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 چكيده

 توسعه حال عين در اما ،دارد ها و خدماتگي مستقيمي به جاذبهوابستو  است منبع مبتني بر تيفعال يك گردشگري
 درك نابراينب ، بويژه در مناطق روستايي است.ميزبان امعوج طپذيرش گردشگر توس مستلزمآن  آميز موفقيت
 توسعه از روستايي  جامعه مطلوب حمايتمؤثر بر آن، در راستاي مشاركت و  عوامل و محلي  جامعه واكنش

پيامدهاي  به نسبت  محلي جامعه ادراك شناخت پژوهش، اين هدف .آيدمي شمار به ضروري امري گردشگري
با مرور آباد اصفهان بوده است. ميان ساكنين روستاي دماب، از توابع دهستان مهردشت در نجف در گردشگري توسعه
هاي ارزيابي نگرش جوامع ميزبان به توسعه گردشگري و پيامدهاي آن در ترين شاخصاز متون موجود، عمدهبرخي 
هاي اي، دادههاي مختلف محيطي، كالبدي، اقتصادي و اجتماعي، شناسايي و با طراحي و اعتبارسنجي پرسشنامهحوزه

ي، توسعه لي نگرش مردم محمطابق نتايج حاصل از ارزيابمورد نياز از طريق مصاحبه با ساكنين روستا گردآوري شد. 
تري بر كالبد و تا حدي وضعيت اقتصادي ساكنين روستا داشته است، اما پيامدهاي گردشگري تأثيرات مثبت گسترده

هاي محيطي و اجتماعي، منفي و شديدتر ارزيابي گرديده است. مثبت بودن ارزيابي جامعه محلي نسبت به آن در زمينه
كه تأثيرات  مدت بودن بروز و ادراك اين تأثيرات باشد، در حالي تواند ناشي از كوتاهيتأثيرات اقتصادي و كالبدي م

تواند تأثيرات مثبت آن را نيز تحت تأثير قرار دهد. ترِ محيطي و اجتماعي، در بلندمدت ميهاي حساسمنفي در حوزه
رسد، در غير اين الزم و ضروري به نظر ميريزي براي مواجهه و مقابله منطقي با اين تأثيرات، اقدامي لذا برنامه
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 مقدمه
 در ثرؤم عوامل از حال عين در و يدرآمد مهم منابع از يكي گردشگري صنعت مروزها

 صنعت ترينگسترده عنوان به و ستي مختلف اكشورهاجوامع و  بين  فرهنگي تبادالت
 رقابتي در كشورها از بسياري  رو اين از .است ايويژه جايگاه حائز ،جهان خدماتي
 الملليبين  فعاليت اين از خود عوايد و منافع پيش از بيش افزايش پي در فشرده، و نزديك

 كه ستا عواملي از متشكل كه گيردمي صورت جغرافيايي بستري در گردشگري .هستند
 متفاوت اثرات تواندمي . گردشگريپذيردمي تأثير آن از و گذاشتهتأثير آن بر نوعي  به

 اجتماعي، توانندمي اثرات اين .بگذارد جاي بر گردشگرپذير منطقه  در توجهي قابل
 هايفعاليت گستردگي و پيچيدگي به توجه با  ند.باش محيطي زيست و سياسي اقتصادي،

 مطالعه در بايد كه دارد  بسياري پيوسته هم به ابعاد نيز آن از ناشي اثرات ،گردشگري
 از مقصد يك در گردشگري اثرات ميزان و نوع .شود توجه آنها به گردشگري اثرات

 و ميزبان امعوج هايويژگي ،عوامل اين ترين مهم جمله از .شودمي متأثر متعددي عوامل 
ردشگري روستايي را گ . اثراتاست مقصد در گردشگري هايفعاليت  ماهيت و ميهمان

اي بين گردشگران، ميزبانان و  توان نتايج حاصل از فرايند نسبتاً پيچيدهبطور خالصه مي
 و گرايش). Kandel and Brown, 2006: 278هاي ميزبان تعريف نمود (سكونتگاه

 محسوب گردشگري پايدار توسعه رويكرد در كليدي هايمؤلفه از يكي ،ساكنين حمايت
 و سياسي  اجتماعي، سيستم تغيير عمده عامل تواندمي گردشگري حال اين در .شودمي

 ترپيچيده مسائل حتي يا و اجتماعي تغيير به منجر گاهي كه باشد مقصد منطقه در فرهنگي
 جغرافيايي، هايسرمايه به چيز هر از بيش روستا هر در گردشگري پتانسيل. شودمي

   .دارد بستگي فرهنگي و تاريخي آثار  و طبيعي مناظر كيفيت
 فعاليتهاي ساير كنار در شود،مي توجه آن به حاضر درحال كه مفهومي به گردشگري

 از چهارم بعد عنوان  به خدمات، و صنعت كشاورزي، جمله از جوامع اقتصادي عمده
 شناسانده را خود شود، مي ياد آن از نامرئي تجارت عنوان تحت كه اقتصادي فعاليتهاي

 را الزم هايتوانمندي ،آن از استفاده جهت منطقه يك چنانچه كه است فرصتي و است 
 را منطقه درآمد و زايياشتغال گردشگر، جذب هايزمينه گسترش با تواندمي باشد،  داشته

 مطالعه، مورد منطقه وضعيت شناخت ضمن است الزم ،اساس  اين بر .دهد افزايش
 با و داده قرار مطالعه مورد را امر اين گسترش  جهت الزم انساني و طبيعي هايپتانسيل

 نعتص  .كرد ريزيبرنامه  امر، اين به دستيابي براي تنگناها و هاقابليت برآورد به توجه
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 شناخت جهت بنابراين .است گسترش و توسعه حال  در زياد بسيار سرعت باگردشگري 
 اين از كامل و جامع عميق، نظري و مقدماتي  مباحث به نياز آن، زواياي و ابعاد تمام

 ميان متقابل كنش از ناشي  ارتباطات و ها پديده مجموع گردشگري .داريم نوظهور پديده
 در  ولتي،دغير هايسازمان و هادانشگاه ميزبان، جوامع و هادولت سرمايه، گردشگران،

 است بازديدكنندگان ديگر و گردشگران كنترل و پذيرايي نقل، و حمل جذب، فرايند
)Weaver, 1988: 319 .(بين را محيطي زيست و فرهنگي تعامل هايزمينه روند اين 

ويژه ب كشورها همه براي ،رو اين از .كندمي فراهم گردشگري محل  و گردشگر و ميزبان
 ي،فرهنگ ارزشي، مسائل نگران هم و كنند كسب درآمد  صنعت اين از مايلند هم كه آنها

 و آن بازشناخت و گردشگري مفاهيم  شناخت، هستند خود بهداشتي و محيطي زيست
 قرار اول اولويت  در گردشگري بازار جريان ساماندهي براي تقاضا و عرضه گيريجهت

عنوان يك تواند بهبالقوه مي ). گرچه گردشگري12: 1389 سقايي، و يزدي پاپلي( دارد
منبع مالي جديد، با بهبود وضعيت اقتصادي مردم محلي در جوامع روستايي، كاهش فقر و 

؛ Giaoutzi and Nijkamp, 2006؛ Sebele, 2010زايي (افزايش اشتغال
Breidenhann and Wickens, 2004 ؛Fossati and Panella, 2000 ؛Lee and 

Chang, 2008 براي توسعه مناطق روستايي باشد، اما زماني كه يك جامعة )، ابزاري
هاي ارزشي و شود، كيفيت زندگي و نظاممحلي به مقصدي براي گردشگري تبديل مي

). به همين Gnoth and Zins, 2013: 1گيرند (آداب و سنن آن نيز تحت تأثير قرار مي
 است ارتباط در كشاورزي ايهمشيخط با امر اين كشورهاي توسعه يافته دليل است كه در

-مي داده ارتقا روستايي فرهنگ سنتي و زيست محيط حفظ براي راهبردي عنوان به غالباً و
هاي محلي ). در همين راستا، ارزيابيِ ظرفيت جامعه18: 1390شود (قادري و همكاران، 

ريزيِ توسعة آميز گردشگري، از جمله موارد مديريتي و الزامات برنامهبراي توسعة موفقيت
-) بيان مي1392گردشگري بويژه در جوامع روستايي است و چنانكه ضيايي و ديگران (

هاي جوامعِ در حال توسعه براي كنند، ارزيابي ظرفيت جامعه، گام مهمي در استراتژي
 در گردشگري توسعه هايمدل گفت توانمي همه اين باتوسعة گردشگري خواهد بود. 

