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 چکیده

تواند موجب ایجااد تیییراتای در ساارتارهای اجتمااعی مدت میکند که در درازگری، تعامالتی میان گردشگران و روستاییان ایجاد میگردش هدف:

 مناطق روستایی شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش گردشگری در ایجاد تیییرات اجتماعی در روستای زیارت است.

ها، پیمایشای اسات. جامعاة آمااری ایان پاژوهش، شاام  هدف، کاربردی و از نظر نحوة گردآوری دادهروش تحقیق در این پژوهش از نظر  روش:

عناوان نموناه انتبااد شادند. ابازار رانوار باه 250ها با استفاده از جدول مورگان، تعداد است که از میان آن 557رانوارهای روستای زیارت با حجم 

های تحقیق، از آزمون ها توزیع شد. به منظور آزمون فرضیهگیری قضاوتی بین نمونهبا استفاده از روش نمونه نامه بوده است کهها، پرسشگردآوری داده

مان هاای شنارتی مؤثر بر ادراک جامعة محلّی، از آزمونبه منظور بررسی نقش متییرهای جمعیتاستفاده شده است.  SPSSافزار ای با نرمدوجمله

 ( استفاده شد.ANOVAطرفه )ی  واریانس یکویتنی، کروسکال والیس و تحل

هاای از نظر ساکنان، گردشگری در تیییر وضعیت اجتماعی زنان، تیییر تعامالت اجتماعی ساکنان و افزایش آسیب، طبق نتایج این پژوهش ها:یافته

( شاده اسات. همیناین، نتاایج %50مورد انتظار ) طوری که میانگین این متییرها بیشتر از میانگیناجتماعی در روستای زیارت نقش داشته است، به

 دهد متییرهای جنس و سن بر ادراک جامعة محلّی از نقش گردشگری در تیییرات اجتماعی مؤثرند.پژوهش نشان می

ة تیییارات بودن دامنبودن ادبیات مرتبط با موضوع پژوهش و همینین، وسیعهای این پژوهش شام ، محدودمحدودیتها و راهبردها: محدودیت

 ها توسط پژوهشگران بوده است.اجتماعی و عدم امکان بررسی تمامی آن

فرهنگی در حوزة گردشگری روستایی به سامت حفاس ساارتارهای اجتمااعی  –های اجتماعینیاز است تا سیاست: راهکارهای عملی

  های هدف گردشگری جلوگیری شود.در ناحیه مقصدیییرات اجتماعی نامتوازن و ناهماهنگ با جامعة گیری شود تا از بروز تروستا جهت

ریزی برای حفس سارتارها و روابط اجتماعی روستاییان در روساتاهای هادف ریزان گردشگری به منظور برنامهاین مقاله برای برنامهاصالت و ارزش: 

 گردشگری مفید رواهد بود.

 روستای زیارت، گردشگری روستایی.گردشگری، تیییرات اجتماعی، نواحی روستایی، ها: واژهکلید
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رسایدن باه  ةله آشکار شده است که الزماأامروزه این مس

عنوان ببش پایه توسعه، توجه به روستاها و ببش روستایی به

(. نقاش و جایگااه 34، ص. 1390پور و احمدی، جمعهاست )

اقتصادی، اجتمااعی و سیاسای  ةروستاها در فرآیندهای توسع

 ةالمللی موجب توجاه باه توساعی و بینی، ملّدر مقیاس محلّ

شاهری شاده اساات.  ةروساتایی و حتای تقادم آن باار توساع

روستایی به ایان دلیا  اسات  ةضرورت تقدم و توجه به توسع

راکم جمعیات در بیکااری و تا ةلأمسابارای ح  نهایی که راه

روسااتایی  ةشااهرها، بهبااود محاایط روسااتایی اساات. توسااع

بهباود و ارتقاای  ،کاه موضاوع آن بعدی اساتفرآیندی چند

پذیر اجتماع روستایی است کیفیت زندگی اقشار فقیر و آسیب

(. باه دلیا  اهمیات 19-22، صاص. 1392 ازکیا و غفااری،)

اناد دههای اریر متبصصان تالش کرروستایی، در سال ةتوسع

مانناد بهباود  ؛تا شارایط روساتایی را از طریاق راهبردهاایی

اصاالحات ارضای و  مانناد ؛هااییریزی راک و طار حاص 

رویکردهاای  ،وری پیشرفته بهبود ببشاند. باا ایان وجاودافن

سنتی که عمدتاً بر مسائ  اقتصادی تمرکز داشتند، در  ةتوسع

نی باه روستایی و کاهش فقر روستایی موفقیات چنادا ةتوسع

(. یکاای از 28، ص. 1384پااور، انااد )جمعااهدنبااال نداشااته

روساتایی  ةمنظاور توساعهای اریر بهراهبردهایی که در سال

مورد توجه قرار گرفته و در برری از کشورها به اجرا درآمده و 

نتااایج متبتاای بااه همااراه داشااته اساات، توسااعه و گسااترش 

های متعادد گردشگری در نواحی روستایی و استفاده از جاذبه

، 1390پاور و احمادی، طبیعی و فرهنگی روستا است )جمعه

طوری کاه اماروزه بسایاری از کشاورها باا به ،(34-35صص. 

 ةمنابع درآمدی پاایین، از ایان صانعت بارای ارتقاای توساع

فاض  و کنند )فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رود استفاده می

 (.117، ص. 1391فر، رمضانی

ی از صنعت گردشگری است کاه یجزگردشگری روستایی 

کناد و فرصاتی نقش عظیمی در زندگی مردم روستا ایفا مای

مناسااب باارای تبااادل و تعاماا  فرهنگاای بااین روسااتاییان و 

آورد. این تبادل فرهنگی باه پویاایی و وجود میگردشگران به

معصاوم شاود )تعالی فرهنگی و اجتمااعی روساتا منجار مای

 (.105، ص. 1389قدیری، 

عناوان رویادادی به ،ناری توسط بسیاری از محققگردشگ

کاه فعالیات باه دلیا  ایان ،شاوداجتماعی در نظر گرفته می

دهاد کاه گردشگری بین دو گروه متفاوت از ماردم روی مای

ی و دیگری بازدیدکنناده اسات. گردشاگری ها محلّیکی از آن

عنوان یاک رویاداد اجتمااعی، روابطای باین جاوامعی کاه به

کناد و باعا  ایجااد مای ،تماعی متفاوتی دارندهای اجویژگی

هاا و رفتارهاای هاا، سانتمتقابا  باین فرهناگ ةایجاد رابط

گردشاگری ممکان اسات باعا   ،شود. در نتیجاهمبتلف می

های رفتااری و های اجتماعی، شیوهایجاد تیییراتی در سارتار

(. 34-35، صاااص. 2010 ،1ساااریساابک زناادگی شااود )

چه مانند سایر صانایع اگر ی است،ای اجتماعگردشگری پدیده

 ؛ اماا در بعضایپاذیرداثر می ،ای که در آن قرار دارداز جامعه

جاایی باهکاه باا جاا از سایر صنایع متمایز است؛ چرا هاجنبه

تواناد کار دارد. ایان عاما  مایوبین جوامع مبتلف سر ،افراد

مدت اجتماعی شود. تحقیقاتی که باع  تیییرات موقت یا بلند

ر این زمیناه انجاام شاده اسات، تیییارات در روش زنادگی د

گردشااگری و تعاماا  بااا  ةن مقصااد بااه دلیاا  توسااعاساااکن

 (.74، ص. 2006، 2دوهدهد )گردشگران را نشان می

-هاای گردشاگری مایفعالیت ةرشد و توسع ،طور کلیبه

هاای تواند باع  بروز تیییرات عمیاق در بسایاری از شاارص

ی کالن اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی هاعینی و ذهنی، ویژگی

، ص. 1391فر، و محیطی جوامع مقصد شود )فاض  و رمضانی

عناوان یاک تاوان گفات گردشاگری باهمی ،(. از این رو117

اما مسیر  ؛تیییر است ةفعالیت فرهنگی و اجتماعی عام  بالقو

این تیییر روشان نیسات و ایان مشاکالتی را بارای مادیریت 

، منادوزا، فرنانادز و مونتروبیاوآورد )وجاود مایگردشگری به

 (.1، ص. 2011، 3گولت

هاای گااهتارین تفار شادهیکی از شنارته ،روستای زیارت

ها در هر بهار زیارتیرود. شمار میروستایی در استان گلستان به

هاا اجااره های رود را باه شاهریو تابستان قسمت باالیی رانه

کنند و برای ییالق ها میهای گرم، شهر را ردهند که در ماهمی

ترناد، ها که مرفاهآیند. از میان ساکنان شهری، آنبه زیارت می

زنادگی شاهری  ةهایی به شیواند و رانهدر زیارت زمین رریده

جاا باه اند تا بهار و تابستان را در آنها سارتهرود در آن زمین

مادت سااکنان شاهرها در سر برند. این اماکن، سکونت طوالنی

شادن ساکونت، روستا را سبب شده و این تداوم و طاوالنیاین 

برای گسترش تعام  شهرنشینان با بومیاان روساتا  عاملی ،رود

هاا، ورود گردشاگران از شاهر باه روساتا، باا ارزششده اسات. 
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تواناد موجاب ی، میمحلّ جارها و رفتارهای متفاوت از جامعةهن

