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و  به شمار مي رود  فرهنگ  اعتالي  براي  بهترین وسیله  از کشورها، گردشـگری  بسیاري  | در  چکیـده 
مي تواند به لحاظ فرهنگي تغییراتي را در جامعـۀ میزبان ایجـاد کنـد. درواقع گردشگري از نظـر ماهـوی 
که  به گونه ایـي  است.  فرهنگي  پدیـده ای  باشد،  مطرح  اقتصادي  پدیدۀ  یك  به عنوان  اینکـه  از  پیـش 
پیرامون آن آثار فرهنگي بسیاري شکل مـیگیرد. تحقیـق حاضـر بـا هـدف تحلیل اثـرات منفی فرهنگی 
گردشـگری بـر جامعـۀ میزبان در شـهر بجنورد در تابسـتان 1398 صـورت پذیرفته اسـت. جامعۀ آماری 
ایـن تحقیـق خانوارهـای سـاکن شـهر بجنـورد هسـتند و حجـم نمونـۀ آمـاری 384 نفـر اسـت کـه بـه 
شـیوۀ نمونه گیـری خوشـه ای انتخـاب شـده اند. تحقیق حاضـر، از نظر هـدف، کاربردی و براسـاس روش 
گـردآوری داده هـا، توصیفـی و از نـوع پیمایشـی اسـت. همچنین از روش معادالت سـاختاری با اسـتفاده 
از نرم افـزار «SmartPls» به منظـور تجزیـه و تحلیـل داده هـا اسـتفاده شـده اسـت. نتایـج به دسـت آمده 
حاکـی از آن اسـت کـه اثـرات فرهنگـی منفـی و هریـك از ابعـاد آن )کاالیی شـدن فرهنـگ، اقتبـاس 
فرهنگـی، اثـر نمایشـی و تغییـر فرهنگـی( تأثیـر مثبـت و معنـاداری بـر تغییـر در نگرش جامعـۀ میزان 
دارنـد. همچنین نشـان داده شـد کـه متغیر تغییـر فرهنگی دارای بزرگ ترین مقدار ضریب مسـیر اسـت 

و تأثیـر آن نسـبت بـه سـایر متغیرهـا بـر تغییـر در نگـرش جامعۀ میزبان بیشـتر اسـت. 
واژگان کلیدی | گردشگری، اثرات منفی فرهنگی، جامعۀ میزبان، بجنورد. 

s.m.moosavi@outlook.com ،09120294495 :نویسندۀ مسئول *

مقدمـه | گردشگري از نظـر ماهـوی پیش از اینکـه به عنوان یك 
پدیـده ای فرهنگي است. فرهنـگ  باشد،  اقتصادي مطرح  پدیدۀ 
بـا نفـوذ قـوي خـود مي توانـد بـه بهتریـن وجـه ماهیـت، هـدف، 
سـاختار و کارکـرد گردشـگري را توضیـح دهد. بـدون تفاوت های 
به نظـر می رسـند.  فرهنگـی، همـۀ مکان هـا تقریبـاً مشـابه هـم 
فرهنـگ عاملـی بـرای ایجـاد انگیـزش به سـفر و سـیاحت اسـت 

ایجـاد  در  تعیین کننـده  و  اساسـی  نقشـی  دیگـر،  سـوی  از  و 
رفتارهـا، نگرش هـا، ارزش هـا و شـیوه های زندگـی انسـان ها دارد. 
به جرئـت می تـوان گفـت ایـن عامـل تفـاوت فرهنگـی اسـت کـه 
محـرک و انگیـزۀ گردشـگران و باعـث سـفر )آنهـا( بـه مناطـق 
دورافتـاده می شـود. تنوع نـژادی، قومیت هـا، عادت های ارزشـی، 
نگرش هـای مـردم )میزبـان و میهمـان(، جنسـیت و مذهـب از 
جملـه مـوارد مؤثـر در برقـراری ارتبـاط بیـن گردشـگران و افراد 
بومی )میزبانان( اسـت )امینیان و حسـنی، 1395، 131-132(. با 

