و آشغال در محیط

ترین اثرات گردشگري ها مهمها، شهرداريها، بخشداريهاي دولتی از قبیل دهیاريهدستگا
 روستایی در شهرستان فومن بود.

اثرات گردشگري روستایی بر توسعه  ") در پژوهشی تحت عنوان 1394جاللیان و همکاران(
سیدند که ر تحلیلی انجام دادند به این نتیجه –که به روش توصیفی  "روستاي هجیج کرمانشاه 

 درصد بود. 2/34درصد و اثرات منفی آن در روستاي  8/65میزان اثرات مثبت گردشگري 
تحلیلی بر نقش گردشگري و اثرات آن بر توسعه  ") در پژوهشی تحت عنوان 1395بهرامی(

به این نتیجه  تحلیلی انجام داد –هاي روستایی که در شهرستان مریوان به روش توصیفی سکونتگاه
وري موجب هاي مثبت تقویت اقتصاد منطقه از طریق رونق بازارچه پیلهترین نقشکه مهم رسید

افزایش کیفیت زندگی و حل معضل بیکاري، اما تخریب پوشش گیاهی، افزایش شدید قیمت 
زمین و مسکن، از بین رفتن فرهنگ سنتی، تضاد اجتماعی بین جامعه میزبان و جامعه میهمان 

 منفی گسترش گردشگري روستایی در منطقه بود.ترین پیامدهاي مهم
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باورهاي جامعه روستایی درباره اثرات  ") در پژوهشی تحت عنوان 1396علی آبادي و همکاران(
توسعه گردشگري روستایی که در روستاي فش، شهرستان کنگاور که به روش توصیفی انجام 

اجتماعی،  -ی در سه عامل فرهنگیدادند به این نتیجه رسیدند که اثرات توسعه گردشگري روستای
محیطی جاي گرفتند. همچنینی میانگین باور جامعه روستایی نسبت به اثرات اقتصادي و زیست

اجتماعی و اقتصادي توسعه گردشگري از حد مطلوب بیشتر است. یکی از پیامدهاي منفی 
آسیب  عثگردشگري روستایی به باور جامعه روستایی این است که برخی از گردشگران با

 رساندن به محیط طبیعی شدند.
شناسایی اثرات گردشگري و نقش آن  ") در پژوهشی تحت عنوان 1396کیانی سلمی و بسحاق(

ه تحلیلی انجام دادند به این نتیجه رسیدند ک –که به روش توصیفی  "در توسعه شهري کاشان 
ننده توسعه کهاي تبیینتوسعه گردشگري اثر معناداري بر توسعه شهري کاشان دارد. در شاخص

 شهري رشد خدمات فرهنگی بیش از سایر ابعاد از توسعه گردشگري اثر پذیرفته بود.
 –درك گردشگران از اثرات اجتماعی  "تحت عنوان  پژوهشی) در 2015( و همکاران 1پارك

که به روش توصیفی همبستگی انجام داد به این نتیجه رسیدند که اثرات  "اقتصادي گردشگري 
محیطی درك شده توسط روستائیان بر رضایت جوامع محلی از گردشگري تأثیرگذار زیست

اقتصادي گردشگري تأثیر حمایتی از  –است و ادراکات گردشگران از اثرات اجتماعی 
 مراه داشت. گردشگران روستایی را به ه

ه در ک "اثرات گردشگري بر معیشت روستائیان  "تحت عنوان پژوهشی  ر) د2015( 2اندرسون
تانزانیا و به روش توصیفی همبستگی انجام داد به این نتیجه رسید که گردشگري باعث بهبود 

 و که خانوارهاي روستایی در مقایسه با فروش دامطوريشود. بهمعیشت خانوارهاي روستایی می
 اند و باعث دسترسی به آموزش واتکا شدهمحصوالت فصلی، قادر به تأمین منابع مالی قابل

 اند.بهداشت مناسب گردیده
بررسی تأثیر گردشگري در توسعه "تحت عنوان  پژوهشی) در 2015( 3ژانگ و همکاران

م دادند به ابه روش توصیفی از نوع همبستگی انج "روستایی که در یکی از روستاهاي اوگاندا  

1 . Park 
2 . Anderson 
3 .Zhang and et al. 
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هاي محل به این نتیجه رسیدند که گردشگري روستایی منافع اقتصادي فراوانی را براي خانواده

 همراه خواهد داشت از طرق دیگر باعث کاهش مهاجرت نیروي کار به مناطق شهري شد.
اثرات گردشگري بر روستاهاي مورد  "تحت عنوان  پژوهشی) در 2014( 1سگروي و همکاران

گه به روش توصیفی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که گردشگري  "گري هدف گردش
روستایی باعث فروش مستقیم محصوالت کشاورزي و بهبود عملکرد اقتصادي مشاغل روستایی 

 شود. منافع اقتصادي فراوانی را برايهاي شغلی جدید میگذاري و خلق فرصتو افزایش سرمایه
  د داشت.خانوارهاي محل به همراه خواه

ها و اثرات منفی به مناطق داراي ها، موجب رسیدن آسیبتوسعه گردشگري عالوه بر مزیت
گردشگري در راستاي  گردد؛ بنابراین شناخت این اثرات منفی توسعههاي گردشگري میجاذبه

ناپذیر است.در راستاي این موضوع پژوهش حاضر به ها امري اجتنابرفع این مشکالت و آسیب
تر ایی اثرات منفی گردشگري بر فرهنگ جامعه محلی پرداخته، تغییرات فرهنگی بلندمدتشناس

آورد صنعت گردشگري رخ خواهد داد. ازآنجاکه نتیجه یا ره رشد و توسعه است و درنتیجه
طالح شود. اصصنعت گردشگري موجب تغییراتی در زندگی روزانه و فرهنگ جامعه میزبان می

ها، انه ارزشهاي روزبرند که در تجربهرا به معناي تغییراتی بکار می» رهنگیف –اثرات اجتماعی «
دهد؛ بنابراین گردشگري روستایی میزبان رخ می زندگی و محصوالت هنري و فکري جامعه شیوه

کند و همچنین زمینه حفظ و ارتقاي الگوهاي فرهنگی در از میراث فرهنگی منطقه حفاظت می
بک ورسوم، سبک زندگی و سدستی، آدابرقص، تئاتر، لباس، هنر و صنایعهاي موسیقی، زمینه

حفظ و  گسترش گردشگري زمینه وسیلههاي مهم گردشگري است که بهمعماري از جمله جاذبه
سنتی  هايسازند. همچنین گردشگري موجب تغییرات منفی در فعالیتها را فراهم میارتقاي آن

ها براي گردشگران روستایی و کاهش تدریجی تناسب ساختن آنو هنري روستائیان به منظور م
  شود.استفاده از گویش محلی در منطقه می

ارائه شده  5مرور مطالعات انجام شده در حوزه اثرات منفی فرهنگی گردشگري در قالب جدول 

 .است
 .پیشینه تجربی پژوهش در ارتباط با اثرات منفی فرهنگی گردشگري 5جدول 

1 . Sgroi and et al. 
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 نتایج پژوهشگران

سجادي و 
 )1392احمدي(

زیست روستایی و افزایش درآمدهاي که انباشت زباله و آشغال در محیط
ترین ها و... مهمها، شهرداريها، بخشداريهاي دولتی از قبیل دهیاريدستگاه

 باشنداثرات گردشگري روستایی در شهرستان فومن می

جاللیان و 
 )1394همکاران(

درصد و اثرات منفی آن در روستاي هجیج  8/65گردشگري که میزان اثرات مثبت 
 درصد بود. 2/34

وري هاي مثبت تقویت اقتصاد منطقه از طریق رونق بازارچه پیلهترین نقشکه مهم )1395بهرامی(
موجب افزایش کیفیت زندگی و حل معضل بیکاري، اما تخریب پوشش گیاهی، 

 ن فرهنگ سنتی، تضاد اجتماعیافزایش شدید قیمت زمین و مسکن، از بین رفت
ترین پیامدهاي منفی گسترش گردشگري بین جامعه میزبان و جامعه میهمان مهم

 روستایی در منطقه بود.

علی آبادي و 
 )1396همکاران(

ادي اجتماعی، اقتص -که اثرات توسعه گردشگري روستایی در سه عامل فرهنگی
ه باور جامعه روستایی نسبت بمحیطی جاي گرفتند. همچنینی میانگین و زیست

اثرات اجتماعی و اقتصادي توسعه گردشگري از حد مطلوب بیشتر است. یکی 
از پیامدهاي منفی گردشگري روستایی به باور جامعه روستایی این است که برخی 

 از گردشگران باعث آسیب رساندن به محیط طبیعی شدند.

کیانی سلمی و 
 )1396بسحاق(

هاي ثر معناداري بر توسعه شهري کاشان دارد. در شاخصکه توسعه گردشگري ا
کننده توسعه شهري رشد خدمات فرهنگی بیش از سایر ابعاد از توسعه تبیین

 گردشگري اثر پذیرفته بود.

 پارك و همکاران
)2015( 

محیطی درك شده توسط روستائیان بر رضایت جوامع محلی از که اثرات زیست
اقتصادي  –گردشگري تأثیرگذار و ادراکات گردشگران از اثرات اجتماعی 
 گردشگري تأثیر حمایتی از گردشگران روستایی را به همراه داشت.

که طوريد. بهشوکه گردشگري باعث بهبود معیشت خانوارهاي روستایی می )2015اندرسون (
خانوارهاي روستایی در مقایسه با فروش دام و محصوالت فصلی، قادر به تأمین 

اند و از طرفی باعث دسترسی به آموزش و بهداشت اتکا شدهمنابع مالی قابل
 اند.مناسب گردیده

ژانگ و همکاران 
)2015( 

ه همراه محل بهاي که گردشگري روستایی منافع اقتصادي فراوانی را براي خانواده
خواهد داشت از طرق دیگر باعث کاهش مهاجرت نیروي کار به مناطق شهري 

 شد.
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سگروي و همکاران 

)2014( 
که گردشگري روستایی باعث فروش مستقیم محصوالت کشاورزي و بهبود 

هاي گذاري و خلق فرصتعملکرد اقتصادي مشاغل روستایی و افزایش سرمایه
قتصادي فراوانی را براي خانوارهاي محل به همراه شود. منافع اشغلی جدید می

  خواهد داشت.

 
 محدوده موردپژوهش

روستاي ده چشمه از توابع، بخش مرکزي شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاري است که 
دقیقه عرض شمالی،  13درجه و  32دقیقه طول شرقی و  33درجه و  50با مختصات جغرافیایی 

جنوب غربی شهر فارسان قرار دارد. این روستا از غرب و جنوب به کوه الخرسان کیلومتري  3در 
و خشک  متر است و اقلیمی معتدل 2000چشمه از سطح دریا ارتفاع روستاي ده .شودمحدود می

 دارد.

 
 چشمه بر روي نقشهموقعیت مکانی روستاي ده  .1شکل 
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 شناسی پژوهشروش
ع کار گرفته شده از نواصلی پژوهش، روش پژوهش بهدر پژوهش حاضر با توجه به هدف 

 -کوالیزي –شده استیویک کیفی و بر اساس روش پدیدارشناسی مبتنی بر الگوي اصالح
ان استافراد بومی روستاي ده چشمه کلیه کنندگان در پژوهش است. مشارکت 1کن

ر مبناي ب کنندگان در این پژوهشروش تعیین مشارکت باشندچهارمحال و بختیاري می
گیري هدفمند تمایز حداکثري بود به منظور گردآوري اطالعات پژوهشگران روش نمونه

ژوهش که کنندگان در پاز ابزار مصاحبه استفاده کرده است. براي مصاحبه ابتدا مشارکت
ان اند به عنورا تشکیل داده استان چهارمحال و بختیاريافراد بومی روستاي ده چشمه 

ها با رویکرد پدیدارشناسانه انجام قدر مصاحبهنتخاب شدند .سپس آنکننده امشارکت
گیري گرفت تا به اشباع اطالعات برسد.به منظور بررسی اشباع اطالعات از روش نمونه

تمایزي استفاده شد، هفت عدد نمونه گرفته شد و بررسی شد که آیا کدهاي استخراج 
یا خیر؟ نتایج نشان داد  که اشباع  شونده یکسان استنفر مصاحبه 20شده با کدهاي 

اطالعات رخ داده و این هفت نفر چیز جدیدي را ارائه ندادند. سپس قابلیت اعتماد و اعتبار 
یدن کننده آغاز و تا رسدهد؛ بنابراین در این مطالعه مصاحبه با اولین مشارکترا انجام می

 م رسیده است.کننده به اتمانفر مشارکت 20به حد اشباع اطالعات، یعنی 

وتحلیل اطالعات در این پژوهش بر اساس روش روش تجزیهدر این پژوهش از 
 ، شامل هفت مرحله، به کار رفت.کن -کوالیزي –استیویک شده اصالح

 
 
 
 
 

1 .Colaizzi  - Kan  - Stevic 
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 :1گام
 
 

 :2گام 
 
 

 :3گام 
 
 

 :4گام 
 
 

 :5گام 
 
 

 :6گام 
 
 

 :7گام 
 

 )1978هاي پدیدارشناسی توصیفی با روش کوالیزي (وتحلیل دادهروند تجزیه. 2شکل 

) روایی سازه در بخش کیفی به 2007( 1روایی پژوهش: بر اساس رویکرد لینکلن و گوبا
 هاي زیر مورد بررسی قرار گرفته است:روش

1 .Lincoln and Guba 

 تهیه رونوشت از مصاحبه ها و مطالعه چند باره آن

 شناسایی جمالت و عبارات معنادار

ارجاع به روایت 

براي ها اولیه 

 معتبر سازي

 استخراج معانی فرموله شده

 ها و تم هاا، خوشهادغام معانی فرموله شده و استخراج دسته

رد داده ها یا تم 

هاي نا مرتبط و نا 

 منطبق
 ترکیب نتایج در قالب یک توصیف جامع از پدیدة مورد مطالعه

 تقلیل توصیفات جامع براي دستیابی به یک ساختار بنیادي

 رجوع به مشارکت کنندگان جهت اعتبار سنجی توصیفات جامع و ساختارهاي بنیادي آن
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روش سه سویه نگر: در این رویکرد هر سؤال مصاحبه از طریق دو یا چند سؤال دیگر، از 
که از زوایاي مختلف به پدیده مورد نظر طوريکنندگان پرسیده شده است بهمشارکت

شگران سه گروه سؤال مشابه طراحی نمود و سپس در نگریسته شود. در این پژوهش پژوه
هر مرحله براي دستیابی به صحت و دقت اطالعات این سؤاالت را مطرح نمود که نتایج 
نشان داد که کلیه زوایاي سؤال مشخص شده و از زوایاي متفاوت به مسئله نگریسته شده 

 است.
 ز پیدا شدن نهایی مفاهیم وها را پس ارویکرد انعطاف روش: پژوهشگران کلیه مصاحبه 

ن بندي و کدگذاري را بازبینی نموده و در ایبندي، مجدداً ارزیابی کرده، محتوا، طبقهطبقه
شوندگان را در زمینه راه دیدگاه چندین نفر از متخصصان حوزه مدیریت و مصاحبه

ه، تبندي صورت گرفکدگذاري جویا شده است و بر اساس این دیدگاه این افراد، طبقه
 بندي نهایی را انجام داده است. طبقه

ایج هاي انجام شده را با یکدیگر ترکیب کند نتکه مصاحبهروایی بیرونی : محقق قبل از آن
حاصل از هر مصاحبه را با نتایج مصاحبه دیگر مقایسه کرده است و میزان تکرارپذیري آن 

مصاحبه اولیه میزان  5در  را بر اساس فراوانی تکرارپذیري مورد بررسی قرار داده است
بوده  %40تکرارپذیري نظرات افراد حاصل از مصاحبه بر اساس  درصد فراوانی و تکرار 

 ها بهمورد پایایی میزان تکرارپذیري نظري مفاهیم و مقوله 20ازآن و در است اما پس
گیري کرد که میزان تکرارپذیري نظري توان نتیجهرسیده است. لذا می %98نزدیک 

 پذیري مناسب بوده است.قبول و معیار انتقالبلقا
دین هاي خود از چنروایی توصیفی: براي دستیابی به نتایج مقبول محقق در مصاحبه

گر براي ثبت و توصیف مفاهیم و اظهارات معنادار استفاده کرده است که در مشاهده
ش کنندگان پژوهاهدهگر در کنار سایر مشچندین مورد استاد راهنما نیز به عنوان مشاهده

بت کرده گر نتایج را ثکننده در هر مصاحبه با سه مشاهدهطور متوسط مصاحبهبوده است. به
ها را با یکدیگر مقایسه و در کنار یکدیگر قرار داده است. ج) روایی و سپس مشاهده آن



 1399 زمستان، 52فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 288

 

اهیم فویژه اظهارات معنادار استخراج شده از مها، مفاهیم و بهتفسیري: کلیه کدگذاري
 کنندگانها را در اختیار مشارکتاي آنبندي مقولهها و طبقهخالصه شده از مصاحبه

ها شونده ) قرار داده است تا مشخص شود آیا افراد با آنچه در مصاحبهمصاحبه 25پژوهش (
 ها درستبندي آندار استخراج شده و مقولهاند، آیا اظهارات معنیاند، موافقمطرح کرده

مورد) کلیه موارد  25شوندگان (ت؟ پس از انجام تغییرها و برگشت نظرات مصاحبهبوده اس
ها از پدیده مورد بررسی مجددًا مورد بازبینی مجدد قرار گرفت و بر اساس تغییرهاي آن

اصالحات صورت گرفت و پس از تائید نهایی در پژوهش قرار گرفتند(لینکلن و 
) استفاده شده که 2003( 1ور از رویکرد رائو و پري).پایایی پژوهش: به این منظ2007،گوبا

 براي رسیدن به پایایی در این پژوهش اقدامات زیر صورت گرفته است:
هاي احبههاي پژوهش کلیه مصیافته و دقیق در تنظیم مصاحبهاستفاده از فرآیندهاي ساخت

 صورت اصولی، منطقی و منظم تنظیم شوند.انجام شده به
ها  از یافته براي ثبت، نوشتن، کدگذاري و تغییر دادهدهاي ساختدهی فرآینسازمان

رت صوکالیزي استفاده شود و کلیه موارد به -کن –شده استیوك رویکرد اصالح
 گام و دقیق بر مبناي رویکرد موجود انجام شود.بهگام

 گر براي انجام مصاحبه و اطالعات حاصل ازکننده یا چند مشاهدهوجود هفت مصاحبه
ها، از چند پرسشگر استفاده شده و نتایج آوري اطالعات مصاحبهها براي جمعمصاحبه

حاصل با یکدیگر مقایسه شده است تا سازگاري یا اطمینان مناسب حاصل آید(رائو و 
 ).2003پري،

ها و ابزارهاي تحقیق در بین پژوهشگران، از دیرباز در خصوص دقت انداز ه گیري داد ه
گیري و شاخص پذیر ساختن با توجه به اندازه. جود داشته استمباحث مختلفی و

  رفتارهاي انسانی، اطمینان از دقت و صحت نتایج، به پیدایش انواع و اقسام اعتبار و پایایی
هاي کمی با توجه به مبانی زیربنایی این امر در پژوهش.  هاي انسانی منجر شددر پژوهش

1 .Rao and Perry 
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آماري دقیق رشد و توسعه یافت، اما با پیدایی  هايآن تحت آزمون شناسانهو معرفت
کیفی  هاي متفاوت و تأکید آن بر جنبههاي پژوهش کیفی و با توجه به برداشتروش

کمی به سوي مفاهیمی نسبی  هاي آماري حوزهرفتار انسانی، اعتبار و پایایی هم از آزمون
ابی دهد که اگرچه در ارزیموارد یاد شده نشان می .تر تغییر کردگرایانه تر و تفسیري

هاي کمی، به ابزارهایی خاص، نظیر اعتبار و هاي پژوهش کیفی نیز مانند روشروش
ر اصول هاي کمی، بهاي کیفی اعتبار و پایایی مانند روشپایایی نیاز است؛ اما در پژوهش

ي رمشخصی استوار نیست؛ البته، این به زیربنا و منطق درونی پژوهش کیفی و جنبه تفسی
اي از محققان کیفی احراز اعتبار و پایایی را گردد؛ چنانکه حتی عدهو تأویلی آن برمی

  هاي متفاوت رفتارها و گفتارها از سوي مشاهده گرانبراي پژوهش کیفی به دلیل برداشت
اي دیگر از پژوهشگران هم با توجه به ویژگی متمایز دانند، اما در مقابل، عدهفایده میبی

د جاي اعتبار و پایایی، به ابداع مفاهیمی نو همچون تائیت پژوهش کیفی از کمی بهو متفاو
به منظور  ).لذا در پژوش حاضر1،2006اند(وودو غیره  اقدام نموده  پذیريپذیري و انتقال

) روایی بیرونی، روایی توصیفی، 2007روایی پژوهش از رویکردهاي روایی سازه لینکلن و گوبا (
به منظور  هاي پژوهش بود؛ ودهنده قابلیت اعتبار مقولهاستفاده گردید که نشان روایی تفسیري

 دهنده ثبات) استفاده شد که نتایج نشان2003گانه رائو و پري(بررسی پایایی نتایج از رویکرد سه
 هاي استخراج شده بود.مقوله

ی فرهنگکه شناسایی اثرات منفی   در پژوهش حاضر با توجه به هدف اصلی پژوهش
ر ب کار گرفته شده از نوع کیفی و، روش پژوهش به است گردشگري بر جامعه میزبان

  کن -کوالیزي –استیویک شده اصالح اساس روش پدیدارشناسی مبتنی بر الگوي
راد بومی اف باشد. با توجه به اینکه پژوهشگران در این پژوهش درصدد شناخت تجاربمی

 فرهنگی گردشگري براثرات منفی ل و بختیاري از استان چهارمحاروستاي ده چشمه 
روش تحقیق خود را از نوع کیفی بر اساس روش پدیدارشناسی انتخاب است. جامعه میزبان

در این زمینه مورد هاي آن مؤلفهوارد شده و  افراد بومینموده است تا به عمق تجارب 

1.Wood 
                                                                                                                                                                                 



 1399 زمستان، 52فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 290

 

دارشناسی دلیل بود که پدیشناسایی قرار گیرد.استفاده از روش پدیدارشناسی نیز به این 
 کند. درمعناي تجارب زندگی چند فرد در مورد یک مفهوم یا پدیده را توصیف می

سازي تجربیات شخصی افراد در رابطه با یک پدیده و پدیدارشناسی، هدف اصلی، ساده
 اي را مشخصتوصیف جوهره کلی آن است. براي نیل به این هدف، پژوهشگر پدیده

پردازد که آن هاي مورد نیاز خود از اشخاصی میآوري دادهمه به جمعکند و در ادامی
لیه درپی از ماهیت و جوهره آن تجربه براي کاند و سپس توصیفی پیپدیده را تجربه کرده

ند و انماید. این توصیف شامل مواردي از قبیل چه چیزي را تجربه کردهافراد ارائه می
 پژوهشگرانکه لذا ازآنجایی). 2007، 1شود (کرس ولاند، میچگونه آن را تجربه نموده

 فرهنگی گردشگري بر مبناي ذهنیات و تجارباثرات منفی هاي به دنبال استخراج مؤلفه
پی  فرهنگی گردشگري استاثرات منفی که  پژوهشافراد بود تا بتواند جوهره پدیده 

فرهنگی مورد بررسی، استخراج هاي این سازه را در چارچوب نظام ارزشی و ببرد و مؤلفه
 نماید، از روش پدیدارشناسی استفاده کرده است.