 تایی شود.روس ةایجاد تیییراتی در سارتارهای اجتماعی جامع

مقصاد،  ةتیییرات اجتماعی نامتوازن و ناهماهنگ با جامع

ها و ضربات سنگینی در جامعاه ها و گمراهیسامانیهبانسبب 

ها امری ضروری است. هادف بررسی آن ،رواهد شد. از این رو

ن از نقاش گردشاگری در اارزیاابی ادراک سااکن ،این پژوهش

ایاان  ،ایاان رو تیییاارات اجتماااعی روسااتای زیااارت اساات. از

 گویی به دو سؤال زیر است:پژوهش در پی پاسخ

ی، در ایجااد تیییارات محلّا ةآیا گردشگری از دید جامعا

نقش داشته است؟ چاه متییرهاای  ،اجتماعی روستای زیارت

ی باه نقاش محلّا ةشنارتی بر درک و نگارش جامعاجمعیت

 گردشگری در تیییرات اجتماعی روستا، مؤثر هستند؟

 ۀ نظری تحقیق. پیشین2. 1
هاای فراوانای پیراماون تیییارات های اریر پژوهشدر سال

شاده از طریاق گردشاگری در منااطق مبتلاف اجتماعی ایجاد

 شود.ها اشاره میانجام شده است که به برری از آن
تیییار از طریاق گردشاگری: ادراک »ای با عناوان نامهپایان

انجاام  4هتوسط دُ 2006در سال « گردشگری ةن از توسعاساکن

ناماه باه عواما  ماؤثر بار اداراک شده است. وی در ایان پایاان

گردشااگری  ةاز تیییاارات اجتماااعی حاصاا  از توسااع انساااکن

ترین پردارته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مهم

متییر مؤثر بر ادراک جامعه از تیییرات حاص  از گردشاگری در 

یان ه ابا ؛فراد باوده اساتمورد مطالعه، سیستم ارزشی ا ةمنطق

های ارزشی متفااوت، ادراک متفااوتی صورت که افراد با سیستم

انتظاارات  ،اند. همینایناز تیییرات حاص  از گردشگری داشته

هاا آن نیز بر ادراک آن ةها از اثرات گردشگری پیش از توسعآن

ع راصی ای انومحلّ ةجامع ،طور کلیاز اثرات، مؤثر بوده است. به

شگری که متفاوت از گردشگری رایاج در منطقاه باود را از گرد

 دانستند.رود مناسب می ةبرای جامع

ی: ثباات اثرات گردشگری بر زندگی محلّ»ای با عنوان مقاله

 2007در سااال « 5فرهنگاای در کریاات -و تیییاارات اجتماااعی

انجاام شاده اسات. در ایان  6، باالس و جنکینازتوسط ترکنلای

-یافته برای جمعسازماننیمه ةحباز روش کیفی و مصا ،پژوهش

-آوری اطالعات استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان مای

ماورد  ةگردشاگری عاما  اصالی تیییار در منطقا ةدهد توساع

 ،طاور کلایشود و باهگذشته محسود می ةمطالعه در چهار ده

هاای روساتا، ساازمان انموجب تیییر تعامالت اجتماعی سااکن

هاای اقتصاادی و سابک زنادگی و عالیاتها، فاجتماعی، ارزش

رصاوص زناان های اجتماعی افراد و بهتیییر در نقش ،همینین

 جامعه شده است.

عناوان گردشاگری باه»رود با عنوان  ةنامدر پایان 7گورکان

انجام شده است، به نقش  2008که در سال « عاملی برای تیییر

قااش پااردازد و نعااامالن تیییاارات اجتماااعی در روسااتاها ماای

ی را در فرآیند تیییار ی و دولت محلّدولتی محلّهای غیرسازمان

هاای دولتای و ساازمان ،کند. طبق نتایج این تحقیقبررسی می

تیییارات را هادایت  ،نوعیمورد مطالعه، به ةدولتی در منطقغیر

 ها را تأمین کند.برند که منافع آنکنند و آن را به سویی میمی

راود باا عناوان  ةنامادر پایان 0102در سال  8سونتایاترون

، باه بررسای «9فرهنگای در ساواح  تاای -تیییرات اجتماعی»

فرهنگای حاصا  از  -ی از تیییرات اجتمااعیمحلّ ةادراک جامع

آوری بارای جماع ،ناماهگردشگری پردارته است. در این پایاان

یافته اساتفاده شاده سازماننیمه ةاطالعات، از مشاهده و مصاحب

ن روساتا، ادهاد از دیاد سااکناین مطالعه نشان می است. نتایج

گردشگری موجب افزایش جرم و استفاده از مواد مبادر،  ةتوسع

ن ااثرات نمایشی، افازایش جمعیات و کااهش مهااجرت سااکن

های زندگی و تیییر وضعیت دروستا، افزایش فقر، تیییر استاندار

عه شاده مورد مطال ةها در جامعزندگی زنان و استقالل مالی آن

در این پژوهش مشبص شد که با وجود نتاایج  ،است. همینین

ی همیناان تصاور گردشگری، مردم محلّ ةمنفی حاص  از توسع

هاا داشاته آن ةکنند که گردشگری منافع زیادی برای جامعامی

فرهنگی حاص  از آن را  -اثرات منفی اجتماعی ،است. از این رو

 کنند.نادیده گرفته و از آن حمایت می

در ساال « گردشگری و تیییار اجتمااعی»ای با عنوان مقاله

انجاام شاده منادوزا، فرنانادز و گولات ، توسط مونتروبیو 2011

ن در ارتباط با تیییرات ااست که در آن به سنجش نگرش ساکن

اجتماااعی در اثاار گردشااگری پردارتااه اساات. در ایاان مقالااه، 

دو تیییرات اجتماعی متبات و منفای حاصا  از گردشاگری در 

ی ماورد بررسای قارار محلّا ةسطح فرد و جامعاه از دیاد جامعا

اند. طبق نتایج این تحقیق، گردشگری باع  ایجاد تیییار گرفته

هااا شااده اساات. ی و تنااوع شاایلی آندر معیشاات مااردم محلّاا

ی و رادمات عماومی وضعیت اقتصاادی ماردم محلّا ،همینین

ه در اثار شدتیییرات متبت ایجاد ،بهبود یافته است. با این وجود

طاور مساتقیم در صانعت گردشگری، تنها افرادی که به ةتوسع

کردناد را تحات تاأثیر قارار داده و ساایر گردشگری فعالیت می

این تیییرات متبات تنهاا  ،اند. همینینای نبردهافراد از آن بهره

 های او  گردشگری بوده است.محدود به زمان
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ییارات شاده در رصاوص تیهای انجاامهر یک از پژوهش

اجتماعی ناشی از گردشاگری، از زوایاای راصای باه بررسای 

اند و ابعاد راصی از تیییرات اجتماعی تیییر اجتماعی پردارته

بودن ابعاد تیییر با توجه به گسترده زیرا ؛اندنظر قرار دادهرا مد

گنجاد. در ها در یک پاژوهش نمایتمام آن ةاجتماعی، مطالع

نظار از تیییرات اجتمااعی مادپژوهش حاضر نیز ابعاد راصی 

-هاا در ساایر پاژوهشاند که با توجه به فراوانی آنقرار گرفته

 ،رواهی از اساتید گردشاگری و همیناینشده، نظرهای انجام

 اند.محققان از روستای مورد مطالعه انتباد شده ةمشاهد

 شناسی تحقیق. روش2

 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2
ببش مرکزی شهرستان گرگاان، باا  از توابعروستای زیارت 

 36طاول شارقی و  ةدرجا 26درجه و  54مبتصات جیرافیایی 

شاهر کیلومتری جنود  41در دقیقه عرض شمالی،  41درجه و 

این . در ارتفاع هزار متری از سطح دریا واقع شده استو  گرگان

هکتاار در دهساتان اساترآباد  8/33روستا باا مسااحتی حادود 

کیلااومتری از جنگاا   7 ةو در فاصاال جنااوبی از ببااش مرکاازی

کوهساتانی و  ةایان روساتا میاان دو دامنانهارروران قرار دارد. 