مقالۀ پژوهشی
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توسـعۀ روزافـزون گردشـگری، مقصدهای گردشـگری و همچنین 
جامعـۀ میزبـان، اثـرات اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و زیسـت 
 .(Reid, 2003, 147) می کننـد  درک  را  گسـترده ای  محیطـی 
آثـار فرهنگـی گردشـگری از جملـه مهم تریـن مالحظات توسـعۀ 
گردشـگری در هـر منطقـه به شـمار می رونـد. اثـرات اجتماعـی-

فرهنگـی همـان اثـرات گردشـگران بـر جامعـۀ میزبـان اسـت که 
بـا ارتبـاط مسـتقیم یا غیرمسـتقیم جامعـۀ میزبان با گردشـگران 
به وجـود می آیـد (Mathieson & Wall, 1982, 124). اساسـاً هـر 
گردشـگر نماینـده ای از یـك فرهنـگ اسـت و بـا خـود نه تنهـا 
می کنـد،  جابه جـا  را  یـا سـنت  اعتقـاد  و  رفتـار  یـا چنـد  یـك 
می گـذارد.  به نمایـش  دیگـری  جامعـۀ  از  زنـده  تصویـری  بلکـه 
گردشـگران بـا خـود دنیایـی از ارزش هـا و گاه خواسـته های نـه 
چنـدان مأنـوس بـا فرهنـگ جامعـۀ میزبـان را بـه همـراه دارند. 
اسـتمرار و مداومـت در مـراودات گردشـگری بیـن یـك جامعـه 
بـا جامعـۀ دیگـر یـا درون یـك جامعـه، موجـب بـروز تغییـر و 
میان فرهنگـی  تعامـل  آن  بـه  کـه  می شـود  فرهنگـی  تحـوالت 
گردشـگر و افـراد جامعـۀ میزبـان می گوینـد. هـر قـدر ارتبـاط 
بیـن دو فرهنـگ از مسـافرت و مالقـات رو در رو بیشـتر باشـد، 
بـه همـان میـزان کنـش و واکنـش رفتـاری و پذیـرش نمادهـا و 
سـمبل ها و به عبـارت دیگـر، تعامـل میـان فرهنگـی عمیق تـر و 
بادوام تـر خواهـد بـود. قطعـاً ایـن نـوع از ارتباطـات و تعامـل بـا 
محیـط میزبانـان، فعـل و انفعـاالت فرهنگـی و تغییراتـی را هـم 
در خـود گردشـگر و هـم در بسـتر جامعـه میزبان به همـراه دارد 

)امینیـان و حسـنی، 1395، 132-131(. 
توسـعۀ گردشـگری دارای تأثیـرات مثبـت فرهنگـی، از جملـه 
آشـنایی مـردم بـا کشـورها و نحـوۀ زندگی سـایر ملـل، افزایش 
ایجـاد وسـعت  مـردم جامعـه،  زندگـی  و کیفیـت  رفـاه  سـطح 
نظـر و بسـط حـوزۀ دیـد مـردم، غنی شـدن تجـارب فرهنگـی 
افـراد جامعـه، امـکان انتقـال ارزش هـای فرهنگـی بـه جهانیان، 
محافظـت از میـراث تاریخـی و فرهنگـی کشـور و ایجـاد احترام 
متقابـل بیـن مردمـی بـا فرهنگ هـای متنـوع اسـت )زاهـدی، 
1385، 49(. همچنیـن تعامـالت گردشـگران بـا جامعـۀ میزبان 
اثراتـی منفـی همچـون اقتبـاس فرهنگـی، اثـر نمایشـی، تغییـر 
فرهنگـی، کاالیی شـدن فرهنـگ و درنهایـت ازبین رفتـن فرهنگ 
غنـی جامعـۀ میزبـان در طـول زمـان را نیـز به همـراه دارد. در 
دهه هـای اخیـر با رشـد روزافـزون گردشـگری و بروز مشـکالت 
فرهنگـی گردشـگری در جوامـع میزبـان، لزوم بررسـی و تحقیق 
بیشـتر  و  بیشـتر  روز  هـر  گردشـگری  منفـی  اثـرات  بـاب  در 
خواهـد شـد، تـا جایـی که الزمـۀ توسـعۀ پایـدار گردشـگری را 
شـناخت ظرفیت هـای جوامـع، آثـار و تبعـات منفی گردشـگری 
اثـرات و هدایـت آثـار  ایـن  و تدویـن برنامـه ای بـرای کنتـرل 