 

 هاي پژوهشیافته
صورت شوندگان بیان کردند، بهپس از انجام هر مصاحبه، تمام مطالبی که مصاحبه. 1گام 

 صورت امـوجیمـتن در فایل ورد وارد شدند. حاالت و احساسات چهره یا لحن صدا نیـز به
یک از  داده شد و هردفعات گوش شده نیز بهترسیم گردید. فایل صوتی ضبط در متـون

متون بارها خوانده شدند. در حین انجام این کار نیز پژوهشگران هرگونه فکر، احساس یا 
کرد که این امر به کشف پدیده  2هاي قبلی داشت پرانتزگذارياي که بنـا بـه پژوهشایده

ه هاي کـه افراد جامعه میزبان خود تجرباثرات منفی فرهنگی گردشگري به عنوان تجربه
، یـا براکـت کردن)، ۳کرده بودند، کمک کرد. از نظر هوسرل، در پرانتزگذاري (اپوخه

1 .Creswell 
2 .Bracketing 
3 .Epoche 
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رد ـترین مفهوم پدیدارشناسی است که نیاز است در اجراي پژوهش مدنظر قرار گیاصلی
هاي قبلی پژوهشگر در مورد ها و دانسته) و در آن همه قضاوت2012، ۱(توفورد و نیومن

 ك شوند.تري درواقعیت کنار گذاشته شود (نگرش خنثی) تا زمانی که در مبناي مشخص
هاي معنادار مربوط به چگونگی اثرات منفی در این مرحله جمالت و عبارت. 2گام 

اي اگانهجدها در فایل مصاحبه استخراج شدند. این عبارتفرهنگی گردشگري از هر متن 
) 107ثبـت و بـر اسـاس شماره مصـاحبه و شماره پاراگراف کدگذاري شدند. صد و هفت (

هاي معنادار چند نمونه از عبارت 1مـتن مصاحبه شناسایی شدند. جدول  20عبارت معنـادار از 
 کند.امعه میزبان را ارائه میشناسایی شده و  اسـتخراج شـده توسط افراد ج

 هایی از عبارت معنادار.نمونه 6جدول 

شماره  عبارات معنادار
 مصاحبه

شماره 
 پاراگراف

ها گردشگران به روستایمان آمده بودند با کشیدن کلید بر روي بعضی
 نوشتند.ها یادگاري میدرخت

1 5 

ا ها بپلها بر روي با توجه به هجوم گردشگران و نامشخص بودن آن
 نوشتند.ماژیک یادگاري می

2 6 

شد ساز و دهل و رقص محلی حاال هامون سنتی برگزار میقبالً عروسی
ها میگن بریم تاالر و عروسی هم مختلط باشه همش به خاطر همین بچه

 گردشگرهاست.

3 2 

 یـک هاي معنادار استخراج و فرموله شده و هـر یـک از معـانی بـهمعنايِ عبارت. 3گام 
)  عبارت معنادار به 107)، صد  و هفت (107دسـته کدگذاري شدند.  از صد  و هفت (

 ها براي ایجاد اطمینـان از صـحیحها و معانی آنوجود آمدند. همه عبارت

هایی از چگـونگی نمونه 7بودن فرایند و سازگار بودن معانی بارها بررسی شدند. جدول 
 دهد.عانی فرموله شده را نشان میهاي معنادار به متبـدیل عبارت

 

1 .Tufford  & Newman 
                                                                                                                                                                                 



 1399 زمستان، 52فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 292

 
 هایی از معانی فرموله شده. نمونه7جدول 

 معانی فرموله شده هاي معنادارعبارت

ماهه اول سال، من خودم چند بار اند بخصوص تو ششآسایش رو از ما گرفته
تصمیم گرفتم که از این روستا بروم چون واقعا اذیت میشیم یه تاالر باغی آخر 

 زدند همش جشن عروسی اونجا برگزار میشه کلی ترافیک تو ه ایجادروستا 
ها تا صبح صداي بوق و شلیک اسلحه به گوشم میرسه نمیزارند کنه شبمی

 هاي خودها هم جاي براي پارك اتومبیلاستراحت کنیم و حتی توي خیابان
 .[3، پ 11م ] مون هم نیست.

افزایش آلودگی صوتی 
توسط گردشگران و 

ناراحتی جامعه  ایجاد
 محلی

نبود فضاي پارك براي 
هاي جامعه اتومبیل

محلی و احساس 
 ناآرامی و فشار روحی

رنگ سر کوچه ما پارك شد و چند ايروز از عید گذشته بود یه پژوي نقره 7-8
کاري همدیگه ما تا جوون از تو ماشین دراومدن و شروع کرده بودن به کتک

کردیم نزدیکشون بریم و کلی بهمدیگه فحش و بدو بیراه میگفتن و جرئت نمی
بودند تعادل روحی همدیگه رو میزدند چند دقیقه بعد متوجه شدیم اینا مست 

نداشتند زنگ زدیم به نیروي انتظامی با نیروي انتظامی هم دعوا شد ماشینشون 
بود نمیدونم واسه کجا بود اما یه ترس و وحشتی انداخته بودن تو کوچه  31پالك 

 ي روستا تصمیمهازن و بچه هامون کلی ترسیده بودند و بعد همون چندتا از بچه
ب و عشا را به مراه امام جماعت روستا در محل پیرغار گرفتند که نمازجماعت مغر

بخوانند چندتا از گردشگران در یک آالچیق نشسته بودند اتفاقا جوان و خوشگل 
ا ي روستا دعوهابودند و داشتند دف میزدن و میخوندن که یهویی بین اونا و بچه

  بریدمی هنوز در خرافات بسر هاشد. اونا گفتند که شما دهاتی

ز رفتارهاي برو
نابهنجاراز طرف 

 گردشگران

اهانت به اعتقادات 
 مذهبــی جامعه محلی

ـاختار گر سها بیانبندي شدند. این دستهبندي و گروهمعانی فرموله شده دسته. 4گام 
ها هستند. هر خوشه به صورتی کدگذاري شـد کـه تمـامی معـانی فردي از خوشهمنحصربه

ها که هاي خوشهگروه معانی را شامل شود. سپس گروهفرمولـه شده مربوط به 
کننده دیـدگاه خاصـی هستند، با یکدیگر ادغام شدند تا ساختار متمایزي از تم را منعکس

ها از نظر درونی همگرا و از نظر بیرونی واگرا هستند، شکل دهند. در واقع، همه این مضمون
فقط در یک خوشه مضمونی که از نظر  » معانی فرمولـه شـده«به این معنا که هر یک از 
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خوشه پدید  18).2012، ۱گیرد (شوشـامعناي متمایز از ساختارهاي دیگر است قرار می
اثرات منفی «فرایند ساخت نخستین مضمون   8بندي شدند. جدول تم دسته 4آمده در 

ر جدول ز ددهد. نقشه تماتیک نهایی نیـها را نشان میاز ادغام خوشه» فرهنگی گردشگري 
 نمایش داده شده است. 9

 
ز معانی با استفاده ا» اثرات منفی فرهنگی گردشگري «. نمونه پدید آمدن نخستین مضمون 8جدول 

 هافرموله شده و خوشه

 هایی از معانی فرموله شدهنمونه هاخوشه تم پدیده آمده

وندالیسم 
 فرهنگی

 

تخریب آثار 
توریستی و 
 تاریخی و تفریحی

  نوشتن بر روي درختان توسط گردشگریادگاري 
یادگاري نوشتن بر روي آثار باستانی، مذهبی و تفریحی با 

  ماژیک توسط مسافران
 یادگاري نوشتن بر اماکن تاریخی توسط گردشگران

عدم امنیت 
 فرهنگی

 

  هاي خاصتوجهی به اعیاد و مناسبتکم هاتغییر در ارزش
  محلیموردحمله قرار دادن اعتقادات جامعه 

 هاي جدیدتغییر سبک زندگی جامعه محلی همراه با ارزش

 
  

1 .Shosha 
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 نقشه تماتیک نهایی .9جدول

شماره  معانی فرموله شده هاخوشه هامضمون ردیف
عبارت 
 معنادار

 فراوانی

وندالیسم  1
 فرهنگی

 
 
 
 

تخریب آثار 
فرهنگی و 

 تاریخی و...

یادگاري نوشتن بر روي درختان توسط 
 گردشگر

7 1 

یادگاري نوشتن بر روي آثار باستانی، 
 مذهبی و تفریحی با ماژیک توسط مسافران

8 1 

نوشتن جمالت و اصطالحات زشت و 
 هاي دستشوییناپسند بر روي دیوار و درب

9 1 

یادگاري نوشتن بر اماکن تاریخی توسط 
 گردشگران

29 1 

ازحد از اماکن توریستی، استفاده بیش
 هاتخریب آنتفریحی و 

69 1 

توزیع ناعادالنه 
 و تمرکز 

منافع حاصل از 
گردشگران در 

دست 
گذاران و سرمایه

 نهادهاي دولتی
 

 گذار از توریستیسوءاستفاده افراد سرمایه
 بودن روستا

44-35 2 

عدم رضایت اکثریت جامعه محلی و 
گذار) از حضور رضایت اقلیت(سرمایه
 هااختیار آنگردشگران و منابع در 

80 1 

شماره  معانی فرموله شده هاخوشه هامضمون ردیف
عبارت 
 معنادار

 فراوانی

2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

تغییر در سبک 
معماري (از بین 

رفتن معماري 
 سنتی)

 1 72 از بین رفتن هویت و بافت روستا
بهداشتی مدرن در هاي استفاده از سرویس

 هاي سنتیبرابر سرویس

10 1 

تغییر سبک معماري جامعه محلی مطابق با 
 خواسته گردشگران

31-38-
63-93 

4 
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استحاله 
فرهنگی از 

 درون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تغییر در 
 هاارزش

 
 
 
 
 

 1 53 هاي خاصتوجهی به اعیاد و مناسبتکم
 1 26 موردحمله قرار دادن اعتقادات جامعه محلی

 1 53 جامعه محلیاهانت به اعتقادات مذهبی 
 1 75 کمرنگ شدن اعتقادات در بین مردم روستا

هاي هاي جدید و تغییر ارزشایجاد ارزش
 مذهبی

103 1 

تغییر سبک زندگی جامعه محلی همراه با 
 هاي جدیدارزش

57 1 

 1 66 از دست رفتن هویت و اصالت روستا
شدن فرهنگ روستا به فرهنگ تبدیل

 شهرنشینی

74-105 2 

تغییر در نوع 
مراسم 

 روستائیان

هاي بین فرهنگی و منجر رخ دادن ازدواج
 شدن به طالق

 

49 1 

ایجاد تغییر در نحوه برگزاري مراسم شادي 
 و سوگواري 

6-60 2 

تغییر در پوشش 
 افراد بومی

تغییر پوشش جوانان محلی که برگرفته از 
 پوشش گردشگران

4-13-
30-48-

58 

5 

مورد تمسخر قرار گرفتن پوشش عشایر 
 توسط گردشگران

62-20 2 

 1 68 عدم استفاده از پوشش محلی
تغییر در سبک 
 غذاي مصرفی

آشنایی و استقبال افراد بومی از غذاي 
 مصرفی گردشگران 

14-83 2 

از بین رفتن کیفیت غذاهاي محلی و مطابق 
 با عالقه گردشگران

84 1 

کاهش تدریجی 
استفاده از 

 کمرنگ شدن یا از بین رفتن گویش محلی
38-101-

89-28 

4 
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گویش محلی و 
استفاده از لغات 

 بیگانه
 
 

هاي بیگانه در مکالمات افراد استفاده از زبان
 بومی

37 1 

 1 107 گذاري فرزندان به تقلید از نام گردشگراننام

 2 68-59 محلیتغییر در زبان و گویش 

3 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تهاجم 
فرهنگی از 

 بیرون
 
 
 

 
 
 

 تغییر در نگرش

 1 73 فاصله گرفتن مردم از همدیگر
به وجود آمدن افکار منفی و یا بدبین بودن 

 افراد بومی از حضور گردشگران دانشجو

55 1 

اشتیاق جامعه محلی براي ادامه زندگی در 
 شهر

5 1 

مردم روستایی به شهرها و  مهاجرت
 روستاهاي اطراف به خاطر نداشتن آرامش

78-104-
81 

2 

تغییر در 
رفتار(نمایشی 
 شدن فرهنگ)

کنند مطابق با خواسته افراد محلی سعی می
 جامعه میهمان رفتار کنند.

36-65-
92 

3 

افزایش 
اختالفات و 

تضادهاي 
 محلی بین افراد

-43-32 جامعه محلیاختالف و درگیري بین افراد 
71 

3 

افزایش 
اختالفات و 

تضادهاي 
محلی بین 

جامعه میزبان و 
 میهمان

مغایرت رفتارهاي گردشگران با جامعه 
محلی باعث بروز تضاد و اختالف رفتاري 

 شودبین جامعه میزبان و میهمان می

2-5-11-
51-76-

91 

6 

برهم زدن مراسم جامعه محلی و رخ دادن 
اختالف بین افراد بومی و درگیري و 

 گردشگرها

23 1 

افزایش استفاده 
از مشروبات 

الکلی  و مواد 
 مخدر

استفاده از مشروبات الکلی و ازدیاد و ترویج 
 این مواد در روستا

21-51- 2 

استفاده از مواد افیونی به تقلید از رفتارهاي 
 گردشگران

97-96 2 

 1 79 هاي کاذب در روستاقاچاق و شغل افزایش



 297 قائد امینی هارونیده چشمه و ادقی ص
 

هاي ایجاد شغل
 کاذب و قاچاق

 2 86-67 هاي کاذب و غیراخالقیایجاد شغل

گرایی و تجمل
گرایی مصرف

 جامعه محلی
 

ن گرایی در بیگرایی و مصرفترویج تجمل
 جامعه محلی

33-85-
87 

3 

افزایش 
هاي نابهنجاري

 اخالقی
 

بروز رفتارهاي غیراخالقی و نابهنجار توسط 
 میهمانجامعه 

 
 
 

17-20-
23-25-
50-52-
54-64-
88-94-
98-24-

61 

13 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

گیري شکل
نگرش 
فرهنگی 

نامطلوب به 
پدیده 

  گردشگري
 
 
 

 

سلب آسایش از 
 جامعه محلی

حجم ترافیک زیاد باعث ایجاد ناآرامی و 
 شود.سلب آسایش جامعه محلی می

1-16 2 

 به علت افزایش اجاره و کمبود منازل در
روستا براي جامعه محلی باعث ایجاد 

 شود.ناآرامی می

2-12 2 

ایجاد آلودگی صوتی توسط گردشگران و 
 برهم زدن آرامش جامعه محلی

90-18-
15 

3 

نبود آرامش جامعه محلی از حضور 
 گردشگران

70-56-
41 

3 

عدم رضایت 
افراد بومی از 

حضور 
 گردشگران

-34-27 گردشگرانعدم رضایت محلی از حضور 
46-70-

106-40 

6 

هاي توریستی و عدم استفاده مردم از مکان
 ها به خاطر ازدحام گردشگرانناراحتی آن

102-45 2 

عدم رضایت مردم جامعه محلی از صنعت 
 گردشگري و تمایل به کشاورزي

82 1 
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عدم کنترل رفتارهاي نابهنجار جوانان و 

 ناراحتی افراد بومی

99-95 2 

صورت توصیف جامعی تعریف ها بهوتحلیل، همه مضموندر این مرحله از تجزیه. 5گام 
شناخت، احساس، ارزیابی و «هاي مطالعه، فرایند شدند. پـس از ادغام همه مضمون

 به عنوان ساختار کلی پدیده استخراج شد. » گیريتصمیم

 دنبال معـانی جـامع نبـودیم. دراین مرحله تا حدودي شبیه مرحله پیش است اما به . 6گام 
ها انجام شد و توصیفات زائـد و اشـتباه از سـاختار کلـی حـذف ایـن مرحله تقلیل یافته

هاي ها و مضمونشـدند. برخـی اصالحات به منظور ایجاد ارتباط شفاف بین خوشه
هاي مبهم که توصیف کلی را ضعیف میاستخراج شده، انجام شد و برخی از عبارت

  کردند، حذف شدند.

 داري درهاي پژوهش داشـتیم. امانتدر این مرحله سعی در اعتبارسنجی یافته: 7گام 
ها جزء مبانی اولیه پژوهش کیفی هستند که در روش پژوهش پژوهش، روایی و اعتبار یافته

 هپدیدارشناسی نیز داراي اهمیت فراوانی هستند. کوالیزي به اعتبار نهایی که با مراجعه ب
هاي ترین معیار ارزیابی یافتهکند و مهمگیرد، اشاره میهر یـک از افـراد مطلـع صورت می

ه هاي جامع از پدیده مورد مطالعپژوهش پدیدار شناختی را از طریق اعتبار یابی توصیف
).بنابراین این اعتبارسـنجی بـا 1،2003داند (کرسولکنندگان میاز سوي خود مشارکت

نجـام ها اهاي نتـایج و مباحثـه بـا آنشوندگان، نشان دادن یافتهمصاحبهرجوع مجدد به 
دهنده کنندگان رضایت خود را نسبت به این نتـایج، کـه نشانشـد. در نهایت همه شرکت

در  دارياحساسـات و تجارب ایشان بود، اعالم کردند. پژوهشگران نیز به منظور امانت
در زمینه پدیده خرید احساسی را از قبل یادداشت  پژوهش، کلیه مفروضـات قبلی خود

1 .Creswell 
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) کلیه 2004، 1کرده و طی فرایند پژوهش نیز سـعی بر در پرانتزگذاري (جیرینگ
 مفروضات پیشین کرد.

پیامدهاي منفی شامل: وندالیسم فرهنگی، تهاجم فرهنگی از بیرون، استحاله فرهنگی از 
 3یده گردشگري بود که در شکل گیري  نگرش فرهنگی نامطلوب به پددرون و شکل

 ترسیم شده است.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 اثرات منفی فرهنگی گردشگري جامعه میزبان .3شکل
 

 گیرينتیجهبحث و 

1 .Gearing 

اثرات منفی فرهنگی 

 گردشگري

شکل گیري نگرش 

فرهنگی نا مطلوب به 

 پدیده گردشگري 

 وندالیسم فرهنگی

استحاله فرهنگی از 

 درون

تهاجم فرهنگی از 

 بیرون
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ها دید هپ  اي است که به بررسی ماهیت یا ذاتباید گفت که پدیدارشناسی فلسفه
کند و پردازد؛ یعنی بررسی و کاوش آن چیزي که چیزها را به آنچه هستند تبدیل میمی

ار نظر پدیدتوانست چیزي باشد که اکنون هست . ازنقطهبدون آن چیز، آن چیز نمی
موارد خاص عالقه اندکی داریم، خواه چیزي اتفاق بیفتد، یا  شناختی، ما به جایگاه

که رخداد یک تجربه یا حوادثی دیگر ارتباط پیدا کند. از این هرازگاهی رخ دهد یا این
شناختی اشاره کرد: نکته نخست آن است که توان به دو نکته ضمنی روشرویکرد می

رو تجربه هاست. ازاینشان از آن تجربهها و تفاسیرآنچه مهم است دانسته شود تجربه انسان
و تفسیر، موضوع و نقطه تمرکز پژوهش پدیدار شناختی است. نکته دوم که صبغه 

شخص  توانیم تجربهاي که ما از طریق آن میتري دارد آن است که تنها شیوهشناختیروش
واسطه دیگري  را بشناسیم، تجربه کردن آن توسط خود ما به گفته شلر یک رابطه بی

عملیات  اي ازشهودي نسبت به اشیاست. در اینجا پدیدارشناسی تنها یک روش یا مجموعه
شود که روانی مورد نظر هوسرل نیست بلکه نگرش خاصی یا نوعی شیوه دیدن تلقی می

تر است. این تلقی ما را به سمت مشاهده مشارکتی و هایدگر نزدیکبه رهیافت
ات هاي پدیدار شناختی ذدیگر در گزارش یافتهعبارتبهدهد. هاي عمیق سوق میمصاحبه

طور مناسب در زبان توصیف شده است، اگر این توصیف ما را یا ماهیت یک تجربه به
تري به ما میقتر و عمجدداً بیدار کند یا کیفیت و معناداري تجربه زیسته را به شکل کامل

ی یامدهاي منفی گردشگري فرهنگنشان دهد. لذا پژوهشگران به دنبال این هستند که پ
 اند؟حاصل از تجارب افراد جامعه محلی کدام

ه فرهنگی گردشگري بر جامعشناسایی اثرات منفی با توجه به هدف اصلی پژوهش که 
ثرات امیزبان بود، یک سؤال مطرح گردید، افراد بومی روستاي ده چشمه چه تجاربی از 

فرهنگی گردشگري بر روستا خود دارند؟ نتایج حاصل از جدول  باال خروجی منفی 
توان تجارب افراد را به چهار مؤلفه دهد. بر اساس این خروجی میتجارب افراد را نشان می

گیري اصلی: وندالیسم فرهنگی، تهاجم فرهنگی از بیرون، استحاله فرهنگی از درون، شکل
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ی فعالیتی بندي کرد.گردشگري روستایگردشگري طبقه نگرش فرهنگی نامطلوب به پدیده
هاي دیگر جامعه و اقتصاد وجود مشترکی دارد، لذا داراي بسیار پیچیده است که با بخش

وجه ریزي تمامی جوانب آن مورد تباید در فرایند برنامهنتایج و آثار مختلفی است که می
راین ت آن نیز تقویت گردند؛ بنابقرار بگیرد تا از آثار منفی آن جلوگیري و آثار مثب

پژوهش حاضر با این نگاه و با هدف کلی شناسایی اثرات منفی فرهنگی گردشگري بر 
فرهنگ مردم روستاي ده چشمه(با توجه به اهمیت این شهر در صنعت گردشگري) از دید 

که د ها نشان دااهالی روستایی آن به مرحله طراحی و اجرا گردید. نتایج تحلیل مصاحبه
اثرات گردشگري روستایی در روستاي ده چشمه در چهار عامل وندالیسم فرهنگی، تهاجم 

ه گیري نگرش فرهنگی نامطلوب بفرهنگی از بیرون، استحاله فرهنگی از درون، شکل
اطالع از هاي گردشگران کمازحد و خرابکاريپدیده گردشگري به دلیل استفاده بیش

سایی شدند. ولی مضرات احتمالی نباید مانع توسعه جمله مضرات گردشگري فرهنگی شنا
گردشگري فرهنگی گردد. آموزش و کنترل و نظارت و محافظت هم براي جامعه میزبان 

 طورکلی در بررسی آثارتواند گردشگري فرهنگی را پایدار نماید. بهو هم میهمان، می
ي شدن یا تجار منفی توسعه گردشگري بر فرهنگ جامعه میزبان، برخی نویسندگان به

کنند، بدین معنا که ساکنان محصوالت کاالیی شدن فرهنگ جامعه میزبان اشاره می
صوص کنند. در این خگونه که مورد پسند گردشگران باشد، عرضه میفرهنگی خود را آن

هاي گوناگون، نمادهاي فرهنگی یک جامعه را تبدیل به کاال تواند در نظامگردشگري می
طحی گردشگران با فرهنگ محلی و صرف تفریح و گذران اوقات فراغتی نماید و تماس س

شود که تمام تأسیسات و خدمات محلی به نحوي سازمان یابد که بتواند چسب سبب میدل
ر پیچیده داي درهمرو فرهنگ محلی به مجموعهرضایت گردشگران را جلب نماید. ازاین

ر خدمت پول و درآمد ارزي قرار چیز دشود و همهچارچوب کاالیی شدن تبدیل می
آید. یکی از این موارد، از دست دادن گیرد و این درآمد به بهاي گزافی به دست میمی

فرصت  یبودن تماس نه به ساکنان محل یسطحهویت خود براي رضایت غیر از خود است. 