پوشاش . جنگلی قرار گرفته و دارای آد و هوایی معتادل اسات

ای، آن را جنگلی اطراف این روستا در کنار اقلیم راص کوهپایه

اکوتوریستی ویژه تبدی  کرده است. ایان منطقاه  ةبه یک منطق

توپوگرافی ناهمگن است؛ به این صورت که با شیبی تناد  دارای

شروع و سپس به صورت تقریباً یکنوارت تا انتهای منطقه ادامه 

یابد و به دلی  شرایط رااص توپاوگرافی، امکاان ارتبااط باا می

بسات توپاوگرافیکی در یک بن ،مکان دیگری را ندارد و در واقع

 ةکه یاک حاوزواقع شده است. همین شرایط موجب شده است 

بندی مناطق روساتایی مساتق  فاقد نفوذ باشد و در نظام سطح

 22تاا  12در نظر گرفته شود. میانگین دمای این منطقه، باین 

متار میلای 649آن،  ةگراد و بارندگی متوسط ساالندرجه سانتی

هاای زراعای، . درآمد اکتر مردم روستای زیارت، از فعالیاتاست

ویاژه شود. گروهای از ماردم و باهمیباغداری و دامداری تأمین 

زنان روستا در ببش رادمات و صانایع دساتی اشاتیال دارناد. 

مرد  965نفر ) 1964، برابر با 1385جمعیت این روستا در سال 

از روساتای ییالقای زیاارت  ،همیناینزن( بوده اسات.  999و 

روستاهای هدف گردشگری عنوان یکی هبسوی میراث فرهنگی، 

 .01ن معرفی شده استدر استان گلستا

 . روش تحقیق2. 2

روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظار 

ها، پیمایشی است. جامعة آماری این تحقیاق، نحوة گردآوری داده

شاود. طباق شام  کلّیة رانوارهای ساکن در روستای زیارت مای

سرپرسات  557، 1391آررین آمار رانة بهداشت روستا در سال 

ار در این روساتا سااکن هساتند کاه باا اساتفاده از جادول رانو

دسات آماد کاه در نهایات، بارای باه 225مورگان، تعداد نموناه 

نفر افازایش یافات. در ایان تحقیاق بارای  250افزایش دقت، به 

گیری قضاوتی استفاده شاده اسات. ها، از روش نمونهتعیین نمونه

ساارته در قالاب قای محقنامهها، پرسشمنظور گردآوری دادهبه

)کاامالً موافاق(  5)کاامالً مباالف( تاا  1طیف لیکرت باا دامناة 

طراحی شد و در ارتیاار سااکنان روساتای زیاارت قارار گرفات. 

نامة مذکور از دو بباش تشاکی  شاده اسات. بباش اول پرسش

شانارتی افاراد و بباش دوم در هاای جمعیاتمرتبط با ویژگای

شاده در منطقاة ماورد مطالعاه ارتباط با تیییرات اجتماعی ایجاد

است. آزمون روایی مورد استفاده در این تحقیق، روایی صاوری و 

محتوایی است؛ به این ترتیب که پس از بررسی ادبیات موضاوع و 

نفار  10های آزمون طراحی شد و میان های مرتبط، سؤالتحقیق

از اساتید و هینین، کارشناسان ارشد متبصص در حوزة تحقیاق 

هاا رساید. و پس از چند بار بازبینی به تأیید نهاایی آنتوزیع شد 

 SPSSافازار پایایی یا قابلیت اعتماد ابزار تحقیق با استفاده از نارم

و آزمون آلفای کرونباخ مورد آزمایش قرار گرفت. آلفاای کرونبااخ 

وضاعیت اجتمااعی زناان  های پژوهش )برای هر یک از شارص

، %73یا  باه مهااجرت  تما، %88هاای اجتمااعی  ، آسیب78%

-( به%79نامه )( و همینین، ک  پرسش%77تعامالت اجتماعی  

، مناساب و قابا  %70باودن از دست آمد که با توجاه باه بیشاتر

 قبول است.

در این تحقیاق بارای تجزیاه و تحلیا  اطالعاات و آزماون 

فرضیات از دو روش آمار توصایفی و اساتنباطی اساتفاده شاد. 

و  SPSSافازار نامه از طریق نرماز پرسش آمدهدستاطالعات به

ای، تحلی  شد. به منظور با استفاده از آزمون ناپارامتری دوجمله

 ةشنارتی مؤثر بر ادراک جامعابررسی نقش متییرهای جمعیت

ی از نقش گردشگری در تیییرات اجتماعی روستای زیارت، محلّ

ن ویتنی، مای های مقایسهبا توجه به مقیاس متییرها، از آزمون

( ANOVAطرفاه )کروسکال والایس و تحلیا  واریاانس یاک

 استفاده شده است.

 های تحقیق. متغیرها و شاخص3. 2
هاای تیییار طراحی سؤاالت در راساتای سانجش شاارص

( 1مطاابق جادول ) ،اجتماعی با بررسی متون و ادبیات مرباوط
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ن از اادراک سااکن ةکننادانجام پذیرفته است. متییرهای تعدی 

قش گردشاگری در تیییارات اجتمااعی کاه در ایان پاژوهش ن

ناد از: جنسایت، وضاعیت تأها ، سان، اعبارت ،اندبررسی شده

 گویان.درآمد ماهیانه، سطح سواد و شی  پاسخ

 های تحقیقفرضیه .4. 2
ی از محلّا ةهدف اصلی این پژوهش، بررسی ادراک جامعا

تای نقش گردشگری در تیییرات اجتماعی ایجاد شده در روس

یان ه ااصالی پاژوهش با ةفرضای ،. بر این اسااساستزیارت 

 شود:صورت مطر  می

ی، گردشااگری در ن محلّااااصاالی: از دیااد ساااکن ةفرضاای

 تیییرات اجتماعی روستای زیارت نقش داشته است.

های فرعی به اصلی تحقیق، در قالب فرضیه ةصحت فرضی

 شر  زیر مورد آزمون قرار گرفته است:

گردشاگری در تیییار وضاعیت  ةتوساع فرعی اول: ةفرضی

 اجتماعی زنان در روستای زیارت نقش داشته است.

گردشگری در افزایش میا  باه  ةفرعی دوم: توسع ةفرضی

 ن روستای زیارت نقش داشته است.امهاجرت در ساکن

گردشگری در تیییار تعاامالت  ةفرعی سوم: توسع ةفرضی

 اجتماعی ساکنان روستای زیارت نقش داشته است.

-گردشگری در افزایش آسیب ةفرعی چهارم: توسعة فرضی

 های اجتماعی در روستای زیارت نقش داشته است.

 های تغییرات اجتماعیمتغیرها و گویه -1 جدول

 1393های پژوهش، یافتهمأرذ: 

 تعداد هاها/گویهشاخص متغیرها مؤلفه

تغییرات 

 اجتماعی

وضعیت 

 اجتماعی زنان

مشارکت زنان در مسائ  رانواده و تحصی  فرزندان، آگاهی زنان از مسائ   ،های درآمدزامشارکت زنان در فعالیت

 های شیلی برای زنان، افزایش استقالل و رودکفایی.مربوط به سالمت، افزایش فرصت
5 

تمای  به 

 مهاجرت

ی مناسب برای های شیلتر از روستا، امید در جهت کسب فرصتتمای  رانواده برای زندگی در یک محیط بزرگ

های اقتصادی در شهر و روستا، احساس امنیت رانواده در برابر فرزندان در محیط روستا، اعتقاد به نابرابری فرصت

 مباطرات طبیعی و شرایط اجتماعی روستا، نارضایتی از رندگی در روستا.

5 

تعامالت 

 اجتماعی

های جمعی رجیحات رانواده به انجام تفریحات و سرگرمیبازدید از اقوام و رویشاوندان، تواهمیت رانواده به دید

ها و شورای روستا، اعتقاد به گذشت از منافع نسبت به تفریحات فردی، اهمیت رانواده به همکاری با دهیاری

های عمومی روستا، تمای  به ح  مشکالت فردی برای حصول به منافع جمعی، مشارکت رانواده در جلسه

 روز حوادث.روستاییان در صورت ب

6 

های آسیب

 اجتماعی
 5 باری، استفاده از مشروبات الکلی، سرقت، درگیری بین مردم بومی و گردشگران.وبندمصرف مواد مبدر، بی

 . مبانی نظری3
روستا واحدی اقتصاادی، اجتمااعی، جیرافیاایی و مرکاز 

جانشین است کاه قسامت اعظام درآماد تجمعی از مردم یک

شود و یا مکانی است کاه حیاات تأمین می ها از کشاورزیآن

های کشااورزی و داماداری اسات اجتماعی آن در گرو فعالیت

هاای (. در بیان ویژگی434ص.  ،2008، 11مارسدن و سونینو)

روستا همواره بر رصوصیت اجتماعی و فرهنگای آن تأکیادی 

ای از روابط انسانی روستایی مجموعه ةراص بوده است. جامع

د. مفااهیمی چاون رواباط شووستاها تشکی  میاست که در ر

هاایی باا بودن، اجتماع طبیعای، گاروهمکانمتقاب  فردی، هم

ارتباط ماداوم و پایادار در  ةهدف مشبص، نهادهایی که هست

شود، هماه و هماه باه واقعیات وسایعی کاه ها متبلور میآن

 ،1377اند )هویاوآ، وابسته ،دهدروستایی را تشکی  می ةجامع

 .(9ص. 

