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 چکیده 

جامعرة شرد  از سروی  درکهدف این پژوهش، ارزیابی اثررا  رردشریری  ف:اهدا

 باشد.میثامن شهر مشهد قة منطدر  ن اثرا بندی آاولویتمیزبان و 

 و از نظرر هردف، رراربردی تحلیلری-توصیفی ،روش لحاظپژوهش حاضر به  :روش

فاد  های میدانی اسرتای و بررسیآوری اطلاعا  از مطالعا  رتابخانهبرای جمعاست. 

هرا و دفراتر مسرافرتی و مسروولین جمعیت سارن، مسروولین هتر  آماری،جامعة  .شد

ضریب آلفای  نمونه انتخاب رردید.به عنوان  نفر 141ها از بین آن باشند رهدولتی می

بره  Bartlettو  KMOو ضرریب  اسرت 19/5نامه سنجش پایایی پرسش درررونباخ 

 بررای باشرد.نامره مریبه دست آمد ره بیانیر روایی پرسش 19/4415و  66/5ترتیب 

 .شداستفاد   والیس رروسکال ، فریدمن وهای رای اسکوئرها از آزمونتحلی  داد 

رهنیری ف -ثرامن از بعرد اصتصرادی و اجتمراعی ةرردشیری در منطقر نتایج:/ هایافته

اثررا   ،محیطریدر بعرد زیسرت امرا ،جرای رااشرتهبر اثرا  مثبت و منفی متفراوتی

بین رردشیری و هرر یرا از نتایج نشان داد  ،است. همچنینبیشتر نامطلوب و منفی 

داری وجود دارد و معنیرابطة ، 555/5داری و معنی % 30با سطح اطمینان  هاشاخص
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اثررا  زمینرة درک در امرا ، رراار برود  اسرتاثرها رردشیری بر هر یا از شاخص

میزبران، جامعرة محیطی رردشریری از سروی فرهنیی و زیست -اصتصادی، اجتماعی

ر ری دداداری وجود ندارد )زیرا سرطح معنریتفاو  معنی میان سه ررو  مورد مطالعه

اصتصرادی،  رردشیری بر برخی ابعراد در نهایتاست( و  50/5هر سه بخش بیشتر از 

 محیطی تأثیر بیشتری دارد.فرهنیی و زیست -اجتماعی

برای تقویت اثرا  مثبت و راهش اثررا  منفری رردشریری لرازم اسرت  گیری:نتیجه

 .ها و نظرا  تمامی ذینفعان مورد توجه صرار ریرددیدرا 

 ثامن.  منطقة مشهد، میزبان، جامعة ادرارا  اثرا  رردشیری،  ها:کلیدواژه

 مقدمه .1

های جهانی است ره به خوبی بیرانیر ترریرب امرور اصتصرادی، رردشیری یکی از جریان

، )فرهرودینهد جغرافیایی آثار مختلفی برجای می در فضاهای و باشدمیاجتماعی و فرهنیی 

در صردر  0505شرود رردشریری ترا سرال بینی میشپی (.16، ص.4913، شورچه و صبوری

شرتغال ا %15رود این صنعت بیش از پردرآمدترین صنایع جهان صرار ریرد. همچنین انتظار می

 1/4بره  درسال رشرد رنرد، تعرداد رردشریران %3/6حدود خود اختصاص دهد، ه جهان را ب

زمان میراث فرهنیی، صنایع دسرتی سا)افزایش یابد میلیون  905اشتغال به  ۀاندازمیلیارد نفر و 

-دشیری در مقیاس جهانی حجم فعالیتبا رسترش رر .(4936، و رردشیری خراسان رضوی

رردشریران رو بره  ةتجربرمحیطی و ریفیت خصوص به لحاظ شرایط زیستها و مشکلا  به

، 4335 ةدهراز  در نتیجره، ( و411. ، ص4935، ، احمدی و الیاسریپورنت )حسفزونی رااش

 ةتوسرعرردشیری پایدار آغراز و مفهروم  ةتوسعررت از رردشیری انبو  به سوی رویکرد ح

. ، ص4911 ،، فرهرودی، دیتمران و صردمی)رهنمایی شد  استپایدار وارد ادبیا  رردشیری 

مسریر اصرداما  در بهینره و حرررت نیازمنرد مردیریت  نواحی رردشیری بر این اساس،(. 43

بره طرور   (.415، ص.4935الردینی و شرورچه، )سیف باشندیمدر راستای پایداری ای توسعه

اند، رردشریری محلی داشته جوامعنزدیکی با  ةرابطهای رردشیری ره فعالیت در جایی رلی
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، 4بیتن) جای رااردبریطی محستزی فرهنیی و -اجتماعیاصتصادی، در ابعاد  آثاری را توانسته

د بره دو نرتواهر یا از این ابعاد می اثرا  .(11، ص. 0555، 9و هال 0؛ ریچارد05، ص.0556

، ، بروذرجمهری، ایسرتیلدی و مرودودیشرکوهیاجرزا  ) پدیدار شوندصور  مثبت و منفی 

درک و ارزیابی اثرا  رردشیری در اجتماعا  محلری بره منظرور حفر  و (. 450، ص.4939

باعر  و ( 040، ص.0553، 0و رارسیا بوآدس 1دیدریچ) پایداری صنعت رردشیری مهم است

-آمیز رردشیری میموفقیت ةتوسعو توجه سیاسی برای  ریزی مهموجود آمدن یا برنامهه ب

 (.495، ص.0553، 6عارفشود )

دارد. برر  اهمیرت بسرزاییجمله ایران نیرز  صنعت رردشیری در رشورهای جهان سوم از

هنیری باسرتانی، تراریخی، مراهبی و فر ةبرجسترشور  45  جزاساس ضوابط یونسکو، ایران 

سراله، ایرران بررای  05 ةتوسرعانرداز های رردشیری است. در سند چشمجهان از نظر جاذبه

های مختلف اصتصادی، اجتماعی، فرهنیی در سطح منطقه، دستیابی به اول در زمینه ةرتبرسب 

رااری ررد  است و بر اساس آن رشرور درصد از ر  رردشیری دنیا را برای خود هدف 0/4

، ، حسرینی و طرالبیجاب نمایرد )عنابسرتانی 4151شیر خارجی تا سال ررد میلیون 05باید 

در این راستا، نیرش جوامع میزبان به آثار رردشیری باید با دصت بیشتری   (.414، ص.4930

اهمیت این موضوع به حدی است رره  ریزان رردشیری مورد توجه صرار ریرد.برنامه از سوی

رردشیری در منطقره  ةتوسعمد  برای هایی را در بلندشتواند چالنادید  ررفتن آن حتی می

ریرزی برنامرهرردشیری به نوع مدیریت و  ةتوسعهای ایجاد رند. به طور صطع موفقیت برنامه

میزبران و توانمنرد برودن در افرزایش  ةجامعباید نسبت به تأثیرا  رردشیری بر  ای رهمحلی

رردشیری( حساس  ةتوسعتأثیرا  منفی منافع حاص  از رردشیری )با جلوریری و یا راهش 

 (. 11، ص.4939باشد، وابسته است )شفیعی و محمدی، 

                                                             
1. Beeton 

2. Richards 

3. Hall 
4. Diedrich 
5. Garcı´a-Buades 

6. Aref 
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-برنبا توجه به وجود حرم مطهرر حضرر  علریمشهد  در میان مقاصد رردشیری ایران،

شرهر مراهبی دنیرا و دومرین رلرانشهر ماهبی رشرور، ترین رلانعنوان بزرگبهالرضا، موسی

سالانه پایرای حردود  شود وشناخته می 0541اسلام در سال  فرهنیی جهان همچنین پایتخت

صطعرا  سرهم بزررری از هردف  ائر و رردشیر داخلی و خارجی است. ایرن شرهرمیلیون ز 01

 به اهمیت. نظر رردشیری را بر دوش خواهد داشت ةزمیندر  4151جمهوری اسلامی در افق 

ایرن پرژوهش پایدار،  ةتوسعیکرد در راستای رو ادراک جوامع میزبان نسبت اثرا  رردشیری

 شهر مشهدثامن رلان ةمنطقدر  یاثرا  رردشیرمیزبان از  ةجامعاداراک به ارزیابی صصد دارد 

ره حرم مطهر امرام رضرا )ع( این است  مشهد ثامن ةمنطقدلی  تمررز این پژوهش بر  .دبپرداز

زائران و رردشریران راوان مندی فعلاصه به دلی  و واصع شد  است (ثامن ةمنطق) شهردر مررز 