 1399 زمستان، 52فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 302

 

انش ر ددهد که بو نه به گردشگران فرصت میرا برقرار سازند  یدهد که تماس فرهنگمی
ر محیط ترین پیامد منفی دو معرفت خود نسبت به فرهنگی دیگر، چیزي بیفزایند. مهم

ساخت، مشکالت فرهنگی است که بر اثر تالقی دو فرهنگ جامعه میزبان و میهمان انسان
ار و رو، در مطالعه آثشود. ازاینآید و سبب تغییر الگوهاي فرهنگ بومی میبه وجود می

ردشگران زدایی و تأثیر فرهنگی منفی گگردشگري، باید به فرهنگتبعات فرهنگی منفی 
بر مردم بومی، آثار منفی کاالیی شدن فرهنگ و آثار فرهنگی مادي و معنوي که در آن 

سازي جهانی شود یاگیرد و تحلیل میروابط اجتماعی بنا بر قوانین دادوستد بازار شکل می
 د، توجه داشت.شونهاي فرهنگی، شخصی میکه در آن ویژگی

ی ترین آثار و پیامدهاي منفی فرهنگها باید گفت که از جمله مهمدر تفسیر این یافته
 اند از:گردشگري بر جامعه میزبان که در این پژوهش شناسایی شدند عبارت

وندالیسم فرهنگی تخریب کنترل نشده اشیاي و آثار فرهنگی با ارزش یا اموال عمومی  
آید. وندالیسم در زمره انحرافات و حساب میاجتماعی بهاست که یک ناهنجاري 

العملی خصمانه و واکنشی کنند و آن را عکسبندي میهاي جوامع جدید دستهبزهکاري
شود. می ها تحلیلتوزانه نسبت به برخی از فشارها،  تحصیالت، نامالیمات و اجحافکینه

و  هاي تاریخیگران از مکانازحد گردشوندالیسم فرهنگی که ممکن است دیدار بیش
ها شود. این ویرانی ممکن است ناشی از این باستانی مهم موجب ویرانی تدریجی آن

گران هاي سودجویانه گردشتوجهی به ظرفیت پذیري جامعه میزبان یا حاصل فعالیتبی
ده )، علیقلی زا1389الدین() و شمس2011هاي چیو و راین(نافرهیخته باشد.  موافق با یافته

 ) بوده است.1389و فیروز چایی و همکاران(
استحاله فرهنگی که با توجه به شکنندگی خاص میراث فرهنگی ممکن است توسعه 
گردشگري موجب صدمه دیدن اصالت الگوهاي فرهنگی محلی گردد. مردم محلی که به 

کنند، ممکن است در تماس با گردشگران براي همیشه دچار شیوه سنتی زندگی می
و اهمیت فرهنگ، براي امنیت ارزش و استحاله شوند .از این منظر، باید به میزان ارزش 
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د و به رویزار ناامنی هرگز نمیاعتبار قائل شد چراکه بذر ارزشمند فرهنگ در زمین شوره
نشیند و لذا اگر امنیت براي فرهنگ جنبه مقدمی داشته باشد از مقدمات برگ و بار نمی

 واجب است که با توجه به شکنندگی خاص میراث فرهنگی ممکن است توسعه
گردشگري موجب صدمه دیدن اصالت الگوهاي فرهنگی محلی گردد. مردم محلی که به 

کنند، ممکن است در تماس با گردشگران براي همیشه دچار بدبینی شیوه سنتی زندگی می
) موافق با پژوهش حاضر بوده 2011)، چیو وراین(1394شوند. نتایج ممقانی و همکاران(

 است.
واسطه افراد در ایجاد جذابیت گردشگري و برخورد بهتهاجم فرهنگی که ممکن است 

هاي فرهنگی در مقاصد گردشگري، اعتبار و اصالت ازحد تجارت مأبانه با جلوهبیش
دستی و موسیقی و سایر ها، صنایعها و نمایشمناسک مذهبی، عادات و سنن، جشن

الوه اال شود. بعهاي محلی مبدل به کالگوهاي فرهنگی از دست برود و به عبارتی ارزش
وانان ویژه جگرایی گردشگران، مردم مقاصد گردشگري بهواسطه مصرفممکن است به

دچار تشبه به بیگانگان شوند و الگوهاي رفتاري گردشگران تقلید کنند، تقلیدي که بدون 
ورت فرهنگی گردشگران ص –هاي فرهنگی و موقعیت اجتماعی شناخت تفاوت پیشینه

واسطه نامتوازن شدن تبادالت میان گردشگران و مردم مکن است بهگیرد. همچنین ممی
محلی رفتارهاي ضداجتماعی در جوانان بروز کند. نتایج این بعد از پژوهش با نتایج قربانی 

 راستا بوده است.) هم1394)، امینی و زیدي (1392و همکاران(
ی جامعه دگگیري نگرش فرهنگی نامطلوب به پدیده گردشگري، نگرش به آماشکل

محلی، نگاه مسئولین جامعه میزبان براي واکنش ویژه نسبت به حضور گردشگران و نقش 
فی هاي اجتماعی و نگاه منآن در پیشرفت و توسعه روستا است. با این منوال و نابرابري

کند. یکی از عوامل میزان مشارکت افراد محلـی در عرصه گردشگري، کاهش پیدا می
یش مشارکت جامعه محلی در گردشگري میزان رضایتمندي جامعه بسیار مهم در افزا

ها نشان داد حجم ترافیک، نبود آرامش جامعه محلی از حضور گردشگران است. یافته
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محلی و عدم رضایت افراد بومی از حضور گردشگران باعث نگرش فرهنگی نامطلوب 
؛ 1387هاي (ترابیان،جامعه میزبان به پدیده گردشگري شده است. این نتایج با پژوهش

راستایی دارد.در یک ) هم1396؛ مرسون، 1993؛ آلن و دیگران 1391رحمانی و ضیایی،
براي  تواند راهبرديتوان اظهار داشت که گردشگري روستایی میگیري کلی مینتیجه

ي، محیطی باشد. از نظر اقتصادجانبه دولت از نظر اقتصادي، اجتماعی و زیستتوسعه همه
تواند اثرات اقتصادي مهمی را براي نواحی روستایی در برداشته روستایی می گردشگري

باشد.گردشگران روستایی براي اقامت، خرید کاالهاي محلی و خدمات، پول پرداخت 
یابد و موجب تحرك مناطق روستایی هاي محلی جریان میها در فعالیتکنند. این پولمی

شود و اثرات مهم یازهاي بازدیدکنندگان میدر برآورده کردن هرچه بهتر و بیشتر ن
ها هاي روستایی، کاهش مهاجرت به شهراقتصادي آن به کند شدن روند تخلیه سکونتگاه

شود. در ابعاد اجتماعی نیز ورود گردشگران به مناطق روستایی باعث ارتباطات منتهی می
ش مصرف ردم بومی، افزایتوجهی در تغییر فرهنگ ممردم بومی با این افراد و تأثیرات قابل

واسطه افزایش درآمد و ارتباط مستمر با شهرنشینان و الگوپذیري کاالهاي لوکس شهري به
شود. از سوي دیگر چنانچه این فعالیت و گسترش آن در مناطق روستایی که از آنان می

براي بسیاري از گردشگران و کسانی که جویاي آرامش و گریز از روزمرگی زندگی 
هایی از اوقات هاي ناشی از آن از طریق سپري نمودن بخشفشارها و استرس شهري و

هاي آرام و دورافتاده غالباً روستایی هستند، بدون برنامه و مدیریت فراغت خود در محیط
ی ها و مخاطراتی را براي مناطق روستایصحیح و اصولی صورت بگیرد، در بلندمدت آسیب

فه ترتیب، با هدف و فلساینی در پی خواهد داشت و بهدر ابعاد مختلف محیطی و اجتماع
اولیه خود، یعنی کمک به توسعه مناطق روستایی، در تقابل و تضاد قرار خواهد گرفت. 

ها، هایی هستند که از طریق آنها و رویهاثرهاي اجتماعی و فرهنگی گردشگري، شیوه
افراد، روابط خانوادگی و  هاي ارزشی، الگوهاي رفتارگردشگري تغییراتی را در نظام

ورسوم سنتی و کارکردهاي اجتماعی جوامع هدف، سبک زندگی جمعی، مراسم و آداب
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ر نگري دکند. شناسایی و آیندههاي اجتماعی سنتی، به مرور ایجاد مینهادها و سازمان
ستاي ها، در رارابطه با انواع مختلف و جوانب مثبت و منفی این گونه تغییر و تبدیل

وگیري از بروز و پیامدهاي آثار منفی و نیز تقویت آثار مثبت آن براي جوامع میزبان، جل
 انکار برخوردار بوده و هرگونهویژه در مناطق روستایی، از اهمیت و ضرورتی غیرقابلبه

گونه دیگر، همانعبارتجبران خواهد بود. بهبسا غیرقابلاهمال و کوتاهی در این زمینه چه
هاي فرهنگی جوامع روستایی، ممکن است برداري از فرهنگ و داشتهیا بهرهکه استفاده 

در شرایطی و با رعایت جوانب الزم، براي پایداري اقتصادي این جوامع مفید واقع شود، 
ت هاي فرهنگی این جوامع، از اولویتوجه به پایداري فرهنگی و مصون و پایدار ماندن بنیان

این امر نیازمند پایش نحوه و میزان گسترش  و تقدم بیشتري برخوردار است.
ینده ها در آهایی براي هدایت اصولی و منطقی آنریزيهاي روستایی و برنامهگردشگري

براي حمایت از میراث فرهنگی و دستیابی به شرایط الزم براي حفظ و نگهداشت 
 هاي محلی است.جمعیت

ي بر دهاي فرهنگی منفی گردشگرو پیامدر ایران برخالف کشورهاي دیگر پیشرفته به 
 این شود وبخصوص روستاهاي کوچک گردشگري توجه زیادي نمیجامعه میزبان 

فراد اتواند تجارب زیسته(واقعی) چون با روش کیفی از نوع پدیدار شناسایی، می پژوهش

ها را تواند مؤلفهرا استخراج کند و این تجارب زیسته(واقعی) می بومی روستاي ده چشمه
  هايفهمؤلشود  که  نشده و این امر سبب میحال در کشور ما انجامتخراج کند که تابهاس

نوبه د که بهارائه کنپیامدهاي فرهنگی منفی گردشگري بر جامعه میزبان جدید در رابطه با 
تواند به عنوان یک پژوهش آسیب شناسانه نیز مدنظر این پژوهش میخود جدید است لذا  

خص نماید که پیامدهاي حاصل از تجارب زیسته جامعه میزبان از حضور قرار گیرد و مش
گذاران و تواند به برنامه ریزان و سیاستاند؟  شناسایی این پیامدها میگردشگران کدام

ازهمه چارچوبی براي ارزیابی نگرش جامعه مدیران فرهنگی کمک کند تا بتوانند اول
ها و ابعاد و دوم اینکه بتوانند با توجه به مؤلفهمیزبان از پدیده گردشگري  داشته باشند 
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احصاء شده از این پژوهش در کاهش پیامدهاي فرهنگی منفی گردشگري اقدام کنند و  
گذاري تصمیمات بهتري اتخاذ نمایند؛ بنابراین تحقیق حاضر در حوزه مدیریتی و سیاست

ر براي اجراي پژوهش حاض تواند مفید باشد. در همین راستا پژوهشگرانجامعه میزبان می
که روش پژوهش حاضر با ازآنجایی-1اند از رو بودند که عبارتهاي روبهبا محدودیت

وجه چهیرویکرد پدیدارشناسی است، لذا نتایج آن قابلیت تعمیم به زمان دیگر به
پذیر نخواهد بود، چراکه رویکردهاي پدیدارشناسی توصیفی و تفسیري بوده و امکان

که پژوهش حاضر با رویکرد ازآنجایی-2دهندگان وجود دارد.ییر نگرش پاسخامکان تغ
پدیدارشناسی است، لذا نتایج آن قابلیت تعمیم به سایر شهرها و روستاها را نخواهد داشت، 

دهندگان همان شهر یا روستا یا سازمان چراکه رویکردهاي پدیدارشناسی مختص به پاسخ
دهندگان نظرات دیگري در مورد این مسئله داشته ا پاسخاست و امکان دارد در دیگر روست

 باشند.
د مفید توانگذاري جامعه میزبان میبنابراین پژوهش حاضر در حوزه مدیریتی و سیاست

 هاي زیر ارائه شده است.باشد.لذا پیشنهاد

 –توسعه گردشگري در روستاي مورد مطالعه تأثیرات عمیقی بر تغییرات فرهنگی 
توان از طریق آموزش به گردشگران و د که براي کاهش سطح تغییرات میاجتماعی دار

 هايهاي حفظ ارزشجامعه محلی در رابطه با اهمیت میراث تاریخی و فرهنگی، زمینه
 هاي فرهنگی حفاظت کرد. فرهنگی بومی را در مناطق روستایی داراي میراث و جاذبه

درباره جامعه محلی، رسوم، رفتار آموزش گردشگران  با هدف مطلع ساختن گردشگران 
 قبول در اماکن مذهبی و غیره.قابل

هاي مردم از طریق اطالعات و ها، عادات و خواستهآموزش گردشگرها در مورد سنت
ها ش آنکه رفتار، گفتار و پوشطوريهاي منتشر شده و پوسترها و منابع شفاهی، بهنوشته

 حلی نگردد.موجب جدایی و اثرات نامطلوب در جامعه م
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هاي فرهنگی موجود در روستا و نحوه رسانی به مردم در مورد ارزشآموزش و اطالع
شتر به خاطر بیهاي احساس تعلقبرخورد با گردشگران اقدام شود. بدین ترتیب، زمینه

میراث فرهنگی در بین روستاییان به وجود آمده و همچنین از ایجاد تنش بین ساکنان 
 گردد.ران جلوگیري میمحلی منطقه و گردشگ

توان یهاي فرهنگی متدوین سند ضوابط گردشگري فرهنگ محور در روستاهاي با جاذبه
هاي غیربومی پیشگیري نمود. در این سند به مواردي زیر تأکید بیشتر از انتشار فرهنگ

یج نحوه ترو-هاي فرهنگیبنحوه ورود گردشگران به روستاهاي داراي ارزش-کرد: الف
ان از طریق افزایش تولید اقالم غذایی محلی، فرهنگ بومی روستا براي گردشگر

رد که پژوهش حاضر کیفی با رویکبا توجه به ایندستی و غیره؛ و در همین راستا صنایع
د، درستی استخراج کنتواند روابط علت و معلولی را بهپدیدارشناسانه است که نمی

ا ا صورت پذیرد تهگردد همین پژوهش با رویکرد نظریه برخاسته از دادهپیشنهاد می
رائه هاي آن اتر از این پدیده، علل، پیامدها و استراتژيتر و جامعبتوان رویکرد دقیق
ور هاي کششود این پژوهش در سایر روستاها و شهرها و سایر استاننمود و توصیه می

وجه به شود با تانجام پذیرد و نتایج آن با نتایج این پژوهش مقایسه شود. توصیه می
که مبحث رضایتمندي جامعه میزبان از میهمان مهم است لذا ضرورت دارد پژوهشی این

 صورت کمی با حجم نمونه زیاد انجام شود.صرفاً در حیطه رضایت دوطرفه به
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 چکیده
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 مقدمه

 به ایران والمللی میلیون گردشگر بین 5,2مجمع جهانی اقتصاد با ورود  2017طبق گزارش سال 
ها متوسط درآمد ایران به ازاي هر گردشگر شده توسط آنمیلیارد دالر هزینه پرداخت 3,5حدود 

میلیارد دالري  10,1افزوده حدود طورکلی، صنعت گردشگري با ارزشدالر بوده است. به 655
غل هزار ش 476دهد که با درصدي از کل تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می 2,5سهم 
درصدي از کل اشتغال را در ایران به خود اختصاص داده است (سازمان جهانی  1,9سهم 

مزیت رقابتی که در مقصدهاي مختلف  ).2017، 1گردشگري و شوراي جهانی سفر و گردشگري
ور ترین صنایع کشتواند این صنعت را به یکی از پربازدهگردشگري در ایران وجود دارد می

 ).1390نادعلی پور، فرزین وتبدیل کند (
 دهد براي توسعه این صنعت تنهابررسی این آمار و ارقام اهمیت صنعت گردشگري را نشان می 

هاي گردشگري کافی نیست بلکه باید از الزامات فناوري در دنیاي مدرن بهره داشتن جاذبه
ي ارائه اهاي نوین اطالعاتی و ارتباطی برآوريکارگیري فنجست. گردشگري الکترونیکی به

اهایی ها در فضنیاز به گردشگران است. بدون شک با فراهم شدن این فناوريهاي موردسرویس
تر و با هزینه تر، باکیفیتهاي موردنیاز به گردشگران سادهمانند شهر الکترونیک ارائه سرویس

-ارائه می هایی عالیهاي موبایل و اینترنت به گردشگران فرصتشود. دستگاهکمتري انجام می

اي هدهند که به اطالعات گردشگري دسترسی داشته باشند، اما افزایش عظیم تعداد انتخاب
 .سازدگردشگري انتخاب گزینه موردنظر را سخت می

اي ههایی توصیف کرد که تالش دارند آیتمعنوان برنامهتوان بهگر را میهاي توصیهسیستم 
، بت به آیتمبینی عالیق کاربر نساین کار از طریق پیشمناسب را به کاربران خاص توصیه کنند و 

گیرد. ها و کاربران صورت میهاي بین آیتمبر اساس اطالعات مربوط به آیتم، کاربر و تراکنش
ویی جتوانند در زمان کاربران جهت جستجوي اطالعات صرفهگر میهاي توصیهلذا، سیستم

(کزاز  هاي توصیه گر نیز در صنعت گردشگري استسیستمکنند. یکی از بیشترین کاربردهاي 
اند و این گر اعمال شدههاي توصیهدر سیستم هاي مختلف توصیه). روش2018، 2و همکاران

1 .World Tourism Organization (UNWTO) and World Travel and Tourism Council (WTTC( 

2 .Kzaz et al. 
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هاي توصیه انجام شده است. در دنیـاي واقعی، نمونه کار بر اساس میزان پیچیدگی و نیاز آیتم
و سایر محصوالت در  1اد کتاب، دیسک فشردهتوان پیشنههاي کاربردي را میچنین سیستم

)، 2011، 2(ریچی و همکاران MovieLens، سرویس پیشنهاد فیلم در Amazon.comسایت 
)، سرویس 2010، 3(جینمینگ Epinionهاي تجاري در سایت سرویس مرور و پیشنهاد آیتم

صیه در خصوص ) و سرویس تو2008، 4(شپیتسن و همکاران VERSIFIپیشنهاد اخبار در پروژه 
) 2002، 5(اسچین و همکاران TripAdvisorهاي کاربران در سایت ها و فعالیتسفر، مکان

گر در حوزه تجاري محسوب هاي توصیههاي اولیه و کارآمد سیستمدانست. این موارد از نمونه
و  شاند با افزودن قابلیت پیشنهادده به سرورهاي تجاري خود، میزان فروشوند که توانستهمی

 رضایت مشتریان خود را افزایش دهند.
هاي هوشمند هاي مختلف و الگوریتمگر گردشگري با استفاده از مجموعه دادههاي توصیهسیستم

نهاد ها را براي بازدید یا اقامت به گردشگران پیشزمان ممکن بهترین مکان ترینسریع در توانندمی
توان ربري الزم را براي گردشگر هدف داشته باشد میها دقت و کانمایند. براي اینکه این توصیه

هاي گردشگري نظیر از اطالعاتی که گردشگران قبلی براي مقاصد مختلف در سایت
Tripadvisor کنند، استفاده کرد. در واقع، این اطالعات مانند این است که از تجربه ثبت می

هاي یتگوابساده نمود و در نتیجه ها استفصدها و هزاران گردشگر قبلی براي انتخاب بهترین
 ).۱۳۸۹ضیایي و فرماني،شود (انسانی گردشگري نظیر استفاده از راهنماي سفر اندك می

هاي گر موجود میزان دقت و کارایی این سیستمها در تخمین رتبههاي توصیههاي سیستماز چالش
هاي تبهگر در تخمین رهاي مختلف است. هر چه میزان دقت یک سیستم توصیهکاربران به آیتم

ان رکاربران باالتر باشد، سیستم بهتر قادر خواهد بود که پیشنهادهاي بهتري متناسب با عالیق کارب
ر بایستی گهاي توصیهترین مسائلی که در سیستمها ارائه نماید. بر این اساس یکی از مهمبه آن

مورد توجه قرار گیرد، مسئله انتخاب همسایگی براي کاربرِ هدف است. اگر یک روش بتواند 

1 .CD 

2 .Ricci et al. 

3 .Jinming 
4 .Shepitsen et al. 