 امر اين و دارد مناطق همان جمعيتي هاي حوزه با تنگاتنگ رتباطا جغرافيايي منطقه هر
 داراي نكته اين. ساخت خواهد ميزبان جامعه رفتارهاي تخشنا به ملزم را ريزانبرنامه

 گونه اين در ايپيچيده هايواكنش و كنش به منجر آن رعايت عدم كه است ظرايفي
 است ممكن را ميهمان و ميزبان يعني هدف جامعه دو هر كه نحوي به ،شود مي مناطق
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 بازار از بخشي اين در مجموع، توسعة گردشگريِ روستاييبنابر .نمايد آسيب دچار
 جوامع توسعة اي برايبالقوه ابزار و درآمد و اشتغال اي برايمنبعِ بالقوه و گردشگري

بر تواند  روستايي، داراي روابط متقابلي با توسعه روستايي است و ارتقاي هركدام مي
 ). Arntzen et al., 2007ديگري اثر مثبت داشته باشد (

ترين روستاهاي گردشگري روستاي هدف و مورد مطالعة حاضر، دماب يكي از باسابقه
 با تواندمي سال فصول همه در كه است آباد نجف منطقه روستاهايترين  ايران و از كهن

. باشد كشور از خارج يا و داخل از گردشگراني جاذب خود موجود هايپتانسيل به توجه
ين اين روستا به مقوله ساكن و مردمانمانند هر مقصد گردشگري ديگري،  مطالعه نگرش 

 حضورگردشگري و نحوه مواجهه و رفتار آنان با گردشگران، هم از سويي براي جذب و 
مك به رشد و گردشگر و هم براي تداوم اين فعاليت به عنوان فرصت پايداري براي ك

توسعة روستا، حائز اهميت و درخور مطالعه جدي به عنوان راهنماي ارزشمندي براي 
اندركاران در آينده است. اين اهميت زماني بيشتر قابل درك است كه  ريزان و دست برنامه

 و شكل در كه تغييراتيها در اثر وستاه رتوسعمدتي كه رونق گردشگري در  كوتاه تأثيرات
3Fآورد مي بوجود روستا اهرِ كالبدو ظ شمايل

ممكن ل، اشتغا و درآمدزاييو حتي از نظر  1
حتي  وولي تأثيرات اجتماعي و فرهنگي  بشود ارزيابي مثبت بسياراز سوي ساكنين  است

محيطي آن داراي تبعات ماندگارتري است كه معموالً هم با تأخير بروز يافته و ادراك 
ريزي، توسعه  اي در برنامه گردد. تبعات و تأثيراتي كه چه بسا با اهداف اوليه مي

هاي صورت گرفته براي توسعه گردشگري در مناطق  گذاري ها و سرمايه زيرساخت
 روستايي مد نظر بوده است، داراي ناهمخواني و تعارض باشد. 

اي به دو  ، با اشارهدر انتها و در راستاي ضرورت طرح و بررسيِ مسألة مورد مطالعه
هاي پتانسلمطالعة انجام شدة مشابه ديگر، اين ضرورت را مورد توجه قرار خواهيم داد. 

ستاندة -بالقوة گردشگري، چنانكه بررسي اقتصادسنجي و مبتني بر تحليل اقتصاديِ داده
اشتغال ) در رابطه با ظرفيت و نقش بالقوة اين صنعت در ايجاد 1393رفيعيِ داراني و براتي (

اي براي به فعليت درآوردن و بهره گرفتن از هاي سنجيدهريزيدهد، مستلزم برنامه نشان مي
هايي، مطابق نتايج اين  ريزي اي است. در صورت چنين برنامههاي منطقهريزيآن در برنامه

گذاري صنعت گردشگري، حتي قادر است تا  افزايش يك درصدي در سرمايهمطالعه، 
شغل در كل اقتصاد منطقة بزرگي چون استان خراسان رضوي ايجاد  ار نفرهز 15بيش از 

                                                                                                                   
1. Gentrification 
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نمايد. در غير اين صورت و آن طوري كه در حال حاضر، گردشگري با مقاصد روستايي و 
ها و بازيگران جامعه  تنها تحت عنوان گردشگري روستايي اما در جهت منافع ديگر بخش

تواند رهاوردي از جنس  نه تنها نمي دهد، گيرد و به رشد خود ادامه مي صورت مي
هاي بالقوة خود براي جوامع هدف روستايي داشته باشد، بلكه به بهاي اثرات  پتانسيل

اش براي جوامع روستايي، منافع  مدت و محدود مثبت و تأثيرات منفي و بلندمدت كوتاه
ني بر اي كه مبت هاي ديگري خواهد داشت. براي نمونه، ارزيابي بيشتري براي بخش

گونة گردشگري در جوامع روستايي  اين هاي جامعة محلي از اثرات توسعة به ديدگاه
شهرستان فومن، يكي از پوياترين مقاصد گردشگري در مناطق روستاييِ كشور، صورت 

دهد كه انباشت زباله و آشغال در  )، نشان مي1392گرفته است (سجادي و احمدي، 
ن رهاورد توسعة گردشگري در مقاصد روستايي اين هاي زيست روستايي، بارزتري محيط

هاي  شهرستان بوده و در مقابل، ايجاد و افزايش درآمدهاي حاصل از آن متوجه دستگاه
  ها بوده است.    داري ها و بخش ها، شهرداري دولتي مانند دهياري

 
 مباني نظري

 توجه باشد توانسته گردشگري همچون كه است فعاليتي كمتر بشري هايفعاليت ميان در
: 1386 ،و ديگران كاوياني( نمايد جلب خود به را علمي مختلف هايشاخه محققان همزمان

و  فرهنگي اجتماعي، اقتصادي، تأثيرات داراي كه است گسترده فعاليتي گردشگري ).32
 بسياري بيستم قرن پاياني يدهه در  )57: 1382، عليزاده(است  بوده زيادي محيطيزيست

 با مطمئن روشي را گردشگري اروپايي كشورهاي در اقتصادي -اجتماعي ريزانبرنامه از
 اندكرده معرفي آنها ترين محروم ويژه به روستاها يتوسعه براي روشن بسيار اندازي چشم

 اين كه چشمگيري اثرات دليل به امروزه و )23: 1381و قادري،  افتخاري الدين ركن(
 اين به فراواني توجه گذارد،مي جاي بر گردشگران پذيرنده مناطق اقتصاد در هافعاليت

 از زيادي عده شهري، هاي زندگي در موجود تراكم و پيچيدگي. شودمي ها فعاليت از زمينه
 تري ارزش با طبيعي توانهاي داراي كه مناطقي ميان اين در و كندمي طبيعت متوجه را مردم

 يك روستايي گردشگري). 55: 1382 عليزاده،( دنگيرمي قرار توجه مورد بيشتر باشند،
 از جهان كشورهاي از بسياري در و )Akca, 2006: 2837( است چندجانبه فعاليت
 و خصوصي بخش توسط موارد از بسياري در حتي و بوده برخوردار بنيادي هاييتشويق

، روستايي ردشگري). گSharpley, 2002: 234د (شومي حمايت مالي لحاظ از عمومي
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 برايشد، با تواند داشته مي روستايي يتوسعه رونق و در اي كه بالقوه مهم نقش بدليل
 آن بر كارشناسان و ريزانبرنامه خاطر همين به مهمي بوده و نيز مؤلفة اقتصادي ةتوسع

 هر در گردشگري پتانسيل ). 105: 1389(عزمي و ديگران،  ندو توجه ويژه دار تمركز
 و تاريخي آثار و طبيعي مناظر كيفيت جغرافيايي، هايسرمايه به چيز هر از بيش روستا

 به روستايي گردشگري يتوسعه ).40: 1386و ديگران،  مهدوي( دارد بستگي فرهنگي
 است شده شناخته روستايي مناطق مشكالت از بسياري حل براي بالقوه حل راه يك عنوان

 با مرتبط هاي زمينه در اشتغال ايجاد( اقتصادي رشد چون مختلفي هايزمينه در و
 ،)كشاورزي توليدات براي جديد بازار يك ايجاد دستي، صنايع و تجارت گردشگري،

 بهبود و تقويت روستايي، مناطق در ساكن جمعيت افزايش( فرهنگي -اجتماعي يتوسعه
 موجود هاي زيرساخت ينچنمه و طبيعي محيط بهبود و حفاظت نهايتاً و )عمومي خدمات

 يزمينه در كههر چند )، Sharpley, 2002: 234د (شو واقع مؤثر و مفيد تواندمي
 ,Williams and Shaw) است بوده همراه توزيع و فرم در تغييراتي با اراضي كاربري

 و اشتغال براي منبعي و گردشگري بازار از بخشي روستايي گردشگري. (326 :2009
 اكولوژيكي و اجتماعي اقتصادي يتوسعه براي مهمي ابزار را آن توانمي و بوده درآمد
 دور. نبايد از نظر )26: 1381 ،و قادري افتخاري الدين ركن( كرد قلمداد روستايي جوامع
 توجه جالب و سالم زيست محيط مرهون روستايي گردشگري موفقيت كه داشت

 ).186: 1386، و دانشور عنبران روستاهاست (تقديسي زنجاني
4Fتئوري مبادله اجتماعي 

5F، چرخه حيات گردشگري1

6Fو روش تفكيكي 2

، از جمله 3
براي ادراك و تئوريزه كردن واكنش جوامع ميزبان نسبت به  هايي هستند كه رهيافت

. مبناي تئوري مبادله اجتماعي، ارزيابي جامعه ميزبان از هزينه اند گردشگري بسط پيدا كرده
از توسعه گردشگري است. به عبارت ديگر، افراد مختلف توسعه  و منافع مورد انتظار