ررز و تررارم واحردهای شراهد تمر توانمی رضوی مطهر باررا  مجاور نسبت به اسکان در 

، ، خواجره شراهکویی و جوانبخرت)سرقاییدر این منطقه برود  و جمعیت بازدیدرنند  اصامتی

سازمان میراث فرهنیی، صنایع دستی و رردشیری استان خراسان رضروی،  (؛10، ص. 4934

 باشند:به شرح ذی  می سؤالا  تحقیقی هدف پژوهش، ر راستا. د(4936

  محیطری میزبان نسربت بره اثررا  اجتمراعی، اصتصرادی و زیسرت ةجامعنیرش

 ثامن چیونه است؟ ةمنطقرردشیری در 

  میزبان در بین ابعاد مختلف اجتماعی، اصتصادی و زیست  ةجامعبر اساس نیرش

 ها داشته است؟ردام شاخص محیطی، رردشیری بیشترین تأثیر را بر

 پژوهش ةپیشین .3

اصتصادی،  ةرانپایدار رردشیری در ابعاد سه ةتوسعمیزبان با رویکرد  ةجامعبررسی نیرش 

شرد  تشرکی  های انجرامای نوپا را در میان پژوهشمحیطی عرصهفرهنیی و زیست-اجتماعی

هرای اردی از پرژوهش، مرو4در جردول  .(411، ص.0559، 0و وورران 4آندریوتیسدهد )می

 ررفته در سطح جهان و ایران ارائه رردید  است. صور 

                                                             
1. Andriotis 

2. Vaughan 
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 میزبان از آثار گردشگریجامعة ادراک زمینة پژوهش در پیشینة  -1جدول 

 4931،های پژوهشیاصتهمأخا: 
 موضوع و نتایج پژوهش سال نویسنده

 0545 4الحسنا 

در رشور  0دشیری بر مردم پترافرهنیی رر-طی پژوهشی دریافت ره اثرا  مثبت اجتماعی

های رردشیری تصویر پترا را بهبود بخشید ، فرصت دهد. نتایج نشان میاردن وجود دارند
های پترا را افزایش داد  است. در رااری را ایجاد نمود  و همچنین زیرساختشغلی و سرمایه

غیراخلاصی در میان اند ره رردشیری مسوول برخی رفتارهای دهندران متارر شد مقاب  پاسخ
 برخی مردم پترا و همچنین مسبب تغییرا  در رفتارهای برخی جوانان پترا است.

 0540 9پ 

میزبان از سه دیدرا  اصتصادی، اجتماعی، جامعة ای به بررسی اثرا  رردشیری بر در مقاله
-دهد ره رردشیری ثرو  و مشاغ  را بهفرهنیی و محیطی پرداخته است. نتایج نشان می

ریرد و مشاغ  عمدتا  رم درآمد هستند؛ مردم اما ثرو  از جامعه سرچشمه می ،آوردوجود می
اما با  ،رندآورد و صلح را ترویج میهای مختلف را ررد هم میها و سنتها، فرهنگبا زمینه

دهند؛ به ایجاد توجه به جهانی شدن، بسیاری از جوامع هویت فرهنیی خود را از دست می
توسط  زیسترردن محیطاما به دلی  آلود  ،رندشد  رما میی ملی و مناطق حفاظتهاپارک

  .شوندیا مشک  محسوب می رزدشیران،

و  1رانیزارس
 0نانیز تابالاس

و فونتس 
 6رارسیا

0541 

 1رردشیری در ریپ وردتوسعة در پژوهشی به بررسی نیرش سارنین محلی نسبت به تأثیر 
 های اصتصادیدهد جوامع محلی بر این باورند ره رردشیری فرصتیپردازد. نتایج نشان ممی

ها و میزبانی رااری در زیرساختآورد و اثرا  مثبت دییر نظیر افزایش سرمایهبه ارمغان می
 ها دارد. فروشیباریفیت و ایجاد خرد 

 0541 1بویز

را مورد بررسی صرار داد. ، ترریه 45و چاناراله 3تأثیر صنعت رردشیری بر جوامع میزبان آنتالیا
-حال یافتهدارد. در عین راد محلی در این دو مقصد رردشیرینیرش افاز تفاو  نتایج نشان 

رردشیری باع  افزایش می  مردم برای یادریری توسعة باشد: های مشترک بدین شرح می
ن را زندری اجتماعی جوامع میزبا شود،های خارجی میزبان خارجی و آشنا شدن با فرهنگ

 رند و در ح  مشکلا  بیکاری نقش دارد.نان رما میبخشد و به مشاررت زبهبود می

                                                             
1. Alhasanat 

2. Petra 

3. Paul 

4. Cañizares 

5 . Núñez Tabales 

6 . Fuentes García 
7. Cape Verde 

8. Boz 
9. Antalya 

10. Canakkale 

https://www.researchgate.net/profile/Mustafa_Boz4
https://www.researchgate.net/profile/Mustafa_Boz4
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 موضوع و نتایج پژوهش سال نویسنده

ابراهیمی و 
 همکاران

0541 

رردشیری را بر اساس فارتورهای توسعة ای، حمایت محلی از اند طی مطالعهتلاش ررد 

دهد ره ها نشان میسازی نمایند. یافتهمدل 4مهمانداری مالزیبرنامة فرهنیی در -اجتماعی
-مهمانداری مالزی، عملکردی ناشی از هزینهبرنامة رردشیری در توسعة حمایت محلی از 

میزبان و چهار متغیر مستق  شام  دینداری جامعة فرهنیی درک شد  از سوی -فاید  اجتماعی

 باشد.های ذاتی و وابستیی جامعه میاسلامی، دانش رردشیری، انییز 

، زاد علیقلی

فیروزجایی، 
می و صد

 زاد رمضان

4913 

رردشیری در نواحی توسعة ها و میزان حمایت سارنین از در بررسی عوام  مؤثر بر ررایش
دهند، ماهیت نیرش سارنان روستایی دهستان رلیجان از توابع شهرستان تنکابن نشان می

طح س متأثر از، هاآنداری دارد و میزان حمایت یکدییر تفاو  معنی نسبت به رردشیری با
توسعة ره با افزایش میزان اثرا  منفی ناشی از  طوریه باشد. برردشیری میتوسعة 

 های میزبان راسته شد  است.رردشیری در مقایسه با منافع حاصله، به تدریج از میزان حمایت

 4934 عادلی

میزبان نسبت به رردشیری و پیامدهای آن در یا بافت جامعة در پژوهشی به بررسی نیرش 
دهد از بعد اجتماعی، رردشیری در وضعیت نشان می هاتاریخی پرداخته است. یافته زندۀ

بینی بهبود شرایط محله به ویژ  در پایداری صرار دارد. وابستیی منطقه به رردشیری، پیش

امنیتی و محیطی، میزان آراهی و حساسیت افراد نسبت به مسائ  فرهنیی و هویتی از عرصة 
 ر بر ارزیابی افراد نسبت به رردشیری می باشد.جمله عوام  تأثیرراا

، تقدیسی
تقوایی و 

 پیری
4934 

فرهنیی رردشیران  -میزبان به اثرا  اجتماعیجامعة تحلیلی بر نیرش »ای با عنوان در مقاله

اند ره از دیدرا  سارنین و مسوولین، رردشیری تأثیر ، به این نتیجه رسید «شهرستان دالاهو
های عمومی و بالا رفتن سطح استانداردهای زندری مردم و اثرا  یش آراهیمثبتی نظیر افزا

 فرهنیی دارد. -های اجتماعیمنفی نظیر تغییر در آداب و سنن محلی و افزایش ناهنجاری

بین و نیا
 ررمی

4934 
جزیرۀ رردشیری در مقصد توسعة فرهنیی  -اجتماعیجنبة در پژوهشی به بررسی پایداری 

توسعة فرهنیی در  -ند. نتایج حاصله دلالت بر تبلور نیافتیی پایداری اجتماعیاریش پرداخته
 ریش دارد. جزیرۀ 

شفیعی و 
 محمدی

4939 

اند. میزبان شهر چادران پرداختهجامعة رردشیری بر توسعة در پژوهشی به بررسی تأثیرا  
ت محیطی در فرهنیی و زیس-تأثیرا  مثبت و منفی اصتصادی، اجتماعیدهندۀ نتایج نشان 