5 .Schein et al. 
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ا هاي موردنظر را بهاي خوبی را براي کاربر هدف تعیین کند، قادر خواهد بود رتبههمسایگی

یابد. از می شود نیز افزایشبینی میهایی که پیشدقت باالیی تخمین بزند و همچنین درصد رتبه
د، گر در فرآیند انتخاب همسایگی کمک کنهاي توصیهتواند به سیستمهایی که میجمله روش

 باشند.بندي میهاي مبتنی بر خوشهروش
ا گر گردشگري اقدام شود و باي توصیههدر این مقاله تالش شده در جهت افزایش دقت سیستم

هت پیشنهاد گر گردشگري جدر نظر گفتن موقعیت کاربرِ (گردشگر) هدف، یک سیستم توصیه
بندي و خوشه ايمکان مناسب براي اقامت گردشگر ارائه گردد. استفاده ترکیبی از اطالعات زمینه

اي این تحقیق است. اطالعات زمینهها از مزایاي بندي کاربران و آیتمگراف اعتماد براي دسته
موردنظر در این مقاله موقعیت مکانی گردشگر است که نیاز به پیدا کردن مکان مناسب در شهر 

ت اندازه تعداد کاربران سیستم اسمقصد گردشگري دارد. معیار اعتماد یک ماتریس مربعی و به
م کننده این مفهودر واقع بیان رد.دهد هر کاربر به چه کاربرانی اعتماد داکه در واقع نشان می

امتیاز  هاهاي مختلف گردشگري بازدید کرده و به آناست که گردشگران قبلی که از مکان
توانند در انتخاب مکان مناسب براي گردشگران فعلی مورد استفاده واقع اند تا چه اندازه میداده

هاي گردشگري مقاصد مختلف هاي اجتماعی و حضور مکانبا گسترش روزافزون شبکه شوند.
ها مراجعه کرده و نظرات خود را در توانند به این رسانهسادگی میها، کاربران بهدر این شبکه

 ثبت کنند. unlikeو  likeقالب متن، 
دازش و پرروش پیشنهادي از سه فاز کلی تشکیل شده است. ابتدا در فاز اول، پس از پیش 

ظور منشده در یک پایگاه داده بهفاوت، اطالعات استخراجهاي متاستخراج کاربران و آیتم
از  شدهگردد، سپس در فاز دوم، بر اساس گراف اعتماد ساختههاي بعدي ذخیره میاستفاده

ز هاي مورد نیاز اآوري رتبهگیرد و در فاز سوم، با جمعبندي صورت میاطالعات زمینه، خوشه
آید و درنهایت بر اساس ها به دست میهر یک از هتل کاربران مورد اعتماد، مقدار رتبه براي

کاربر  هاي موردعالقهعنوان هتلآیتم با رتبه باالتر به Nشده براي کاربر هدف، بینیهاي پیشرتبه
تحت  اي کاربرديتواند به برنامهسادگی میشوند. روش پیشنهادي بههدف به وي پیشنهاد می

کاربردي گردشگري استفاده شود (منصوري مؤید و  عنوان یک ابزارموبایل یا وب به
 ).1391سلیمانی،
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ساختار مقاله از شش بخش تشکیل شده است. پس از مقدمه که در بخش اول آمده است، در 
قاط هاي تولید پیشنهاد و همچنین نگر از جمله روشهاي توصیهبخش دوم، مفاهم بنیادین سیستم

ر بخش سوم کارهاي مرتبط مورد مطالعه و بررسی د. گرددضعف و قوت هر کدام بررسی می
شوند. در شده مطرح میهاي معرفیها، متدها و چارچوبها، الگوریتماند و روشقرار گرفته

بخش چهارم به معرفی رویکرد پیشنهادي مبتنی بر ارائه یک روش زمینه آگاه جهت افزایش دقت 
تلف هاي مخاي از آزمایشنجم، مجموعهدر بخش پ. پردازدگر گردشگري میهاي توصیهسیستم

واهد هاي مورد ارزیابی بیان خمنظور ارزیابی کارایی روش پیشنهادي و مقایسه آن با سایر روشبه
هاي هایی جهت توسعه و بهبود روشگیري کلی مقاله و ارائه پیشنهادشد. بخش ششم به نتیجه

 .پردازدپیشنهادي براي کارهاي آینده می
 

 مبانی نظري

 هاي توصیه گرسیستم
 90شوند که در دهه شناخته می 1یارتصمیمهاي اي از سیستمعنوان نمونهگر بههاي توصیهسیستم

عنوان ها بهاي مستقل پا به عرصه تحقیق و پژوهش گشودند. از این سیستمعنوان شاخهمیالدي به
ود شالکترونیک یاد می هاي رویارویی با مسئله سرباري اطالعات در تجارتحلیکی از راه

آیتم، مجموعه کاربران  mکاربر و  nگر با ). در یک سیستم توصیه1994، 2(اسچیلیت و همکاران

Uصورت را به = [u1‚u2‚ … ‚un] ها را باو مجموعه آیتم I = [i1‚i2‚ … ‚im]  نشان

شامل  گر است. این ماتریسهاي اصلی یک سیستم توصیهآیتم از ورودي-دهم. ماتریس کاربرمی
یک کاربر  دهندهدیگر، هر سطر نشانعبارتهاي موجود در سیستم است. بهرتبه کاربران به آیتم

هر  ها رتبه داده باشند.و هر ستون یک آیتم است. ممکن است کاربران به تعداد کمی از آیتم
یل هاي متفاوتی از قبتواند توسط پروفایل کاربران با مشخصه، می𝑈𝑈عنصر در فضاي مجموعه 

ترین حالت، پروفایل سن، جنسیت، میزان درآمد، وضعیت تأهل و غیره مشخص شود. در ساده

1 .Decision Support System 

2 . Schilit 
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ر فضاي طور مشابه دفرد به نام شناسه کاربر است. بهکاربران فقط شامل یک عنصر منحصربه

 هاي آن تعریف گردد.تواند توسط مشخصههر آیتم می ،I مجموعه
 هاي پیشنهاددهنده شده به این صورت است که:از جمله تعاریفی که براي سیستم 

اطالعاتی که توانایی تحلیل  یار و نوعی سیستمهاي تصمیماي از سیستمزیرمجموعه •
 تند.هایی براي مسائل جاري را دارا هسرفتارهاي گذشته و ارائه توصیه

شیوه تفکر کاربر را به کمک اطالعاتی که از نحوه رفتار او یا کاربران مشابهش در  •
 کند.اش را شناسایی و پیشنهاد میترین آیتم به سلیقهزند و مناسباختیار دارد حدس می

 1خطتوان به دو دسته برخط و برونگر را میهاي توصیهاز یک دیدگاه خاص سیستم
خط، سیستم، اطالعات مربوط به کاربران را پردازش و بندي کرد. در فاز برونتقسیم
فاده دهد. سپس در فاز برخط با استوتحلیل کرده و مدلی از عالیق هر کاربر را تشکیل میتجزیه

از این مدل، عالیق کاربر را تشخیص داده و با ارائه پیشنهادهاي مناسب، از اتالف وقت او بر روي 
دسته  گر بر اساس دوهاي توصیههاي پایه در سیستمکند. از طرفی دیگر مدلجلوگیري می وب

): بر اساس تعامالت 2004، 2گیرند (کلهر و بریجها، تعریف شده و مورداستفاده قرار میاز داده
مات ها، مانند کلها یا رفتار خرید و اطالعات در مورد کاربران و آیتمکاربر و آیتم، مانند رتبه

عنوان کنند بهها استفاده میهایی که از تعامالت کاربران و آیتم. روش3کلیدي مرتبط یا نمایه متنی
نند کهایی که از مدل دوم استفاده میکه روششوند؛ درحالیهاي پاالیش گروه شناخته میروش

 ).4،2013شوند (لوکاس و همکارانبر محتوا شناخته میهاي مبتنی عنوان روشبه

 هاي پیشنهاددهنده باید پیشنهادهاي خود را با در نظر گرفتن موارد زیر به کاربر ارائه دهند:سیستم
 نیاز کاربر و دانش سیستم در مورد وي

 .5شرایط و محیطی که کاربر در آن قرار دارد

1 .Offline 

2 .Kelleher  & Bridge 

3 .Textual Profile 

4 .Lucas et al. 

5 . User Context 
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است  1گر، روش پاالیش گروههاي توصیههاي مورد استفاده در سیستمترین روشیکی از مهم
). این روش به منظور تولید پیشنهادهاي مناسب براي کاربر هدف، 2،2004(یوچگیت و کالرك

فاده عنوان کاربران همسایه) در فرآیند تولید پیشنهاد استاز نظرات کاربران مشابه با کاربر هدف (به
ي این ادهد. برکند. کاربر هدف، کاربري است که سیستم، پیشنهادهایی را به او ارائه میمی

داده شده  هاي مختلفهایی که قبالً توسط کاربر هدف به آیتممنظور، روش پاالیش گروه از رتبه
، میزان شباهت بین دو 3کند. معیار شباهتاست، براي محاسبه شباهت بین کاربران استفاده می

 ششوند. روش پاالیکند و بر اساس آن همسایگان کاربر هدف تعیین میکاربر را مشخص می
 ).6،2010شود (وانگ و همکارانتقسیم می 5و مبتنی بر مدل 4مبتنی بر حافظه گروه به دو دسته

 7گر زمینه آگاههاي توصیهسیستم
اي در نظر گرفته شده است. از اطالعات گر اطالعات زمینههاي توصیهاخیراً در برخی سیستم 

ها (دوستان، خانواده یا همکاران) اکنون با آنهماي مانند زمان، مکان، یا افرادي که کاربر زمینه
 .)8،2017توان اشاره کرد (هارونا و همکارانهمراه است می
 ویژه براي برخیآورند بهتري براي ایجاد توصیه فراهم میاي اطالعاتی کاملاطالعات زمینه

مانند توصیه  ایی کافی نیست،تنهها بهها، در نظر گرفتن کاربر و آیتمهاي کاربردي که در آنبرنامه
ار سایت. در اینجا بسیشده در یک وبسازيکردن یک پکیج تعطیالت، یا محتواي شخصی

اي هاهمیت دارد که اطالعات متنی را در پروسه توصیه بگنجانیم تا در شرایط خاص بتواند آیتم
کننده، سفر وصیهانی، سیستم تمثال، با استفاده از زمینه زمعنوانمناسبی را به کاربر توصیه کند. به

هاي تمدهد. هدف سیسبسیار متفاوتی در زمستان نسبت به تابستان به کاربر پیشنهاد می

1 .Collaborative Filtering 

2 .Uchyigit  & Clark 

3 .Similarity Measure 

4 .Memory-Based Methods 

5 .Model-Based Methods 

6 .Wang 

7 .Context Awareness-Based 

8 .Haruna 
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ادن هاي پیشنهاددهنده با کیفیت بهتري به کمک مشارکت دپیشنهاددهنده زمینه آگاه ارائه سیستم

زوده ک بعد به سیستم افعنوان یاي کاربر است. در حقیقت زمینه بهاطالعات در دسترس زمینه
 ).1،2018شود (ویکتراس و همکارانمی

ا و هها با فناورياست، ترکیب آن ها پدید آمدههاي که در فناوري حسگروجود پیشرفتبا  
سترده طور گهاي آگاه از زمینه بسیار سودمند است. از این فناوري بهوسایل سیار، براي کاربرد

ا، هشده و با کاهش هزینه و اندازه این حسگر ی ماشین استفادهدر علومی چون رباتیک و بینای
ها، آن است. با وجود انواع زیادشده  ها در وسایل سیار، بیشتر از قبل ممکنگیري آنکارامکان به

اي زیادي چون دماي هوا، فشار هوا، میزان رطوبت، شدت نور، طول موج، هاي زمینهپارامتر
هاي مرتبط با مکان مثل افراد و اشیاء واقع در یک محدوده رامترتشخیص حرکت و لرزش، پا

هاي روزانه یا مسیر تردد که با کمک هاي فردي چون فعالیتمکانی، جهت، سرعت و پارامتر
یشنهاددهنده هاي پشدن در سیستمگرفته نظرتوان به وضعیت و شرایط او پی برد، قابل در ها میآن
 باشند.می

منی از طور ضطور صریح یا بهها که بهطورمعمول با تعیین مجموعه اولیه رأيبهفرایند توصیه 
هاي اولیه مشخص شدند، سیستم که این رأيشود. هنگامیآوري شده، آغاز میسیستم جمع

ر دهنده براي جفت (کاربر، آیتم) اي که هنوز توسط کاربپیشنهاددهنده شروع به تخمین تابع رأي
نهاددهنده تخمین زده شد، سیستم پیش کند. زمانی که تابع براي کل فضايیرأي نگرفته است، م

هاي را سنتی یا هاي با بیشترین مقدار رأي را به هر کاربر پیشنهاد کند. چنین سیستمتواند آیتممی
یرند. گها دو بعد کاربر و آیتم را در فرآیند توصیه در نظر میشود زیرا آندوبعدي نامیده می

اي هسازي، مسئله توصیه به مسئله تخمین رأي، براي آیتمترین فرم مدلدیگر، در متداولعبارتبه
اي همین هطورمعمول مبتنی بر رأيها بهیابد. این تخمیناند، تقلیل میکه توسط کاربر دیده نشده

به این  اهاي داده شده توسط سایر کاربرههاي مبتنی بر محتوا) یا رأيها (روشکاربر به سایر آیتم
 هاي پاالیش گروهی) است.ها (روشآیتم

هاي پیشنهاددهنده انجام گرفته است، اغلب هاي زیادي در زمینه سیستمباوجوداینکه مطالعه 
رند گیاي از جمله مکان، زمان و... را در نظر نمیها، اطالعات زمینهرویکردهاي موجود این سیستم

1 .Viktoratos 
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-می اي در فرآیند توصیه استفادهآگاه، از اطالعات زمینههاي پیشنهاددهنده زمینه ولی در سیستم

-سازي میها و زمینه مدلعنوان تابعی از کاربرها، آیتمهاي کاربرها، بهشود. در این حالت رأي

 شوند.
نهاددهنده هاي پیشگذارند. هدف سیستمهاي کاربر بر ترجیحات او اثر میمشخص است که زمینه
هاي پیشنهاددهنده با کیفیت بهتري به کمک مشارکت دادن اطالعات در زمینه آگاه ارائه سیستم

ود. در ابتدا شعنوان یک بعد به سیستم افزوده میاي کاربر است. در حقیقت زمینه بهدسترس زمینه
دند بعدها سایر کرعنوان زمینه استفاده میهاي پیشنهاددهنده زمینه آگاه از فاکتور مکان بهسیستم

ط عنوان زمینه مورد بررسی قرار گرفت. فقند تاریخ، فصل، دما و وضعیت روحی نیز بهها مانزمینه
دهند. هاي آگاه از مکان تشکیل میهاي زمینه آگاه را سیستمدر بحث مکان، دسته مهمی از سیستم

ین نوع دهندگان ااي عالوه بر مکان نیز مورد توجه توسعهکم کم استفاده از سایر اطالعات زمینه
هاي مسازي سیستهاي جذاب براي پیادهطور مثال یکی از حوزهها قرار گرفته است. بهستمسی

پیشنهاددهنده زمینه آگاه، گردشگري است. امروزه گردشگران انتظار دارند که دسترسی شخصی 
نهاددهنده هاي پیشبه اطالعات گردشگري در هر زمان، مکان و هر شرایطی را داشته باشند. سیستم

 .دهندري سیار، چنین اطالعاتی را در اختیار کاربران قرار میگردشگ

 بنديگر مبتنی بر خوشههاي توصیهسیستم
ی گر، انتخاب همسایگهاي توصیههاي موجود در سیستمترین مشکالت و چالشیکی از مهم

گروه  گر پاالیشهاي توصیههاي این کاربر است. سیستمبینی رتبهبراي کاربر هدف به منظور پیش
د که کاربران کنند، باید قادر باشنبینی میها را پیشکه بر اساس کاربران همسایه کاربر هدف، رتبه

 ها، با انتخاب درستخوبی شناسایی نمایند. در این گونه سیستمهمسایه کاربر هدف را به
د. انتخاب و وبینی نمهایی با دقت باال را پیشتوان براي کاربر هدف رتبههمسایگی کاربران، می

کالتی که رو است. یکی از مشهایی روبهگر با چالشهاي توصیهتعیین کاربران همسایه در سیستم
که یک است. درصورتی 2و کاربران شروع سرد 1در این زمینه وجود دارد، مشکل تنکی داده

سایر کاربران  وها رتبه داده باشد، محاسبه شباهت بین این کاربر کاربر هدف به تعداد کمی از آیتم

1 .Data Sparsity 
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رو خواهد شد. در نتیجه، انتخاب همسایگی مناسب براي کاربر بهموجود در سیستم با مشکل رو

هایی که به منظور رفع مشکل انتخاب همسایگی در هدف کار راحتی نخواهد بود. یکی از روش
بندي است (هراندو و گر مورد استفاده قرار گرفته است، روش خوشههاي توصیهسیستم

هاي مشابه در یک خوشه قرار شود که کاربران و یا آیتمبندي باعث می). خوشه1،2007همکاران
تبه مورد نظر بینی رتوان از کاربران موجود در خوشه کاربر هدف براي پیشبگیرند؛ بنابراین، می

 استفاده کرد.
 

 پیشینه پژوهش
 روز در حالنترنت روزبههاي گردشگري و جهانگردي در ایحجم اطالعات مربوط به سیستم

ازي ستوانند اطالعات را براي هر فرد، شخصیگر گردشگري میهاي توصیهافزایش است. سیستم
هاي هکه سایرین برنامها و مقصدها تمرکز دارند، درحالیها بر جاذبهکنند. برخی از این سیستم

هاي مختلف دهند. روشها و محل اقامت است، پیشنهاد مینقل، رستورانوسفر که شامل حمل
دگی اند و این کار بر اساس میزان پیچیگر گردشگري اعمال شدههاي توصیهاي در سیستمتوصیه

 باشند.شده میهاي توصیهو نیاز آیتم
بندي چندمعیاره براي ایجاد سازي مبتنی بر اعتماد از رتبه) مدل2017و همکاران، 2در مقاله (لیال

سازي، مایهن بر کاربر با استفاده از پاالیش گروه انجام گرفته است. هاي آنالین مبتنیتوصیه
ل بررسی ترین پروفایشدههاي چندمعیاره را به منظور به دست آوردن بهترین و پاالیشبنديرتبه
دگانه است هاي چنبنديدارترین رتبهبندي که معنیهاي رتبهنماید. در این مقاله بهترین نمونهمی

ون هاي مختلف با استفاده از رگرسیبنديبراي شناسایی رابطه بین رتبه 3ل همبستگیبعد از تحلی
بر طبق مجموعه داده استفاده شده در این تحقیق، کاربران  .شوند تحلیل می 4خطی چندگانه

 ها هستند.ها، هتلهاي هتل و آیتممهمان
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زیادي دارند چون هاي توصیه گر گردشگري تحت موبایل در حال حاضر کاربرد سیستم
االس گذارند. در مقاله (گاوها میاي مانند موقعیت مکانی و زمانی در اختیار سیستماطالعات زمینه

ارائه شده است.  eCOMPASS) یک سیستم توصیه گر زمینه آگاه بنام 2015، 1و همکاران
ت که به نه اساین سیستم یک برنامه کاربردي زمینه آگاه موبایل براي ارائه برنامه سفر روزا

هاي مربوط به استفاده از وسایل نقلیه عمومی با در نظر گرفتن تأخیرهاي وارده گردشگران توصیه
دهد. زمینه مدنظر در این مقاله زمان و مکان بوده که سیستم ونقل ارائه میهاي حملدر ایستگاه

 برد.بهره می از این اطالعات همراه با اخذ ترجیحات صریح کاربر براي زمان در اختیار
هاي گردشگري با استفاده از رویکرد سازي مکان) غنی2،2014در پژوهش (تیواري وکواشیک

فاده گر نقاط گردشگري براي کاربران تلفن همراه استسنجش جمعیت که توسط سیستم توصیه
هاي زمینه آگاه و نقاط جذاب گردشگري شود، بررسی شده است. در این پژوهش توصیهمی

 کند.ربران تلفن همراه با توجه به نزدیکی مکان جاري فراهم میبراي کا
هاي زمینه آگاه براي تهیه یک سیستم پیشنهاددهنده ) بررسی روش3،2016در مقاله (هوانگ

اي هوهوا، فصل، ساعت و روز براي مراکز گردشگري شبکههاي مثل آبمکانی با توجه به زمینه
دو جنبه  شود. پژوهشگرهر کاربر توسط سیستم ایجاد می اجتماعی است. در اینجا تاریخچه سفر

هاي دقیقاً مشابه کاربر جاري مجموعه یک اینکه بجاي انتخاب زمینه :مهم را لحاظ کرده است
گزیند. دوم ها برمیهاي کاربران مشابه را بر اساس معیار شباهت پاالیش گروهی بین زمینهانتخاب

ابه بر اساس پاالیش گروهی، نسبت به پیشنهاد معیار شباهت هاي مشاینکه پس از انتخاب زمینه
ها اقدام کرده و سیستم را بر اساس سه روش پیشنهاددهنده زمینه آگاه یعنی جدیدي بین زمینه

 سازدسازي زمینه میاي و مدلاي، پس پایش زمینهپیش پایش زمینه
که معموالً  ش گروه این استگر گردشگري مبتنی بر پاالیهاي توصیههاي سیستمیکی از ضعف

نند کهاي پیشین کاربران استفاده نموده و از یک جنبه تالش میها فقط از اطالعات رتبهاین سیستم
) تالش 4،2017بینی نمایند. براي حل این مشکل در مقاله (آزادجالل و همکارانسیستم را پیش
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ماعی و آنالین کاربران دقت هاي مختلف و اطالعات اجتشده است تا با در نظر گرفتن جنبه

اي پاالیش هگر جهت توسعه سیستمبینی را بهبود بخشد. در این مقاله یک سیستم توصیهپیش
ی بینی از مدل ترکیبجهت پیشنهاد هتل ارائه شده است و براي بهبود پیش 1گروه چندمعیاره

 4ازي تطبیقیف-و سیستم استنتاج عصبی 3سازي انتظاربیشینهبا ترکیب الگوریتم  2گوسی
ینی شود. بهاي نهایی با دقت باالتري پیشاستفاده شده است تا بر اساس این دو الگوریتم رتبه

براي پاسخگویی به چندین خطاي ناشی از  5وتحلیل مؤلفه اصلیبراي کاهش ابعاد نیز از تجزیه
 هاي چند معیاره استفاده شده است.وابستگی متقابل بین معیارها در مجموعه داده

) تولید پیشنهادها با کیفیت باال است حتی 2012هدف اصلی در پژوهش (محمدنژاد و مهدوي،
اي ههاي در دسترس کافی نباشند. مدل ارائه شده در این مقاله از ترکیب روشزمانی که داده

اي دیگر ههاي توصیه پاالیش گروه و مبتنی بر محتوا) با روشمثال ترکیب روشعنوانتوصیه (به
بندي و قوانین انجمنی استفاده کرده است. مدل مربوطه شامل چهار مرحله است، در مانند خوشه

شوند و خوشه گردشگرِ هدف به بندي میمرحله اول گردشگران بر اساس مکان خود خوشه
شود. در مرحله دوم یک گراف دوسطحی بر اساس شباهت بین عالیق مرحله بعدي فرستاده می

ردشگران هاي تعدي بین گشود. با توجه به این گراف، رابطهسیرها ساخته میگردشگر و شباهت م
باشند به گردشگرانِ هدف پیشنهاد ها که داراي باالترین وزن از روابط میاز آیتم kو تعداد 

ها در نشان داد که کیفیت توصیه Fگیري ها، آزمون استاندارد اندازهگردد. با توجه به آزمایشمی
 هاي سنتی که قابلیت کشف روابط تعدي را ندارند باالتر است.روش این روش از

هاي گردشگران با استفاده از نزدیکی فضایی )، مکان2015( 6در مقاله ژنذینگ و همکاران
 هاي گردشگري که عکاسیشوند. مکانگذاري شده جغرافیایی کشف میهاي برچسبعکس

با  k-meansهاي مانند ه است و از الگوریتمبندي تلقی شدصورت یک مسئله خوشهاند بهشده

1 .Multi-criteria 

2 .Gaussian Mixture Model(GMM) 

3 .Expectation Maximization(EM) 

4 .Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) 

5 .Principal Components Analysis (PCA) 

6 .Zhenxing 
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ها ها در این مقاله بهره برده شده است. پروفایل مکانهاي مکانهاي عکساستفاده از برچسب
وهوا ایجاد شده و براي پیدا کردن کاربران با اي فصل و آببراي توصیف اطالعات زمینه