نمايند. آن دسته از ساكنان محلي كه از  گردشگري را بر اساس هزينه و سود آن ارزيابي مي
تري به تأثيرات گردشگري داشته و دسته ديگري  برند، نگاه مثبت منافع گردشگري بهره مي

اه منفي نسبت به آن خواهند داشت شوند، ديدگ هاي آن را متحمل مي كه هزينه
)Hernandez et al., 1996: 759 در تئوري چرخه حيات، ارزيابي توسعه گردشگري .(

در طول زمان مورد توجه است. بدين ترتيب نحوه نگرش جامعه ميزبان تحت تاثير روند 

                                                                                                                   
1. Social exchange theory 
2. Tourism life cycle 
3. Segmentation approach 



  83 ... يبه توسعه گردشگر يزباننگرش جامعه م يابيارز

بر اساس اين تئوري،  Kim, 2002: 39).(گيرد تغييرات و توسعه گردشگري قرار مي
ثير روند تحول و توسعه گردشگري أش مردم نسبت به گردشگري ممكن است تحت تنگر

حد گردشگري در مقصد، ظرفيت برد اجتماعي به  رويه با رشد بيدر مقصد قرارگيرد. 
 ،در رويكرد تفكيكي. شودرسد و در نتيجه براي ساكنان غير قابل تحمل مينهايي خود مي

بدين ترتيب كه  .گيرد مختلف مورد ارزيابي قرار ميهاي  ها يا گروه هزينه و منافع بخش
به گردشگري  تري كنند نگرش مثبت كساني كه در راستاي نيازهاي گردشگران فعاليت مي

بنابراين بررسي و ارزيابي نگرش جامعه . دارند تا آنهايي كه ارتباطي با گردشگران ندارند
 . شود ميزبان نسبت به گردشگري امري پيچيده محسوب مي

 -گردشگري در مقصد قرار گسترشثير أبطور كلي سه گروه از جامعه محلي تحت ت 
خدماتي و مسئوالن بخش  –خانوارهاي ساكن معمولي، فعاالن بخش تجاري  د:نگير مي

هاي سه گروه مذكور  هاي قابل توجهي در نگرش دهد تفاوت عمومي. تحقيقات نشان مي
 فعاالن بخش تجاري و خدماتي در مقايسه با در رابطه با گردشگري وجود دارد. اساساً

 از آنبيشتر به گردشگري دارند و  تريساكنان و مسئوالن بخش عمومي، نگرش مثبت
وابسته بودن به لحاظ اقتصادي نقش مهمي در اين زمينه دارد و  .كنندحمايت مي استقبال و

د اقتصادي هاي فردي يا جمعيِ جوامع محلي به عواي در حاليكه بسياري وابستگي
و  Harril, 2004دانند ( گردشگري را بر نگرش مثبت نسبت به توسعة آن تأثيرگذار مي

McGehee and Andereck, 2004 نتايج برخي مطالعات نيز حاكي از آن است كه ،(
نگرش ساكنين جوامعِ وابسته به گردشگري ترجيح توسعة كمتر آن بدليل درك بيشتر آنان 

عت نسبت به ساكنيني است كه كمتر به اين فعاليت وابسته و با آن از اثرات منفيِ اين صن
-Vargas). چنانكه نتايج مطالعات زيادي (به نقل از: Sirakaya, 2000درگير هستند (

Sánchez et al., 2009دهند، از جمله مواردي كه بر منفي بودن يا منفي شدنِ  ) نشان مي
فزوده شدن و توسعة آن در صورتي است گذارد، ا نگرش جوامعي به گردشگري تأثير مي

 كه درك و باور اين جوامع از سودمندي و مفيد بودن آن كم يا كمتر از حد متوسط باشد.
نگرش ساكنان در رابطه با اثرات گردشگري و در نتيجه حمايت آنان از توسعة اين صنعت 

دم نسبت به مقولة پيوسته در حال تغيير بوده است. با وجود اين تغييرات، همچنان نگرش مر
گردشگري امري نسبتاً پيچيده است و در عين حال، درك و تحليل آن با توجه به اهميت 

: 1387باشد (طالب و ديگران،  هاي توسعه دارد، ضروري مي ريزي فراواني كه در برنامه
ها عمدتاً ناظر به جوانب و  ميالدي، اين نگرش 60). از ابتداي توسعة گردشگري در دهة 45
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هاي نامطلوب  افع اقتصادي اين فرصت و مثبت بوده است. با آشكار شدن و تأكيد بر جنبهمن
ها منفي و با كاسته شدن از رغبت و حمايت از اين صنعت همراه  ، نگرش70آن در دهة 

ها و اثرات مثبت  تري از گردشگري با جنبه بينانه هايِ واقع هاي بعدي، نگرش بوده و در دهه
تواند تحت نگرش ساكنين نسبت به گردشگري مي ن پديدار شده است.و منفيِ ناگزير آ

 ،پارچگي و انسجام اجتماعي جامعه محلي، يكثير عواملي نظير وضعيت اقتصادي حوزهأت
ترس از بين رفتن هويت محلي، وسعت ، هاي گردشگرينزديكي به كانون مجاورت و

شدت ، گردشگري در حوزهحوزه، مدت زمان برقراري جريانات گردشگري يا سطح بلوغ 
شدت استفاده از منابع پايه و سطح  ،مرحله توسعه گردشگري ،تراكم گردشگر در حوزه

سن، زبان، روابط شخصي و محلي و طول اقامت ساكنين  همچنين مندي ميزبان وعالقه
اثرات گردشگري درك شده از سوي جامعه ميزبان در سه طبقة اساسيِ هزينه و  گيرد. قرار

قتصادي، اجتماعي و محيطي قرار دارد. در اين خصوص، محققان معتقدند كه ميان فايده ا
رونق گردشگري و معيارهاي عيني و ذهني اثرات اقتصادي، اجتماعي و محيطي در جامعه 

باتلر معتقد است ميان سطح توسعه ه، در اين زمين .ميزبان رابطه مستقيم وجود دارد
ادي، اجتماعي و محيطي در جامعه ميزبان رابطه گردشگري و نگرش منفي به اثرات اقتص

رابطه مستقيم ميان مراحل چرخه حيات به وجود  نيز مارتين. مستقيمي وجود دارد
. بدين ترتيب كه در مرحله قائل استثيرات گردشگري بر جامعه ساكنان أگردشگري و ت

مقصد به خاطر  مقدار زيادي از آرزوها و اشتياق ساكنان اوليه توسعه گردشگري، معموالً
شود ولي در مراحل بعد بخاطر بروز تغييرات فوايد اقتصادي درك شده برآورده مي

اند، درك و تصور مردم از ناخوشايند در محيط طبيعي و نوع گردشگراني كه جذب شده
 در همين رابطه، .)1390(به نقل از افشارپور،  شوداثرات گردشگري به تدريج منفي مي

Jackson  وInbakaran )2006كنند كه در نگرش ساكنين محلي نسبت به  ) نيز اشاره مي
هاي  توريسم و توسعة آن عوامل مختلفي نقش دارند كه به عوامل دموگرافيكي، ويژگي

شخصي، عوامل اجتماعي و همچنين عوامل مرتبط با خود گردشگري قابل تفكيك هستند. 
Harrill )2004اجتماعي، فضايي و  -ل را به اقتصادي) نيز در مطالعة نظري خود، اين عوام

 كند. وابستگيِ اقتصادي تقسيم مي
توان در رابطه  را مي عمده رويكرد چهار، گردشگري ريزيبرنامه ادبيات با مرور

-مي اقتصادي هايشاخص بهبود براي ابزاري را گردشگري كه رشدگرا ديدگاه برشمرد.
 در استفاده مورد و فضايي اي پديده را گردشگري كه فضايي فيزيكيِ داند؛ رويكرد
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 شرايط بهبود شكوفايي براي را گردشگري كه اجتماعي داند؛ ديدگاه مي فضاها ساماندهي
 ابزاري را گردشگري كه پايدار توسعة و رويكرد جديدترِ داندمي مفيد جوامع زيستي

(تواليي و همكاران، كند  قلمداد مي پايدار توسعة هايسياست اجراي راستاي در مند توان
-). در اين رويكرد جديد، گردشگري پايدار از پيامدهاي روند تحوالت دهه105: 1392

شود كه بر ريزي و اجرا مينحوي برنامههاي روستايي است و بههاي اخير در سكونتگاه
طور كلي، جامعه ميزبان اثر منفي نگذارد (رياحي و زيست، اقتصاد و فرهنگ و بهمحيط
اهداف رهيافت پايداري در رابطه با  و ). مطابق اصول150: 1393تبار فيروزجاني، يمهرعل
 و ارتباط محلي، ايجاد مردم شده، مشاركت كنترل و آهسته گردشگري، رشد توسعة

شده، از  ريزيبرنامه و دقيق محلي و بازاريابي و اقتصادي هاي بخش ساير با همكاري
يك برنامة مدون براي توسعة گردشگري در  هايترين شاخص الزامات و همچنين مهم