ریزی و تصمیم سازی در خصوص محلی در برنامهجامعة منطقه، عدم حضور و تأثیر مستقیم 

 صنعت رردشیری و نشت منافع اصتصادی می باشد.توسعة 

، شاطریان

غلامی و 
 ریانی

4936 

ای به بررسی تصویر ذهنی سارنان محلی و اثرا  اصتصادی، اجتماعی، فرهنیی و در مطالعه
دهد ره متغیر اصتصادی اند. نتایج بررسی نشان میرردشیری پرداختهتوسعة در محیط زیست 

برازش بیشترین تأثیر را بر ادراک سارنین از رردشیران داشته است و بعد از آن مسائ   %13با 
 %63محیطی با دوم صرار دارد. در این بین شاخص زیستدرجة در  %11فرهنیی و اجتماعی با 

 دراک را در بین سارنین داشته است.رمترین اثر از ا

                                                             
1. Malaysian Homestay program 
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 روش تحقیق. 2

. بررای اسرترراربردی ، هردف حی  از و تحلیلی- توصیفی ماهیت براساس تحقیق روش

های میدانی استفاد  شد  است. ای و آماری و بررسیآوری اطلاعا  از مطالعا  رتابخانهجمع

هرا )در ابعراد سرایی شراخص، شناای و آماری جهت مباح  نظرری تحقیرقاز منابع رتابخانه

مورد نظرر اسرتفاد  رردیرد و  ةمنطق ةمطالعو محیطی( فرهنیی و زیست -اصتصادی، اجتماعی

نامره صرور  ررفتره اسرت. سرؤالا  مطالعا  میدانی در صالب تهیه، تنظیم و تکمی  پرسرش

-سرخباشند. سؤالا  باز مربوط به مشخصا  توصیفی پابسته و باز می ۀشیونامه به دو پرسش

)خیلری  4رویان بود  و سؤالا  بسته از نوع ترتیبی هستند ره در صالب طیف لیکر  با امتیاز 

آمراری  ةجامعرانرد. و به سنجش نیرش افرراد پرداختره بندی شد )خیلی زیاد( طبقه 0رم( تا 

باشرند. حجرم ها و دفاتر مسافرتی و مسوولین دولتری مریشام  جمعیت سارن، مسوولین هت 

ریرری از روش نمونره نفرر انتخراب رردیرد. 916با استفاد  از روش ررورران،  نینسار ةنمون

ها، دفاتر مسرافرتی و مسروولین دولتری مسوولین هت انتخاب نمونه برفی برای هدفمند و رلوله

 به دست آمرد 19/5در مجموع  ررونباخ. ضریب آلفای نفر انتخاب رردیدند 10استفاد  شد و 

نامه نیز از روش تحلیر  عراملی . جهت سنجش روایی پرسشامه استنو بیانیر پایایی پرسش

برداری در پژوهش نشانیر رفایت نمونه و است 66/5برابر با  KMOاستفاد  رردید. شاخص 

( ره Pvalue<0.01به دست آمد ) 19/4415برابر با  Bartlettآماری  ةمشخص. باشدمیحاضر 

به منظور تحلی   توان مدل عاملی را تبیین ررد.یمتغیرها است و مبالای همبستیی  ۀدهندنشان

های ناپارامتری شام  آزمرون ررای اسرکوئر، فریردمن و ها و تبیین بهتر موضوع از آزمونداد 

 رروسکال والیس استفاد  شد  است. 

 مورد مطالعه  ةمحدود. 1. 2

یمی صرد ةهسرتباشرد رره ثامن شهر مشهد می ةمنطق ،پژوهش حاضر ةمطالعمورد  ۀمحدود

. ایرن منطقره، ( در مررز آن واصع شرد  اسرتعو حرم مطهر امام رضا ) ریردشهر را در بر می

 6ناحیه و  0مترمربع دارد ره شام   9016616نفر را در وسعتی معادل  46111جمعیتی بالغ بر 

 01(.  برا ورود سرالانه 4( )شرک  05، ص.4930نرژاد و مسرلمان زاد ، باشد )ایرانریمحله می
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مندی فراوان نسبت به نفر از زائران و رردشیران داخلی و خارجی به این شهر و علاصه میلیون

 ةمنطقردر  واحدهای اصامتی نزدیا به حرم، شاهد ترارم و تمررز واحدهای اصرامتی اسکان در

مارور بره دنبرال  ةمنطقثامن هستیم  ره این امر تمررز بخش اعظم زائران و رردشیران را در 

؛ سازمان میراث فرهنیی، صرنایع دسرتی و رردشریری خراسران 40، ص.4935)سقائی،  دارد

میلیون زائرر و رردشریر را در  15انداز استان جاب . علاو  بر این، سند چشم(4936رضوی، 

ره این امر در صرور   زیار  و رردشیری برشمرد  است ةبه عنوان هدف توسع 4151سال 

 ، خواجره شراهکویی و جوانبخرت،)سرقائی افزودوصوع به میزان ترارم و تمررز فعلی خواهد 

   .(10 ، ص.4934
 

 
 ثامن مشهد ةمنطقجغرافیایی  موقعیت -1شکل 

 4931های پژوهش، مأخا: یافته 
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 مبانی نظری .9

 گردشگری و اثرات آن .1. 9

رردشیری به دلی  تأثیرا  مثبت اجتماعی، فرهنیی و اصتصادی، به بزررتررین صرنعت در 

آثار  ةمطالع ةدامن(. رسترش 41، ص.4931پور، ، الماسی و تقی)جاوید استان تبدی  شد  جه

بود و عنوان شاخص ملی د ره تأرید آن بر رشد اصتصادی بهرردمیبر 4365 ةدهرردشیری به 

 4315 ةدهشد. در ریری مینرخ اشتغال و ضریب تکاثر انداز  ،یاساس تولید ناخالص داخل بر

از  .(00، ص.0550ریم، فرهنیی رسترش یافت )-مسائ  اجتماعیرابطه با  درآثار رردشیری 

بازسراخت  جهرتو  رردشریری بره چرالش رشرید  شردند ةتوسرع، رویکردهای 4315 ةده

پایدار بره شرکلی رره الزامرا  و  ةتوسعرردشیری همسو با رویکرد  ةتوسع چارچوب سنتی

از منرافع اصتصرادی زیست و پایداری یرا سرطح بهینره استانداردهای جدید طرفداران محیط

. این تغییر رهیافت در (11، ص.0559، 4)چویاجتماعی را تأمین رند، تحت فشار صرار ررفتند 

با تحلی  آثار صبلی رردشیری ادغام رردید و نوع دییری نیز مدنظر صرار ررفت به  4335 ةده

 ،0550، رریم) تغییرر جهرت دادطوری ره حررت از رردشیری انبو  بره رردشریری پایردار 

 (.  00ص.

هرای میرزان و حجرم فعالیرتهمچرون به عواملی و پایداری آن آثار مختلف رردشیری  

میزبران در بخرش  ةجامعرری رردشیری، نوع و هردف فعالیرت رردشریری، میرزان دربرریر

از  .(440، ص.0550، 0)آیکراکظرفیت تحم  مقاصد رردشریری بسرتیی دارد رردشیری و 

رردشریری عمومرا  از ابعراد  آثرارر رردشیری، بررسری پایدا ةتوسعاین رو در صالب رویکرد 

و  1؛ مراوفورث40، ص.4331، 9رایدریرد. )فرهنیی و محیطی صور  می-اصتصادی، اجتماعی

-( سه نوع شاخص را ارائه می0551راراسیس و مکزا )در این رابطه  .(40، ص.4331، 0مانت

ع زیستی، ریفیت هوا، آلودری ارولوژیکی )محیط طبیعی و تنو -های فیزیکیشاخص( 4دهند: 

                                                             
1. Choi 

2. Aykac 

3. Reid 
4. Mowforth 

5. Munt 
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انداز، حم  صوتی، انرژی، آب، فاضلاب، میرا  فرهنیی، زیرساخت رردشیری، زمین، چشم

شرناختی، جریران جمعیرت شرناختی )جمعیرت -هرای اجتمراعیشاخص ؛و نق  و جابجایی(

 -های سیاسیشاخص ؛رردشیری، استخدام، رفتار اجتماعی، سلامت، موضوعا  روانشناسی(

هرای رردشریری، اسرتخدام، مخرارد و درآمرد عمرومی، رااریدی )درآمدها و سرمایهاصتصا

 .رردشیری( ةتوسعسیاست برای 

توان به راحتری نمی وای چند وجهی است با توجه به آنچه بیان رردید، رردشیری مقوله 

، ص. 1055، 4ماسرونبندی نمرود )صور  مجرد طبقه به ایدر هر مقولهاثرا  رردشیری را 

ریزی درست، در جهت باید با نظری بلند و مدیریتی عالمانه، آراهانه و با برنامههمچنین (. 01