هاي سطح ر اساس توزیع موضوع تاریخچهکاربر میان کاربران ب-هاي مشابه، تشابه کاربراولویت
 Nشود. براي ایجاد توصیه براي یک کاربر در شهر مورد هدف نیز، ابتدا کاربر محاسبه می

ا با هاي گردشگري رکند و سپس مکانکاربري که بیش از همه به هم شباهت دارند را پیدا می
ه فیلتر هاي زمیناس محدودیتها بر اساستفاده از فیلترینگ مشارکتی پیدا کرده و این مکان

عنوان نتیجه جستجوي کاربر هدف در شهر هدف مکان برتر را به mشود. درنهایت می
 گرداند.برمی

دهد چگونه )، مدلی مفهومی ارائه شده است که نشان می1384در پژوهش کاظمی و همکاران (
هتر ارائه خدمات بیار در بخش اسکان صنعت گردشگري، جهت هاي تصمیمتوان از سیستممی

هایی همچون پایگاه مدیریت مدل، پایگاه به گردشگران استفاده نمود. این سیستم از بخش
ریق راحتی شرایط خود را از طتواند بهکاربر تشکیل شده که کاربر می –مدیریت داده و رابط 

هاي ر پایگاه دادهد دهاي موجوکاربر به سیستم منتقل کند و با استفاده از مدل، از بین گزینه -رابط 
ي او ها که رضایت و مطلوبیت بیشتري را براترین گزینهخود، با توجه به شرایط کاربر مناسب

وردي را هاي پیشنهادشده، متواند از میان گزینهنماید به وي، پیشنهاد کند. گردشگر میفراهم می
امل و سی به مشخصات کراحتی امکان دسترکه بیشتر برایش جذاب بوده، انتخاب نماید و به

 ذخیره اتاق در اقامتگاه مطلوب خود را خواهد داشت.
)، به چگونگی طراحی و استفاده از سیستم خبره فازي براي 1392در مقاله سهرابی و همکاران ( 

ي، طراحی گیرانتخاب هتل محل اقامت پرداخته شده است. از هفت مرحله تعیین معیارهاي تصمیم
، فازي ها، استنتاج فازيارها، تبیین قواعد سیستم خبره، فازي سازي وروديهاي فازي معیمجموعه

دهد که ها تشکیل شده است . استفاده از منطق فازي، این امکان را میبندي گزینهزدایی و رتبه
چنانچه یک هتل در یک زیرمعیار بدون انطباق الزم با شرایط مطلوب گردشگر بود، وضعیت 

. از سوي آسانی از دست نرودي بررسی شده تا بخت انتخاب هتل مناسب بهزیرمعیار متناظر دیگر
 ها را با توجه به وضعیت مطلوب گردشگر بررسیدیگر، قواعد سیستم خبره فازي، شرایط هتل

لکه با مقایسه هر ها، بها بدون مقایسه مستقیم گزینهبندي هتلکند و بدین ترتیب است که رتبهمی
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گیرد . وجود چنین سیستمی عالوه بر کمک به گردشگر انجام میهتل با شرایط مطلوب 

 مندي آنان، به توسعه صنعت هتلداري تهران نیز کمک خواهد کردگردشگران و افزایش رضایت
عنوان یکی از منابع اقتصادي، )، گردشگري به1394در تحقیق بهاري سجهرود و طالعی (

هاي متعدد گردشگري مورد تأکید قرار ذبهخصوص در کشورهاي داراي سابقه فرهنگی و جابه
ریزي گردشگري مبتنی بر وب جهت کمک به گردشگران براي بازدید گرفته و یک سامانه برنامه

سازي شده است. در این سامانه هاي موردعالقه در حداقل زمان ممکن، طراحی و پیادهاز جاذبه
ل مکانی گیري مکانی و توابع تحلییمهاي مبتنی بر سامانه حامی تصمپیشنهادي از تلفیق روش

شده از طریق اطالعاتی از قبیل عالیق، تعداد روزها و مکان استفاده شده است. سامانه طراحی
ریزي گردشگري را انجام داده صورت جداگانه، برنامهشروع حرکت گردشگر، براي هرروز به

نماید و هاي منتخب را تعیین میو همراه با ارائه طرح روزانه گردشگر، بهترین مسیر بین مکان
 دهد.زمان انجام میصورت هممدیریت زمانی و مکانی به

)، یک سامانه همراه طراحی، توسعه، اجرا و ارزیابی شده 1397در مقاله ابوالحسینی و آل شیخ (
شترك بر هاي تفریحی مریزي گشتکه امکان توصیه گردشگرهاي مشابه به یکدیگر و برنامه

کند. همراه بودن این سامانه تأثیر بسزایی در ها را میسر میهاي جغرافیایی آنتاساس موقعی
منظور شناسی بهگذارد. این سامانه از یک سیستم توصیه گر مبتنی بر فیلتر جمعیتعملکرد آن می

ی از کند. همچنین الگوریتم مورچه که یکتوصیه گردشگرهاي مشابه به یکدیگر استفاده می
ریزي مسیر در این سامانه مورداستفاده منظور برنامهمشهور هوش مصنوعی است به هايالگوریتم

 قرارگرفته است.

 شناسی پژوهشروش
به  بندي گرافهدف اصلی روش پیشنهادي، استفاده از معیار اعتماد، اطالعات زمینه و خوشه

ا توجه به شکل ب گر گردشگري است.هاي توصیهها در سیستمبینی رتبهمنظور افزایش دقت پیش
 )، روش پیشنهادي از سه فاز کلی تشکیل شده است.1(
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 هابینی رتبهساختار روش پیشنهادي به منظور پیش .1شکل 

 

 هاپردازش دادهپیش

شود در فاز اول به ساخت سه ماتریس رتبه، اعتماد و زمینه ) دیده می1طور که در شکل (همان
 پرداخت:از مجموعه داده اصلی خواهم 

شده  هاي پیشین کاربران، ارائهشده از رتبهاین ماتریس بر اساس اطالعات ثبت ھا:ماتریس رتبھ -
ها قسـمتی از مجموعه داده اصـلی اسـت که بر اسـاس نوع مجموعه اسـت، در واقع ماتریس رتبه

ستخراج می سایت مربوطه ا صیهداده از  ستم تو سی شگري شود. در  از  TripAdvisorگر گرد
ــته میک ــود به مکاناربران خواس ــند آنهایی که قبالً دیدهش اند امتیاز ها قرار گرفتهاند و موردپس
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سایت می ستفاده از داده این  شد. دهند، بنابراین ا سب با شنهادي منا تواند براي ارزیابی روش پی

عه داده نگ و همکاران در مجمو به   1وا مل  TripAdvisorمربوط  که شـــا هتل و  12773را 
صهنظر درباره هتل 1621527 سخه خال شنهادي از ن ست. در روش پی ست فراهم کرده ا شده ها ا

 648*123شده از آن با ابعاد استفاده و ماتریس رتبه استخراج  JSONاین مجموعه داده در قالب 
 .ایمرا جهت ارزیابی استفاده نموده

ستم ااندازه ماتریس اعتماد یک ماتریس مربعی و به ماتریس اعتماد:- سی ست تعداد کاربران 

ــان می دهد هر کاربر به چه کاربرانی اعتماد دارد. اعتماد هر کاربر به کاربر دیگر که در واقع نش
و در غیر  1شود. در صورت وجود ارتباط، مقدار اعتماد برابر با بر اساس یک عدد مشخص می

ـــورت مقدار اعتماد برابر با  ها ر برخی از مجموعه دادهخواهد بود . ماتریس اعتماد د 0این ص
ـــتر مجموعه دادهها ارائه میهمراه با ماتریس رتبه ـــود اما در بیش مورد  ها مانند مجموعه دادهش

طور صـریح مشـخص نگردیده اسـت لذا با توجه به ها بهاسـتفاده ما مقدار اعتماد کاربران در آن
ــون (رابطه  ــباهت پیرس ــباهت آن)، از میان تمامی کاربران، کار1معیار ش ها با برانی که مقدار ش

ستانه2توجه به رابطه ( شد، بهاز پیش تعیین 2) از یک آ شتر با اد عنوان کاربران مورد اعتمشده بی
 در نظر گرفته خواهند شد.

)1(  𝐒𝐒𝐏𝐏𝐏𝐏𝐂𝐂𝐏𝐏𝐏𝐏𝐂𝐂𝐂𝐂 (𝐂𝐂.𝐂𝐂) =
∑ (𝐏𝐏𝐂𝐂.𝐂𝐂 − �̅�𝐏𝐂𝐂 )(𝐏𝐏𝐂𝐂.𝐂𝐂 − �̅�𝐏𝐂𝐂 )𝐂𝐂
𝐂𝐂=𝟏𝟏

�∑ (𝐏𝐏𝐂𝐂.𝐂𝐂 − �̅�𝐏𝐂𝐂)𝟐𝟐𝐂𝐂
𝐂𝐂=𝟏𝟏 �∑ (𝐏𝐏𝐂𝐂.𝐂𝐂 − �̅�𝐏𝐂𝐂)𝟐𝟐𝐂𝐂

𝐂𝐂=𝟏𝟏
  

.SPearson (aکه در این رابطه u)  شـــباهت بین دو کاربرa  وu کند.را مشـــخص میra.i رتبه
تعداد کل  nاســـت و  aهاي کاربر میانگین رتبه �raاســـت. aتوســـط کاربر  iداده شـــده به آیتم 

 .آیتم است-ها در فضاي کاربرآیتم

)2( TFu = �v|Suوv > θt. v ∈ U� 
اســـت. در واقع، این  uکاربر فعال   vاي از دوســـتان مورد اعتمادمجموعه TFuدر رابطه فوق، 

بیشــتر  θtها از مقدار آســتانه آن vوSuموجود که مقدار شــباهت  Uافراد از میان تمامی کاربران 

ست انتخاب می ستان مورد اعتماد کاربر فعال شوند؛ بنابراین، چنین کاربرانی بها در  uعنوان دو

1 .http://times.cs.uiuc.edu/~wang296/Data/ 
2 .Threshold 
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) صــفر در نظر گرفته  θtفرض آســتانه (ند شــد. در روش پیشــنهادي مقدار پیشنظر گرفته خواه
 شده است .

ـاال (هتل) را از منظري  الزم به ذکر است که معیار شباهت پیرسون دو کاربر (گردشگر) یا دو ک
یب رو ضــرازاین. باشــندها چقدر از لحاظ خطی به یکدیگر مرتبط مینماید که آنبررســی می

امتیـــاز داده  v و u طور مشترك توسط گردشگرهایی که بهپیرسون، همبستگی هتلهمبستگی 
 نماید.شـده باشـند را محاسـبه می

صورت شود. زمینه بهماتریس زمینه: این ماتریس بر اساس اطالعات زمینه سیستم استخراج می-
رند: فردي، فعالیت، گیدسته قرار می 5اي وجود دارند در عواملی که در توصیف اطالعات زمینه

اي از متغیرها که مجموعه”روابط، زمان و مکان. در یک تعریف معمول، زمینه عبارت اســـت از 
ـــد و در فعالیت ـــت موردعالقه یک عامل باش در مجموعه داده “ هایش تأثیر بگذارد.ممکن اس

TripAdvisor تل عات ه عه داده اطال یک مجمو بهکه  به ها و رت کاربران مختلف  هاي 
ست، هر هتل بهآن شود و هر کاربر به معیارهاي مختلف آن عنوان یک آیتم در نظر گرفته میها

تاق ـــرویسهتل اعم از موقعیت مکانی، تمیزي، ا بهها، س نه یک دهی و ...  عنوان اطالعات زمی
شکل 1دهد. در جدول (می 5تا  0امتیاز بین  ست. در  شده ا شان داده  سمتی از مجموعه داده ن ) ق

 هاي روش پیشنهادي نمایش داده شده است.پردازش دادهیز الگوریتم شبه کد فاز پیش) ن2(
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 شدهنمایی از اطالعات زمینه در مجموعه داده خالصه. 1جدول

Hotel ID Cleanliness 
Aspect 

Location 
Aspect 

Rooms 
Aspect 

Value 
Aspect 

Overall 
Rating 

User 
ID 

Hotel_572859 ۵ ۵ ۵ -۱ ۵ ۱۱ 
Hotel_566077 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۱۴ 
Hotel_565550 ۵ -۱ ۴ ۵ ۵ ۱۸ 
Hotel_566077 ۵ ۲ ۴ ۳ ۳ ۲۰ 
Hotel_570888 ۴ ۳ ۳ ۳ ۴ ۲۲ 
Hotel_570888 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۴۵ 

 

Algorithm 1. The pseudo-code of Preprocessing Data of the proposed Approach 

Input: Parameters 𝑻𝑻𝑻𝑻𝒊𝒊𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝒊𝒊𝒄𝒄𝒄𝒄𝑻𝑻 𝑫𝑫𝑪𝑪𝒄𝒄𝒄𝒄𝑫𝑫𝒄𝒄 

Output: Rate Matrix, Similarity Matrix, Trust Matrix, Context Matrix 

Algorithm: 

۱ : Read The dataset; 

۲ : Create a Matrix with n Row and m Column; 

۳ : Fill the Rate Matrix 

۴: Calculate similarity matrix for all user 

۵ : Calculate Trust matrix using similarity matrix 

۶ : Read The Context data 

۷ : Create a Matrix with n Row and m Column; 

۸ : Fill the Context Matrix 

۹ : End; 

 هاي روش پیشنهاديپردازش دادهشبه کد فاز پیش .2شکل 
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 هابندي کاربران یا هتلخوشه
اي هکه کاربران (گردشگران) و آیتم شوددر این قسمت با استفاده از اطالعات زمینه تالش می

ه کاربران ها ببندي شده و سپس بر اساس این خوشههاي) سیستم به تعدادي خوشه تقسیم(هتل
 پیشنهاد گردد.

ندي کاربران ببندي جدید و مبتنی بر تئوري گراف به منظور دستهدر این مرحله، یک روش خوشه
ن تریبندي ارائه شده در واقع مهماست. روش خوشههاي موجود در سیستم ارائه شده و یا آیتم

 دهد که شامل سه مرحله است.فاز روش پیشنهادي را تشکیل می

ها بندي، ارائه گراف سیستم است. در این مرحله، مجموعه کاربران و یا آیتماولین قدم در خوشه
Gصورت یک گراف به = (V. E. W) که  شوندبا استفاده از اطالعات زمینه نگاشت میV 

به ترتیب مجموعه  Wو  Eدهد، عنوان رئوس گراف نشان میها را بهمجموعه کاربران و یا آیتم
 باشند.هاي شباهت بین هر جفت کاربر و یا آیتم میها و وزنیال

د. هاي موجود در سیستم ساخته شوتواند بر اساس اطالعات کاربران و یا آیتمگراف مورد نظر می
تنی بر کاربر، ترکیبی از معیار شباهت پیرسون، اطالعات زمینه و روابط در روش پیشنهادي مب

هایی گیرد. مقدار وزن نعنوان مقادیر شباهت نهایی بین کاربران مورد استفاده قرار میاعتماد به
 .محاسبه است) قابل3بین هر جفت کاربر با استفاده از رابطه (

 

)3( wu.v = σ. trust(u. v) + �1 − σ� . sim(u. v) 

اي هکند. در روش پیشنهادي بر اساس تکنیکوزن مقادیر شباهت و اعتماد را کنترل می σپارامتر 
σسعی و تکرار براي این پارامتر مقدار  = گیریم تا وزن یکسانی به شباهت و در نظر می 0.5

.trust(uاعتماد داده باشیم.  v) مقدار اعتماد بین کاربر ،u  و کاربرv  است و با استفاده از رابطه
 ):1،2017نماییم (فرمال و لکرونمحاسبه می) 4(

1 .Frémal  & Lecron 
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)4( 
 tu.v = �

dmax − du.v + 1

dmax
� 

است. این مقدار اعتماد با توجه به  vو  u دهنده مقدار اعتماد بین کاربر نشان tu,vدر این رابطه، 
فاصله کاربر فعال  du,vحداکثر عمق انتشار و  dmaxمشخص خواهد شد.  vاز  uفاصله کاربر 

u  از هر یک از کاربران مورد اعتمادv ) مقدار 4است. در رابطه (dmax توان از رابطه بهینه را می
هاي موجود تعداد گره nمیانگین طول مسیرهاي شبکه بوده و  LR) به دست آورد، که در آن 5(

 ).0201و همکاران،  1ها در شبکه اعتماد است (یوآندهنده میانگین درجه گرهنشان kدر شبکه و 

 لی کهکننده این مفهوم است که گردشگران قبدر واقع میزان اعتماد بین دو کاربر (گردشگر) بیان
د در توانناند تا چه اندازه میها امتیاز دادههاي مختلف گردشگري بازدید کرده و به آناز مکان

 انتخاب مکان مناسب براي گردشگران فعلی مورد استفاده واقع شوند.

)5( 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = ⌈𝐿𝐿𝑅𝑅⌉ = �
𝑎𝑎𝐶𝐶(𝐶𝐶)
𝑎𝑎𝐶𝐶(𝑘𝑘)

�      

,sim(uو درنهایت  v)  مقدار شباهت بین کاربرu  و کاربرv دهد که با استفاده از را نشان می
 محاسبه است.) قابل6اطالعات زمینه و از رابطه (

)6( sim(u. v)

= �1 − 𝛾𝛾�
∑ �ri(u) − r̅(u)��ri(v) − r̅(v)�i∈Au.v

�∑ �ri(u) − r̅(u)�2
i∈Au.v

�∑ �ri(v) − r̅(v)�2
i∈Au.v

+ 𝛾𝛾
1

(𝐺𝐺𝑢𝑢 − 𝐺𝐺𝑣𝑣) + (𝑀𝑀𝑢𝑢 −𝑀𝑀𝑣𝑣) 

هاي داده شده توسط میانگین رتبه r̅(u)است، uتوسط کاربر  i، رتبه داده شده به آیتم ri(u)که
اند. رتبه داده شده vو  uهایی است که توسط هر دو کاربر مجموعه آیتم Au.vاست و uکاربر 

1 .Yuan 
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اطالعات مربوط به زمینه افراد است که موقعیت و وضعیت روحی فرد را نشان  𝑀𝑀و  𝐺𝐺 دو متغیر
 دهد.می

ر میزان دهد. اگیک پارامتر ثابت است که میزان تأثیر اطالعات زمینه را نشان می 𝛾𝛾) 6ر رابطه (د 
 گردد و اگر مقدارباشد در محاسبه شباهت فقط اطالعات زمینه افراد لحاظ می 1برابر  𝛾𝛾پارامتر 
 شود. برابر صفر در نظر گرفته شود اطالعات زمینه در نظر گرفته نمی 𝛾𝛾پارامتر 

 اش است مدنظر بوده که توسط ایناي گردشگر که همان موقعیت مکانیاینجا اطالعات زمینه در
 دهد.پارامتر بر میزان شباهت بین دو گردشگر تأثیر خود را نشان می

در روش پیشنهادي نیز از ترکیب معیار شباهت پیرسون و اطالعات زمینه براي محاسبه مقادیر 
اي مورد استفاده، هر هتل مثال در مجموعه دادهعنوانشود. بهمیشباهت بین کاربران استفاده 

شود که هر کاربر به معیارهاي مختلف آن هتل اعم از موقعیت عنوان یک آیتم در نظر گرفته میبه
دهد، بنابراین مقادیر می 5تا  0و ... یک امتیاز بین  ٤دهی، سرویس۳ها، اتاق۲، تمیزي۱مکانی

 آورد.توان به دست ) می7را با استفاده از رابطه ( vکاربر  و uشباهت بین کاربر 

)7( sim(u. v)

= �1 − 𝛾𝛾�
∑ �ri(u) − r̅(u)��ri(v) − r̅(v)�i∈Au,v

�∑ �ri(u) − r̅(u)�2
i∈Au,v

�∑ �ri(v) − r̅(v)�2
i∈Au,v

+ 𝛾𝛾
1

�𝐿𝐿𝑖𝑖 − 𝐿𝐿𝑗𝑗� + �𝐶𝐶𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝑗𝑗� + �𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑅𝑅𝑗𝑗� + �𝑆𝑆𝑖𝑖 − 𝑆𝑆𝑗𝑗�
 

[[        

1 .Location 

2 .Cleaness 

3 .Rooms 

4 .Services 
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هاي هتل و اتاق 𝑅𝑅𝑖𝑖،  تمیزي 𝐶𝐶𝑖𝑖جهت موقعیت مکانی هتل،  𝐿𝐿𝑖𝑖در اینجا پارامترهاي زمینه شامل

𝑆𝑆𝑖𝑖 باشند.دهی هتل میسرویس 

در روش پیشنهادي مبتنی بر آیتم، فقط از معیار شباهت پیرسون براي محاسبه مقادیر شباهت بین 
را با استفاده از  𝑗𝑗و آیتم  𝐿𝐿شود. تابع شباهت پیرسون مقادیر شباهت بین آیتم ها استفاده میآیتم

 آورد.) به دست می8رابطه (

)8( 
sim(i. j) = �1 − 𝛾𝛾�

∑ (ri(u) − r̅i)�rj(u) − r̅j�u∈Ui∩Uj

�∑ (ri(v) − r̅i)
2

v∈Ui
�∑ �rj(w) − r̅j�

2
w∈Uj

 

مجموعه کاربرانی است که به آیتم  Uiاست،  uتوسط کاربر  𝐿𝐿، رتبه داده شده به آیتم ri(u)که 
𝐿𝐿 اند، و رتبه دادهr̅i هاي داده شده به آیتم میانگین رتبه𝐿𝐿  است که با استفاده از رابطه زیر قابل

 محاسبه است:

𝑚𝑚 تعداد کل کاربران موجود در سیستم است ،. 