). به اين ترتيب و با برقراريِ يك 47: 1392پور، (آريان آيند جوامع محلي به حساب مي
توان چنانكه رضواني و  روستايي مي توسعة و رابطة طبيعي و دوسويه بين گردشگري

گردشگري با تقويت  كنند، انتظار آن را داشت كه از سويي، ) نيز اشاره مي1390ديگران (
پايداريِ  تحقق به كمك براي بتواند به عنوان ابزاري روستايي محلي و اقتصادهاي مشاغل
در روستاها عمل نمايد و از سوي ديگر، ارتقاي وضعيت توسعه در مناطق و مقاصد  توسعه

ارتقايِ كيفيت دو سويِ خدمات مورد نياز و محصوالت گردشگري،  با بتواندروستايي نيز 
 اي فراهم نمايد.  تر آن را تااندازه وجبات توسعة بادوامم
  

 تحقيق پيشينه
و  ادراكو ارزيابي  ها ديدگاه سنجش زمينه در متعددي مطالعات گذشته، دهه چند طي

 همچنين ومقصد  امعوج در گردشگريتوسعه   به نسبت جوامع محلي ساكنان نگرش
. به اختصار مواردي از آنها است شده انجام روستايي مناطق در گردشگري  ثيراتأت بررسي

 به نسبت مختلف نفعانذي نگرش )،2009( رانديگ و  Byrdرا مرور خواهيم نمود. 
اي  را مورد مطالعه مقايسه كاليفرنيا غرب شمال روستايي مناطق در  گردشگري پيامدهاي

ترين پيامدهاي منفي گردشگري شامل از بين رفتن سبك  اند كه مهم قرار داده و نشان داده
سازي مدرن و گسترش تسهيالت گردشگري، آسيب به  معماري سنتي در اثر توسعه خانه

 Ahammedابنيه و آثار تاريخي منطقه و افزايش جرم و بزهكاري در روستاها بوده است. 
فرهنگي، اقتصادي و محيطيِ توسعه توريسم  -اثرات اجتماعي )، در بررسي درك2010(
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از سوي ساكنين  بازار كاكس در بنگالدش، از سويي موافقت گسترده پاسخگويان با 
مزاياي اقتصادي و اجتماعي توريسم و از سوي ديگر تأثيرات منفي اجتماعي و فرهنگيِ آن 

 Eghbaliخاطر نشان ساخته است.  در قالب افزايش جرم و اختالفات اجتماعي در منطقه را
)، در بررسيِ ابعاد تأثيرگذاري گردشگري روستايي در استان سمنان، 2011و ديگران (

ها،  هاي گردشگري، افزايش هزينه موارد منفي متعددي چون باال بودن ميزان ريسك فعاليت
خريب آنها، ايجاد تغيير در فرهنگ بومي، فشار بيش از حد بر منابع و امكانات محلي و ت

)، در Singla )2014شمارند.  محيطي و فرسايش خاك را برمي هاي زيست ايجاد آلودگي
پور هند  اجتماعيِ گردشگري در شهر جاي -اي كه به بررسي اثرات فرهنگي مطالعه

پرداخته، اثرات متعدد مثبت و منفي آن را از ديد مردم متذكر شده و ديدگاه آنان نسبت به 
   .نمايد بينانه ارزيابي مي دشگري در اين شهر را خوشآينده توسعه گر

)، به ارزيابي تأثيرات توسعه گردشگري در منطقه باغبهادرانِ اصفهان از 1390افشارپور (
ديدگاه جامعه ميزبان و همچنين تأثير نگرش جامعه ميزبان به توسعه گردشگري بر ارزيابي 

دهد كه يكدستي و همساني بسيار  شان ميآنان از اين تأثيرات پرداخته است. نتايج وي ن
اي بين ابعاد مختلف نگرش ساكنين محلي به گردشگري و نحوه ارزيابي  قوي و يكپارچه

آنان از تأثيرات توسعه گردشگري وجود دارد. به عبارت ديگر، بخشي از تأثيرات ارزيابي 
كامالً با شدة گردشگري، برآمده از نگرش جامعه ميزبان نسبت به گردشگري بوده و 

)، اثرات منفي توسعه 1390رضايي و ديگران ( هاي گردشگري مرتبط نيست. فعاليت
گردشگري در روستاي ابيانه را مورد ارزيابي قرار داده و اين اثرات را در چهار بعد 

اند.  محيطي دانسته بهداشتي و زيست -اكولوژيكي، فيزيكي -فرهنگي، اقتصادي -اجتماعي
هاي سنتي و  فرهنگي، تغييرات منفي در فعاليت -ت منفي اجتماعيهستند. از جمله اثرا

هنري روستاييان به منظور متناسب ساختن آنها براي گردشگران، كاهش تدريجي استفاده 
از گويش محلي، تأثير رفتار و شيوه گردشگران بر رفتار و شيوه زندگي روستاييان، افزايش 

جمالتي و تزييني، افزايش تضادها و اختالفات تمايل روستاييان به استفاده از كاالهاي ت
 و اثرات خود مطالعه در )1384و صفايي ( رضواني اند.  محلي بين افراد بومي، ارزيابي شده

 و انساني محيط آلودگي طبيعي، محيط هايآلودگي بعد سه  در را گردشگري عوارض
زاده و لطفي  باباخان. است ث قرار دادهبح مورد اجتماعي و فرهنگي نامطلوب اثرات

قلعه پرداخته و مبتني بر نگرش  قوري روستاي در گردشگري اثرات )، به ارزيابي1391(
 شغلي و افزايش هايفرصت ساكنين روستا، اثرات متعدد منفي و مثبتي را، مانند ايجاد
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 كاهش كشاورزي، كاهش توليدات آن، سوداگري و زمين قيمت شديد افزايش درآمد،
 تخريب، آب منابع آلودگي مردم، هايآگاهي سطح باال رفتن، شهرت روستا، مهاجرت

-جمعه .اندالگوي مسكن، براي آن برشمرده تغيير اراضي و كاربري تغيير، جنگل و باغات
معيشتيِ ساكنين  هايفعاليت و هادارايي بر گردشگري )، اثرات1391پور و كيومرث (

كه اين  اندداده را مورد بررسي قرار داده و نشان روستايِ زيارت از توابع شهرستان گرگان
مطالعة ديگري  .كند ايجاد مردم روستا پايدار معيشت در مؤثري نقش است نتوانسته فعاليت

) پيرامون گسترش گردشگري در همين روستا (زيارت) و 1392زاده و ديگران ( از عبداله
 به روستايي نوشهر جامعه نگرش) پيرامون 1386( ديگران و زجانيوفير زاده عليقليمطالعة 

 حضور اثراترابطه با  در )1382( عليزاده، گردشگري اقتصادي  و محيطي اثرات
 . هاي مشابه ديگري هستند ، نمونهمشهد ةبرقَطُ محيطيِ زيست منابع بر گردشگران

 
 ها مواد و  روش

 معرفي منطقه
روستاي دماب از نظر تقسيمات كشوري در دهستان اَشَن، از توابع بخش مهردشت 

متر از سطح  2140آباد در استان اصفهان قرار دارد. اين روستا با ارتفاع  شهرستان نجف
 در خوانسار، كيلومتري 40 و گلپايگان كليومتري 60 آباد، نجف كيلومتري 100دريا، در 

عرض  33˚ 07'طول شرقي و  50˚ 42'جغرافياييِ ة اين سه شهرستان و در موقعيت ميان
دره  ده، خونداب، خيرآباد و گل آباد كهنه شمالي واقع شده و با ديگر روستاهايِ رحمت

 ، موقعيت رياضي و موقعيت1هاي شكل شماره  نقشه ).www.domab.irهمجوار است (
 دهد. منطقه نشان مي google earthجغرافياييِ نسبيِ روستاي دماب را همراه با عكس 

 

http://www.domab.ir/
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 موقعيت جغرافيايي و عکس هوايي روستاي دماب : نقشه۱شکل 

شود، روستاي دماب در تقاطع سه مسير ارتباطي واقع شده است.  چنانكه مالحظه مي
پيوندد، ادامه مسير شمال غرب، به مسير ارتباطي  مسير ارتباطي شرق به دهق و خونداب مي

غربي نيز جاده اَشَن است كه نهايتاً به  شود و مسير جنوب گلپايگان منتهي مي -خوانسار 
 20كيلومتري و دهق نيز در  13كيلومتري، خونداب در  5اشن در  د.شو آباد ختم مي نجف

 منطقهاين  ).1382اند (بنياد مسكن استان اصفهان،  كيلومتري روستاي دماب واقع شده
 وجود عدم و باران كمبودبوده و بدليل  خشك كمي و معتدل هواي و آب داراي

طبق نتايج  .باشد مي ، داراي كشاورزي محدودمتعدد هايچشمه و دائمي رودخانه
هاي  هاي اخير كاهش هاي عمومي مركز آمار، جمعيت روستاي دماب  طي دهه سرشماري

اي معادل  اي كه نرخ رشد كاهنده )، به گونه1نوساني شديدي داشته است (جدول شماره 
تجربه كرده  90تا  65درصد را از سال  -4/1و به ميزان  90تا  55درصد را از سال  -75/0