، بروذرجمهری، شرکوهیاجرزا   رسترش آن تلاش ررد  و آثار منفی آن را به حداص  رسانید )

 (.459، ص.4939، ایستیلدی و مودودی

 میزبان به آثار گردشگری ةجامعنگرش  .3. 9

ریزان را بر آن داشرته ترا جهرت صنعت رردشیری برنامهة توسعو  های اخیر رشددر دهه

ة تجربراول افرزایش ریفیرت  ،مهرم توجره نماینرد ةمقولهای رردشیری به دو فعالیت ةتوسع

، پوراحمد، حسرینی و فرد)شعبانی میزبان ةجامعرردشیری و دوم تلاش در جهت حف  منافع 

هرا بایرد رردشیری دارند. آن ةتوسعر جوامع محلی نقش اساسی د (.11، ص. 4911 ،رشیدی

منرافع مثبرت ترا های غیردولتی همکاری رنند صور  رسترد  با سازمانبه ونقش فعال داشته 

 نیررشدر این راسرتا، . (400، ص.0545، و عارف 0، ری عارف)رردشیری را تضمین نمایند 

پایداری صرنعت های ادینامی ةمطالعمکررا  به منظور  رردشیری و اثرا  آن ةزمینسارنین در 

چنرین اصرلی  دلایر انرد. از ررفترهاز دیدرا  اجتماعا  محلی مورد استفاد  صررار  رردشیری

ت پایرداری مقصردهای تواند مرانع موفقیرهای منفی سارنین میمطالعاتی این است ره نیرش

 (. 040، ص.0553دیدریچ و رارسیا بوآدس، )رردشیری باشد 

تصرویر ذهنری سرارنان »میزبان تحرت عنروان  ةجامعرش در ادبیا  رردشیری، مفهوم نی

رسترش یافته و تأثیر آن بر رفتار رردشیری و انتخاب مقصد رردشیری مورد بررسی « محلی

                                                             
1. Mason 

2. Gill 
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. تصویر ذهنی سرارنان محلری، یرا (400، ص.4936، غلامی و ریانی، )شاطریانریرد صرار می

و  4اچنرر)مورد یا مح  اسرت ساختار ذهنی بر اساس چند برداشت انتخابی از اطلاعا  در 

میزبان نسربت  ةچندین چارچوب تووریا برای بررسی نیرش جامع .(93، ص.0559، 0ریچی

 باشند: می 0جدول  ها به شرحترین آنبه رردشیری وجود دارد ره مهم
 

 میزبان به گردشگری ةجامعهای تئوریک نگرش چارچوب-3جدول 

، شاطریان؛ 93، ص.4913، زاد فیروزجایی، صدمی و رمضان ،زاد ؛ علیقلی11ص.، 4934عادلی، مأخا: )

 (93، ص.0550؛ ریم، 400، ص.4936، غلامی و ریانی

 رویکرد تووری

 اجتماعی ةمبادل

باشد. در این راستا، میزبان از هزینه و منافع مورد انتظار از رردشیری می ةجامعمبتنی بر ارزیابی 

بندی می باشند. لاا چنانچه پیامدهای مطلوب ینه صاب  دستهپیامدهای رردشیری در دو بعد منفعت و هز

 ةرابطرنند از نظر آنان رضایت بخش باشد، هر چند این منافع در یا و منافعی ره سارنین دریافت می

غیرمتعادل و نابرابر رسب شود، نیرش آنان به رردشیری مثبت خواهد بود و تا زمانی ره سارنین، منافع 

آن  ةتوسعها برآورد رنند، به مشاررت و و حمایت از یران را بیش از هزینهحاضر از حضور رردش

 تمای  نشان خواهند داد.

 حیا  ةچرخ

میزبان تحت تأثیر  ةجامعرردشیری مقصد در طول زمان مورد توجه است و نیرش  ةتوسعارزیابی 

زبان راجع به می ةجامعروند تغییرا  و توسعه رردشیری صرار می ریرد. عواملی ره بر نظرا  

اند ره اثرا  رردشیری اثر می راارد، غالبا  به عنوان اثرا  اجتماعی، اصتصادی و محیطی توصیف شد 

و دییران  9شوند. تحقیقا  باتلرعنوان هزینه در نظر ررفته میعنوان منافع و اثرا  منفی بهمثبت به

میزبان، از اثرا  مؤثر  ةجامعرردشیری بر نیرش و ررایش  ةتوسعحاری از آن است ره سطح 

رردشیری و معیارهای عینی و ذهنی  ةتوسعرردشیری است. به طور رلی رابطه معکوسی بین سطح 

 اثرا  اجتماعی و محیطی در میزبان وجود دارد.

 روش تفکیکی
ها یا رنند. در این رویکرد هزینه و منافع برای بخشرویکرد تفکیکی را مطرح می 0و هاوارد 1لنفورد

 .ریردهای مختلف مورد ارزیابی صرار می ررو 

 

                                                             
1. Echtner 

2. Ritchie 

3. Butler 
4. Lenford 

5. Howard 
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میزبان نسبت به رردشیری امرری پیچیرد   ةجامعبنابراین، بررسی و ارزیابی تصویر ذهنی 

صرنعت  ةتوسرع ازاست. تصویر ذهنی سرارنان محلری، از عوامر  رلیردی در فهرم حمایرت 

ر محر  رردشیری است ره بر خصوصیا  منحصر به فرد مح  به جای دخالت روانی فررد د

نظر به آنچه بیان رردید، مدل مفهومی . (400، ص.4936، ، غلامی و ریانیتأرید دارد )شاطریان

 رردد. ارائه می 0پژوهش در صالب شک  
 

 
 مدل مفهومی پژوهش -3شکل 

 4931های پژوهش، یافتهمأخا: 

 تحقیقهای یافته .5

 گویانمشخصات توصیفی پاسخ .1. 5

درصد زن با طیرف  6/01درصد مرد و  1/14در پژوهش حاضر، مورد مطالعه  ةنموناز ر  

 10/14درصد دارای تحصیلا  زیرر دیرپلم و  41/41ساله به بالا هستند. از این میان،  43سنی 

 . باشندمیبرخوردار و بالاتر درصد از تحصیلا  دیپلم 
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 میزبان ةجامعگردشگری از سوی  ةشداثرات درک . 3. 5

 میزبانة جامعدرک شدة گردشگری از سوی اثرات اثرات اقتصادی -

ثامن از بعرد اصتصرادی  ةمنطقدهد ره رردشیری در نشان میپژوهش های حاص  از یافته

تررین اثررا  مثبرت . مهرم(9)جردول  اثرا  مثبت و منفی متفاوتی را بر جای رااشته اسرت

 جاد انواع مختلف مشاغ و ای(=1/9)های شغلیاصتصادی، افزایش فرصترردشیری در بعد 

ی خرود، برا تقاضراثامن، رردشریران  ةمنطقباشد. در می (=6/9) و راهش بیکاری (=6/9)

ای هرهای مربوط به ساخت و ساز و فعالیترشد انواع مشاغ  از جمله فعالیت ایجاد و ةزمین

افرزایش ،  (=3/9)منطقره رلان به این های اند. ورود سرمایهخدماتی و تجاری را فراهم ررد 

ره تحت تأثیر افزایش ( =9)های دولتی و افزایش درآمد ارران( =3/9)سطح درآمد سارنان 

خصوصری و  از سروی بخرش دولتری، وساز واحدهای اصامتیساخترالا، خدما  و  تقاضای

مرورد تأییرد جامعره میزبران یامدهای اصتصادی رردشریری باشند، از دییر پسارنین محلی می

 هستند.