)9( 
�̅�𝑟𝑖𝑖 =

1

𝑚𝑚
.�𝑟𝑟𝑙𝑙,𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑙𝑙=1

 

) 2012، 1شده در (بهمنی و همکاراندر روش پیشنهادي از الگوریتم مبتنی بر محدودیت معرفی
عنوان مجموعه ترین زیرگراف استفاده شده است. از زیرگراف به دست آمده بهبراي یافتن چگالی

 شود. هدف اصلی این مرحله، یافتن یکبندي ارائه شده استفاده میالگوریتم خوشهمراکز اولیه 
�Sزیرمجموعه از رئوس ⊆ V  با حداقل تعداد رئوسk ها مینیمم است که میانگین چگالی آن

ترین زیرگراف، ) براي یافتن چگال2012باشد. در روش پیشنهادي، الگوریتم (بهمنی و همکاران، 
 ده شده که یک زیرگراف با کمترین چگالی به دست آورد.اي تغییر داگونهبه

1 .Vassilvitskii 
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) 3گراف در شکل (ترین زیرشبه کد الگوریتم تغییریافته مبتنی بر محدودیت براي یافتن چگال 
کند. رئوسی اجرا شده و چگالی آن را محاسبه می Gآورده شده است. که بر روي گراف ورودي 

شوند عنوان رئوس کاندید تشخیص داده میاشد، بهب θها بیشتر از یک حد آستانه که درجه آن
 توانند از گراف ورودي حذف شوند.که می

    Algorithm2 . The modified dense subgraph finding 

 

Require :𝑮𝑮 = (𝑽𝑽,𝑬𝑬),𝒌𝒌 > 𝟎𝟎,𝑪𝑪𝑪𝑪𝑻𝑻 𝑻𝑻 > 𝟎𝟎 

Algorithm: 

۱ : 𝑺𝑺,𝑺𝑺� ← 𝑽𝑽; 

۲ : while 𝑺𝑺 ≠ ∅ do 

۳      : 𝑻𝑻�(𝑺𝑺) ← {𝒊𝒊 ∈ 𝑺𝑺|𝑻𝑻𝑫𝑫𝒅𝒅𝑺𝑺(𝒊𝒊) ≥ 𝟐𝟐 ∗ 𝝆𝝆(𝑺𝑺)}; 

۴      : Let 𝑻𝑻(𝑺𝑺) ⊆ 𝑻𝑻�(𝑺𝑺) ,with |𝑻𝑻(𝑺𝑺)| = 𝑻𝑻 ∗ �𝑻𝑻�(𝑺𝑺)� ; 

۵      : 𝑺𝑺 ← 𝑺𝑺 ∖ 𝑻𝑻(𝑺𝑺); 

۶      : if |𝑺𝑺| ≥ 𝒌𝒌 and 𝝆𝝆(𝑺𝑺) < 𝝆𝝆(𝑺𝑺�) then 

۷           : 𝑺𝑺� ← 𝑺𝑺; 

۸      : end if 

۹ : end while 

۱۰ : return 𝑺𝑺� ; 

 )2012شبه کد محاسبه چگالی زیرگراف (بهمنی و همکاران،  .3شکل 

 

θصورت شوند و مقدار آستانه بهنشان داده می A�(S)رئوس کاندید با   = 2 ∗ ρ(S)  تعریف
شوند، نشان داده می A(S)گردد. سپس تعدادي از رئوس موجود در مجموعه کاندید که با می

که زیرگراف به دست آمده غیر تهی باشد، شوند. درصورتیاز مجموعه کاندید حذف می
 S\A(S)شود. درنهایت، مجموعه رئوس به مجموعه مانده اجرا میالگوریتم بر روي گراف باقی
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رأس  kکند که زیرگراف به دست آمده حداقل داراي یابد و الگوریتم تضمین میکاهش می

 است.

اند، ممکن است مراکز بهینه نهایی نباشند. ها که در مرحله قبل به دست آمدهمراکز اولیه خوشه
ید براي یافتن مراکز خوشه بهتر ارائه شده است. بدین منظور، براي رفع این مشکل، یک روش جد

viابتدا مجموع مقادیر شباهت بین یک مرکز خوشه کاندید  ∈ Cj  و دیگر اعضاي موجود در
sum(vi)خوشه، ( = ∑ sim(vi. vt)vt∈Cj.vt≠viشود. این مقدار براي تمامی ) محاسبه می

راي هر خوشه، یک رأس با بیشترین گردد. درنهایت، بها محاسبه میاعضاي موجود در خوشه
 شود.) انتخاب می10عنوان مرکز خوشه جدید بر اساس رابطه (شده بهمقدار محاسبه

)10( newcenter =  argmax
vi∈Cj

sum(vi) 

ین ترها، سایر رئوس گراف به نزدیکپس از انتخاب مراکز خوشه جدید براي تمامی خوشه
صورت به ها تغییر نکنند،کدام از مراکز خوشهزمانی که هیچگیرند. این فرایند تا خوشه تعلق می

گردد. در پایان، پس از به دست آمدن مراکز خوشه جدید، تمامی رئوسی که تکراري اجرا می
ترین مرکز خوشه موجود تعلق خواهند گرفت. اند، به نزدیکعنوان مرکز خوشه انتخاب نشدهبه

اساس  توان گردشگران را بردي ارائه شده در این مقاله میبندر واقع با استفاده از تکنیک خوشه
تر شباهت هاي مختلفی تقسیم کرده و از این طریق امکان محاسبه دقیقسالیق مشترکشان به خوشه

 بین گردشگر هدف و گردشگران مشابهش را فراهم کرد.

داد داراي تع هاي تشکیل شده ممکن استبندي، برخی از خوشهدر پایان مرحله دوم فاز خوشه
ه بینی رتبه نباشند. این نکته را باید در نظر داشت ککافی اعضا براي استفاده در مرحله پیش

ر شوند که براي یک کاربها، باعث میهاي تشکیل شده با تعداد کم اعضاي موجود در آنخوشه
ود؛ رفته شعنوان کاربران همسایه در نظر گها، تعداد کمی کاربر بههدف موجود در این خوشه

هاي بینیهاي موجود براي کاربر هدف عالوه بر اینکه باعث ایجاد پیشبنابراین، تعداد کم همسایه
 گردد.ها نیز میشود، باعث کاهش نرخ پوشش رتبهبا دقت پایین براي این کاربر می
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هایی هها، خوشبندي، یعنی مرحله ادغام خوشهبراي غلبه بر این مشکل، در مرحله سوم فاز خوشه
شوند. هاي موجود ادغام میکه داراي تعداد اعضاي کمتر از یک حد آستانه باشند با سایر خوشه

ترین خوشه بعدي تعلق خواهند گرفت و شده، به نزدیکهاي ادغاماعضاي موجود در خوشه
 گردد.خوشه قبلی حذف می

 بینی رتبهپیش
ها بر اساس ر هدف که رتبه آنهاي موردعالقه گردشگدر این بخش، یک مجموعه از هتل

مرحله  شود. دراند، به وي پیشنهاد میبینی شدهبندي پیشهاي به دست آمده از فاز خوشهخوشه
با  uتوسط گردشگر  iبینی رتبه براي روش پیشنهادي مبتنی بر آیتم، رتبه داده شده به هتل پیش

 ) قابل محاسبه است.11استفاده از رابطه (

)11( 
pi(u) = r̅i +

∑ sim(i. j). �rj(u) − r̅j�j∈Ci
∑ |sim(i. j)|j∈Ci

 

هاي داده شده به میانگین رتبه r̅iاست،  uتوسط گردشگر  j، رتبه داده شده به هتل rj(u)که  
.sim(iاست،  iهتل  j)  یک تابع شباهت بین هتلi  و هتلj ) قابل 8است که با استفاده از رابطه (

 است. iهاي موجود در خوشه مربوط به هتل مجموعه هتل Ciمحاسبه است، و 

با استفاده از رابطه  uتوسط گردشگر  iدر روش پیشنهادي مبتنی بر کاربر، رتبه داده شده به هتل 
 ) قابل محاسبه است.12(

)12( pi(u)

= r̅(u) +
∑ wu.v. �ri(v) − r̅(v)�v∈Cu

∑ |wu.v|v∈Cu
 

هاي داده شده میانگین رتبه r̅(u)است،  vتوسط گردشگر  i، رتبه داده شده به هتل ri(v)که 
 Cu)، و 3است (رابطه  vو گردشگر  uتابع شباهت بین گردشگر  wu.vاست، uتوسط گردشگر 

دهد. درنهایت، بر اساس را نشان می uمجموعه گردشگران موجود در خوشه مربوط به گردشگر 



 1399 زمستان، 52فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 338

 
هاي موردعالقه گردشگر عنوان هتلبه )Top-N(هتل با بیشترین رتبه  Nشده، بینیهاي پیشرتبه

 شوند.هدف به وي پیشنهاد می

هاي الگوریتم ) نشان داده شده است. ورودي4شبه کد فاز دوم و سوم روش پیشنهادي در شکل (
باشند که به ترتیب، مینیمم اندازه مجموعه می top_Nو  k ،r ،mپیشنهادي شامل پارامترهاي 

د حذف هایی که در هر تکرار از الگوریتم بایگردشگران و یا هتل یافته، نسبت تعدادرئوس کاهش
ها و اندازه لیست توصیه را نشان ها در مرحله ادغام خوشهشوند، مقدار آستانه براي اعضاي خوشه

 دهند.می

Algorithm 3. The pseudo-code of the proposed methods 

Input: Parameters 𝒌𝒌 ,𝑻𝑻 ,𝑪𝑪 ,and 𝒄𝒄𝒄𝒄𝑻𝑻_𝑵𝑵 .  

Output: Top-N recommendation list. 

Algorithm: 

۱ : Split dataset into train set Tr and test set Te; 

۲ : Map all users/items to a graph 𝑮𝑮 = (𝑽𝑽.𝑬𝑬.𝑾𝑾) using the train set Tr; 

۳ : Apply modified dense subgraph finding algorithm with constraint 

    𝒌𝒌  ) i.e. Algorithm 1) to obtain 𝑺𝑺� as initial center set; 

۴ : 𝒌𝒌′ = |𝑺𝑺�|; 

۵ : Set 𝑻𝑻𝒋𝒋 = 𝑺𝑺�𝒋𝒋 .∀𝒋𝒋 = 𝟏𝟏. … . 𝒌𝒌′; 

۶ : Let  𝑻𝑻𝒋𝒋.∀𝒋𝒋 = 𝟏𝟏. … .𝒌𝒌′ be initial center corresponding to 𝒋𝒋-th cluster 𝑪𝑪𝒋𝒋; 

۷ : Associate each non-selected user/item to nearest cluster; 

۸ : Select new centers 𝑻𝑻𝒋𝒋
′ = 𝑪𝑪𝑻𝑻𝒅𝒅𝑪𝑪𝑪𝑪𝒎𝒎

𝑻𝑻𝒊𝒊∈𝑪𝑪𝒋𝒋
𝒄𝒄𝑪𝑪𝑪𝑪(𝑻𝑻𝒊𝒊) . 𝒋𝒋 = 𝟏𝟏. … .𝒌𝒌′ ,where 

               𝒄𝒄𝑪𝑪𝑪𝑪(𝑻𝑻𝒊𝒊) = ∑ 𝒄𝒄𝒊𝒊𝑪𝑪(𝑻𝑻𝒊𝒊.𝑻𝑻𝒄𝒄)𝑻𝑻𝒄𝒄∈𝑪𝑪𝒋𝒋.𝑻𝑻𝒄𝒄≠𝑻𝑻𝒊𝒊 ; 

۹ : if 𝑻𝑻𝒋𝒋 = 𝑻𝑻𝒋𝒋
′ .∀𝒋𝒋 = 𝟏𝟏. … . 𝒌𝒌′ then goto line 10, else  𝑻𝑻𝒋𝒋 = 𝑻𝑻𝒋𝒋

′ , ∀𝒋𝒋 = 𝟏𝟏. … .𝒌𝒌′ and  
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    goto line 7; 

۱۰ : for all 𝑪𝑪𝒋𝒋. 𝒋𝒋 = 𝟏𝟏. … .𝒌𝒌′ do 

۱۱     : if �𝑪𝑪𝒋𝒋� < 𝑪𝑪 then 

۱۲          : Merge 𝑪𝑪𝒋𝒋 to other clusters; 

۱۳     : end if 

۱۴ : end for 

۱۵ : for all 𝑻𝑻𝒊𝒊(𝑪𝑪) ∈ 𝑻𝑻𝑫𝑫 do 

۱۶     : Predict the rate 𝑻𝑻𝒊𝒊(𝑪𝑪) of the item 𝒊𝒊 for the user 𝑪𝑪; 

۱۷ : end for 

۱۸ : Recommend 𝒄𝒄𝒄𝒄𝑻𝑻_𝑵𝑵 of items as the recommendation list to the user 𝑪𝑪; 

 شبه کد فاز دوم و سوم روش پیشنهادي .4شکل 
 

 وتحلیل نتایجتجزیه
هاي اجتماعی گردشگران در اینترنت است که در شبکه تریناز بزرگ TripAdvisorسایت 

 ها،میلیون مقصد اقامتی، گردشگري، رستوران 7,3و راهنما درباره  1میلیون نظر 570آن بیش از 
هاي آن کاربر اینترنت از این سایت و مجموعه سایت ها ارائه شده است. ماهانه نیم میلیاردکافه

 دهد.) نمایی از این مجموعه داده را نشان می2جدول ( .کنندبازدید می

 Trip Advisorمجموعه داده  .2جدول 
Features File 

Name, hotel URL, price, hotel ID, img URL Hotels 

authorLocation,title,author,reviewID,reviewText,date,overall,value ,
rooms, location, cleanness, service, sleep Quality 

Users 
and 
reviews 

1 .Review 
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ها است. در این هاي کاربران مختلف به این هتلها و رتبهشامل اطالعات هتل این مجموعه داده 
شود که هر کاربر به معیارهاي عنوان یک آیتم در نظر گرفته میاي هر هتل بهمجموعه داده

 5تا  0ها، سرویس ده و ... یک امتیاز بین مختلف آن هتل اعم از موقعیت مکانی، تمیزي، اتاق
اصلی است. به منظور استفاده  htmlشدن رتبه در فایل دهنده گمنیز نشان -1رتبه و البته  دهدمی

ها و نظرات کاربران نوشته شد و اطالعات هتل #cاز اطالعات مجموعه داده قطعه کدي به زبان 
تبه ر به منظور تولید ماتریس جدید خالصه شده تبدیل گردید، سپس از مجموعه داده XMLبه 

 د.استفاده گردی

ها آن امیگر ارائه نمود که در تمهاي توصیهمنظور ارزیابی سیستمتوان بهمعیارهاي متفاوتی را می
یانگین توان به معیار مترین معیارها بررسی میزان خطا و پوشش هستند. از جمله این معیارها، میمهم

د ها اشاره نموبینی رتبهپیشگیري دقت اندازهبراي  2و میانگین خطاي مطلق کاربر 1خطاي مطلق
 که در ادامه روابط مربوط به هریک را نشان خواهم داد.

)13( 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =  
∑ ∑ �𝑟𝑟𝑢𝑢,𝑖𝑖 − 𝑝𝑝𝑢𝑢,𝑖𝑖�𝑖𝑖𝑢𝑢

𝑁𝑁
 

مقدار رتبه  𝑟𝑟𝑢𝑢,𝑖𝑖آیتم، -هاي موجود در ماتریس کاربردهنده تعداد رتبهنشان  𝑁𝑁در رابطه فوق،
گر توسط سیستم توصیه 𝐿𝐿شده براي آیتم بینیمقدار رتبه پیش 𝑝𝑝𝑢𝑢,𝑖𝑖و  𝐿𝐿به آیتم  𝑢𝑢واقعی کاربر 

 است.

)14( 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑈𝑈𝑀𝑀 =  
∑ 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢

𝑁𝑁
 

 
  uمیانگین خطاي مطلق براي کاربر 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑢𝑢دهنده تعداد کاربران و نشان  𝑁𝑁در این رابطه  

 است.

1 .Mean Absolute Error (MAE) 

2 .Mean Absolute User Error  ) MAUE) 
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انجام شده مورد بررسی بندي با توجه به رتبه 2هاو آیتم 1در معیار پوشش، میزان پوشش کاربران
تر باشد نزدیک 1بوده و هر چه مقدار به  1و  0ها، مقداري بین گیرد. نتیجه این معیارقرار می

ها خواهد بود. در هاي پوشش کاربران و آیتمدهنده پوشش مناسب براي هر یک از معیارنشان
 کنیم.ادامه روابط این معیارها را ارائه می

)15( 𝑈𝑈𝐶𝐶 =
𝑁𝑁𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑡𝑡

 

دهنده تعداد کل کاربران فعالی است که نشان 𝑁𝑁𝑖𝑖مقدار پوشش کاربران،  𝑈𝑈𝐶𝐶در این رابطه، 
تعداد کل کاربران  𝑁𝑁𝑡𝑡بینی کند و ها پیشگر توانسته حداقل یک رتبه را براي آنسیستم توصیه

 .دهدفعال را نشان می
)16( 𝑅𝑅𝐶𝐶 =

𝑁𝑁𝑟𝑟
𝑁𝑁𝑐𝑐

 

 
هایی است که سیستم دهنده تعداد کل آیتمنشان 𝑁𝑁𝑟𝑟ها، مقدار پوشش آیتم 𝑅𝑅𝐶𝐶در رابطه فوق، 

هایی تعداد کل آیتم 𝑁𝑁𝑐𝑐بینی کند و ها پیشعنوان رتبه را براي آنگر توانسته مقداري بهتوصیه
 ایم.ها داشتهبینی رتبه را براي آناست که قصد پیش

ا هت کاهش خطبندي زیرگراف متراکم جدر روش پیشنهادي از اطالعات زمینه، اعتماد و خوشه
خوشه به دست آمده از  5استفاده شده است. نتایج حاصل از روش پیشنهادي با توجه به تعداد 

اي هگردد. در این بخش عملکرد روش پیشنهادي با روشالگوریتم زیرگراف متراکم ارائه می
)، مقاله (آزادجالل و 3،2007) (ماسا و آوسانیMT)، مبتنی بر اعتماد (CFپاالیش گروه(

؛ عبادي 2017، 4هاي و (ژانگ و موریموتوعنوان مقاله پایه و مقاله) به2017همکاران،
 ) مقایسه شده است.2016، 5وکرزیزاك

1 .User Coverage (UC) 

2 .Rate Coverage (RC) 

3 .Massa  & Avesani 
4 .Zhang & Morimoto 
5 .Krzyzak 
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در مقایسه با سایر  CFها و معیارهاي متفاوت، روش با توجه به نتـایج به دست آمده براي روش

کاربران شروع سرد است که این ها در ها، داراي مقدار پوشش پایینی براي کاربران و آیتمروش
موضوع به دلیل استفاده از معیار شباهت در روش مورد نظر است. چراکه به دلیل شباهت کم این 

بینی نوع از کاربران با سایر کاربران موجود، مقدار شباهت معموالً صفر شده و منجر به عدم پیش
 ن پوشش براي کاربران شروع سرد کاهشها و کاربران خواهد شد. در نتیجه میزاها براي آیتمرتبه

 خواهد یافت.

و روش پیشنهادي به دلیل استفاده از معیار اعتماد و انتشار اعتمادي که در شبکه  MTدر روش  
ه بینیم که روش پیشنهادي در مقایساند. عالوه بر این، میاعتماد دارند مشکل موجود را رفع کرده

دهنده این موضوع برخوردار است. این مسئله نشان کمتري MAUEو  MAEها از با سایر روش
ها را با ها بوده و توانسته رتبهبینی رتبهاست که روش ارائه شده داراي خطاي کمتري در پیش

 بینی کند.ها پیشدقت بیشتري نسبت به سایر روش
و  RCار دگر مبتنی بر اعتماد، مقهاي توصیهروش ارائه شده، در کنار افزایش دقت براي سیستم 

UC گر مبتنی هاي توصیهها است، در سیستمدهنده پوشش کاربران و آیتمرا که به ترتیب نشان
، MTبر اعتماد حفظ کرده است. همچنین، روش پیشنهادي در کنار حفظ مقدار پوشش روش 

 ها نسبت به این روش بهبود داده است.بینی رتبهمیزان دقت را در پیش
 ها و کاربران بر روينتایج به دست آمده، میزان خطا و پوشش آیتممنظور نمایش بصري به 

، براي تمامی کاربران و کاربران شروع سرد نشان داده شده است. TripAdvisorمجـموعه داده 
بنـابراین، براي تـمامی کاربـران در این مجموعه داده، نتایج به دست آمده براي معیارهـاي 

MAE   وMAUE  نتایج به دست آمده براي معیارهاي ، 6و  5در شـکلRC  وUC  در شکل
 نشان داده شده است. 8و  7
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 براي تمامی کاربران MAEهاي ها برحسب معیارمقایسه روش پیشنهادي با سایر روش .5شکل 

 

 

 براي تمامی کاربران MAUEهاي ها برحسب معیارمقایسه روش پیشنهادي با سایر روش .6شکل

 
 

 

 UC ها برحسب معیارمقایسه روش پیشنهادي با سایر روش .7شکل 

 
 

0
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 RCها برحسب معیارمقایسه روش پیشنهادي با سایر روش. 8شکل 
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 هاگیري و پیشنهادنتیجه
نترنت هایی است که امروزه با استفاده از شبکه گسترده ایگردشگري الکترونیک یکی از فعالیت
ا براي هاي زیادي رتوان سایتشود، میسفر انتخاب می توسعه یافته است. وقتی مقصدي براي

ها مشاهده کرد، از طرفی ها و هتلهاي دیدنی شهر، رستوراندریافت اطالعات در مورد مکان
هاي انتخاب محل اقامتی متناسب با عالیق گردشگر یکی از ملزومات سفر است. هرچقدر سیستم

اربران با میل و عالقه کاربران را ارائه دهند، استقبال کهاي بهتر و مطابق گر بتوانند توصیهتوصیه
 ها نیز افزایش پیدا خواهد کرد.گونه سیستمازاین

طور خودکار بسیاري از فرآیندهاي که نیاز به تواند بههاي توصیه گر گردشگري میسیستم
شده در حیاطور مثال سیستم طردخالت انسان دارد را به شکل بسیار مؤثري جایگزین نماید. به

 هاي مناسبمکان راهنماي سفر،هاي مسافرتی یا جاي استفاده از آژانستواند بهاین مقاله می
الیق و اي که بیشترین سنخیت را با عگونهاقامتی را در شهر مقصد به گردشگر معرفی نماید به

 هاي گردشگر داشته باشد.بستگیدل
ندي بدر این مقاله با ترکیب اطالعات زمینه، اعتماد بین کاربران و بسط آن و درنهایت خوشه 

ا به ههاي موردنیاز از کاربران مورد اعتماد، مقدار رتبه هر یک از هتلآوري رتبهکاربران و جمع
بر شده آیتم (هتل) مرتب Nشده براي کاربر هدف، بینیهاي پیشدست آمده و بر اساس رتبه

شود. ارزیابی روش پیشنهادي و به وي پیشنهاد می هاي موردعالقهعنوان هتلاساس رتبه باالتر به
بیانگر  TripAdvisorهاي مورد آزمایش بر روي مجموعه داده مقایسه عملکرد آن با سایر روش

 هاي مورد مقایسه دارد.آن است که روش پیشنهادي نتایج بهتري نسبت به سایر روش
 هاي مختلفتواند از مجموعه دادهاي طراحی شده است که میگونهائه شده در این مقاله بهمدل ار

نیز استفاده کند بدین منظور کافی  Expediaیا  Lonleyplanetنظیر  Tripadvisorغیراز به
اسب با ها است، متنپردازش دادهاست که فاز یک فرآیند اجرایی روش پیشنهادي که براي پیش

 اده جدید تغییر کند.مجموعه د
بندي توان به استفاده از روابط فازي به منظور خوشهجهت کارهاي آتی در راستاي این تحقیق می 

امع مبتنی هاي تشخیص جواستفاده از تکنیک. هاي موجود در سیستم اشاره کردکاربران و یا آیتم
اند از جمله توهاي اجتماعی یا استفاده از روابط عدم اعتماد در کنار روابط اعتماد نیز میبر شبکه
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یافتن  هاي گراف به منظوربندي کاربران باشد. استفاده از سایر تئوريهاي آتی در خوشهپژوهش

ث ایجاد کاربردهاي دیگري در تواند باعهاي مهم در سیستم همچنین میکاربران و یا آیتم
ختلف هاي اینترنتی گردشگري مهایی که از سایتمجموعه داده .گر نظیر شودهاي توصیهسیستم