می داننـد.  آن  مثبـت 
غنـای جاذبه هـا در ایران موجب شـده اسـت کـه آن را جهانی در 

یـك مـرز بنامنـد و ایـن جاذبه هـا آنقـدر متنوع اسـت کـه تقریباً 
بـرای هـر سـلیقه ای انگیـزۀ کافـی بـرای سـفر بـه ایـن کشـور 
به وجـود مـی آورد )غنیـان، قدیـری معصـوم، مطیعـی لنگـرودی 
و زرافشـانی، 1389، 94(. اسـتان خراسـان شـمالی حلقـۀ اتصال 
شـمال و شـرق کشـور و اسـتانی اسـت کـه محـل عبـور سـاالنه 
بیـش از 20 میلیـون مسـافر اسـت. ایـن اسـتان، بـا داشـتن ۷5 
ابریشـم و چشـمه و  درصـد منابـع طبیعـی، سـرزمین اسـب و 
کـوه و جنـگل اسـت و روسـتاهای زیبـا، آبشـارها و چشـمه های 
آب گـرم بسـتر مناسـبی بـرای تقویـت بوم گـردی، اکوتوریسـم، 
توریسـم درمانی و گردشـگری فرهنگـی اسـت. زندگـی 44 درصد 
از مـردم ایـن اسـتان در روسـتاها ظرفیـت بوم گـردی اسـتان را 
مهـد  هریـك  شـمالی  خراسـان  8 شهرسـتان  و  می دهـد  ارتقـا 
فرهنگ هـا و قومیت هایـی اسـت کـه جاذبـۀ گردشـگری اسـتان 
محسـوب می شـوند. اسـتان خراسـان شـمالی، از نظر وجود اقوام 
و قومیت هـای مختلـف کـه هریك آداب و رسـوم، باورها و سـبك 
زندگـی خاصـی دارنـد، یکـی از مراکـز گردشـگری فرهنگـی در 
ایـران اسـت. ایـن اسـتان بـه گنجینـه ای متنـوع از اقـوام شـبیه 
اسـت و به لحـاظ بافـت جمعیتـی، قومیت هـای مختلـف از جملـه 
زندگـی  اسـتان  ایـن  در  بلـوچ  و  فـارس  ترکمـن،  تـرک،  کـرد، 
تنـوع  اسـتان،  ایـن  مرکـز  به عنـوان  بجنـورد  شـهر  می کننـد. 
شـاهد  را  مختلفـی  رسـوم  و  آداب  رواج  و  مذهبـی  و  فرهنگـی 
اسـت، لـذا مطالعۀ چگونگـی تأثیرگذاری گردشـگری بـر فرهنگ 
مـردم ایـن کشـور بیـش از بیـش اهمیـت می یابـد. از طرفـی، بـا 
ایـن اسـتان و شـکل گیری  رشـد روزافـزون تعـداد گردشـگران 
تبـادالت فرهنگـی میـان گردشـگران و مـردم جامعـۀ میزبـان، 
اثـرات منفـی فرهنگـی گردشـگری به تدریـج پدیدار خواهد شـد. 
همیـن مسـئله موجـب شـد تـا در ایـن تحقیق بـه بررسـی اثرات 
فرهنگـی منفـی گردشـگری بـر جامعۀ میزبان گردشـگر در شـهر 