عناوان یکای از عواما  های اریار گردشاگری باهدر دهه

تیییرات اجتماعی روساتاها باه تصاویر کشایده شاده اسات. 

هاا، هنجارهاا، عقایاد و تیییرات در ساارتار اجتمااعی، ارزش

-دیگار تعاما  ماین که با یکاهای گردشگران و ساکننگرش

کنند، در بسیاری از مطالعات گردشگری گازارش شاده اسات 

 (.330، ص. 1374قدم، م)قرائی

 تغییر اجتماعی. 1. 3
کلای،  ،تیییرات اجتماعی اصطالحی رایج و در عین حاال

(. تعاااریف 20 ص.، 1986، 12پاااورماابهم و چناادپهلو اساات )

داناان، متعددی در رابطه با مفهوم تیییار وجاود دارد. اقتصااد

شناساان، دانشامندان علاوم سیاسای، شناسان، انسانجمعیت

شناسان، از مفااهیم رااص راود در تعریاف همورران و جامع

(. 9، ص. 1373، 13کنند )واگاوتیییرات اجتماعی استفاده می

تارین برای آشنایی با فضای مفهومی موضوع، به برری از مهم
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تیییار  14ظار گیادنزنکنایم. باه شده، اشااره مایهیتعاریف ارا

 ةطای یاک دور، اجتماعی، تیییر در نهادهای اساسای جامعاه

تیییار  15(. ک یاونیس682، ص. 1377ت )گیادنز، معین اسا

اجتماعی را تحاول در ساازمان جامعاه و الگوهاای اندیشاه و 

، ص. 1387داند )غفاری و ابراهیمی لویه، طی زمان می ،رفتار

معتقد است تیییر اجتماعی عبارت از دگرگاونی  16(. ریتزر20

ن؛ دهی جامعه و الگوهای اندیشه و رفتار در هر زمادر سازمان

دهی جامعه اسات )ریتازر، های سازمانیا اصال  و تیییر شیوه

ند ا، تیییرات اجتماعی عبارت17(. از نظر روشه42، ص. 1374

 ،های قاب  رؤیت و قاب  بررسی در مدت زمانی کوتااهاز پدیده

صورتی که هر شبص معمولی نیز در طول زندگی راود یاا به

یاک تیییار را  توانادکوتااهی از زنادگیش مای ةدر طول دور

 ةاش را ببیناد و یاا نتیجاقطعای ةناد، نتیجاکشبصاً تعقیب 

واگاو  نظار باه(. 26، ص. 1389موقتی آن را دریاباد )روشاه، 

-ی و کیفای پدیادهتیییر اجتماعی فرآیندی از جایگزینی کمّ

عمدی( است برنامه )غیرهای اجتماعی با برنامه )عمدی( و بی

ماورد  ،ر تحلیا قسامتی دتواناد در یاک طار  شاشکه می

هویات  -1ناد از: ااستفاده قرار گیرد. این شش قسمت عبارت

روش تیییر ای است که دستهای اجتماعی ویژهتیییر: پدیده

مانند الگوهای کنش متقاب ، سارتار اقتدار، ظرفیت  ؛شوندمی

 دةکننااساطح تیییاار: مشاابص -2 .تولیاد و نظااام قشااربندی

مانند ساطح  .شودث میای است که تیییر در آن حادمحدوده

 ةدور -3کلاای؛  ةفااردی، گروهاای، سااازمانی، نهااادی و جامعاا

پردازد کاه پایاداری یاک ناوع تیییار زمانی: به این مسأله می

-قدر طاول مایشدن از لحاظ زمانی چهراص بعد از پذیرفته

جهت تیییر: مسیر و الگوی حرکت تیییر را مشبص  -4 .کشد

روناده یاا ، کاهشی، پیشایممکن است توسعه کند. تیییرمی

نظیار  ؛گرا باشد و یا بر اساس الگوهای متفااوت حرکاتواپس

وساعت  -5 .ای انجام شاودالگوهای رطی، چررشی یا مرحله

نسبت یا  -6 .ای، جامع و انقالبی داردتیییر: بستگی به حاشیه

اسااس یاک مقیااس قاراردادی، ؛ ممکن اسات بارمعیار تیییر

، ص. 1373واگاو، ا مقطعی باشد )تدریجی یا سرعتی، مداوم ی

شاده از تیییار اجتمااعی، هیابا وجود تعاریف مبتلف ارا(. 13

شناسان در این موارد اتفاق نظار دارناد کاه جامعه ةتقریباً هم

ای رنتی است و هیچ قضاوت ارزشای را تیییر اجتماعی کلمه

ای جمعای و ساارتاری اسات، در گیرد، لزوماً پدیادهنمیبردر

بایش دارای وتوان آن را تشبیص داد و کمی میزمان مشبص

 (.25، ص. 1383استمرار است )محسنی، 

  شاد. تحاوالت یباید بین تیییر و تحول اجتماعی فرق قا

اجتماعی برآیند مجموعه تیییراتی است که در طول یک دوره 

ها زندگی انسان ةدر یک یا چند نس  در طیف وسیعی از حوز

ای از تحاوالت اجتمااعی مجموعاه ،پذیرد. بناابراینتحقق می

فرآیندهاست که در زمان اندک قاب  مالحظه نیسات. ایان در 

حالی است که تیییر اجتماعی در مادت زماان کوتااهی قابا  

یاک  ةتیییار اجتمااعی در محادود ،عالوه بر این ؛رؤیت است

پاذیرد و محیط جیرافیاایی و اجتمااعی معینای صاورت مای

تاوان آن را در این است که مایتفاوتش با تحول اجتماعی در 

 -جیرافیاایی و یاا در کاادر اجتمااعی ةچارچود یک محادود

، ص. 1389فرهنگی محدودتری مورد مطالعه قرار داد )روشه، 

شناسان معموالً تأثیر تیییارات اجتمااعی را در دو (. جامعه26

اثار  ،. در ساطح کاالنکننادبررسای مایسطح کالن و رارد 

ه و ابعادی مانناد راانواده، مدرساه، تیییرات در سازمان جامع

گیارد اقتصاد و نظام سیاسی و اقتصادی مورد مطالعه قرار می

هایی مانند رفتارهاا و تأثیر تیییرات بر پدیده ،و در سطح ررد

های فردی، وجه نظرها، اعتقادات، آرزوها و انگیزه مورد آگاهی

 (.20 ص.، 1986پاور، توجه است )

تیییر اجتماعی از ابتدای پیدایش که مطالعات با وجود آن

شناساان باوده اسات، هناوز شناسی مورد توجه جامعاهجامعه

 ،عاام ةعامی در این مورد وجود ندارد. منظاور از نظریا ةنظری

تیییاار  ةگانااای اساات کااه ضاامن تشااریح ابعاااد شااشنظریااه

اجتماعی، قادر به تشریح ایان ماوارد باشاد: عناصاری کاه در 

کنند، علت ایجااد تیییار، چگاونگی تیییر اجتماعی تیییر می

 ؛انجام تیییر و تفکیک عوام  دگرگونی دار  و رار  سیستم

اند کاه هار یاک های مبتلفی مطر  شدهالبته تا کنون نظریه

وادی یگاناه و جاگیارد )مایبارقسمتی از این موضوعات را در

 (.6، ص. 1380عباسی الرانی، 

 انواع تغییرات اجتماعی. 2. 3
هاایی در وط باه تیییار اجتمااعی باه تفکیاکدر آثار مرب

هاا روریم که بررای از آنمیرصوص انواع تیییر اجتماعی بر

ای ی دگرگونییی و کلی: تیییر جزیتیییر جز -1ند از: اعبارت

گیارد. تیییار است که در ببشی از نظام اجتماعی صورت می

-ای است که در ک  نظام اجتماعی صورت مایکلی دگرگونی

ترین شاک  آن چند کلی باشد، در رادیکالهر ،ا تیییرام ؛گیرد

بهتر اسات بگاوییم دو  ،ی و نسبی است. بنابراینیتیییری جز

ی و بنیاادی. تفکیاک و یانوع تیییر وجود دارد: تیییارات جز

 ةتشبیص این دو تیییر بر این اص  مبتنی است که چون هم
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 جامعاه از نظار اهمیات یکساان نیساتند.های مبتلاف ببش