ي هامکمل یکدیگر باشد و شکاف تواندمیآید به دست می Bookingیا  Tripadvisorنظیر 
ارائه  وعه اطالعات واطالعاتی را موجود تکمیل کند. بدین منظور استفاده ترکیبی از این مجم

آینده باشد.  هاي تحقیقاتتواند یکی دیگر از پتانسیلیک سیستم جامع توصیه گردشگري می
هاي مناسب در مقاصد گردشگري رویکرد ارائه شده در این مقاله براي پیشنهاد مکان همچنین

اشد در اختیار اجرا بلافزاري کاربردي که بر روي موبایل و یا بر بستر وب قابنرم عنوانبهتواند می
 گردشگران قرار گیرد.
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 چکیده:

ز گردشگري در جزیره هرمهاي محیطی ناشی از فعالیتها و پیامدهاي زیستدر این تحقیق به بررسی ریسک
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زیست و گردشگري مورد شناسایی قرار گرفته و بر اساس بر اساس مشاهدات میدانی و نظرات متخصصان محیط
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 مقدمه
یابی توجهی دارد. ایجاد اشتغال و دستگردشگري صنعتی است که آثار اقتصادي و اجتماعی قابل

ــلح و وفاق  ــتاي ص ــناخت متقابل فرهنگی در راس ــب و همچنین ش به درآمد ارزي پایدار و مناس
). 117: 1395پرور و قربانی سپهر،  المللی از آثار اقتصادي و اجتماعی این صنعت است (جانبین

حال، توسعه گردشگري همانند توسعه جهانی توجهی به عناصر و بسترهاي ایجادکننده این بااین
شته، به  سودآوري و افزایش رفاه اجتماعی آثار مخربی را به همراه دا شته و با هدف  صنعت ندا

در یط به جا گذاشته است (صهمین دلیل تصویر نادرست و نامناسبی از رابطه گردشگري و مح
کاران،  ـــوي و هم بااین97: 1392موس یت).  عال ناطق طبیعی نقش مهمی را در ف هاي حال، م

شگري ایفا می شگران و باال ) و می97: 1،2000کنند (ریرافونتگرد توانند در افزایش تعداد گرد
ما در این زمینه، )؛ ا2: 2000، 2رفتن جذابیت مقاصد گردشگري تأثیرگذار باشند (ریچی و کراچ

بسیاري از مقاصد گردشگري بایستی عالوه بر رقابتی بودن در جذب گردشگر، پایداري محیط 
محیطی هاي زیســت). علیرغم این موضــوع، بحث2: 2000را نیز در نظر بگیرند (ریچی و کراچ، 

 زیست، در نتیجه صنعتها در خصوص حفاظت از محیطدهد که بسیاري از کشمکشنشان می
ـــت (میهالیکگ ـــگري ایجاد گردیده اس ـــترش 65: 2000، 3ردش ). از لحاظ اکولوژیکی، گس

واید نخورده به بهاي به دست آمدن فتواند تهدیدکننده مناظر بکر و دستهاي تفرجی میفعالیت
ــادي کوتاه ــد (وانهیل و بوهالیساقتص ــدل297: 1999، 4مدت باش ). 519: 1995، 5؛ هوهل و تیس
شامل ایجاد امکانات مناسب در کنار حفظ و باال بردن سطح منابع هاي مدیریت فعالیت تفرجی، 
گردي باید در راستاي حفاظت از مناطق طبیعی از توسعه طبیعت). 525: 1991، 6است (گلیپتیس

؛ داس و 125: 1999، 7طریق کســب درآمد، آموزش و مشــارکت مردم محلی باشــد (روز و وال
ــگران از مناطق طبیعی وجود، ). بااین7: 2015، 8چاترجی ــمار گردش ــفانه امروزه افزایش ش متأس

1 .Rierafont 
2 .Ritchie and Crouch 
3 .Mihalic 
4 .Wanhill and Buhalis 
5 .Hohl and Tisdell 
6 .Glyptis 
7 . Ross and Wall 
8 . Das and Chatterjee 
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محیطی فراوانی از جمله افزایش ســروصــدا، آلودگی هوا و آب، کاهش تنوع مشــکالت زیســت
ست (اوکامپو و همکاران شته ا ستی و... را به همراه دا ). به همین دلیل برخی از 875: 2018، 1زی

گردي را جزو تهدیدهاي طبیعت ذکر یعت، طبیعتها مانند اتحادیه جهانی حفاظت از طبسازمان
ــت کرده ــیار حیاتی اس ــگري بس ــعه پایدار در گردش اند. لذا به دلیل این اثرات منفی، نیاز به توس

ـــگري، باید اثرات 6790: 2016، 2(وانگ و همکاران ـــعه پایدار گردش ـــتیابی به توس ). براي دس
ــادي ــت -اقتص ــیاجتماعی و زیس ــگري مورد بررس و مالحظه قرار گیرد (داس و  محیطی گردش
هاي گردشــگري محیطی فعالیتهاي زیســت). در این راســتا ارزیابی ریســک8: 2015چاترجی، 

محیطی ناشــی از حضــور گردشــگران در هاي زیســتتواند نقش مهمی در شــناســایی آســیبمی
به جاذ ناطق بکر و  ـــوص اثرات منفی م عات مختلفی در خص طال تاکنون م باشـــد.  هاي طبیعی 

هاي طبیعی انجام گرفته است اما تمامی این مطالعات بر اساس نتایج کیفی، دشگري بر محیطگر
ـــی نموده ـــجادي و احمدي، اثرات را بررس ؛ باباخانزاده و 1393؛ فنی و همکاران، 1392اند (س

بندي شدت هر کدام از اثرات منفی و مقایسه ). لذا دسته1390؛ رضایی و همکاران، 1391لطفی، 
ات با یکدیگر مغفول مانده است، مسلماً کمی نمودن اثرات منفی و محاسبه شدت اثرات این اثر

هاي مالی و مدیریتی نقش مهمی در کاهش اثرات داشــته باشــد و تواند با توجه به محدودیتمی
به مدیران گردشــگري کمک نماید تا بتوانند بر روي آن دســته از اثرات منفی که داراي شــدت 

ـــتند ت بار بهباالتري هس ـــتفاده از رمرکز نمایند. در این تحقیق براي اولین  با اس وش طور کمی 
محیطی هاي زیستبه بررسی ریسک 3محیطی حاالت شکست و اثرات آنوتحلیل زیستتجزیه

سی قرار گرفته و  سک مورد برر ست و درجه هر ری شده ا شگري در جزیره هرمز پرداخته  گرد
که  گرددیره هرمز از جزایر بکر کشور محسوب میها طبقه بندي شده است. جزشدت ریسک

هاي فراوان طبیعی برخوردار بوده و پذیراي خیل زیادي از گردشگران از سراسر کشور از جاذبه
سیب سفانه آ ست و متأ ستا شگري در این جزیره رخ هاي مختلف زی محیطی نیز در نتیجه گرد

 دهد.می

1 . Ocampo et al. 
2 . Wang et al. 
3  . Environmental Failure and Mode Effects Analysis 
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 مبانی نظري و پیشینه پژوهش

هاي اي است این پدیده دربردارنده فعالیتزیست رابطه پیچیدهگردشگري و محیطرابطه بین 
زیست داشته باشد. مواردي همچون آلودگی تواند اثرات زیانباري بر محیطزیادي است که می
خریب محیطی حاصل از تهاي زیستها، تولید زباله توسط گردشگران، زیانآب توسط فاضالب

 باشند.صدا ناشی از حرکت هواپیماها و خودروها از جمله این اثرات می ها و آلودگی هوا وزمین
ل و سازي، ایجاد هتسفر به مناطق مختلف بیش از هر چیز نیازمند توسعه زیربنایی همچون راه

ودگی برداري بیشتر از منابع طبیعی و نیز آلها موجب بهرهامکانات مشابه است که اجراي این برنامه
زیست خواهد شد. همچنین رشد گردشگري باعث افزایش میزان ل، محیطآب، هوا و در ک

زیست را در بردارد. به هم خوردن تعادل اکولوژیکی تقاضاي انرژي شده و معموالً تخریب محیط
، هاي زیبایی و معماريمحیط، تغییر کاربري اراضی بخصوص اراضی کشاورزي، کاهش ارزش

ري نیز از دیگر عوارض گسترش گردشگري است (هاشمی اندازها و توسعه شهاز بین رفتن چشم
 .)176: 1382و همکاران 

جاي مانده همچون کاهش تنوع زیستی، آلودگی آنچه امروزه از پیکار انسان با طبیعت به
ت که زیسبرداري مداوم از منابع محیطهاي انسانی در محیط طبیعت و بهرهزیست، دخالتمحیط

زیست را اشباع کرده است، ریشه در استفاده نادرست انسان محیط تدریج توان جذب و ترمیمبه
برداري نادرست دارد و درمجموع مبین استفاده غیرمنطقی از سرزمین و مدیریت غلط یا روش بهره

انسان از سرزمین است. الزم به ذکر است که گردشگري یک پدیده دو سویه است، یعنی از 
ز سوي شود و ااقتصادي قلمداد می_فرهنگی و اجتماعیاي براي پیشرفت سو عامل بالقوهیک

). صنعت گردشگري 154: 1390کند (سینها، دیگر به نابودي محیط و هویت محلی کمک می
زا نیست. آثار منفی و پیامدهاي گردشگري ناشی از مدیریت خود مخرب و آسیبخوديبه

ازات پیامدهاي موو منابع انسانی است. به هاغیرکارا و عدم استفاده بهینه از علوم، فناوري، پتانسیل
ن اثرات هاي گردشگري است ایمحیطی نیز متوجه فعالیتمثبت، بدون شک اثرات منفی زیست

سوزي در زارها و مراتع، آتشروي در بیشهاند از: تخریب محیط طبیعی در اثر پیادهمنفی عبارت
ها، ها، رودخانهها در سواحل آبی، دریاچهها، بوته کنی، نابودي گیاهان، پراکندگی زبالهجنگل
رویه در حوالی مراکز گردشگري، وسازهاي بیها و فضاهاي باز، بروز ساختها، پاركچشمه
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افزایش آلودگی صوتی و آلودگی هوا در اثر تردد وسایل نقلیه و شلوغی مردم، نابودي 
عنوان ار گردشگري به). توسعه پاید43: 1394زاده، هاي گیاهی (حسنوحش و گونهحیات

شود. به طریقی که بتوان نیازهاي اقتصادي و راهکاري براي مدیریت کلیه منابع قلمداد می
هاي حفاظت زندگی را همراه با افزایش اجتماعی را برآورده ساخت و همگنی فرهنگی و سیستم

تر رعدالت و مساوات در توسعه، بهبود کیفیت زندگی جوامع و به وجود آوردن کیفیت ب
 ).15: 1392زیست ایجاد کرد (عزیزپور فرد و قبادي علی آبادي، محیط

ختی و به شنادر حقیقت، گردشگري پایدار نوعی از گردشگري است که از تعادل در محیط بوم 
). سازمان جهانی 59: 1390کند (سینها، حداقل رساندن تأثیر بازار گردشگري بر آن حمایت می

اصطالح گردشگري پایدار را طبق معیارهاي گزارش  1988در سال گردشگري براي اولین بار 
گونه تعریف کرد: گردشگري پایدار، نیازهاي گردشگران حاضر و جوامع میزبان را برانتلند این

 کند (علی پور و بایندور نصراهللا بگلو،هاي آیندگان برآورده میبا محافظت و ارتقاي فرصت
یرات محیطی، اقتصادي و فرهنگی گردشگري به مقصدها، در ). افزایش آگاهی از تأث120: 1394

طور نظري و عملی در مدیریت گردشگري دو دهه اخیر سبب شده است که گردشگري پایدار به
توسعه پیدا کند. گردشگري پایدار در مورد اثرات منفی گردشگري است و با گردشگري اخالقی 

 ).39: 1391و همکاران،  گردي ارتباط بسیار نزدیکی دارد (اسمیتو طبیعت
تر توسعه پایدار اقتباس شده و بازتاب نگرانی فزاینده از ایده گردشگري پایدار از مفهوم وسیع

 ).41تأثیرات انسان بر محیط است (همان: 
سازمان جهانی گردشگري معتقد است که گردشگري پایدار در دنیاي امروزي، رهیافت جامعی 

هاي بومعت گردشگري بدون تأثیرگذاري مخرب بر زیستاست که خواهان رشد بلندمدت صن
طبیعی است و بر این نکته تأکید دارد که در قالب توسعه گردشگري، بشر قادر خواهد بود که 

زاده و کاري کند (شریفجوانب مشخصی از محیط را در جهت مثبت یا منفی تعدیل یا دست
 ).53: 1381مرادي نژاد، 

رضاء اي است که فقط اتوان گردشگري و توسعه پایدار که توسعهبا یک ارتباط منطقی می
نماید نیازهاي نسل امروز را در نظر نگرفته و به صورتی عادالنه در بین نسل حال و آینده عمل می

 هاي توسعهرا سرلوحه کار و فعالیت» گردشگري پایدار«یا » گردشگري سبز«را تلفیق نمود و شعار 
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قرار داد و پذیرفت که پدیده پایداري، آرمان نیست بلکه یک ضرورت است (مرادي و رحمانی، 

1389 :44.( 

اتی زیست، بررسی این تأثیرات امري بسیار حیبا توجه به تأثیرات عمیق گردشگري بر محیط 
 گردد، تاکنون تحقیقات مختلفی در این خصوص انجام شده است ولی متأسفانه اکثرمحسوب می

خورد، از جمله این صورت کیفی بوده و محاسبات کمی کمتر به چشم میاین مطالعات به
 توان به موارد زیر اشاره کرد:مطالعات می

هاي ساختارند به بررسی و ارزیابی اثرات )، با استفاده از پرسشنامه1392سجادي و احمدي (
فی تحقیق داختند، نتایج توصیگردشگري روستایی شهرستان فومن از دیدگاه جامعه روستایی پر

تان ترین اثر منفی گردشگري در شهرسزیست روستایی مهمنشان داد که انباشت زباله در محیط
 فومن است.

)، با استفاده از پرسشنامه به بررسی تأثیرات گردشگري بر توسعه پایدار 1393فنی و همکاران (
ان داد که گردشگري از لحاظ شهري از نظر ساکنان در جزیره قشم پرداختند. نتایج نش

محیطی پیامدهاي منفی زیادي از قبیل آلودگی محیطی، افزایش ترافیک و تغییر زیست
 زیست شهري در بر داشته است.هاي مفید محیطکاربري

تحلیلی و مصاحبه با ساکنان به ارزیابی -)، بر اساس روش توصیفی1391باباخانزاده و لطفی (
قوري قلعه از دیدگاه ساکنین پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که اثرات گردشگري بر روستاي 

محیطی و کالبدي اثرات منفی چون آلودگی منابع آب، تخریب گردشگري از لحاظ زیست
 باغات و جنگل و تغییر کاربري اراضی را در پی داشته است.

می اثرات حلیل سیست)، با استفاده از روش تحلیل ساختاري به بررسی و ت1396فرجی و همکاران (
سیدن پژوهشی پرداختند نتایج نشان داد که براي رمنفی و مثبت گردشگري ایران با رویکرد آینده

 محیطی در درجه اول اهمیتویژه در حوزه زیستبه گردشگري پایدار توجه به اثرات منفی به
 قرار دارد.

رات منفی گردشگري در روستاي اي به بررسی و ارزیابی اث)، در مطالعه1390رضایی و همکاران (
ابیانه استان اصفهان با استفاده از مدل تحلیل عاملی و پرسشنامه از سرپرستان خانوار در منطقه 
پرداختند. نتایج نشان داد که اثرات منفی توسعه گردشگري در روستاي ابیانه در چهار عامل 



 357 نصیر و پرورشاصر ن

 

گیرند که می محیطی قرارستاجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، اکولوژیکی، فیزیکی، بهداشتی و زی
 نمایند.درصد واریانس را تبیین می 51این چهار عامل، 

ذیري پاي توصیفی تحلیلی به بررسی و سنجش آسیب)، در مطالعه1394شمامی و همکاران (
ار هاي شهرستان رودبهاي روستایی در برابر گردشگري در دهستانزیست سکونتگاهمحیط

ر گردشگري هاي روستایی در برابزیست سکونتگاهپذیري محیطسیبپرداختند. نتایج بررسی، آ
 دهد.شهرستان رودبار را نشان می

محیطی، هاي زیستهاي ساختاري میان گرایش)، به بررسی رابطه2014( 1کیل و همکاران
نشان  محیطی پرداختند. در این تحقیقپذیر زیستهاي گردشگري و رفتارهاي مسئولیتفعالیت

خیر.  زیست منجر شود یاتواند به درك بهتري از محیطهاي گردشگري میآیا فعالیت دادند که
رفتارهاي  دهندهمحیطی شکلهاي زیستها و گرایشنتایج تحقیق نشان داد که انگیزه

 محیطی در بین گردشگران است.پذیر زیستمسئولیت

نعت اي و صشی از مسافرت جاده)، در تحقیقی میدانی به بررسی اثرات نا2017( 2تان و همکاران 
در چین پرداختند.  2014تا  2003زمانی  زیست در بازهگردشگري بر روي ابعاد مختلف محیط

 ت است.اي متفاونتایج نشان داد که این اثرات بسته به حجم گردشگران و میزان سفرهاي جاده

اي توصیفی میدانی به بررسی اثرات اقتصادي اجتماعی و )، در مطالعه2018( 3مکنیل و وزنیاك
محلی پرداختند که نتایج نشان داد از لحاظ  محیطی گردشگري دریایی بر جامعهزیست
طقه گذاري دولت در منمحیطی، گردشگري اثرات منفی در بر داشته اما به دلیل سرمایهزیست

 ش یافته است.موردنظر میزان جرم و جنایت کاه

اي به بررسی میدانی اثرات گردشگري در ایجاد آلودگی )، در مطالعه2018( 4اعظم و همکاران
محیطی در مالزي، سنگاپور و تایلند پرداختند. نتایج نشان داد که گردشگري در مالزي زیست

 اثرات مثبت بر هواي منطقه داشته اما در سنگاپور و تایلند این روند منفی است.

1 . Kil et al. 
2  . Tan et al. 
3  . Macneil and Wozniak 
4  . Azam et al 
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هاي موجود به بررسی اثرات ناشی )، با بررسی اسناد و مدارك و گزارش2016( 1گ و گااوژان

در بازه  محیطی چینالمللی بر رشد اقتصادي، مصرف انرژي و آلودگی زیستاز گردشگري بین
اکسید پرداختند که نتایج نشان داد گردشگري اثر منفی از لحاظ انتشار دي 2011تا  1995زمانی 

 واحی شرقی چین داشته است.کربن در ن

 

 شناسی پژوهشروش

کیلومتري) جنوب شرقی مرکز  18مایلی ( 10کیلومترمربع وسعت در فاصله  9/41جزیره هرمز با 
 9فارس واقع شده است و تا جزیره قشم حدود هاي خلیجاستان هرمزگان (بندرعباس) در آب

این جزیره به دلیل  تر) فاصله دارد.کیلوم 92مایل ( 12کیلومتر) و تا جزیره الرك  16مایل (
 شناختی، ساحل بکر، جزایرانگیز زمینهاي شگفتهاي فراوان طبیعی از جمله رخسارهجاذبه

مرجانی و... از اهمیت باالیی برخوردار بوده و پذیراي خیل زیادي از گردشگران است (شکل 
1.( 

1 . Zhang and Gao 
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 . نقشه منطقه موردمطالعه (جزیره هرمز)1شکل 

محیطی ناشی از گردشگري در جزیره هرمز پرداخته هاي زیستدر این پژوهش، به بررسی ریسک
بیعی هاي طشود که داراي جاذبهفارس محسوب میشده است. این جزیره ازجمله جزایر بکر خلیج

هاي هاي رنگی، تودهشناختی، خاكهاي متنوع زمینمتعددي مانند سواحل بکر، رخساره
اداره  اي که بر طبق آمارگونههاي طبیعی سنگی و... است بهنمکی زیبا، مجسمه مرجانی، غارهاي

) تنها در سال گذشته این 1397دستی استان هرمزگان (کل میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع
جزیره میزبان حدود سیصد هزار نفر گردشگر از اقصی نقاط مختلف کشور بوده است که البته 

محیطی در جزیره شده است لذا بررسی و هاي متعدد زیستآسیباین حجم گردشگر موجب 
از  محیطی ناشی از گردشگري و تعیین شدت این اثراتتعیین کمی و کیفی اثرات منفی زیست

محیطی ناشی از فعالیت هاي زیستاهمیت زیادي برخوردار است. جهت بررسی ریسک
، محیطی و اثرات آنست زیستوتحلیل حاالت شکگردشگري در جزیره هرمز از روش تجزیه
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 1نشود (آلهاي نوین ارزیابی و مدیریت ریسک محسوب میاستفاده گردید. این روش از روش

هاي خطر و ضریب بالفعل شدن ). این روش فرآیند تحلیل پتانسیل7143: 2009و همکاران، 
اي هزیست و ارزشکند. میزان حساسیت محیطهاي بالقوه موجود را برآورد میریسک
اي مناسب هشود لذا یکی از روشمحیطی منطقه موردنظر نیز در این روش در نظر گرفته میزیست

). جهت انجام این روش و 146: 1999، 2محیطی است (مولبائربراي ارزیابی ریسک زیست
هاي موجود ناشی از گردشگري در ابتدا بازدید میدانی از تمام نقاط گردشگر شناسایی ریسک

ا ها و اثرات منفی ناشی از گردشگري رهرمز صورت گرفت تا بتوان تمامی ریسک پذیر جزیره
تر منظور تکمیل مشاهدات میدانی و شناسایی دقیقمورد شناسایی و تشخیص قرار داد. همچنین به

نفر از کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی و گردشگري و  15محیطی، با هاي زیستریسک
هاي گردشگري و مدیریت تان هرمزگان که داراي تخصصزیست اساداره کل محیط

زیست بودند و با منطقه آشنایی کامل داشتند مصاحبه و در این خصوص نظرخواهی گردید محیط
 ها و اثراتصورت که جنبهبعد کاربرگ ارزیابی ریسک تکمیل گردید. بدین در مرحله

هاي براي امتیازدهی ریسکمحیطی گردشگري نوشته شده و سپس مجدداً هاي زیستریسک
و با  1بر اساس رابطه  3شده و بر اساس مشاهدات میدانی میزان عدد اولویت ریسکشناسایی

 امتیازدهی توسط کارشناسان ذکرشده محاسبه شد:
 شدت ریسک= عدد اولویت هر ریسک× احتمال وقوع × ) گستره آلودگی 1(رابطه 
 استفاده شده است. 3تا  1از جداول  1ذکرشده در رابطه هر کدام از این سه آیتم  براي محاسبه

 
  

1 .Allen et al. 
2 .Muhlbauer 
3  . Risk Priority Number 
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بسون محیطی (دانیگیري و ارزیابی شدت و وخامت خطر زیستالگوي پیشنهادي براي اندازه .1جدول 

 )2001:32و گونارسون، 
 معیار شدت اثر شدت اثر رتبه

 بدون هشدار –خطرناك  10

 گونه اخطار یا هشدار،هیچزیست بدون صورت زیان شدید به محیطنتایج به
 محتمل است.