( =0/9)غلا  تپیامدهای نامطلوب اصتصادی نیز افزایش صیمت واصعی زمین و مس از جمله

اما سارنان محلی را در تأمین زمین و  ،سودآور است ررانواسطهاست ره ررچه برای مالکان و 

تملرا  عبارتنرد از. از دییر اثرا  منفی اصتصادی رندمی  دچار مشکبا صیمت مناسب مسکن 

بسریاری  ةهزین، افزایش (=4/9)های مهم و سودآور رردشیری توسط افراد غیربومی فعالیت

زنردری هرای هزینره افرزایشو (=1/9) ویژ  در زمان اود رردشریریهو خدما  ب هااز رالا

 سارنین بکاهد.  افزایشی رردشیری بر درآمدمثبت تواند از اثرا  ه میر (=4/9)

برا سرطح  اصتصادی هایبین رردشیری و شاخص ددهنشان می رای اسکوئرنتایج آزمون 

داری وجود دارد؛ بره معنی ةرابطباشد، می 50/5ره رمتر از  555/5داری و معنی % 30اطمینان 

ابعاد اصتصادی  تمامیثامن بر  ةمنطقرردشیری در یزبان، م ةجامع نیرشبر اساس این معنا ره 

اثررا  اصتصرادی  بره لحراظ درک بر اسراس آزمرون رروسرکال والریسراار بود  است. تأثیر

دفراتر مسرافرتی و  هرا،، مسروولین هتر محلی ورد مطالعه )سارنینسه ررو  م، بین رردشیری

باشد ره بیشرتر از می 400/5داری نیزیرا مع ؛داری وجود ندارد، تفاو  معنی(مسوولین دولتی

 .اثرا  اصتصادی رردشیری وجود دارد در بیشتر ابعاد درک مشابهی از عبارتی،ه ب است. 50/5
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 ثامن ةمنطقمیزبان در ة جامعاثرات اقتصادی درک شده از سوی  -2 جدول

 4931، پژوهشهای یافتهمأخا: 

 ساکنین تأثیر گردشگری بر:

 مسئولین

ها و هتل

 دفاتر

مسئولین 

 دولتی

کل 

جامعه 

 میزبان

Chi-

Square 
df Sig 

 555/5 1 004/000 1/9 0/1 6/9 1/9 های شغلیافزایش فرصت

 555/5 1 640/436 6/9 1/9 0/9 6/9 تنوع سازی مشاغ م

 555/5 9 131/16 6/9 3/9 1/9 6/9 راهش بیکاری

 555/5 9 516/011 3/9 1 1 3/9 های رلان به اصتصاد منطقهورود سرمایه

 555/5 1 156/450 9 9/9 1/0 9 های دولتی منطقهافزایش درآمد ارران

 555/5 1 503/911 3/9 3/9 1/9 3/9 سارنین محلی افزایش سطح درآمد

 555/5 1 963/453 0/9 1/9 1/9 0/9 افزایش صیمت واصعی زمین و مستغلا 

توسط افراد  سودآور و مهم یهاتیفعال تملا

 غیربومی
4/9 1/0 1 4/9 401/053 1 555/5 

 555/5 1 414/065 1/9 0/9 1/0 1/9 ها و خدما بسیاری از رالاهزینة افزایش 

 555/5 1 191/099 4/9 1/9 1/0 0/9 زندریهزینة افزایش 
 

 میزبان ةجامعفرهنگی درک شدة گردشگری از سوی  -اثرات اجتماعی-

. (1)جدول  ه استدر پی داشت نیز فرهنیی را -اجتماعیثامن، اثرا   ةمنطقرردشیری در 

، بهبرود وضرع (=9/9)توان به ارتقرا  سرطح اسرتاندارد زنردری از جمله پیامدهای مثبت می

امکانا  تفریحری بهترر و بیشرتر  ةتوسع، ایجاد و (=9/9ها و خدما  عمومی منطقه )خیابان

رد. اشرار  رر (=1/9) ایش سرطح آرراهی و دانرش مرردمافز و (=1/9) محلی ةجامعبرای 

و تبرادل ( =1/9)ارزشمند ملاصا  برا رردشریران  ةتجربدهی ، رردشیری در شک همچنین

 است. تأثیر داشته( =1/9)فرهنیی مثبت 

ویرژ  در و شلوغی برهافزایش ازدحام  توان بهمیرردشیری منطقه ثامن پیامدهای منفی از 

)سرصت، تقلب  های غیرصانونیافزایش جرائم و فعالیت( =1/1)زمان اود حضور رردشیران 

 از سروی دییرر .اشار  رررد (=4/9) محلی ةجامع دردرآمدی ، افزایش شکاف (=9) و ...(

، (=0/9)یتفریح امکانا داز  از فضاها و بیش از ان ۀاستفادثامن باع   ةمنطقرردشیری در 
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رردیرد  اسرت. رردشریری در ( =0/9)هرا فشار تقاضا برای خدما  و زیرسراختافزایش 

طروری ه نیز تأثیرراار بود  است، بر( =4/9)الیوبرداری سارنان از منش و رفتار رردشیران 

، رردشیری همچنین.   استدشمیزبان  ةجامعای سنتی هارزش رنار زدن بسیاری از باع ره 

لری بره مح ةجامعر، راهش دسترسری (=3/0)محلی  ةجامعدر ایجاد ناراحتی و عدم آرامش 

، ایجراد مشرکلا  (=9/0) ، راهش انسجام و صمیمیت خانوادری(=3/0)امکانا  تفریحی 

و افزایش نزاع خانوادری در اثرر ( =1/0)  آیند  در تأمین زمین و مسکن برای جوانان و نس

و ( =1/0)و نهایترا  ایجراد مشرکلا  فرهنیری  (=0/0)رونق خرید و فروش زمین و ملا 

  ت. اندری تأثیر داشته اس( =3/0)زند  نیه داشتن فرهنگ محلی و حف  هویت 

 -هرای اجتمراعیبین رردشیری و هر یا از شاخص رای اسکوئربر اساس نتایج آزمون 

داری وجرود دارد؛ بره عبرارتی معنی ةرابط 555/5داری و معنی %30با سطح اطمینان فرهنیی 

رراار ثامن تأثیر ةمنطقفرهنیی  -جتماعیدییر، رردشیری در منطقه ثامن بر هر یا از ابعاد ا

 بود  است. 

فرهنیری  -اثرا  اجتمراعی ةزمیندر داری ساس آزمون رروسکال والیس، تفاو  معنیبر ا

-می 160/5داری زیرا معنی ؛وجود ندارد ورد مطالعهمیان سه ررو  م ، دردرک شد رردشیری 

 فرهنیری -و در بیشتر ابعراد درک مشرابهی از اثررا  اجتمراعی است 50/5باشد ره بیشتر از 

 .وجود دارد رردشیری
 

 ثامن ةمنطقمیزبان در  ةجامعفرهنگی درک شده از سوی  -اثرات اجتماعی -9 جدول

 4931، پؤوهشهای مأخا: یافته

 ساکنین تأثیر گردشگری بر:

 مسئولین

هتلها و 

 دفاتر

مسئولین 

 دولتی

کل 

جامعه 

 محلی

Chi-

Square 
df Sig 

 555/5 1 516/001 9/9 1/9 1/9 9/9 ارتقا  سطح استاندارد زندری

 555/5 1 111/001 9/9 0/9 0/9 9/9 هاوضع خیابانهبود ب

 555/5 9 131/34 1/9 6/9 1/9 1/9 امکانا  تفریحیتوسعة ایجاد و 

 555/5 9 591/450 1/9 4/9 0/9 1/9 افزایش سطح آراهی و دانش مردم

 555/5 9 450/419 3/0 6/0 4/9 3/0زند  نیه داشتن فرهنگ محلی و حف  
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 ساکنین تأثیر گردشگری بر:

 مسئولین

هتلها و 

 دفاتر

مسئولین 

 دولتی

کل 

جامعه 

 محلی

Chi-

Square 
df Sig 

 هویت

ارزشمند ملاصا  با  تجربةشک  دهی یا 

 رردشیران در زندری مردم
1/9 1/9 4/9 1/9 101/961 1 555/5 

 555/5 0 059/036 1/9 1 9/9 1/9 ادل فرهنیی مثبتتب

 555/5 9 015/093 1/1 1/1 9/1 1/1 افزایش ازدحام وشلوغی

 555/5 1 451/444 9 1/9 1/0 9 های غیر صانونیافزایش جرائم و فعالیت

 555/5 9 011/005 0/0 0/0 3/0 0/0 محلیجامعة ندری راهش ریفیت ز

افزایش شکاف و اختلاف درآمدی میان 

 محلیجامعة اصشار 
4/9 1/0 0/0 4/9 314/049 1 555/5 

ایجاد ناراحتی و عدم آرامش برای 

 محلیجامعة
3/0 6/0 4/9 3/0 465/444 1 555/5 

محلی به امکانا  و جامعة راهش دسترسی 

 فضاهای تفریحی
3/0 4/9 0/0 3/0 669/433 1 555/5 

بیش از انداز  از فضاها و منابع استفادۀ 

 تفریحی
0/9 1/4 9 0/9 019/493 9 555/5 

راهش انسجام  صمیمیت خانوادری و 

 اجتماعی
9/0 0/0 0 9/0 156/459 1 555/5 

ایجاد مشکلا  برای جوانان و نس  آیند  

 در تأمین زمین و مسکن
1/0 9/9 9 1/0 411/00 1 555/5 

افزایش فشار تقاضا برای خدما  و 

 هازیرساخت
0/9 9/9 1/9 0/9 503/051 1 555/5 

 منش و رفتار از نیسارن یالیوبردار

 یسنت یهاارزش زدن رنار و رردشیران
4/9 9/9 1/9 4/9 191/011 1 555/5 

 اثر در یاجتماع و یخانوادر نزاع شیافزا

 دیخر رونق
6/0 0/0 0/0 0/0 069/400 1 555/5 

 555/5 1 031/416 1/0 1/0 0/0 1/0 یمحل مردم یفرهنی مشکلا  جادیا
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 میزبان ةجامعمحیطی درک شدة گردشگری از سوی اثرات زیست-