توانند یکسان نمی ،گیرندتیییراتی هم که صورت می ،راینبناب

به نحاوی کاه دگرگاونی و  ؛ترنددارباشند. برری مهم و ریشه

هاای جامعاه ها موجب دگرگونی در دیگار بباشتیییر در آن

ترند و تأثیر چندانی بر اصلی و کم اهمیتشود و برری غیرمی

تیییار  -2(. 306، ص. 1374مقادم، قرائیگذارند )جامعه نمی

زا و ترکیبی: ایان تفکیاک بار مبناای زا، بروناجتماعی درون

صورت گرفته است. اگار  ،شوندهایی که موجب تیییر میعلت

های تیییر در یک نظاام اجتمااعی دارلای باشاند، آن را علت

هاای تیییار راارجی اگر علت ،عکسزا گویند و برتیییر درون

-صورت وجود ترکیبی از علتزا و در باشند، آن را تیییر برون

 -3نامناد. آن را تیییار ترکیبای مای ،های دارلی و راارجی

برنامه: این نوع تفکیک بر مبناای برنامه و بیتیییر اجتماعی با

وجود یا عدم وجود اص  تعماد صاورت گرفتاه اسات. تیییار 

کارهاای وبرنامه تیییری اسات کاه از طریاق ساازاجتماعیِ با

-شاده صاورت مایف از پیش تعیاینمعین و مشبص با اهدا

حاصا  ناوعی  ،ایان ناوع تیییار اجتمااعی ،به عباارتی ؛گیرد

برناماه تیییاری مهندسی اجتماعی است. تیییر اجتمااعی بای

 -4است که در تحقق و بروز آن تعمدی در کار نباوده اسات. 

بناایی بنایی: تیییار اجتمااعی روبنایی و زیرتیییر اجتماعی رو

عه است که بدون ایجاد تیییر در ماهیات نوعی اصال  در جام

کناد. هایی از جامعه تیییر میو بنیاد سارتار اجتماعی، ببش

شاود و بنایی ک  سارت اجتماعی دگرگاون مایدر تیییر زیر

الگو و صورت اجتماعی جدیدی جایگزین الگو و صورت قبلای 

 (.28-29، صص. 1387شود )غفاری و ابراهیمی لویه، می

 غییر اجتماعیعوامل ت. 3. 3
عوام  مبتلفی در ایجاد تیییرات اجتماعی دریا  هساتند. ایان 

اناد. از ایان رو، گذارناد و باه هام وابساتهدیگر تأثیر میعوام  بر یک

عنوان علت تیییر دیگر اجازای ساارتار توان برری از عوام  را بهنمی

چه تیییار اجتمااعی، (. گر14، ص. 1373اجتماعی تعمیم داد )واگو، 

یصة همة جوامع است؛ اما منشأ اصلی آن شام  محیط طبیعای، رص

تیییرات جمعیتی، فکر جدید، تکنولاویی، حکومات، رقابات، جناگ، 

، 2000، 18لیندسای و بایچشاود )ریزی و جنبش اجتماعی مایبرنامه

معتقد است ماؤثرترین منباع تیییار اجتمااعی، در  19(. ترنر649 ص.

ة کنتارل و ادارة محایط باوده مسای  انسانی، فناوری یا شنارت نحاو

آوری ها دانش جدید دربارة نحاوة گاردطور که انساناست؛ زیرا همان

اناد، کلیاة هاا را توساعه دادهمنابع، تولید کاالها و ردمات و توزیع آن

(. 374، ص. 1378روابااط اجتماااعی نیااز تیییاار کاارده اساات )ترناار، 

 معتقاد اساات هشات دسااته عواما ، ساابب 20پروفساور گینساابرگ

شوند کاه هماه از راود جامعاه و نظاام اجتمااعی تیییرات عمده می

امیاال و تصامیمات  -1اناد از: اناد. ایان عواما  عباارتبرگرفته شده

اعمال و رفتار افراد که در شرایط اجتمااعی تیییار  -2آگاهانة جامعه. 

شوند. رفتارهای تازه نیز به نوبة راود یابند و رفتارهای تازه پیدا میمی

هاای اصالی و تیییری که در ساارت -3آورند. ت تازه پدید میتیییرا

دهاد، موجاب دگرگاونی رواباط های اساسای جامعاه رخ مایشالوده

بناای بناای جامعاه، روشود. باه اصاطال  تیییار در زیاراجتماعی می

تأثیرات بیرونی؛ مانند تأثیرات ناشای از  -4کند. جامعه را دگرگون می

زای جامعه؛ مانند ارتراعاات ثیرات درونهای دیگر. همینین، تأتمدن

رهباران، نواباو و  -5یابند. شدن اشاعه میو اکتشافاتی که پس از پیدا

انقالد که عبارت است از تجمع و تشاک  نیروهاای  -6افراد برجسته. 

اتفاقااات و  -7مبتلااف و عواماا  گوناااگون در یااک نقطااه از زمااان. 

زد افاراد یاک گاروه داشتن هدف مشترک ن -8رویدادهای تاریبی و 

(. واگاو معتقاد اسات دالیا  333-334، صاص. 1374مقدم، )قرائی

کناد. در ایان متعددی وجود دارد که تیییر اجتمااعی را حتمای مای

هاای ابادی توان به نوع انسان و کنجکاوی ذاتی او، رواساتهزمینه می

او باارای تجربیااات جدیااد، آرزوی کشااف مناااطق جدیااد و آرزوی 

ها صحبت کرد و تماامی ایان شارایط تیییار را در شنارتن ناشنارته

(. تیییار 19، ص. 1373جوامع انساانی حتمای کارده اسات )واگاو، 

زای تیییرات، فرآیناد متفااوتی زا و برونجامعه بر حسب ماهیت درون

دارد. تیییرات ناشی از عوام  درونی عموماً باا تضااد ارزشای و تزلازل 

رات متاأثر از عواما  بیرونای که تیییسارتاری همراه نیست، حال آن

، 1388ساازد )ناورائی، دست کم ببشی از جامعه را دچار تالطم مای

زای تیییارات اجتمااعی در (. گردشگری یکی از عوام  بارون14ص. 

طبیعت گردشگری در هر جامعاه، متاأثر از شود. جوامع محسود می

 اقتصادی، سیاسی، فرهنگای و اجتمااعی ةتنیدهمعوام  پیییده و در

گردشگری دارای ابعاد ماادی و معناوی اسات  ،به عبارت دیگر ؛است

در عین حال کاه  ،نندکتوانند دیگری را مجذود رود که هر کدام می

تااوان گردشااگری را یااک صاانعت و فعالیاات اقتصااادی دانساات، ماای

هاای اجتمااعی کاه باه ای است پیییده و متشک  از پدیادهمجموعه

دهاد قارار مایع را تحت تاأثیر اجتما، مستقیمصورت مستقیم و غیر

برراای از محققااان باار ایاان باورنااد کااه (. 125 ص.، 1385، )برنااز

عناوان یاک نهااد ای است که باید آن را بهگردشگری سیستم زندگی

هاا پویا در نظر گرفت. حضور گردشگران در یک منطقه و برراورد آن

هاای مبتلاف زنادگی در ها و شیوهبا روستاییان، باع  ترویج فرهنگ

-روستا شده و به این ترتیب، تیییراتی را در وضعیت زندگی ماردم باه

وجود آورده اسات؛ از طارف دیگار، تعاما  باین گردشاگران و افاراد 
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-ها ایجااد مایجامعة میزبان، تیییراتی را در رفتار و آداد و رسوم آن

ی آشانا های جدیاد زنادگها با بسیاری از شیوهای که آنگونهکند؛ به

کنند تیییراتی را در وضعیت زندگی راود باه وجاود شده و سعی می

 (.117، ص. 1391فر، آورند )فاض  و رمضانی

 های تحقیق. یافته4

-ها بر اساس ویژگیتحلی  دادهوابتدا تجزیه ،در این ببش

دهندگان به تفکیک بیاان شنارتی و فردی پاسخهای جمعیت

ده از آزماون آمااری و ساطح شود. در قسمت بعد با اساتفامی

 پردازیم.ها، میداری به رد یا عدم رد فرضیهمعنا

 شناختی پاسخگویانهای جمعیتویژگی -2جدول 
 1393وهش، های پژمأرذ: یافته

 درصد تعداد ویژگی

 جنس
 58 145 مرد
 42 105 زن

 وضعیت تأهل
 61 153 متأه 
 39 97 مجرد

 تحصیالت

 25 62 سوادبی
 19 48 پلمزیر دی
 27 67 دیپلم
 15 38 دیپلمفوق

 11 27 لیسانس
 3 8 بیشتر از لیسانس

 شغل

 10 25 بیکار
 12 30 کارمند
 17 43 کارگر
 20 50 کاسب
 10 25 دانشجو
 22 55 داررانه

 9 22 کشاورز

 سن

29-20 68 27 
39-30 57 23 
49-40 63 25 
59-50 42 17 
70-60 20 8 

 درآمد ماهیانه

 32 80 هزار تومان 300کمتر از 
 14 35 هزار تومان 300-499بین 
 23 58 هزار تومان 699-500بین 
 18 45 هزار تومان 700-899بین 