 است.
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 ١٣٩٠تا  ١٣٦٥از روستاي دماب : تعداد و نرخ رشد جمعيت ١جدول 
 ١٣٩٠ ١٣٨٥ ١٣٧٥ ١٣٦٥ ١٣٥٥ سال

 ٨٢٠ ٧٧٣ ٩٨٩ ۱۱۶۷ ۱۰۶۷ جمعيت
  +١٩/١ -٤٣/٢ -۶۴/۱ +۹/۰ نرخ رشد (%)

 
 هاي باستاني، تاريخي و فرهنگي روستا مشتمل است بر: ترين آثار و جاذبه مهم

سال هاي دماب با قدمتي تا چندين هزار  در كوه اي هنر صخرههاي باستاني يا  نگاره سنگ -
 الف)، -2قبل از ميالد (شكل شماره 

سرا  ) با ميانب - 2سراي سنگي و چهار ايواني شاه عباسي جلوگير (شكل شماره  ن    كاروا -
 دار بوده كه هزينه و حياط روباز با بيش از چهار سده سابقه كه تا روزگار قاجار داراي راه

 در فهرست آثار ملي ثبت شده است، 9047شده و با شماره  ها تأمين مي آن از كاروان
كه قدمت آن به اواخر روزگار اشكانيان و اوايل دوره  هاي دماب؛ شامل قلعه سنگ قلعه -

قلعه رسد،  هاي آن به پنج متر مي كه هنوز بلنداي ديواره قلعه ساسانيرسد،  ساساني مي
 2( شكل شماره  قلعه نو دمابج) مربوط به دوره صفوي و  - 2ه (شكل شمار درويش بيگ

 -ها در ميانه روستا، بر جا مانده از دوره فتحعلي ترين قلعه ترين و سالم د)، يكي از بزرگ -
، نمايي از اين 2شاه كه كف آن يكپارچه از سنگ ساخته شده است. تصاوير شكل شماره 

 دهد. آثار را نشان مي
 

 د  ج  ب  الف 
    

 : تصوير برخي از آثار معماري و باستاني روستاي دماب۲شکل 
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، داراي )؛ كوشكي زيبا و كهن كه خانه كدخدا بوده3(شكل شماره  عمارت دماب -
 هنوز شكوه خود را از دست نداده است.و معماري قاجاري است 

  
 هاي باغ کوچه از يکي در عمارت دربب)  هاي عمارات الف) يکي از اتاق

 روستاسنگفرش 
 : نمايي از درون و بيرون عمارت دماب۳شکل 

 
؛ با آثاري از صنايع دستي و اشيا و ابزارآالت كشاورزي و دامداري، شناسي موزه مردم -

ة روزمر زندگي وسايل و آشپزخانه وسايل، قديمي فلزي و چوبي هاي قفل، سنتي هاي لباس
هاي اصيل و  تاريخي، كه به همت يكي از خانواده مختلف هاي دورهساكنين روستا در 

7Fفرهنگي روستا

دن اشيا در راستاي حفظ و نگهداري و معرفي ، با تشويق اهالي به هديه كر1
 -آوري سال جمع 15ميراث روستا به ديگران و آيندگان يا خريداري از صاحبان آنها، طي 

هاي ميداني  به ثبت ملي رسيده است (مشاهدات و مصاحبه 1390شده و در سال 
 نگارندگان). 

 
 يها و ابزار گردآور جامعه آماري، داده

نفر /  820جامعه آماري مطالعه، كل جمعيت ساكن روستا در مقطع زمانيِ انجام تحقيق (
خانوار) بوده است. بدليل كوچكي حجم جامعه، تمامي آن بصورت يك نمونه در نظر  280

آوري  گرفته شد و در بين حداكثر افراد در دسترس، اقدام به تكميل پرسشنامه و جمع
هاي  هاي رفت و آمد، محدوديت بعد مسافت و دشوارياطالعات گرديد. با توجه به 

                                                                                                                   
هاي شخص  خانواده (ميزايي و حقيقت) و با هزينهبسياري از اقدامات كالبدي براي زيباسازي ظاهر روستا نيز توسط همين  -۱۱

  صورت گرفته است.
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پذيري افراد و همچنين تمايل و مشاركت پايين آنها براي همكاري، در نهايت  دسترس
درصد خانوارها) به عنوان نمونه آماري تكميل گرديد. عالوه  5/37پرسشنامه (105تعداد 

معي در رابطه با نگرش شناختي پاسخگويان، متغيرهاي متنوع و جا هاي جمعيت بر ويژگي
افراد نسبت به توسعه گردشگري و ابعاد مختلف تأثيرگذاري آن بر محيط و ساختار 

هاي تشكيل دهندة پرسشنامه طراحي شده بودند.  فرهنگي روستا، بخش -اجتماعي
هاي  اعتبارسنجي و اصالح پرسشنامه به كمك آزمون آلفاي كرونباخ و بر اساس داده

نفر صورت گرفت و ضريب نهايي آن، پس از  20دماتي به حجم اي مق حاصل از نمونه
 بدست آمد. 81/0هاي ناهمگن برابر با  حذف گويه

 
 نتايج و بحث

 توصيف اجماليِ نمونه آماري
درصد) زن  41نفر ( 43درصد) مرد و  59نفر ( 62نفر نمونه انتخابي،  105از مجموع 

سال  40ر بوده و داراي ميانگيني نزديك به سال متغي 72تا  19اند. سنين پاسخگويان از  بوده
درصد داراي تحصيالت ابتدايي،  4/12سواد،  درصد آنان بي 7/5بوده است. از اين ميان 

درصد ديپلم و فوق ديپلم، بيشترين ميزان  8/24درصد داراي تحصيالت راهنمايي،  6/8
ر از ليسانس نفر) داراي تحصيالت باالت 19درصد ( 1/18درصد ليسانس و  5/30يعني 

دهد و بنظر  اند. اين وضعيت سطح نسبتاً باالي تحصيالت در افراد نمونه را نشان مي بوده
تواند به  رسد كه قابليت تعميم به كل جمعيت روستا را داشته باشد. دليل اين امر مي نمي

مشاركت و همكاري بيشتر افراد تحصيل كرده در مقايسه با ديگران، طي انجام عمليات 
ني مربوط باشد. باالترين درصد مشاغل در نمونه مورد مطالعه مربو به مشاغل آزاد ميدا

درصد) و بيكار  19دار ( درصد) و سپس افراد خانه 9/21درصد) و افراد بازنشسته ( 7/25(
درصد بقيه  6/8اند و  درصد پاسخگويان شغل دولتي داشته 5/9درصد) بوده است.  2/15(

 4/39پاسخ، رضايت اكثريت پاسخگويان، يعني  گذشته از افراد بياند.  آموز بوده نيز دانش
درصد رضايت بيش از حد  23افراد از گسترش گردشگري در روستا در حد متوسط بوده، 

درصد ناراضي يا داري رضايت اندك در اين زمينه  34اند و در مقابل،  متوسط داشته
 اند.  بوده
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 توصيف آماري متغيرهاي تحقيق 
براي بررسي و پي بردن به جوانب مختلف نگرش ساكنين نسبت به تأثيرات توسعه 

هاي متنوعي تعريف و در پرسشنامه گنجانده شد. توزيع فراواني نگرش  گردشگري، گويه
هاي پرسشنامه (با توجه به نتايج تحليل عاملي  ترين گويه افراد نمونه و توصيف آماري مهم

 گزارش شده است.  2در ادامه)، در جدول شماره 
 

 ترين متغيرهاي تحقيق : توزيع فراواني و توصيف آماري مهم۲جدول 
 توزيع فراواني توصيف آماري

گسترش گردشگري در روستاي دماب تا 
 تأثير داشته: هاي زير چه اندازه در زمينه

انحراف 
 معيار

 اصالً ميانگين
 خيلي
 کم

 زياد متوسط کم
 خيلي
 زياد

 افزايش قيمت زمين ١٤ ٢١ ٣٨ ١٦ ١٤ ٢ ۰۳/۳ ۲۹/۱
 افزايش درآمد ٣ ٢٢ ٣٥ ١٤ ٢٩ ٢ ۲۳/۳ ۰۹/۱
 تنوع بخشي به منابع درآمدي ساکنين ٤ ١٢ ٣٩ ١٤ ٣٣ ٣ ۴۸/۳ ۰۷/۱
 تغيير کاربري اراضي کشاورزي ١ ٢ ٣٠ ١٩ ٤٧ ٦ ۹۴/۳ ۰/٩٣
 هاي تاريخيبازسازي آثار و سايت ٢ ٦ ١١ ٤٤ ١٩ ٢٢ ۸۴/۴ ۱۱/۳
 هاي شغلي جديد ايجاد فرصت ٣ ١١ ٥٥ ٧ ٢٥ ٤ ۳۲/۳ ۹۸/۱
 گسترش مشاغل خدماتي ٥ ١٤ ٢٨ ١٧ ٣٩ ٢ ۵۲/۳ ۱۲/۱
 توسعه بازارهاي محلي ٥ ٢٤ ٢٩ ١٤ ٣٠ ٢ ۲۹/۳ ۱۶/۱
 توليد زباله، افزايش فاضالب و آلودگي آبها ٣ ١٣ ٤٨ ١١ ٢٦ ٤ ۳۹/۳ ۰۵/۱