امن ث ةمنطقمحیطی را برای دشیری اثرا  نامطلوب و منفی زیسترردهد مطالعه نشان می

یزبان، رردشیری در افزایش میزان ترافیا م ةجامعاز دیدرا  . (0 )جدول به همرا  داشته است

داشته و باع   صاب  توجهینقش  (=1)صدا و در نتیجه ایجاد سرو( =0/1)در سطح منطقه 

، افزایش میزان آلودری و رمبود (=9/9)رویه وساز بیزندری مردم در اثر ساختافت ریفیت 

هرای غیررسرمی و ایجراد اصامتیرا ( =1/9)نشرد  سازهای رنترلوت(، افزایش ساخ0/9آب )

و رراهش ریفیرت محریط زیسرت منطقره ( =3/9)، افزایش میزان زباله و مواد زائد (=1/9)

 است.  شد ( =1/9)

-های زیستا از شاخص، بین رردشیری و هر یChi-Squareبا توجه به  نتایج آزمون 

رردشریری  و داری وجود داردمعنی ةرابط 555/5داری و معنی % 30با سطح اطمینان محیطی 

 تأثیرراار بود  است. منطقه ثامن محیطی ابعاد زیست همهبر 

محیطی رردشیری از سوی اثرا  زیستدرک  ةزمیندر بر اساس آزمون رروسکال والیس، 

-می 939/5داری زیرا معنی ؛داری وجود نداردالعه تفاو  معنیسه ررو  مورد مط میان ،جامعه

 وجود دارد. زیست محیطیابعاد درک مشابهی از اثرا   ةرلیو در  است 50/5و بیشتر از باشد 
 

 ثامن ةمنطقمیزبان در  ةجامعمحیطی درک شده از سوی زیستاثرات  -5 جدول

 4931، های تحقیقمأخا: یافته

 ینساکن نقش گردشگری بر:

مسئولین 

ها و هتل

 دفاتر

مسئولین 

 دولتی

کل 

جامعة 

 میزبان

Chi-

Square 
df Sig 

 555/5 9 160/950 0/1 0/1 0/1 0/1 افزایش میزان ترافیا در سطح منطقه

-وافت ریفیت زندری مردم در اثر ساخت

 ساز بی رویه
9/9 1/9 1/9 9/9 001/401 1 555/5 

 555/5 9 411/499 1 1/9 1/1 3/9 صداوایجاد سر

 555/5 0 950/439 0/9 1/0 9/9 9/9 افزایش میزان آلودری و رمبود آب

سازهای رنترل وافزایش میزان ساخت

 نشد 
1/9 0/9 1/9 1/9 004/401 1 555/5 
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 ینساکن نقش گردشگری بر:

مسئولین 

ها و هتل

 دفاتر

مسئولین 

 دولتی

کل 

جامعة 

 میزبان

Chi-

Square 
df Sig 

 555/5 1 090/011 1/9 0/9 6/9 1/9 های غیررسمیایجاد اصامتیا 

 555/5 1 419/914 3/9 1/9 1 3/9 افزایش میزان زباله و مواد زائد

 555/5 1 601/000 1/9 1/0 6/9 1/9 زیست منطقهراهش ریفیت محیط

 

 میزبان ةجامعاز دیدگاه  آثار گردشگریبندی ابعاد مختلف اولویت .2. 5

میزبران،  ةجامعرهمانطور ره اشار  شد، بره منظرور بررسری ایرن موضروع رره از دیردرا  

-فرهنیری و زیسرت -اصتصادی، اجتماعیهای ی بر ردام یا از ابعاد مختلف بخشرردشیر

اسرت. در  رردیرد ریدمن اسرتفاد  محیطی تأثیر بیشتری رااشته است از آزمون ناپارامتریا ف

 ریرد. مورد بررسی صرار میطور جدارانه ه ها باز بخشهر یا این موضوع در  هادام

 اقتصادی بعدمختلف  هایشاخصمیزان تأثیر گردشگری بر  -

ین بیشرتررردشیری  و اصتصادی بعدمختلف  هایشاخصمیزبان، در بین  ةجامعاز دیدرا  

های شغلی دارد لی و افزایش فرصتتأثیر را به ترتیب بر روی افزایش سطح درآمد سارنین مح

هرای ع مشراغ  مررتبط برا رردشریری در بخرشریری انواتواند به علت شک ره این امر می

ا اصامرت رردشریران در منطقره و همچنرین وسرازهای مررتبط برخدماتی و تجراری، سراخت

 (.6)جدول  ثامن باشد ةمنطقاملاک شخصی در  ۀاجارخریدوفروش یا 
 

 میزبانجامعة میزان تأثیر گردشگری بر ابعاد مختلف بخش اقتصادی از دیدگاه  -6جدول 

 4931، های تحقیقمأخا: یافته

 ساکنین هاشاخص

مسئولین 

ها و هتل

 دفاتر

مسئولین 

 دولتی

کل 

جامعة 

 میزبان

-Chi تعداد

Square 
df Sig رتبه 

 15/6 03/6 06/6 19/6 هاافزایش سطح درآمد

916 414/130 3 555/5 

4 

 0 11/6 90/6 40/1 10/6 های رلان به اصتصادورود سرمایه

 9 93/6 50/1 59/6 15/6 های شغلیافزایش فرصت

 1 10/0 01/0 10/0 11/0 متنوع سازی مشاغ 
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 ساکنین هاشاخص

مسئولین 

ها و هتل

 دفاتر

مسئولین 

 دولتی

کل 

جامعة 

 میزبان

-Chi تعداد

Square 
df Sig رتبه 

 0 10/0 6 06/6 66/0 راهش بیکاری

 6 01/0 01/0 10/0 00/0 افزایش صیمت واصعی زمین

ها و بسیاری از رالاهزینة افزایش 

 خدما 
93/0 00/1 61/1 03/0 1 

 1 13/1 1 13/1 11/1 زندریهزینة افزایش 

 3 90/1 90/6 1 90/1 سودآور و مهمی هاتیفعال تملا

 45 15/9 00/9 56/1 13/9 های دولتیرآمد اررانافزایش د
 

 فرهنگی  -اجتماعی بعدمختلف  هایشاخصمیزان تأثیر گردشگری بر  -

رردشریری بیشرترین ترأثیر را برر روی افرزایش میزبان،  ةجامعاز دید دهد نشان مینتایج 

را به ترتیرب أثیر بیشترین ترردشیری  ،. بعد از آنرااشته است ثامن ةمنطقشلوغی و ازدحام 

رزشمند ملاصا  با ا ةتجربدهی تفریحی، تبادل فرهنیی مثبت، شک  امکانا  ةتوسعبر ایجاد و 

 . (1)جدول  است داشتهها و دییر شاخصیش سطح آراهی و دانش مردم رردشیران و افزا
 

 میزبان جامعةفرهنگی از دیدگاه  -میزان تأثیر گردشگری بر ابعاد مختلف بخش اجتماعی -7جدول 

 4931، های تحقیقمأخا: یافته

 ساکنین هاشاخص

مسئولین 

ها و لهت

 دفاتر

مسئولین 

 دولتی

کل 

جامعه 

 میزبان

 تعداد
Chi-

Squ

are 

df Sig رتبه 

 31/46 30/41 01/41 11/46 افزایش ازدحام وشلوغی

916 
001/

4931 
43 555/5 

4 

امکانا  توسعة ایجاد و 

 تفریحی
31/49 04/40 15/40 54/41 0 

 9 06/40 00/40 14/44 05/40 تبادل فرهنیی مثبت

ارزشمند تجربة دهی یا شک 

ملاصا  با رردشیران در زندری 

 مردم

50/40 64/40 00/44 51/40 1 

 0 54/40 10/45 09/49 30/44افزایش سطح آراهی و دانش 
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 ساکنین هاشاخص