 9 22 تا یک میلیون و صد هزار تومان 900بین 
 4 10 بیش از یک میلیون و صد هزار تومان

هاا و از تلفیاق پرساش های پژوهش، پسمنظور آزمون فرضیهبه

-ها به دو گروه تقسیم شدند. گروه یک؛ شام  پاساخرمزگذاری، پاسخ

های بیشاتر از میاناه های برابر و کمتر از میانه و گروه دو؛ شام  پاسخ

-بودن پاسخایشود. عدد میانه در این تحقیق با توجه به پنج گزینهمی

اده از آزماون ( در نظر گرفته شده اسات. ساپس باا اساتف3ها، عدد )

های تحقیق آزمون شادند ، فرضیه50/0ای و با نسبت آزمون دوجمله

 که نتیجة آن به شر  زیر است:

فرضیة اول: گردشگری در تیییار وضاعیت اجتمااعی زناان در 

 روستا نقش داشته است.

گویان در رابطه باا نقاش درصد از پاسخ 50(: H0فرضیة صفر )

زنان، پاسبی برابر یاا کمتار گردشگری در تیییر وضعیت اجتماعی 

 اند.( داده3ها )از میانه داده

گویان در رابطاه باا نقاش درصد از پاسخ 50(: H1فرضیة یک )

هاا گردشگری در تیییر وضعیت زنان، پاسبی بیشاتر از میاناه داده

 اند.( داده3)
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فرعی اول ۀای سنجش فرضینتایج آزمون دوجمله -3جدول   

1393های پژوهش، یافتهمأرذ:   
شدهنسبت مشاهده فراوانی طبقه گروه متغیر داریمعنا نسبت آزمون   

وضعیت 
 اجتماعی زنان

1 3 76 %30  
%50  000/0  2   3  174 %70  

00/1 250  ک   

باشاد و  05/0داری آمارة آزمون بیشتر یا مساوی اگر سطح معنا

 باشاد، فارض صافر %50شده در گروه یک بیشتر از نسبت مشاهده

شود. با توجه باه تأیید، و در غیر این صورت، فرض یک پذیرفته می

به دست آماد و  000/0داری در این آزمون برابر با که سطح معنااین

قرار دارند، فرض صافر  3درصد( باالتر از  50ها )بیش از پاسخ 70%

شاود؛ یعنای باین شود و فرضایة اول تحقیاق پذیرفتاه مایرد می

یار وضاعیت اجتمااعی زناان در روساتای توسعة گردشاگری و تیی

زیارت، رابطة معنااداری وجاود دارد و توساعة گردشاگری یکای از 

 عوام  مؤثر در تیییرات وضعیت اجتماعی زنان است.

فرضیة دوم: گردشگری در افزایش گرایش سااکنان روساتا باه 

 مهاجرت نقش داشته است.

نقاش گویان در رابطه باا درصد از پاسخ 50(: H0فرضیة صفر )

گردشگری در افزایش گرایش ساکنان روستا به مهااجرت پاسابی 

 اند.( داده3ها )برابر یا کمتر از میانه داده

گویان در رابطاه باا نقاش درصد از پاسخ 50(: H1فرضیة یک )

گردشگری در افزایش گرایش ساکنان روستا به مهااجرت پاسابی 

 اند.( داده3ها )بیشتر از میانه داده

 فرعی دوم ۀای سنجش فرضیایج آزمون دوجملهنت -4جدول 
 1393های پژوهش، یافتهمأرذ: 

 داریمعنا نسبت آزمون نسبت مشاهده شده فراوانی طبقه گروه متغیر

گرایش به 
 مهاجرت

1 3 182 73% 
50% 018/0 2  3 68 27% 

 00/1 250  ک 

اسات. از  058/0داری برابر با (، سطح معنا4با توجه به جدول )

شده در گروه یک بیشتر است. بناابراین، سوی دیگر، نسبت مشاهده

 %50تاوان بیاان کارد کاه بایش از شود و میفرض صفر تأیید می

دهندگان معتقدند که گردشگری در افزایش گارایش سااکنان پاسخ

 روستا به مهاجرت نقش نداشته است.

فرضیة سوم: گردشاگری در تیییار تعاامالت اجتمااعی میاان 

 ساکنان روستا نقش داشته است.

گویان در رابطه باا نقاش درصد از پاسخ 50(: H0فرضیة صفر )

گردشگری در تیییار تعاامالت اجتمااعی میاان سااکنان روساتای 

 اند.( داده3ها )پاسبی برابر یا کمتر از میانه داده

گویان در رابطاه باا نقاش درصد از پاسخ 50(: H1فرضیة یک )

عاامالت اجتمااعی میاان سااکنان روساتای گردشگری در تیییار ت

 اند.( داده3ها )پاسبی بیشتر از میانه داده

 فرعی سوم ۀای سنجش فرضینتایج آزمون دوجمله -5جدول 
 1393های پژوهش، مأرذ: یافته

 داریمعنا نسبت آزمون نسبت مشاهده شده فراوانی طبقه گروه متغیر
تعامالت 
 اجتماعی

1 3 88 35% 
50% 000/0 

2  3 162 65% 

   00/1 250  ک  

داری در این آزماون برابار باا که سطح معنابا توجه به این

بیشتر  دوشده در گروه دست آمده و نسبت مشاهدهبه 000/0

تحقیق پذیرفته  ةشود و فرضیاست، فرض صفر رد می %50از 

توان گفت گردشگری در تیییر تعامالت می ،شود. از این رومی

 ماعی میان ساکنان روستای زیارت نقش داشته است.اجت

های اجتماعی چهارم: گردشگری در افزایش آسیب ةفرضی

 میان ساکنان روستا نقش داشته است.

گویاان در رابطاه باا درصد از پاسخ 50(: H0صفر ) ةفرضی

هاای اجتمااعی در روساتا نقش گردشگری در افزایش آسیب

 اند.( داده3ها )هپاسبی برابر یا کمتر از میانه داد
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گویاان در رابطاه باا درصد از پاسخ 50(: H1یک ) ةفرضی

هاای اجتمااعی در روساتا نقش گردشگری در افزایش آسیب

 اند.( داده3ها )پاسبی بیشتر از میانه داده

 ای سنجش فرضیه فرعی چهارمنتایج آزمون دوجمله -6جدول 
 1393های پژوهش، مأرذ: یافته

 داریمعنا نسبت آزمون نسبت مشاهده شده فراوانی طبقه گروه متغیر

 هایافزایش آسیب

 اجتماعی

1 3 60 24% 

50% 000/0 2  3 190 76% 

 00/1 250  ک 

دسات باه 000/0داری در این آزمون برابار باا سطح معنا

شاده نشاان ستون نسبت مشااهده ،از سوی دیگر است. آمده

فارض  ،هستند. از این رو 3از ها بیشتر پاسخ %76دهد که می

چهاارم تحقیاق پذیرفتاه  ةفرضای ،شود. در نتیجهصفر رد می

های اجتمااعی در یعنی گردشگری در افزایش آسیب ؛شودمی

 روستای زیارت نقش داشته است.

اصاالی: گردشااگری در تیییاارات اجتماااعی در  ةفرضاای

 روستای زیارت نقش داشته است.

گویاان در رابطاه باا سخدرصد از پا 50(: H0صفر ) ةفرضی

نقش گردشگری در تیییرات اجتماعی روستا، پاسبی برابر یاا 

 اند.( داده2ها )کمتر از میانه داده

گویاان در رابطاه باا درصد از پاسخ 50(: H1یک ) ةفرضی

نقش گردشگری در تیییرات اجتماعی روستا، پاسابی بیشاتر 

 اند.( داده2ها )از میانه داده

 ای سنجش فرضیه اصلیزمون دوجملهنتایج آ -7جدول 
 1393های پژوهش، یافتهمأرذ: 

 داریمعنا نسبت آزمون نسبت مشاهده شده فراوانی طبقه گروه متغیر

 تغییر اجتماعی

1 3 39 26% 

50% 000/0 2  3 111 74% 

 00/1 250  ک 

( نشاان داده شاده اسات، 7طوری کاه در جادول )همان

به دست آمده اسات و  000/0این آزمون داری در سطح معنی

شود فرض صفر رد می ،بیشتر است. از این رودو فراوانی گروه 

گردشاگری در یعنی  ؛شوداصلی تحقیق پذیرفته می ةو فرضی

 تیییرات اجتماعی روستای زیارت نقش داشته است.