۱۸/۱ ۲۲/۳ ٥ ٢٥ ٣٨ ١٩ ١٥ ٣ 
حفاظت و نگهداري از آثار تاريخي و 

 باستاني

۱۸/۱ ۳۰/۴ ۱۷ ۳۲ ۲۹ ۲۰ ۶ ۱ 
ايجاد دوگانگي فرهنگي اجتماعي در بين 

 ساکنين
 باال رفتن سطح آگاهي ٦ ٢٠ ٣٢ ٢٢ ١٩ ٦ ۴۴/۳ ۳۰/۱

۲۸/۱ ٣ ٨ ٢١ ١٥ ٤٥ ١٣ ٢٤/٤ 
هاي فرهنگي کااليي و تجاري شدن جنبه

 روستا
 شهرت بيشتر روستا ٢٧ ٢٦ ٢٠ ١٤ ١٦ ٤ ۷۷/۲ ۵۲/۱
 هاي اجتماعي و فرهنگيگسترش ناهنجاري ٨ ٢٥ ٢٩ ١٨ ٢١ ٤ ۳۰/۳ ۳۴/۱

۳۰/۱ ۱۹/۳ ٩ ٢٥ ٣٠ ٢١ ١٥ ٤ 
هاي محيطي افزايش آگاهي ساکنان به ارزش

 روستا
 برهم زدن آرامش ۹ ۱۵ ۱۸ ۳۴ ۲۵ ۴ ۶۰/۳ ۳۳/۱
 تغيير در نگرش نسبت به کاربرد زمين ١ ١٩ ٣٢ ٢١ ٢٢ ١٠ ٧٠/٣ ٢٨/١
 ناامني در منطقهگسترش  ١ ٩ ١٧ ٣٤ ٣١ ١٣ ١٨/٤ ١٧/١
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 گسترش شلوغي و کثيفي ۱ ۸ ۱۷ ۲۰ ۳۷ ۲۲ ٤٣/٤ ٢٥/١
 فشار و صدمه به محيط زيست روستا ۵ ۲۴ ۳۷ ۱۸ ۱۴ ۷ ٣١/٣ ٢٨/١
 حفاظت از منابع طبيعي ۸ ۲۰ ۴۰ ۲۰ ۱۰ ۷ ٤٢/٣ ٢٧/١
 هاي زيربنايي توسعه راه ۲ ۵ ۲۶ ۲۸ ۲۸ ۱۶ ١٧/٤ ٢١/١
 درماني-امکانات بهداشتيگسترش  ۳ ۱۴ ۴۷ ۲۴ ۱۵ ۲ ٣٨/٣ ٠٤/١
 گسترش امکانات اقامتي و هتل ۱۲ ۲۱ ۳۲ ۲۲ ۱۲ ۶ ١٨/٣ ٣٥/١
 هاي زيربنايي بودجه طرح ۷ ۱۵ ۴۰ ۲۶ ۱۳ ۴ ٣١/٣ ٢٨/١
 توجه بيشتر مسئولين منطقه به روستا ۵ ۲۳ ۲۸ ۲۶ ۱۸ ۵ ٤٢/٣ ٢٧/١
 بهسازي محيط روستا ۱ ۴ ۲۱ ۲۸ ۳۱ ۲۰ ٣٧/٤ ١٧/١

 
شود، كمترين ارزيابي در نگرش ساكنين به افزايش شهرت روستا  ميكه مالحظه  چنان

سازي  به هاي تاريخي، در اثر توسعه گردشگري بوده و در مقابل، بازسازي آثار و سايت
هاي زيربنايي، مواردي از تغيير مثبت در چهره و سيماي ظاهري  محيط روستا و توسعه راه

اند. در ادبيات گردشگري، از  معه محلي بودهروستا در اثر توسعه گردشگري از ديدگاه جا
اينگونه تغييرات مثبت ظاهري در كالبد مناطق گردشگري، بويژه مناطق روستايي، با عنوان 

). George et al., 2009: 125شود ( ) نام برده ميgentrificationسازي ( اعياني
جوانب محيطيِ  ترين آلودگي هوا، منابع آب و مناظر و گسترش شلوغي و كثيفي، منفي

اند و در بعد اجتماعي و فرهنگي نيز، بيشترين  ناشي از گسترش گردشگري روستا بوده
نگرش منفي ساكنان متوجه مواردي از قبيل گسترش ناامني در منطقه، ايجاد دوگانگي 

هاي فرهنگي روستا، بوده فرهنگي اجتماعي در بين ساكنين و كااليي و تجاري شدن جنبه
اخير نيز در ادبيات مربوط به گردشگري و اثرات آن بر جوامع محلي ميزبان است. از مورد 

) ياد culture commodificationدر مناطق روستايي با عنوان كااليي شدن فرهنگ (
اي از تغييرات كالبدي در سيماي  ). نمونهGeorge et al., 2009: 138شده است (

 هده است.قابل مشا 4ظاهري روستا، در تصاوير شكل شماره 
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 )gentrificationسازي:  هايي از بازسازي فضاي فيزيکي روستا (اعياني: نمونه۴شکل 

 
 هاي نگرش جامعه به توسعه گردشکري در روستاي دماب  ارزيابي ابعاد و مؤلفه

 (تحليل عاملي و تلخيص مجموعه متغيرها) 
براي پي بردن به ابعاد اصلي نگرش ساكنين به گردشگري در روستاي دماب، با استفاده از 

هاي زيربنايي اقدام شد. ارزيابي تناسب  تحليل عاملي به تلخيص ابعاد متغيرها در سازه
صورت گرفت. مقدار  KMOها براي تحليل، با اجراي آزمون بارتلت و محاسبه آمارة  داده

بدست آمد كه بيانگر  000/0داري  با سطح معني 69/0حاضر برابر با اين شاخص در تحليل 
ها براي اجراي تحليل است. جدول شماره  الزم بين متغيرها و تناسب داده  وجود همبستگي

هاي اصلي، همراه با  ها بر اساس روش تجزيه به مؤلفه ، نتايج حاصل از استخراج عامل3
بار بدون  يكريانسِ مجموعة اوليه متغيرها را تبيين وامقادير ويژه و سهم هركدام از آنها در 

 دهد. نشان مي ش عاملي به روش متعامد واريماكسبار با چرخ چرخش عاملي و يك
هاي استخراجي به تعداد متغيرهاي وارد هاي اصلي، تعداد عاملدر روش تجزيه به مؤلفه

هاي انتهايي عمالً صفر يا شده به مدل است كه مقادير ويژه و درصد تبيين واريانس عامل
هاي نخست كه از مقادير نزديك به صفر است و به همين دليل معموالً آن تعداد از عامل

هاي زيربنايي لحاظ شده و تحليل تر از واحد برخوردارند به عنوان سازهويژه بزرگ
 شوند.  مي
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 آنها از مجموعه متغيرها هاي استخراج شده، مقادير ويژه و درصد تبيين واريانس : عامل۳جدول
مجموع ضرايب فاکتور چرخش داده شده ( به روش 

 واريماکس)
 مقادير ويژه اوليه

 ( بدون چرخش عاملي)

مل
عوا

 
 

 مقدار ويژه % تبيين واريانس % تجمعي مقدار ويژه % تبيين واريانس % تجمعي
۸۷/۱۱ ۸۷/۱۱ ۹۱/۳ ۶۲/۱۶ ۶۲/۱۶ ۳۹/۶ ۱ 
۶۸/۲۰ ۸۰/۸ ۹۰/۲ ۹۳/۳۲ ۵۶/۱۳ ۴۷/۴ ۲ 
۶۹/۲۸ ۰۱/۸ ۶۴/۲ ۶۲/۳۹ ۶۹/۶ ۲/۲ ۳ 
۸۲/۳۵ ۱۳/۷ ۳۵/۲ ۴۷/۴۵ ۸۴/۵ ۹۳/۱ ۴ 
۶۵/۴۲ ۸۳/۶ ۲۵/۲ ۳۹/۵۰ ۹۲/۴ ۶۲/۱ ۵ 
۹۸/۴۸ ۳۲/۶ ۰۸/۲ ۱۶/۵۵ ۷۶/۴ ۵۷/۱ ۶ 
۷۲/۵۴ ۷۴/۵ ۹۰/۱ ۳۹/۵۹ ۲۳/۴ ۳۹/۱ ۷ 
۴۵/۶۰ ۷۲/۵ ۸۹/۱ ۴۴/۶۰ ۷۹/۳ ۲۵/۱ ۸ 

 
عامل با مقادير  8تلخيص متغيرهاي اوليه به استخراج شود طور كه مالحظه مي همان

درصد واريانس مجموعه اوليه  60واحد منجر شده كه در مجموع بيش از  1ويژه بزرگتر از 
كنند. فاصله بين مقادير ويژه و درصد  شود، تبيين ميرا، كه ميزان باال و قابل محسوب مي