صدمه اساسی به اکولوژي  –تهدیدکننده زندگی انسان و سایر موجودات زنده 
 شود.المللی میکه باعث توجه بین

 با هشدار –خطرناك  9

 زیست همراه با اخطار یا هشدار،سالمت محیطصورت زیان شدید بهنتایج به
 محتمل است.

 توجه در سطح کشور –رهاسازي مواد سمی 

 زیست و توجه استانیتوجه بر روي محیطتأثیر قابل خیلی باال 8

 هاي قابل گزارشنشتی –زیست تأثیر زیاد بر روي محیط باال 7

 رهاسازي مواد غیر سمی –زیست تأثیر متوسط بر روي محیط متوسط 6

 نشت خفیف مواد غیر سمی –تأثیر کم  کم 5

 جزئیتأثیر  خیلی کم 4

 شده.انتشار محدود و کنترل ضعیف (جزئی) 3

 زیست، غیرمحتمل است.آور بر روي سالمت انسان یا محیطاثر زیان خیلی ضعیف (جزئی) 2

 بدون اثر اثربی 1

 )33: 2001احتمال وقوع (دانیبسون و گونارسون،  .2جدول 

 احتمال وقوع رتبه
دوره احتمال وقوع یا در معرض خطر قرار گرفتن/ 

 زمانی

 بسیار باال 10
 ناپذیر استخطر تقریبًا اجتناب 
 افتد)(در شرایط عادي اتفاق می 

 هرروز –دائم  –طور مکرر به –روزي چندین مرتبه 

 مرتبهاي یکهفته 9

 باال 8
 خطرهاي تکراري

 (در اغلب موارد احتمال وقوع دارد)

 مرتبهدو هفته یک

 ماهیانه 7

 متوسط 6
 خطرهاي موردي 

 فصلی

 سالی دو یا سه بار –کمتر از یک سال  5



 1399 زمستان، 52فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 362

 
 بارسالی یک دهد)(در بعضی مواقع رخ می 4

 پائین 3
 خطرهاي نسبتاً نادر

 (امکان دارد رخ دهد) 

 سال 5تا  1در پریودهاي بین 

 شرایط غیرمترقبه -سال  15تا  5در پریودهاي بین  2

1 
 بعید

 خطر غیرمحتمل است
 افتد.در شرایط نادر اتفاق میفقط 

 

ونارسون، محیطی (دانیبسون و گهاي زیستبندي گستره آلودگی یا میزان بازیافت جنبهرتبه .3جدول 
2001 :34( 

  
باال، متوسط و پایین نیز به شرح زیر مورد محاسبه قرار بعد شدت ریسک از لحاظ حد  در مرحله

 گرفت
 هاالف: محاسبه میانگین عدد اولویت ریسک

 هاب: محاسبه انحراف معیار عدد اولویت ریسک

 امکان بازیافت یا مصرف منابع گستره آلودگی رتبه

 اتالف منابع با قابلیت بازیافت و اصالح آسان ايمنطقه 9

10 

 اتالف منابع با قابلیت بازیافت و اصالح سخت در سطح شرکت 8

7 
 اتالف منابع غیرقابل بازیافت هاي مجاوردر سطح شرکت 6

5 
4 
 مصرف منابع قابل بازیافت در سطح یک واحد 3

2 
در سطح همان نقطه (ایستگاه  1

 کاري)
 مصرف منابع غیرقابل بازیافت
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 ج: محاسبه حد یا شدت ریسک بر اساس فرمول زیر
 ریسک باال = انحراف معیار + میانگین

 میانگین –ریسک پایین = انحراف معیار 
 متوسط = فاصله بین ریسک باال و پایین ریسک

 هاي پژوهشیافته

هاي محیطی ناشی از فعالیتدهد که در جزیره هرمز، هجده ریسک زیستنتایج تحقیق نشان می
گردشگري وجود دارد که در سه دسته ریسک باال، ریسک متوسط و ریسک پایین قرار گرفتند. 

مرحله بعد محاسبه میانگین و انحراف معیار جهت ارائه شده است، در  4نتایج در جدول شماره 
 هاي باال، متوسط و پایین به شرح زیر صورت گرفت:تعیین حد ریسک

 21/154میانگین: 
 51/176انحراف معیار: 

 (حاصل جمع میانگین و انحراف معیار) 316هاي باالتر از ریسک باال = عدد اولویت ریسک
 (حاصل کسر میانگین از انحراف معیار) 12تر از هاي کمریسک پایین = عدد اولویت ریسک

 316تا  12هاي بین ریسک متوسط = ریسک
مورد در محدوده ریسک  2شده، مورد ریسک محاسبه 18آمده از تعداد دستبر اساس نتایج به

ه هرمز است، هاي جزیرباال قرار گرفتند که شامل ریختن زباله توسط گردشگران و محل دپو زباله
اند از قدم زدن در ساحل و مورد در محدوده ریسک پایین قرار گرفتند که عبارت 2همچنین 

بندي شدند. ریسک نیز در محدوده ریسک متوسط دسته 14تخلیه فاضالب کشتی و درنهایت، 
 آمده نشان داده شده است.دستهاي بهها و حدود ریسکریسک 4در جدول 

 

 

 

 



 1399 زمستان، 52فصلنامه علمی مطالعات مدیریت گردشگري، سال پانزدهم، شماره 364

 
محیطی تهاي زیسشده و حد باال، متوسط و پایین ریسکمحیطی شناساییهاي زیستریسک .4جدول 

 در جزیره هرمز
ریسک  ردیف

 محیطیزیست
گستره  پیامد

 آلودگی
احتمال  شدت

 وقوع
عدد 

اولویت 
 ریسک

 وضعیت
حد 
 پایین

حد 
 متوسط

حد 
 باال

1 

ریزش و 
ورود سوخت 
قایق به درون 

 دریا

 

آلودگی 
 دریاآب 

5 6 9 270 

 

* 

 

2 

انتشار صدا 
ناشی از 
حضور 

 گردشگران

آلودگی 
 صوتی

2 
2 

 
9 36 

 

* 

 

3 

هاي نشر رنگ
ضدخزه 

 ها به آبقایق

آلودگی 
آب و 

آسیب به 
 هاگونه

3 3 4 36 

 

* 

 

4 

تخلیه 
فاضالب 

کشتی و مواد 
 زائد

آلوده 
شدن 

زیستگاه 
 هاگونه

2 1 2 4 

*   

5 

اختالل براي 
وحش حیات
دلیل به 

حرکت 
ها قایق

ویژه (به
 پرندگان)

آلودگی 
 صوتی

2 4 5 40 

 *  
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6 
 هايتردد قایق

 گردشگري

آلودگی 
 هوا

2 6 6 72 
 *  

7 

ورود روغن 
و مواد نفتی 

طور به
تصادفی از 

قایق به درون 
 آب

کدورت و 
آلوده 

شدن آب 
 دریا

5 5 7 175 

 *  

8 

فعالیت 
الیروبی براي 

 هايتردد قایق
 تفریحی

به  آسیب
زیستگاه 

 آبی
5 7 4 140 

 *  

9 

ریزش 
سوخت و 

مواد نفتی در 
ها محل اسکله

(پهلوگیري 
 ها)قایق

افزایش 
کدورت 

 آب
3 6 7 126 

 *  

 قدم زدن 10
فرسایش 

 خاك
2 1 2 4 

*   

11 
تفریح در 

 ساحل

آسیب به 
هاي گونه

ساحلی 
 ها)(صدف

3 6 4 72 

 *  
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12 

آوري جمع
هاي گونه

دریایی 
و  ها(مرجان
(... 

نابودي 
تنوع 
 144 6 6 4 زیستی

 *  

13 

تماشاي 
وحش حیات

 (پرندگان)

اختالل در 
 180 6 5 6 زیستگاه

 *  

14 

وسایل نقلیه 
مورداستفاده 

 در جزیره

آلودگی 
 126 9 2 7 هوا

 *  

15 

کردن جمع
خاك رنگی 

 جزیره

نابود 
کردن 
 خاك

3 8 9 216 
 *  

16 

محل دپو 
هاي زباله

 جزیره هرمز

آلودگی 
آب خاك 

 و هوا

6 8 9 432 
  * 

17 

ریختن زباله 
توسط 

 گردشگران

آلودگی 
خاك و 

 آب

8 9 9 648 
  * 

 سوزيآتش 18
آلودگی 

 هوا
2 3 4 24 

 *  

 
ها، راهکارهاي اصالحی براي کاهش هر ریسک بر اساس بندي ریسکپس از تعیین و دسته

ی بتوان با اجراي این راهکارها اثرات منفزیست صورت گرفت تا نظرخواهی از متخصصین محیط
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هاي گردشگري را در جزیره کاهش داد. راهکارهاي اصالحی براي کاهش هر ناشی از ریسک
 ارائه شده است. 5ریسک در جدول شماره 
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شدهمحیطی شناساییهاي زیستراهکارهاي اصالحی جهت ریسک . 5جدول   

عدد  محیطیجنبه زیست ردیف

اولویت 

 ریسک

اقدامات پیشگیرانه براي 

 کاهش ریسک

 وضعیت ریسک

 باال متوسط پایین

ریزش و ورود سوخت  1
 270 قایق به درون دریا

ها بررسی مداوم موتور قایق
جهت اطمینان از عدم نشتی 

 سوخت از موتور

 *  

انتشار صدا ناشی از  2
 حضور گردشگران

36 

 نصب تابلوهاي راهنما و ارائه
راهنما به بروشورهاي 

گردشگران، نظارت نیروهاي 
انتظامی و برخورد با صداهاي 

 ناهنجار

 *  

هاي نشر و ورود رنگ 3
 ها به آبضدخزه قایق

36 
سازي قایقرانان جهت آگاه

 هاي غیر سمیاستفاده از رنگ
 *  

4 

تخلیه فاضالب کشتی و 
 مواد زائد

4 

نظارت بندرهاي ورودي و 
ها (اسکله خروجی بر کشتی

هرمز و اسکله حقانی 
بندرعباس) در خصوص عدم 

 تخلیه مستقیم فاضالب به دریا

*   

5 

اختالل براي 
وحش به دلیل حیات

ویژه ها (بهحرکت قایق
 پرندگان)

40 

هاي آموزشی از برگزاري کالس
زیست طرف اداره کل محیط

هرمزگان براي قایقرانان مستقر 
در جزیره در خصوص شیوه 

سرعت و  حرکت قایق، میزان
منظور جلوگیري از غیره به

 وحشاختالل در حیات

 *  

هاي تردد قایق 6
 گردشگري

72 
موقع موتور قایق، سرویس به

روزرسانی موتورها، تعویض به
 *  
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موتور براي موقع روغنبه

 کارکرد بهتر موتور
ورود روغن و مواد  7

ز طور تصادفی انفتی به
 قایق به درون آب

175 

موقع پکینگ ها و بهسرویس 
واشرهاي موتور، طراحی 

رسانی به مناسب مخزن سوخت
 موتور.

 *  

8 

فعالیت الیروبی براي 
هاي تفریحی تردد قایق

 و شناورها

140 

توجه به جریانات جزر و مدي 
براي کاهش اثرات الیروبی و 
الي ریزي، توقف الیروبی در 

هنگام وجود امواج بلند، توقف 
وقوع فعالیت در هنگام 

هاي دریایی، استفاده از طوفان
مواد ژئوممبران در ساخت 

دیواره دایک جهت جلوگیري 
از نشت مجدد مواد الي ریزي 

 شده به دریا

 *  

9 

ریزش سوخت و مواد 
 هانفتی در محل اسکله

 ها)(پهلوگیري قایق

126 

ایمن بودن خطوط انتقال بانکر، 
ایجاد ارتباط مؤثر بین شناور در 

گیري و شناور سوختحال 
سازي رسان، آمادهسوخت

وسایل جلوگیري از آلودگی، 
مجهز بودن شناور در حال 

گیري به سینی جمع سوخت
 کننده سوخت

 *  

   * - 4 قدم زدن 10

11 
 72 تفریح در ساحل

آموزش گردشگران از طریق 
بروشور و نصب تابلوهاي 

 راهنما

 *  
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12 

هاي آوري گونهجمع
 ها و...)(مرجاندریایی 

144 

اعمال جریمه در صورت 
مشاهده خریدوفروش 

سازي در ها، آگاهمرجان
ها به خصوص اهمیت این گونه

 گردشگران و مردم بومی

 *  

وحش تماشاي حیات 13
 (پرندگان)

180 
هدایت گردشگران توسط 

 نگريتورهاي پرنده
 *  

14 
وسایل نقلیه 

 مورداستفاده در جزیره
126 

گذاران جهت سرمایهدعوت از 
گذاري در خصوص سرمایه

خودروهاي جدیدتر با 
 آالیندگی کمتر

 *  

کردن خاك رنگی جمع 15
 جزیره

216 
سازي گردشگران و جریمه آگاه

آوري خاك در صورت جمع
 صورت عمدهبه

 *  

هاي محل دپو زباله 16
 جزیره هرمز

432 
یابی مناسب براي ریختن مکان
 هازباله

  * 

17 
ریختن زباله توسط 

 گردشگران
648 

هاي زباله در نقاط تعبیه سطل
 هاي تشویقیبسته مختلف، ارائه

به گردشگران در صورت 
 هاي خودتحویل زباله

  * 

آموزش گردشگران و اعمال  24 سوزيآتش 18
 جریمه در صورت مشاهده

 *  

 

 گیريبحث و نتیجه
ات صورت کلی و بر اساس محاسبهاي ناشی از گردشگري در جزیره هرمز بهدر این تحقیق آسیب

 ر نتیجهمحیطی مختلفی دهاي زیستارزیابی ریسک صورت پذیرفت که نتایج نشان داد آسیب
هاي ناشی از شود که از جمله این اثرات به آسیبحضور گردشگران در جزیره هرمز ایجاد می
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توسط گردشگران، دفع مواد زائد، ریزش و ورود سوخت قایق به درون دریا، ریختن زباله 
توان اشاره ویژه پرندگان و... میوحش بهکردن خاك رنگی جزیره هرمز، تماشاي حیاتجمع

گونه که ذکر شد تاکنون مطالعاتی که در کشور انجام شده است صرفاً در زمینه بررسی کرد. همان
ي انجام شده است و در این پژوهش براي اولین بار به مطالعه کمی و کیفی اثرات منفی گردشگر

مدي سجادي و احها و اثرات منفی گردشگري پرداخته شده است بر اساس مطالعه عددي ریسک
زیست ) در زمینه اثرات منفی گردشگري روستایی شهرستان فومن، انباشت زباله در محیط1392(

ي در شهرستان فومن عنوان شده است که در تحقیق حاضر ترین اثر منفی گردشگرروستایی مهم
ه دست ها بترین ریسک گردشگري در جزیره هرمز ریختن زباله و محل دپوي زبالهنیز بزرگ

) در زمینه بررسی تأثیرات گردشگري بر 1393آمد. همچنین بر اساس تحقیق فنی و همکاران (
) در زمینه اثرات گردشگري 1391ه و لطفی (توسعه پایدار شهري جزیره قشم، مطالعه باباخانزاد

) در خصوص بررسی و ارزیابی اثرات 1390رضایی و همکاران (بر روستاي قوري قلعه و مطالعه 
حیطی هاي مایجاد انواع آلودگیي گردشگري در روستاي ابیانه استان اصفهان، منفی توسعه

منفی  ترین پیامدهاياضر نیز، مهمترین اثرات منفی ذکر شده است که در تحقیق حعنوان مهمبه
 وخاك به دست آمده است.ناشی از گردشگري، ایجاد آلودگی محیطی از جمله آلودگی آب

 ریزي گردشگري در جزیره هرمززیست و توسعه و برنامهپیشنهادهایی براي حفظ محیط
دگی وگونه که ذکر گردید ریسک ناشی از ریختن زباله توسط گردشگران با پیامد آلهمان
شده با پیامد آلودگی آب، خاك آوريهاي جمعو محل دپو زباله 648وخاك و عدد ریسک آب

هاي ناشی از گردشگري در جزیره هرمز محاسبه گردید که ترین ریسکعنوان مهمو هوا به
هاي پیشنهادهاي زیر براي رفع این مشکل و حفظ محیط طبیعی جزیره و جلوگیري از آسیب

 گردد:نهاد میمحیطی پیشزیست
براي  یابی مناسبشود که مکانها پیشنهاد میمنظور کاهش ریسک ناشی از دپوي زبالهبه •

 محیطی طی یک طرح مطالعاتی صورت پذیرد.ها بر اساس ضوابط زیستمحل دفع زباله
هاي ه سطلشود کمنظور کاهش اثرات ناشی از ریختن زباله توسط گردشگران پیشنهاد میبه •

هاي تر و خشک توسط بخشداري جزیره آوري زبالهدرب دار و مخصوص جمع استاندارد
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آوري منظم هاي مناسب و بر اساس تعداد گردشگران تعبیه گردد و جمعهرمز در مکان

 ها دو بار در روز صورت گیرد.زباله

زیست طبیعی باید در محیطی از جمله جزیره هرمز، حفظ محیطدر مناطق حساس زیست •
 ها وی قرار گیرد و لذا هرگونه استفاده گردشگري و طراحی و اجراي سازهاولویت اصل

ی اي باشد که محیط طبیعی جزیره دستخوش تغییرات اساسگونهامکانات گردشگري باید به
 نگردد.

 ها، تسهیالت وبازدیدکنندگان از مناطق حساس مثل جزیره هرمز انتظار دارند تا برنامه •
آورد تواند برنطقه به دست آورند، اما تمامی این تقاضاها نمیهاي تفرجی را درون مفرصت

شود زیرا ممکن است با اهداف این مناطق در تضاد باشد و این موضوع باید به گردشگران 
 تفهیم گردد.

هاي منطقه هاي تفرجی دارند، اما همه بخشبازدیدکنندگان تمایل به تنوع در فرصت •
ر نوع تقاضا باشد. لذا بایستی کارکنان متولی جزیره از تواند و نباید برآورد کننده هنمی

رسان مانند آزار و اذیت پرندگان و یا ورود گردشگران به مناطق هاي تفرجی آسیبفعالیت
 آورند.ممنوعه و... ممانعت به عمل

 مدیریت مشاجرات
قابت رکشمکش (مشاجرات) بین دو گروه یا تعداد بیشتري در خصوص یک منبع مشابه که با هم 

 بندي کرد:هاي زیر تقسیمتوان به دستهدهد. این مشاجرات را میدارند رخ می
 کشمکش میان بازدیدکنندگان و مدیران

هاي مناطق حساس است بنابراین ممکن است مدیران داراي مسئولیتی براي حفاظت از ارزش 
دیران مثال، معنوانها با آنچه گردشگران در جستجوي آن هستند در تضاد باشد؛ بهدیدگاه آن

وحش هستند و بنابراین درك مناطق را براي هاي حیاتخواهان کمترین تداخل انسان در زیستگاه
ه تا حد باشند ککنند و از طرفی بازدیدکنندگان نیز خواهان این میبازدیدکنندگان محدود می

ع گردد رین تنش رفزیادي به جانوران نزدیک شوند. لذا بایستی این مشاجرات بدون ایجاد کمت
 شود.محیطی گردشگران مهیا میهاي زیستکه این کار از طریق افزایش آگاهی

 کشمکش میان گردشگران در خصوص یک فعالیت یکسان
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اجرات آرامی و رفتار شایسته مشکارکنان بایستی با آموزش کافی بتوانند در چنین مواقعی به
 آمده بین گردشگران را رفع نمایندپیش

 محیطیزیستطراحی 
محیطی صورت زیستهاي رفاهی براي گردشگران در جزیره هرمز بایستی بهتسهیالت و سازه

تواند باعث آگاهی جوامع محلی و محیطی میطراحی شود. طراحی مناسب زیست
 هاي کلیدي منطقه گردد.بازدیدکنندگان از ارزش

هاي مختلفی از جهان بخش ها که در: برخی از چارچوبهایی براي مدیریتانتخاب چارچوب
 اند از:شود عبارتاستفاده می

ها عبارت است از محدود کردن شمار محدودیت محدودیت زمانی یا فصلی جهت استفاده: 
 شوند.مردمی که وارد منطقه تفریحی می

 شوند.مثال محدود کردن شمار مردمی که گروهی وارد میعنوانبه ها:محدودیت اندازه گروه

ممانعت  ايهاي گردشگري از مناطق ویژهبه این معنا که از برخی از استفاده :کردن منطقهمحدود 
 هاي جبیر و آهو در جزیره هرمزهاي تردد گونهشود مثالً ممانعت از ورود گردشگران به محل

 :محدودیت در استفاده از آتش
 طور کامل ممنوع شودتواند بهآتش می •
 شده مجاز باشد.ي طراحیهاتواند تنها در مکانآتش می •
 هاي گاز مجاز باشد.آتش فقط در نوع خاصی مثل استفاده از کپسول •

 :محدودیت در استفاده از ابزار
 اي مثل اسلحهممانعت از ابزارهاي ویژه •
 شوند.اي که با هدف خاصی مثل شکار وارد میهاي ویژهممانعت از ورود گروه •

 :نیازهاي فناورانه
مناسب  زیستتجهیزاتی مجهز شوند که از لحاظ ایمنی و محیط ها بایستی بهتوریست •

 وپز تنها توسط گاز در مجتمع اقامتی انجام گیرد.باشد، مثالً پخت
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 :ایجاد موانع 
ایجاد موانع به معناي ایجاد عمدي موانع جهت حرکت گردشگران است. مثالً ایجاد حصار جهت 

 نادر یا حساسهاي هاي گونهدورنگه داشتن مردم از مکان

 :ایجاد مرکز اطالعات
تواند شامل اطالعات هایی براي بازدیدکنندگان که میها و توصیهعبارت است از تهیه داده

 ها و ... باشد.نامهزیستی، قوانین و آئین

 هاي ذیل انجام شود:تواند از طریق روشاین کار می

 کتاب، نقشه و... •
 رادیو محلی •
 ها و عالئم راهنمانشانه •

 سایت اینترنتیوب •

 :1تفسیر
نگیختگی هایی که موجب براتفسیر عبارت است از ارائه اطالعاتی براي بازدیدکنندگان به شیوه

ها و هگردد بنابراین تفسیر مسئله باالتري از ارائه دادها جهت یادگیري بیشتر و درك باالتر میآن
هاي ناطق حساس همیت ارزشحقایق است و در این حالت بازدیدکنندگان قادر به درك و ا

 شوند.محیطی میزیست

 مثالً از طریق
 هاراهنماي فیلدي (صحرایی)، بروشورها و نقشه •
 راهنماي تور  •
 مراکز تفسیر  •

1  . interpretation 
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 :هاي مختلفقیمت
هاي مختلف به معناي در نظر گرفتن دو یا چند نوع قیمت براي یک فرصت تفریحی ایجاد قیمت

 یکسان است مثالً:

 هنگام تعطیالت افزایش قیمت در •
 تخفیف به کودکان و مدارس •
 هاي مختلف براي افراد خارجی و ساکنان منطقهقیمت •
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