متغیرهااای مااؤرر باار ادراک جامعااۀ محلّاای از نقااش 
 گردشگری در تغییر اجتماعی:

ی از نقااش محلّاا ةادراک جامعاا ةمنظااور بررساای نحااوبااه

گردشاگری در تیییاارات اجتماااعی روسااتا، تااأثیر متییرهااای 

تجزیه و تحلیا   نگرش جامعه، ةکنندشنارتی تعدی جمعیت

عناوان شانارتی باهمتییرهاای جمعیات ،. در این تحلیا شد

متییرهااای مسااتق  و ادراک جامعااه از نقااش گردشااگری در 

عنوان متییر وابسته در نظر گرفته ستا، بهتیییرات اجتماعی رو

( نشان داده شده است، 8طور که در جدول )شده است. همان

داری میان متییرهاای حاکی از آن است که تفاوت معنا ،نتایج

ی از محلّا ةشی ، تأه  و درآمد، ساطح ساواد و ادراک جامعا

نقش گردشگری در تیییرات اجتمااعی روساتا وجاود نادارد. 

این تحقیاق، باین ادارک زناان و ماردان از نقاش  طبق نتایج

داری وجود دارد تفاوت معنا ،گردشگری در تیییرات اجتماعی

شاده در و مردان درک بیشتری از تیییارات اجتمااعی ایجااد

ن از نقااش گردشااگری در اانااد. ادراک ساااکنروسااتا داشااته

ی مبتلاف نیاز هاای سانّتیییرات اجتماعی روستا بین گاروه

و افراد جوان ایان تیییارات را  بیشاتر از افاراد متفاوت است 

 اند.مسن درک کرده
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ی از محلّ ۀمتغیرهای احتمالی مؤرر بر ادراک جامع -8جدول 

 نقش گردشگری در تغییرات اجتماعی
 1393های پژوهش، یافتهمأرذ: 

متغیر 

 مستقل

نوع آزمون مورد 

 استفاده
Sig (2-

tailed) 
 نتیجه

 000/0 من ویتنی جنس
-د تفاوت معنیوجو

 دار

وضعیت 

 تأهل
 205/0 من ویتنی

عدم وجود تفاوت 

 دارمعنی

 ANOVA 004/0 سن
-وجود تفاوت معنی

 دار

 ANOVA 607/0 درآمد
عدم وجود تفاوت 

 دارمعنی

 K-S 201/0 تحصیالت
عدم وجود تفاوت 

 دارمعنی

 K-S 301/0 شغل
عدم وجود تفاوت 

 دارمعنی

 گیری. بحث و نتیجه5
های اریر در ایران مورد انواع گردشگری که در سال یکی از

توجه قرار گرفته است، گردشاگری روساتایی اسات. شالوغی و 

نقا  و وآلودگی هوای مناطق شاهری، پیشارفت صانعت حما 

جایی، نیاز به اساتراحت و گاذران اوقاات فراغات و بهتسهی  جا

د هاایی جاذامواردی از این قبی ، روستاها را تبدی  باه کاانون

ده است. قیمت پاایین زماین و نیاروی کاار کربرای گردشگری 

ارزان در مناطق روستایی سبب شده است کاه سااکنان شاهرها 

های ییالقی یا اصطالحاً ویال در این مناطق اقدام به سارت رانه

مادت شهرنشاینان در نند. این موضوع سبب حضاور طاوالنیک

الی باومی روستاها و گسترش تعامالت میاان شهرنشاینان و اها

ایان تعاما  دو طارف که معموالً جاییروستاها شده است. از آن

 رفتااری الگوهاای هاا ودارای ارزشهاا( هاا و روساتایی)شهری

ایاان تعااامالت توانسااته اساات موجااب بااروز  ،متفاااوتی هسااتند

های تیییرات اجتماعی در روستاها شود. روستای زیارت در سال

ران بوده است. این روساتا های توجه گردشگاریر یکی از کانون

های راص گردشاگری، ماورد توجاه گردشاگران به دلی  جاذبه

بسیاری قرار گرفته است. در این پژوهش تالش شده است نقش 

گردشگری در تیییرات اجتماعی روستای زیارت بررسای شاود. 

منظور سنجش تیییرات اجتماعی در ایان پاژوهش، از چهاار به

هاای ی  به مهااجرت، آسایبشارص وضعیت اجتماعی زنان، م

اجتماعی و تعامالت اجتماعی اساتفاده شاده اسات. نتاایج ایان 

تحقیق حااکی از نقاش گردشاگری در تیییارات ساه شاارص 

هااای اجتماااعی و تعااامالت وضااعیت اجتماااعی زنااان، آساایب

اجتماعی و عدم تأثیر آن در تیییر شاارص میا  باه مهااجرت 

 است.

یاار وضااعیت در ایاان پااژوهش، نقااش گردشااگری در تیی

های های مشارکت زنان در فعالیتاجتماعی زنان، بر اساس گویه

درآمدزا، مشارکت زنان در مسائ  راانواده و تحصای  فرزنادان، 

هاای آگاهی زنان از مسائ  مربوط به سالمت و افازایش فرصات

شیلی برای زنان و افازایش اساتقالل زناان ماورد بررسای قارار 

ها ی در هر یک از این گویهن روستا نقش گردشگراگرفت. ساکن

اند و بر ایان بااور بودناد کاه گردشاگری را متبت ارزیابی کرده

های شیلی و اساتقالل زناان و مشاارکت موجب افزایش فرصت

بهباود وضاعیت  ،طاور کلایها در مسائ  رانواده و بهبیشتر آن

هاای مطلاود گردشگری، یکی از زمیناهزنان روستا شده است. 

توانناد باا ها مایرینی زنان روستایی است. آنکارآف یبرای ارتقا

صرف کمترین هزینه و کمترین ریسک به اشتیال دست یابناد. 

باافی، زناان باه کارهاای دساتی از جملاه گلایم ،در این روستا

-دوزی و سایر صنایع دستی بومی منطقه میبافی، سوزنحصیر

 میزباان ةها درآمدی قاب  توجه برای جامعپردازند که فروش آن

های بسیاری برای گردشگری، زمینه ةآورد. با توسعبه ارمیان می

-وهای اقتصادی و ایجاد کسابمشارکت و حضور زنان در عرصه

کارهایی هرچند کوچک در این روستا فراهم شده است. فاروش 

ی و صنایع دستی از تولیدات کشاورزی، تولیدات دامی، نان محلّ

 آن جمله است.

یاان پااژوهش در بُعااد تعااامالت مطااابق نتااایج ا ،همینااین

-وگردشگری میزان اهمیت رانواده باه دیاد ةاجتماعی، با توسع

بازدید از اقوام و رویشاوندان، میزان اهمیت رانواده به همکاری 

ها و شورای روستا، میزان اعتقاد به گذشات از مناافع با دهیاری

فردی برای حصول به منافع جمعی و میزان مشاارکت راانواده 

هاا های عمومی روستا کاهش یافتاه اسات. ایان یافتاههدر جلس

حاکی از تیییاری فرهنگای در نهااد تعاامالت اجتمااعی اسات. 

گسترش تعامالت بومیان روساتا باا شهرنشاینان سابب جاذد 

فرهنگ شهری در مناطق روستایی شده اسات. سااکنان روساتا 

هایی چون فردگرایی و جستجوی منفعات شبصای را در ارزش

اناد. تیییارات ماذکور با شهرنشینان درونی کارده جریان تعام 

همیاون  ؛های سانتی روساتاییشدن ارزشراندهحاشیهسبب به

بازدید از دوستان و رویشااوندان، همکااری باا دهیااری و ودید

 گذشتگی و ایتار شده است.رودشورای روستا و روحیة از
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دهاد کاه باا در بعد گرایش به مهااجرت، نتاایج نشاان مای

ن روساتا اگردشگری نه تنها می  به مهااجرت در سااکن ةتوسع

بلکه تمای  روساتاییان باه زنادگی در روساتای  ؛ش نیافتهیافزا

 ةیکاای از رطراتاای کااه جامعاازیاارت بیشااتر نیااز شااده اسات. 