مسئولین 

ها و لهت

 دفاتر

مسئولین 

 دولتی

کل 

جامعه 

 میزبان

 تعداد
Chi-

Squ

are 

df Sig رتبه 

 مردم

 6 34/44 15/44 50/49 14/44 هابهبود وضع خیابان

 1 13/44 50/40 06/40 15/44 ارتقا  سطح استاندارد زندری

افزایش فشار تقاضا برای 

 هاخدما  و زیرساخت
64/45 65/40 30/41 13/45 1 

بیش از انداز  از فضاها استفادۀ 

 و منابع تفریحی
35/45 31/45 10/3 16/45 3 

افزایش شکاف و اختلاف 

 محلیجامعة  دردرآمدی 
13/45 49/45 00/1 15/45 45 

 ازن یسارن یالیوبردار

 رردشیران رفتارومنش

 یسنتی اهارزش ورنارزدن

34/3 01/40 45/40 46/45 44 

های افزایش جرائم و فعالیت

 غیر صانونی
91/45 59/1 95/40 40/45 40 

ایجاد ناراحتی و عدم آرامش 

 محلیجامعة برای 
31/3 13/1 44 11/3 49 

محلی جامعة هش دسترسی را

 به امکانا  تفریحی
01/3 19/1 30/0 14/3 41 

زند  نیه داشتن فرهنگ محلی 

 و حف  هویت
94/3 64/45 00/1 93/3 40 

ایجاد مشکلا  برای جوانان و 

نس  آیند  در تأمین زمین و 

 مسکن

51/3 10/1 45 3 46 

 مردم یفرهنی جادمشکلا یا

 یمحل
93/1 69/1 15/1 91/1 41 

 و یخانوادر نزاع شیافزا

 دیخر رونق دراثر یاجتماع
64/1 10/6 40/6 11/1 41 

جامعة راهش ریفیت زندری 

 محلی
50/1 10/6 35/0 31/6 43 
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 ساکنین هاشاخص

مسئولین 

ها و لهت

 دفاتر

مسئولین 

 دولتی

کل 

جامعه 

 میزبان

 تعداد
Chi-

Squ

are 

df Sig رتبه 

راهش انسجام  صمیمیت 

 خانوادری و اجتماعی
65/6 15/1 10/1 91/6 05 

 

 زیست محیطی عدبمختلف  هایشاخصمیزان تأثیر گردشگری بر  -

میزبان، رردشیری بیشرترین ترأثیر را برر روی  ةجامعاز دیدرا   دهدنتایج مطالعه نشان می

اد زائد و ایجاد سرو صدا سطح منطقه دارد و افزایش میزان زباله و موافزایش میزان ترافیا در 

 .(1)جدول  های بعدی صرار دارنددر رتبه
 

 میزبانجامعة د مختلف بخش اقتصادی از دیدگاه میزان تأثیر گردشگری بر ابعا -8جدول 

 4931، های تحقیقمأخا: یافته

 ساکنین هاشاخص

مسئولین 

هتلها و 

 دفاتر

مسئولین 

 دولتی

کل 

جامعه 

 میزبان

-Chi تعداد

Square 
df Sig رتبه 

افزایش میزان ترافیا در 

 سطح منطقه
01/6 90/6 61/6 03/6 

911 006/014 1 555/5 

4 

زباله و مواد  افزایش میزان

 زائد
40/0 13/1 09/0 44/0 0 

 9 50/0 53/0 56/6 36/1 صداوایجاد سر

 1 19/1 50/1 49/1 14/1 های غیررسمیایجاد اصامتیا 

افزایش میزان آلودری و 

 رمبود آب
35/9 09/9 53/0 35/9 0 

-وافزایش میزان ساخت

 سازهای رنترل نشد 
14/9 16/9 05/9 15/9 6 

راهش ریفیت محیط زیست 

 منطقه
65/9 10/9 00/0 03/9 1 

افت ریفیت زندری مردم در 

 ساز بی رویهواثر ساخت
00/9 10/9 16/9 00/9 1 
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شود، سطح معناداری آزمون فریردمن در هرر یمشاهد  م 1و  1، 6همانطور ره در جداول 

ایرن  و بیرانیر باشردمی 555/5طی برابر با محیفرهنیی و زیست -اصتصادی، اجتماعی بعدسه 

محیطری فرهنیی و زیست -صتصادی، اجتماعیهای ابخش برخی ابعادِ بررردشیری  رهاست 

 .بت به ابعاد دییر داردتأثیر بیشتری نس

 گیرینتیجه. 6

انرد، رردشریری نزدیکی با جوامع محلی داشته ةرابطهای رردشیری در جایی ره فعالیت

فرهنیی و زیسرت محیطری برر جرای رراارد.  -را در ابعاد اصتصادی، اجتماعی توانسته آثاری

توانند به دو صور  مثبت و منفی پدیدار شوند. درک و ارزیابی اثرا  هر یا از این ابعاد می

مد  صنعت پایداری و موفقیت طولانیدر اجتماعا  محلی به منظور حف ، اثرا  رردشیری 

توانرد وضوع به حدی است ره نادید  ررفتن آن حتی مریرردشیری مهم است. اهمیت این م

پایدار رردشیری در منطقه ایجاد رند. نظرر بره ایرن  ةتوسعهایی را در بلند مد  برای چالش

-ثامن رلان ةمنطقمیزبان از اثرا  رردشیری در  ةجامعراک ادمهم، پژوهش حاضر به ارزیابی 

ثرامن از ابعراد مختلرف  ةمنطقشیری در شهر مشهد پرداخت. نتایج حاری از آن است ره ررد

 اثرا  مثبت و منفی متفاوتی را بر جای رااشته است.

میزبران شرام  ورود  ةجامعرترین اثرا  مثبت رردشریری از دیرد مهم ،در بعد اصتصادی 

نرواع ( ایجراد ا=1/9هرای شرغلی )(،  افزایش فرصت=3/9های رلان به این منطقه )سرمایه

باشد. این نتایج ترا حردی زیرادی برا ( می=6/9( و راهش بیکاری )=6/9مختلف مشاغ  )

 نرانیز تابالراس و فرونتس رارسریا ،( و رانیزارس0540(، پُ  )0545های الحسنا  )نتایج یافته

تروان بره ز مریترین پیامدهای نامطلوب اصتصادی درک شرد  نیر( همسو هستند. از مهم0541)

-هبسیاری از رالا و خدما  بر ة( افزایش هزین=0/9افزایش صیمت واصعی زمین و مستغلا  )

( =4/9هرای زنردری )طور رلی افزایش هزینرهه ( و ب=1/9ویژ  در زمان اود رردشیری )

 ةجامعری مثبتی ره رردشیری از نیا  ترین پیامدهافرهنیی، مهم-اشار  ررد. در بعد اجتماعی

امکانا  تفریحی بهترر و بیشرتر بررای  ةتوسعایجاد و  :عبارتند از ؛میزبان به همرا  داشته است

 ةتجربردهری یرا (، شک =1/9) ،. افزایش سطح آراهی و دانش مردم=1/9محلی ) ةجامع
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(. ابعراد =1/9هرا )( و تبرادل فرهنیری مثبرت برا آن=1/9ارزشمند ملاصا  با رردشریران )

فرهنیی درک شد  شام  الیوبرداری سارنان از منش و رفتار رردشریران -نامطلوب اجتماعی

(، ایجراد مشرکلا  =4/9میزبران ) ةجامعرهای سنتی حارم برر و رنار زدن بسیاری از ارزش

( =3/0( و تأثیر ناچیز در زند  نیه داشتن فرهنگ محلری و حفر  هویرت )=1/0فرهنیی )

، تقروایی و (، تقدیسری0541(، برویز )0540هرای الحسرنا ، پر  )باشد. این نتایج با یافترهمی

 ةجامع( مطابقت دارد. در بعد زیست محیطی، رردشیری از دید 4934( و عادلی )4934)پیری

ها عبارتنرد از: ترین آناثرا  راملا نامطلوب را به همرا  داشته است ره مهم ثامن ةمنطقمیزبان 

( و راهش =1( و در نتیجه ایجاد سر و صدا )=0/1افزایش میزان ترافیا در سطح منطقه )