هاي خش كمتر شده و تركيب عاملها در اثر چر هاي نخست با بقيه عامل تبيين عامل
هاي استخراجي را با توجه به تر شده است. ادامه تحليل، ساختار عاملاستخراجي منطقي

سازد.  اين ضرايب هايي كه بين آنها و متغيرهاي اوليه وجود دارد، مشخص ميهمبستگي
ارهاي عاملي نيز دهند و از همين رو بها از متغيرها را نشان ميدر واقع نحوة بارگيري عامل

ماتريس بارهاي عاملي چرخيده براي ده عامل استخراجي  4شوند. جدول شماره ناميده مي
 دهد. را نشان مي
 هاي استخراجي از متغيرهاي اوليه (ماتريس بارهاي عامليِ چرخيده) : بارگيري عامل۴جدول 

 متغيرهاي اوليه
 هاي استخراجيعامل

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ 
        ۸۴/۰ حفاظت از منابع طبيعيکمک به 

        ۷۵/۰ افزايش آگاهي ساکنين نسبت به محيط
        ۷۴/۰ بهسازي محيط روستا

        ۶۵/۰ هاي تاريخيبازسازي آثار و سايت
         رسومات محلي رسم و افزايش توجه به

         شهرت بيشتر روستا
       ۸۰/۰  فرهنگي روستاهاي کااليي و تجاري شدن جنبه
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       ۷۶/۰  هاي اجتماعي و فرهنگيگسترش ناهنجاري
       ۷۲/۰  گسترش ناامني در منطقه

      ۷۹/۰   هاي شغلي جديد در روستاايجاد فرصت
      ۷۸/۰   افزايش درآمد ساکنين

      ۷۵/۰   تنوع بخشي به منابع درآمدي ساکنين
      ۶۶/۰   افزايش قيمت زمين

         اجتماعي بين ساکنين و گردشگران -دوگانگي فرهنگي
         منطقهبه توجه بيشتر مسئولين 

     ۸۴/۰    افزايش سروصدا و برهم زدن آرامش
     ۷۵/۰    هاتوليد زباله، افزايش فاضالب و آلودگي آب

     ۶۸/۰    گسترش شلوغي و کثيفي روستا
         هاي فرهنگي ساکنينگاهيآسطح  ارتقاي

    ۸۰/۰     گسترش و بهبود امکانات اقامتي
    ۷۵/۰     هابهبود وضعيت راه

    ۶۸/۰     توسعه و بهبود بازارهاي محلي
    ۶۰/۰     گسترش امکانات بهداشتي درماني
    ۵۶/۰     پيدايش و گسترش مشاغل خدماتي

   ۷۰/۰      فيزيکي کالبدي هاي توسعهافزايش بودجه طرح
   ۶۸/۰      حفاظت و نگهداري از آثار

  ۸۲/۰       هاي باستانيصدمه به آثار و سايت
  ۷۳/۰       فشار و صدمه به محيط زيست روستا
 ۸۴/۰        تغيير در نگرش نسبت به کاربرد زمين

 ۷۱/۰        تغيير کاربري اراضي کشاورزي

 
هاي استخراجي هركدام تركيب خطيِ تمام متغيرهاي وارد شده به مدل با اينكه عامل

ها و تمام متغيرها محاسبه و در ماتريس باال گزارش است و در نتيجه ضرايب بين همه عامل
ها و سهولت نامگذاري آنها، تنها  تر ساختار عاملشوند، به منظور نشان دادن واضحمي

اند و متغيرها نيز به ترتيب بزرگي  زارش شدهدر اين جدول گ 5/0تر از  ضرايب بزرگ
هاي فاقد ضريب هم به اين معني است كه اند. رديف ها مرتب شده شان با عامل ضرايب

نداشته است و متغيرهايي هم  5/0ها همبستگي بيشتر از متغير مربوطه با هيچكدام از عامل
اند.  تر نبوده، در جدول نيامدهبيش 5/0كه ضريب بارگيري هيچ عاملي از آنها از مقدار معيار 

توان به نامگذاري  ها با متغيرهاي اوليه، ميهاي عاملي يا همبستگي عامل بر اساس بارگيري
 آنها به شرحي كه در ادامه خواهد آمد، اقدام نمود.
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درصد از واريانس  87/11و تبيين  91/3ترين عامل با مقدار ويژه  نخستين و مهم -
تغييرات كالبدي و ظاهري «يا )» gentrification( سازي اعياني«به  متغيرها، نگرش ساكنين

شود. اي فرهنگي محسوب مي كند كه تأثير و نتيجهرا بيان مي» در اثر گسترش گردشگري
اين عامل از متغيرهاي كمك به حفاظت از منابع طبيعي، افزايش آگاهي ساكنين نسبت به 

هاي تاريخي، بارگيري كرده ي آثار و سايتبازسازو  محيط روستا، بهسازي محيط روستا
 است.
درصد از واريانس مجموعة متغيرها،  8/8و تبيين  9/2دومين عامل با مقدار ويژه  -

در نتيجة گسترش » فرهنگي -هاي  اجتماعي ناهنجاري «بيانگر نگرش افراد محلي به بروز 
هاي شدن جنبهگردشگري در روستا است. اين عامل از متغيرهاي كااليي و تجاري 

هاي اجتماعي و گسترش ناهنجاري)، culture commodification( فرهنگي روستا
 فرهنگي و گسترش ناامني در منطقه، بارگيري نموده است.

درصد از واريانس مجموعه متغيرهاي  8و تبيين  64/2سومين عامل با مقدار ويژه  -
، افزايش درآمد ي جديد در روستاهاي شغل ايجاد فرصتاوليه، با بارگيري از متغيرهايِ 

تأثيرات  «ساكنين، تنوع بخشي به منابع درآمدي ساكنين و افزايش قيمت زمين، بيانگر 
 در اثر گسترش گردشگري در روستاي دماب است.» اقتصادي

درصد از واريانس متغيرها، تأثير  13/7و تبيين  35/2چهارمين عامل با مقدار ويژه  -
كند كه از متغيرهاي افزايش  را بيان مي»  هاي محيطي آلودگي «گسترش گردشگري بر 

گسترش ها و سروصدا و برهم زدن آرامش، توليد زباله، افزايش فاضالب و آلودگي آب
 ، بارگيري كرده است.شلوغي و كثيفي روستا

درصد از مجموع واريانس متغيرهاي  83/6و تبيين  25/2پنجمين عامل با مقدار ويژه  -
ها، توسعه و بهبود متغيرهايِ گسترش و بهبود امكانات اقامتي، بهبود وضعيت راه اوليه، از

بازارهاي محلي، گسترش امكانات بهداشتي درماني و پيدايش و گسترش مشاغل خدماتي، 
در اثر توسعه گردشگري را بيان » تقويت خدمات زيربنايي«بارگيري نموده و بنابراين 

 كند. مي
درصد از واريانس مجموعه متغيرهاي  83/5، و تبيين 98/1ويژه  ششمين عامل با مقدار -

هاي توسعه فيزيكي كالبدي و حفاظت و نگهداري اوليه، با متغيرهايِ افزايش بودجه طرح
در اثر گسترش گردشگري را »  توسعه فيزيكي «از آثار، همبستگي بااليي داشته و در واقع 

 نمايد. بيان مي



  1394 تابستان - 30 شماره -دهم سال -فصلنامه مطالعات مديريت گردشگري  98
 

تخريب  «درصد تبيين واريانس، بروز  76/5و  96/1يژه هفتمين عامل با مقدار و -
نمايد كه از  در اثر گسترش گردشگري در روستاي دماب را حكايت مي»  محيطي

فشار و صدمه به محيط زيست روستا، و  هاي باستانيمتغيرهاي صدمه به آثار و سايت
 بارگيري نموده است.

درصد تبيين واريانس، تأثير  89/4و  66/1هشتمين و آخرين عامل با مقدارويژه  -
نامگذاري شده و با بارگيري »  تغيير كاربري اراضي «محيطيِ نگرش در رابطه با  -فرهنگي

از متغيرهاي تغيير در نگرش نسبت به كاربرد زمين و تغيير كاربري اراضي كشاورزي، 
 حاصل شده است.