شـود.  پرداخته  بجنـورد 

پیشینۀ تحقیق
آزادخانـي، حسـین زاده و سـلیمی باوندپـور )139۷( پژوهشـي بـا 
توسـعۀ گردشـگري  اجتماعي-فرهنگـي  اثـرات  »بررسـي  عنـوان 
توسـعۀ  کـه  داد  نشـان  نتایـج  دادنـد.  انجـام  ایـالم«  شـهري 
گردشـگري شـهر ایـالم در تغییـرات اجتماعـي و فرهنگـي تأثیـر 
معنـاداري داشـته و بیـن توسـعۀ گردشـگري و افزایـش تغییـرات 
رابطـۀ معنـاداري وجـود دارد. همچنیـن،  اجتماعـي  و  فرهنگـي 
پنـج عامـل افزایـش روابـط اجتماعـي و برقـراري ارتبـاط مناسـب 
میـان شـهروندان، شناخته شـدن شـهر در سـطح منطقـه، افزایش 
الگـوي  تغییـر  سـاکنان،  اعتمادبه نفـس  کاهـش  و  سـرخوردگي 
صمیمیـت بین سـاکنان شـهر و ازدحام و شـلوغي به عنـوان اثرات 

اجتماعي-فرهنگـي در شـهر ایـالم شناسـایي شـد.
کروبی، احمدی و رسـولی )1395( پژوهشـي بـا عنوان»ارزیابی اثرات 



13شمارۀ 2پاییز 1399

مجلۀ گردشگری فرهنگ، 1)2(، 11-20 / پاییز 1399

اجتماعی-فرهنگـی گردشـگری بـر جامعـۀ میزبـان )مـورد مطالعـه: 
شـهر بانـه(« انجـام دادند. تحلیـل یافته های تحقیق بیانگر این اسـت 
کـه مهم تریـن عامـل تأثیرگـذار در پیش بینـی متغیـر وابسـتۀ تغییر 
در جامعـۀ میزبـان، تغییـر فرهنگـی اسـت و بعـد از آن دو متغیـر اثر 
نمایشـی و اقتبـاس فرهنگـی به ترتیـب بیشـترین تأثیر را بـر نگرش 
از دیگـر  فرهنـگ کمتـر  داشـته اند. کاالیی شـدن  میزبـان  جامعـۀ 

شـاخص ها بـر تغییـر در جامعۀ میزبـان تأثیرگـذار بوده اسـت. 
یوسـفی و شـریفی تهرانی )1395( پژوهشـي با عنوان »تحلیلی بر 
اثرات اجتماعی و فرهنگی توسـعۀ گردشـگري )مطالعۀ شهرسـتان 
بیرجنـد(« انجـام دادنـد. براسـاس نتایـج استخراج شـده از آزمـون 
باید گفــت توســعۀ صــنعت گردشـگري بــه تقویت اثرات مثبت 
آن در شهرستان بیرجند کمك خواهد کرد، ولی از ســوي دیگــر 

ایــن توســعه اثرات منفی را نیز در پی خواهد داشـت. 
بـر  »تحلیلـی  عنـوان  بـا  پژوهشـي   )1394( بابانسـب  و  بهـاری 
نگـرش جامعـۀ میزبـان بـه اثـرات اقتصـادی، اجتماعی-فرهنگی و 
زیسـت محیطی گردشـگری )مطالعۀ موردی: شهرسـتان شبستر(« 
انجـام دادنـد. یافته هـای پژوهـش بیانگـر آن اسـت کـه از دیـدگاه 
جامعـۀ محلـی، گردشـگری در شهرسـتان شبسـتر اثـرات مثبت و 
پیامدهـای منفـی زیـادی را در هریـك از بخش هـای اقتصـادی، 

اجتماعـی و فرهنگـی به دنبـال داشـته اسـت. 
»تبییـن  عنـوان  بـا  پژوهشـي   )1394( خوش نمـك  و  وثوقـی 
تفاوت هـاي میـان فرهنگـي در گردشـگري مبتني بـر درک جامعۀ 
محلـي مـورد مطالعـه: ناحیـۀ قـره داغ )ارسـباران(« انجـام دادنـد. 
نتایـج تحقیـق نشـان داد کـه عوامـل تأثیرگـذار بـر تمـاس بیـن 
گردشـگران و جامعـۀ محلـي، نقـش فرهنـگ در گردشـگري، انواع 
برخوردهـاي میان فرهنگـي، تفاوت هـاي فرهنگي بین گردشـگران 
و جامعـۀ محلـي، مشـکالت تفاوت هـاي فرهنگـي گردشـگران بـا 
جامعـۀ محلـي، تأثیـر تفاوت هـاي فرهنگـي بـر جامعـۀ محلـي و 
نحـوۀ برخـورد جامعـۀ محلـي در مواجهـه بـا تفاوت هـاي فرهنگي 
گردشـگران بـا آن هـا، هفـت موضـوع اصلي مرتبـط بـا تفاوت هاي 
میـان فرهنگي در گردشـگري هسـتند و 2۶ موضـوع فرعي بر این 