دی، دیتمان و صدمی ، فرهوهای رهنمایی(. این نتایج با یافته=1/9زیست منطقه )ریفیت محیط

 نماید.( مطابقت می4911)

-فرهنیری و زیسرت -بین رردشیری و هر یا از ابعاد اصتصادی، اجتماعی ،علاو  براین 

 ،داری وجرود داردمعنری ةرابط 555/5داری و معنی % 30ثامن با سطح اطمینان  ةمنطقمحیطی 

د  اسرت. برا ایرن وجرود، رراار بروتأثیرها نیز رردشیری بر هر یا از شاخص بدین معنا ره

محیطری ترأثیر فرهنیری و زیسرت -اصتصادی، اجتمراعیهای رردشیری بر برخی ابعاد بخش

اثررا  اصتصرادی،  ةبیشتری نسبت به ابعاد دییر داشرته اسرت. لرازم بره ذررر اسرت در زمینر

میران سره رررو  ظ میزبان، در ةجامعفرهنیی و زیست محیطی رردشیری از منظر  -اجتماعی

داری ها و دفاتر مسافرتی و مسوولین دولتی( تفاو  معنریلعه )سارنین، مسوولین هت مورد مطا

-وجود نداشت و در بیشتر ابعاد درک مشابهی وجود دارد. از این منظر نتایج پژوهش با یافتره

با توجه به نترایج پرژوهش و سویی ندارد. ( هم4931های محققانی همچون اربریان و بدری )

ریرزی و ثرامن، در برنامره ةمنطقرویرژ  در هبه افزایش زائران در شهر مشهد بتعداد رو  به نظر

پایدار و برای تقویت اثرا  مثبت و رراهش اثررا  منفری  ةتوسعمدیریت رارآمد در راستای 

ا و محیطری لرازم اسرت دیدراهرهفرهنیی و زیسرت -رردشیری در ابعاد اصتصادی، اجتماعی

میزبران بره  ةجامعربا توجه به نیررش  ،همچنینار ریرد. نظرا  تمامی ذینفعان مورد توجه صر

 رردد:زیر جهت راهش اثرا  منفی ارائه می هایپیشنهاداثرا  رردشیری، 

 ثامن ةمنطقبازار زمین و مسکن در  نظار  بیشتر مدیران شهری بر. 
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   نظار  و رنترل بر بازار رالا و خدما  و پیشییری از هررونه تقلب و افزایش صیمت

 .ین زمینهدر ا

  اجرای صوانین مالیا  بر درآمد حاص  از رردشیری و بسترسازی مشاررت سرمایه-

هرای در پرروژ  ویژ  سارنین مالا در منطقه( با شهرداریرااران بخش خصوصی )به

 .جهت افزایش درآمد ساخت و ساز

  های منطقره )شرام  بهبرود امکانا  و زیرساخت ةتوسعتلاش شهرداری منطقه جهت

ت معابر، رسترش فضاهای تفریح و ...( جهت ارتقا  سرطح اسرتاندارد زنردری وضعی

 .مردم منطقه

   بسترسازی جهت توزیع منطقی منابع درآمدی حاص  از رردشریری جهرت رراهش

 .میزبان سارن در منطقه ةجامعویژ  در شکاف و اختلاف درآمدی به

   میزبان ةجامعسنتی  هایهای فرهنیی در راستای احیای ارزشبررزاری جشنوار. 

 نامهکتاب

(. بررسی اثرا  رردشیری 4939اجزا  شکوهی، م؛ بوذرجمهری، خ؛ ایستیلدی، م. و مودودی، م. ) .4

، نامة فضای جغرافیاییفص بر ریفیت زندری جامعة میزبان نمونة مطالعاتی: شهر بندرتررمن. 

41(11 ،)400-454. 

 -. تحلیلی بر نیرش جامعة میزبان به اثرا  اجتماعی(4934تقدیسی، ا؛ تقوایی، م. و پیری، س. ) .0

 .404-414(، 4)0، ریزی فضاییبرنامهفرهنیی رردشیری شهرستان دالاهو. 

-(. آمارنامة شهر مشهد. مشهد: معاونت برنامه 4934زاد ، س. ) نژاد، م. و مسلمانجاودانی ایرانی .9

 لی  اطلاعا . ریزی و توسع  شهرداری مشهد با نظار  مدیریت آمار و تح

(. رردشیری ورزشی و اثرا  اصتصادی آن بر جوامع 4931پور، ب. )جاوید، م؛ الماسی، ح. و نقی  .1

 .49-90 ،(90)1مطالعا  مدیریت ورزشی، میزبان. 

(. تعیین ظرفیت پایرش رردشیری در مناطق رویری 4935پور، م؛ احمدی، ز. و الیاسی، ح. )حسن .0

نامة مطالعا  فص فرحزاد. -شهداد، مرنجاب، بندریگ ومصر و بیابانی ایران، نمونة موردی
 .431-411(، 41)0رردشیری. 
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(. بررسی ظرفیت تحم  حوزۀ مقصد 4911رهنمایی، م.  ؛ فرهودی، ر. ا؛ دیتمان، آ؛ و صدمی، م. ) .6

های جغرافیای پژوهشرردشیری با تأرید بر جامعة میزبان )نمونة مورد مطالعه شهر رلاردشت(. 

 .41-99(، 66)66 .انسانی

سیمای میراث  .(4936) .سازمان میراث فرهنیی، صنایع دستی و رردشیری خراسان رضوی .1

سازمان میراث فرهنیی، صنایع دستی مشهد: . فرهنیی، صنایع دستی و رردشیری خراسان رضوی

 .و رردشیری خراسان رضوی

های انجام شد  در پیرامون بررسی، تحلی  و تدوین اسناد، مطالعا  و پژوهش(. 4935سقایی، م. ) .1

. مشهد: معاونت اجتماعی و فرهنیی شهرداری شهر مشهدآمار زائران و رردشیران ورودی به رلان

 مشهد.

بندی مناطق مستعد ایجاد (. پهنه4934سقایی، م؛ خواجه شاهکوهی، ع.ر. و جوانبخت صهفرخی، ز. ) .3

، ریزی شهریمجلة پژوهش و برنامه. (AHPشهر مشهد )با استفاد  از مدل خدما  اصامتی در رلان

9(44 ،)19-36. 

سازی ظرفیت رشش و مدیریت آثار تاریخی در (. مدل4935الدینی، ف. و شورچه، م. )سیف .45

 نامة مطالعا  رردشیری،فص نواحی رردشیری )مطالعة موردی، معبد آناهیتا شهر رنیاور(. 

1(40 ،)411-491. 

(. جاییا  تصویر ذهنی سارنان محلی در توسعة 4936) شاطریان، م؛ غلامی، ی. و ریانی، م. .44

 .404-491(، 01)1 ای،ریزی منطقهنامة برنامهفص  رردشیری )نمونة موردی: شهر آران و بیدر (.

(. بررسی سنجش ظرفیت پایرش 4911فرد، م؛ پوراحمد، ا؛ حسینی، ع.، و رشیدی، م. )شعبانی .40

 40پایدار از بعد رالبدی )نمونة موردی منطقه سازی شهرهای رردشیری رردشیری شهری و مدل

 .11-11(، 41)44نشریة تحقیقا  راربردی علوم جغرافیایی، تهران(. 

(. بررسی تأثیرا  توسعه رردشیری بر جامعه میزبان: نمونة 4939شفیعی، ز. و محمدی، ا. ) .49

 . 11-35(، 14)44، نامة جغرافیایی سرزمینفص موردی شهر چادران. 

(. بررسی نیرش جامعةمیزبان نسبت به رردشیری و پیامدهای آن در یا بافت 4934)عادلی، س.  .41

معماری و -نشریة هنرهای زیبا .زند  تاریخی، پژوهش موردی: بافت تاریخی فهادان یزد

 .  14-31(، 1)40شهرسازی، 
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امعة (. نیرش و ررایش ج4913زاد  لسبویی، م. )ن؛ صدمی، م. و رمضانزاد  فیروزجایی، علیقلی .40

میزبان به توسعة رردشیری در نواحی روستایی، نمونة مورد مطالعه: دهستان رلیجان، شهرستان 

 .90-11، 14، های جغرافیایی انسانیپژوهشتنکابن. 

(. بررسی تأثیر نقش پلیس بر امنیت رردشیران 4930ا؛ حسینی، م. و طالبی،  . )عنابستانی، ع.  .46

 . 414-403(، 0)9، یا و توسع  فضای شهریجغراف)مطالعة موردی: شهر شاندیز(. 
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