هاي  ضي از عاملگيري بع هاي مؤثر در شكل با توجه به جهت متغيرها يا گويه
استخراجي و همچنين نحوه نامگذاري آنها، نگرش جامعه محلي به مثبت يا منفي بودن 
تأثيرات ارزيابي شده قابل تشخيص است. براي اينكه بتوان نگرش افراد به جهت و نحوه 

هاي استخراجي را همراه  بروز پيامدهاي تشخيص داده شده را ارزيابي نمود، بار ديگر عامل
)، در جدول شماره 4اند (جدول  هايي كه بيشترين بارگيري را از آنها داشته نگين گويهبا ميا

 نماييم. مرور مي 5
 

: ابعاد نگرش جامعه محلي به پيامدهاي گردشگري در روستاي دماب و ميانگين مقياس ۵جدول 
 متغيرهاي اصلي مربوطه

 ابعاد نگرش جامعه محلي عوامل
مقدار 
 ويژه

% تبيين 
 واريانس

 نوع
 تأثير

 شدت تاثير
 (ميانگين مقياس)

 جهت
 تأثير

١ 
 تأثيرات کالبدي و ظاهري

 )gentrificationسازي:  (اعياني
 مثبت ٢٧/٣ کالبدي ۸۷/۱۱ ۹۱/۳

 منفي ٣٤/٤ اجتماعي ۸۰/۸ ۹۰/۲ فرهنگي –هاي اجتماعي ناهنجاري ٢
 مثبت ٢٧/٣ اقتصادي ۰۱/۸ ۶۴/۲ تاثيرات اقتصادي ٣
 منفي ٠٥/٤ محيطي ۱۳/۷ ۳۵/۲ محيطيهاي آلودگي ٤
 مثبت ٢١/٣ کالبدي ۸۳/۶ ۲۵/۲ تقويت خدمات زير بنايي ٥
 مثبت ٤١/٣ کالبدي ۳۲/۶ ۰۸/۲ توسعه فيزيکي ٦
 منفي ٦٣/٣ محيطي ۷۴/۵ ۹۰/۱ تخريب محيطي ٧
 منفي ٨١/٣ محيطي ۷۲/۵ ۸۹/۱ تغيير کاربري اراضي ٨

 
مورد از پيامدهاي گسترش گردشگري  4شود، نگرش افراد به  كه مالحظه مي چنان

مورد ديگر اين نگرش مثبت بوده است و در همه موارد نيز ميانگين مقياس از  4منفي و در 
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هاي منفي معطوف به  ) بيشتر ارزيابي شده است. نگرش3حد متوسط طيف (
هاي كالبدي  در مقابل، تأثيرگذاريهاي محيطي و اجتماعيِ گردشگري بوده و  تأثيرگذاري

و اقتصادي آن، از ديدگاه جامعه محلي مثبت ارزيابي شده است. با اين حال، نكته مهم اين 
هاي  بر اساس ميانگين گويه است كه از ديدگاه افراد محلي، شدت بروز پيامدهاي منفي (

پيامدهاي مثبت اين مربوطه)، هم در ابعاد اجتماعي و هم در ابعاد محيطي، بيشتر از شدت 
هايي اثرگذاري گردشگري در نگرش  پديده بوده است. به عبارت ديگر، اگرچه در حوزه

هايي كه  افراد جامعه مثبت ارزيابي شده، اما شدت و ميزان اين اثرگذاري به نسبت حوزه
تر  باشد. و نكته بسيار مهم گسترش گردشگري باعث صدمه ديدن آنها شده است، كمتر مي

پذيرترِ انساني  تر و آسيب تر، مهم هاي بسيار حساس كه، تأثيرات منفي در حوزهنيز آن
مند از  هاي كالبدي و اقتصادي كه بهره (اجتماعي) و محيطي اتفاق افتاده، در حاليكه عرصه

اند، از اهميت و حساسيت بمراتب  اثرات مثبت گردشگري در نگرش روستاييان بوده
تري از نگرش افراد به ميزان و  ، بارديگر بيان خالصه6ه كمتري برخوردارند. جدول شمار

هاي اثرپذير از گسترش گردشگري در جامعه روستايي مورد مطالعه را نشان  جهت حوزه
 دهد.   مي

     
 هاي مختلف از گسترش گردشگري  : نحوه و ميزان اثرپذيري حوزه۶جدول شماره 

 در نگرش ساکنين
 ميانگين کلي متغيرها واريانس% تبيين  جهت تأثير نو ع تأثير
 محيطي

 منفي
۵۹/۱۸ ۸۳/۳ 

 ۳۴/۴ ۸۰/۸ اجتماعي
 کالبدي

 مثبت
۰۲/۲۵ ۲۶/۳ 

 ۳۳/۳ ۰۰/۸ اقتصادي

 
 گيري نتيجه

اي از گردشگري كه داراي منافع  گسترش گردشگري در راستاي توسعة پايدار، يعني گونه
محيطي باشد و تأثيرات منفي در محيط ايجاد نكند و  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست

ريزيهاي جدي و  ها و برنامه همچنين بتواند رضايت گردشگران را جلب كند، نيازمند برنامه
هاي فراواني دارد و  مدت و بلندمدت است. گردشگري مزيت حساب شده در كوتاه

هاي شغلي و درآمدي و در نتيجه عاملي در راستاي  تواند منبع مهمي براي ايجاد فرصت مي
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توسعه بويژه در مناطق روستايي باشد. از سوي ديگر، چنانچه اين فعاليت و گسترش آن در 
لي صورت بگيرد، در بلندمدت مناطق روستايي بدون برنامه و مديريت صحيح و اصو

ها و مخاطراتي را براي مناطق روستايي در ابعاد مختلف محيطي و انساني در پي  آسيب
خواهد داشت و به اين ترتيب با هدف و فلسفه اوليه خود يعني كمك به توسعه مناطق 

اع نگري در رابطه با انو روستايي، در تقابل و تضاد قرار خواهد گرفت. شناسايي و آينده
ها، در راستاي جلوگيري از بروز و  مختلف و جوانب مثبت و منفي اينگونه تغيير و تبديل

پيامدهاي آثار منفي و نيز تقويت آثار مثبت آن براي جوامع ميزبان، بويژه در مناطق 
روستايي، از اهميت و ضرورتي غير قابل انكار برخوردار بوده و هرگونه اهمال و كوتاهي 

ترين روستاهاي ه بسا غير قابل جبران خواهد بود. دماب، يكي از كهندر اين زمينه، چ
هاي قابل مالحظه و داراي سابقه نسبتاً طوالني در ها و داشتهمركزي ايران با جاذبه

گردشگري روستايي است. بنابرين، سنجش و ارزيابي نگرش ساكنين اين روستا به اثرات و 
اند، تا اندازه زيادي اي كه طي اين ساليان اندوختهتجربهپيامدهاي اين پديده، با توجه به 

بازنماياننده واقعيت آن خواهد بود. نتايج مطالعه حاضر، مبتني بر پيمايش ميداني و حضور 
هاي مختلف محيطي، كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، در محل، نشان داد كه حوزه

اند. از نگاه جامعه محلي، بيشترين و يرفتههاي متفاوتي تأثير پذاز اين پديده به گونه
هاي محيطي و اجتماعي بوده است و پس از شديدترينِ اين تأثيرات منفي و متوجه عرصه

اند. به اين ترتيب، اگرچه ها و عوايد مثبتي از آن داشتهمنديآن، كالبد و اقتصاد روستا بهره
هاي كالبدي (به شكل دگرگوني توسعه گردشگري در اين روستا تأثيرات مثبتي در حوزه

ها و ) و اقتصادي داشته، اما به جنبهgentrificationظاهري در چهره و سيماي بيروني: 
هاي محيطي و اجتماعي توجهي نشده است. با توجه به عوارض منفي گسترش آن در حوزه

ري را در توجهي به اين امر نه تنها پايداري گردشگها، بياهميت بمراتب بيشتر اين حوزه
تواند به كليت پايداري توسعه روستا در بلندمدت هم ميكند، بلكه اين منطقه ناممكن مي

كند. نكته قابل توجه در مقايسه اين دو نوع نگرش و دو نوع تأثيرگذاري لطمه وارد مي
هاي كالبدي و گردشگري بر جوامع روستايي، اين است كه چون تأثيرات مثبت در حوزه

تر هستند اما تر و مطلوبشوند و هم قابل دركتري حادث ميدر مدت كوتاهاقتصادي هم 
تأثيرات محيطي و اجتماعي معموالً با تأخير و در مدت بلندتري بروز نموده و قابل درك 

هايي، هم از سوي جامعه محلي و هم از سوي مسئوالن و شوند، چه بسا باعث غفلتمي
ها و زدودن پيامدهاي آنها در راستاي پايداري جوامع شوند كه جبران آنريزان، ميبرنامه
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هاي شكنندة روستايي در آينده، چندان آسان نخواهد بود. بدون انديشيدن و اجراي برنامه
هايي، در بلندمدت هم براي گردشگري ها و تجربهمناسب و حساب شده، چنين رويه

د بود. در اين راستا، تغيير در روستايي و هم براي پايداري و توسعه روستايي ناموفق خواهن
ساماندهي و محور، الگوي جذب گردشگر به شكل جايگزين كردن گردشگري جامعه

هاي غيردولتي در زمينه ميراث فرهنگي و گردشگري و واگذاري امور به تقويت تشكل
حفظ و احياء ميراث فرهنگي از هاي رويهآشنايي مردم محلي با ، آنها در چارچوب قوانين

و استفاده از تجاربِ موارد و جوامع  فرهنگيث جلسات آموزشي كارشناسان ميرا طريق
رسند كه متوجه هر مفيد به نظر مي راهكارهايالمللي، از جمله ترِ ملي و بينروستايي موفق

 دو سوي جامعه ميزبان و گردشگران، در توسعه گردشگري است.
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