مهااجرت  ةکناد، پدیادهای اریر تهدید مایروستایی را درسال

د که جوامع روستایی نقش مهمای در تولیااست. با توجه به این

کنناد، محصاوالت کشااورزی و ایجااد امنیات غاذایی ایفاا مای

-باینوابساتگی و از ةها، زمیناگاهمهاجرت ساکنان این سکونت

حفس  کند. از این رو،رفتن استقالل اقتصادی کشور را فراهم می

ترکیب جمعیتی این مناطق اهمیت فراوانی دارد. مهاجرت علا  

نشادن هاا، بارآوردهن آنتریهای گوناگونی دارد که مهمو انگیزه

های روستایی، عدم تعادل میان جواماع نیازهای افراد در محیط

اسات.  غیارههای اقتصادی موجود و روستایی و شهری و شکاف

کناد بارای تاأمین نیازهاای روستاییان را مجبور می ،این عوام 

ن ادر ماورد عادم تمایا  سااکنرود، دست به مهاجرت بزنناد. 

 آن،گردشاگری و  ةرسد باا توساعنظر می روستا به مهاجرت، به

های ارتباطی مناسب روستا باا منااطق ها و راهزیرسارت ةتوسع

هاای هاای شایلی از فعالیاتایجااد فرصات ،اطراف و همینین

وابسته به گردشگری، امکان زندگی در روستا بارای روساتاییان 

اما موضوعی که باید به آن توجه داشت ایان  ؛تسهی  شده است

یان یهای عمده در مورد مهاجرت روساتایکی از نگرانی است که

به شهرها، مربوط به کاهش نیروی مشیول به کار در کشااورزی 

است که متعاقب آن محصوالت کشاورزی و دامداری طبیعی نیز 

تواند دارای اهمیت باشاد یابد. بررسی این موضوع میکاهش می

 هماراهشااورزی که آیا می  به ماندن در روستا با می  به کاار ک

که به سبب ورود گردشگران، روستاییان تبادی  باه است یا این

مدتی متکی بار حضاور یاا عادم افرادی وابسته به مشاغ  کوتاه

توان کااهش سادگی نمیبه ،اند؟ بنابراینحضور گردشگران شده

د و کریان را موضوعی متبت ارزیابی یمی  به مهاجرت در روستا

تلااف مااورد بررساای قاارار داد کااه از بایااد آن را در ابعاااد مب

 پژوهش حاضر رار  است. ةلأچهارچود مس

هااا و عااالوه باار ایاان، گردشااگری بااا برراای از ناهنجاااری

میزبان همبساتگی متبات داشاته اسات.  ،ها در جامعهبزهکاری

گردشگری موجب افزایش میزان جرم و جنایت در منطقه شاده 

 ةتداول در جامعرفتارهای میایر با هنجارهای م ،است. همینین

روستایی، موجب درگیری بین مردم باومی و گردشاگران شاده 

 است.

این پژوهش، متییرهای جانس و  ةبر اساس نتیج ،همینین

ی از اهمیت گردشگری در باروز محلّ ةسن در میزان درک جامع

که مردان بیش از زنان طوریبه ؛تیییرات اجتماعی مؤثر هستند

ن باه نقاش گردشاگری در باروز و افراد جوان بیش از افراد مس

تیییرات اجتماعی تأکید دارند. مردان و جوانان بایش از زناان و 

مردان و جواناان  ،افراد مسن می  به تیییر دارند و از سوی دیگر

بیش از زنان و افراد مسن درگیر در تعامالت اجتماعی باا افاراد 

هاا بیشاتر در آن بناابراین، .ویاژه شهرنشاینان هساتنددیگر به

 ،عرض درک تیییرات و تحوالت اجتمااعی هساتند. از ایان روم

دهند که مردان و جوانان بایش های این پژوهش نشان مییافته

از زنان و افراد مسن نسبت به تیییرات اجتمااعی ناشای از ورود 

 گردشگران حساس و آگاه هستند.
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Extended Abstract 

1. INTRODUCTION 

Tourism is considered as a social event by many 

researchers, because the tourism activity occurs 

between two different groups of people of which 

one is the local and the other one is the visitor. 

Tourism as a social event, makes a relationship 

between communities that have different social 

characteristics and creates the mutual relationship 

between the different cultures, traditions and 

behaviors. As a result, it may cause changes in 

social structures, modes of behavior and life style. 

Hence it can be said that tourism as a social and 

cultural activity, is a potential of change, but. Since 

the direction of this change is not clear, it would 

cause difficulties for tourism management. 

Unbalanced and uncoordinated social changes with 

society can cause chaos and confusion and heavy 

blows for the society. Therefore, it is necessary to 

review them. The aim of this research is the 

assessment of the host communities’ perceptions of 

tourisms role on social changes of Ziarat village. In 

the present article, we have tried to answer the 

following fundamental questions: What is 

tourism's role in social changes of Ziarat village 

from the perspective of the villagers? What are the 

affective variables on perceptions and attitudes of 

the villagers about tourism's role in social change 

in Ziarat village? 
2. THEORETICAL FRAMEWORK 
Issues on social change in the humanities have a 

continuous history. There are numerous definitions 

regarding the concept of social change. According 

Vagu (1994), social change is a process of 

qualitative and quantitative replacement of social 

phenomena which can be planned (intentional) and 

unplanned (unintended). According to Giddens 

(1998), social change is change in the basic 

institutions of society during a given period. 

Sociologists often consider effects of social 

changes in macro and micro levels. In macro level, 

the effects of changes in society and dimensions 

such as family, school, economy, and political 

system is studied.  And the effects of changes on 

phenomena such as individual behaviors and 

awareness, ideas, beliefs, desires, and impulses are 

considered in micro level. Therefore, several 

factors are involved in social change. These factors 

influence each other and are interdependent. 

Although social change is a feature of all societies, 

the original source includes natural environment, 

demographic changes, technology, governance, 

competition, war, planning, and social movements. 

However, there are several reasons that ensure 

social changes. In this context, mankind and his 

natural curiosity, his eternal desire for new 

experiences and his wishes to know the unknowns 

can be mentioned. Changes in a society are 

different according to the nature of changes (i.e., 

endogenous and exogenous). Changes caused by 

internal factors generally are not associated with 

value conflict and structural instability. But 

changes caused by external factors make trouble 

for at least parts of the society. According to the 

aforementioned classification, tourism is one of the 

exogenous factors of social change in 

communities. Presence of tourists in rural areas 

and their contacts with villagers cause the 

promotion of different cultures and change of the 

lifestyle in the village. 
3. METHODOLOGY 
This is a questionnaire-based survey research. The 

questionnaire used in this study consists of two 

parts. The first part includes demographic 

characteristics of the population and the second 

part is related to the social changes in the region 

under study. Through reviewing the literature, four 

indicators were chosen to measure social changes 

(ie., social status of women, tendency to migrate, 

social interaction of residents, and increasing 

social pathologies). The population of this study 

consisted of 557 households in the Ziarat village of 

which 250 have been selected as sample by use of 

Morgan table. The questionnaires were distributed 
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between samples through Judgmental sampling. In 

order to test hypotheses, binomial test with SPSS 

software was used. To examine the role of 

demographic variables that influence the perception 

of host communities on the role of tourism in the 

local community, the Mann-Whitney, Kruskal-

Wallis, and ANOVA test were used. 

4. DISCUSSION 

According to the findings of this study, which are 

based on the perspective of the residents, tourism is 

contributed to the changing of social status of 

women, social interactions of residents, and 

increasing social pathologies. Thus, the means of 

these variables are greater than the expected mean 

(%50). In relation to the indicator of tendency to 

migrate, the research hypothesis was rejected. 

Tourism not only does not increase the desire of the 

residents to emigrate, but also reduces the willingness 

of residents to migrate.  Moreover, based on the 

findings, sex and age of the residents influence their 

perception of the role of tourism in social changes. 

The results also present that, men more than women, 

and young people more than elder ones can feel the 

social changes caused by tourism.  

5. CONCLUSION  

According to the findings, tourism has increased 

employment opportunities, independency, and 

participation in family issues for women in the village. 

Tourism is a favorable ground for the promotion of 

rural women's entrepreneurship. They can find 

employment with minimal cost and risk. Tourism 

development has provided many areas for the women 

to participate in the economy and creat small 

businesses in the Ziarat village. With the development 

of the tourism, the importance of visiting relatives, the 

importance of cooperating in village council, and 

familyinvolvement in public session has been 

decreased. In the dimension of immigration tendency, 

it seems that tourism development makes the rural 

infrastructure improved , good communication with 

the surrounding area happens, and also creats job 

opportunities. All these changes facilitate the 

possibility of life in the village. Tourism and 

delinquency with some abnormalities in the host 

community has a positive correlation. Tourism has 

increased the level of crime in the region. 

Key words: Tourism, social changes, rural areas, 

Ziarat village, rural tourism. 
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