موضوعـات اصلـي تأثیرگذارنـد.
 امینـی و زیـدی )1394( پژوهشـي بـا عنـوان »تأثیـرات فرهنگی 
گردشـگري در مناطـق روسـتایی از دیـد جامعـه محلـی )مطالعـۀ 
مـوردي: روسـتاي ابیانـه(« انجـام دادنـد. نتایـج حاصـل از تحلیل 
داده هـا براسـاس دیـدگاه طیفـِي تداوم/گسسـِت فرهنگـي، بیانگـر 
تأثیرگـذاري فرهنگـِي معنـي دار گسـترش گردشـگري، در همـۀ 
اجتماعـي،  انسـجام  و  روابـط  محلـي،  رسـوم  و  آداب  حوزه هـاِي 
مبـادالت فرهنگـي، کاالیي شـدن فرهنـگ محلي، توجه بـه میراث 
فرهنگـي، آگاهي هاي عمومـي، ناهنجاري هاي فرهنگـي، نمودهاي 
رفتـاري و تغییـرات یـا واگشـت هاي فرهنگـي، در سـطح روسـتا 
از دیـدگاه سـاکنان محلـي اسـت. گذشـته از تفاوت هـاي جزئـي 
و انگشت شـمار، ارزیابـي جامعـۀ محلـي حاکـي از تضعیـف همـۀ 

مـوارد فـوق و به عبارتـي بـروز ایـن تغییـرات در محدودۀ گسسـت 
فرهنگـي، البتـه بـا شـدت هاي مالیـم بوده اسـت. 

اسـماعیلي  و  لسـبوئي  رمضـان زاد  فیروزجایـي،  علیقلـي زاده 
)1393( پژوهشـي را تحـت عنـوان »سـنجش نگـرش و گرایـش 
جامعـۀ میزبان به توسـعۀ گردشـگري در نواحي روسـتایي مناطق 
بیابانـي و کویـري )مطالعـۀ مـوردي: نواحي روسـتایي شهرسـتان 
خـور و بیابانـك(« انجـام دادنـد. نتایج نشـان می دهد کـه جامعۀ 
محلـی از توسـعۀ گردشـگری حمایـت زیـادی می کنـد و میـزان 
وابسـتگی  گردشـگری،  توسـعۀ  سـطح  از  تابعـی  آنهـا  حمایـت 
شـغلی، وابسـتگی درآمـدی، سـطح تحصیـالت و غیـره اسـت. در 
عیـن حـال، تصویر ذهنی سـاکنان در روسـتاهای گردشـگرپذیر، 
در بعـد اثـرات مثبـت گردشـگری قوی تـر و در بعـد اثـرات منفی 
گردشـگری، نسـبت به سـاکنان روسـتاهای کمتر گردشـگرپذیر، 

ضعیف تـر درک شـده اسـت. 
سـیس  فرخـی  و  قـداری  سجاسـی  خانـی،  ممقانـی،  ادبـی 
)1393( پژوهشـي بـا عنـوان »ارزیابـی اثرات توسـعۀ گردشـگري 
فرهنگ محـور در تغییـرات اجتماعی-فرهنگـی مقاصـد روسـتایی 
)مطالعـۀ مـوردي: بخـش کن-دهسـتان سـولقان(« انجـام دادنـد. 
نتایج به دسـت آمــده نشـان داد که بین اثرات توسـعۀ گردشـگري 
با تغییرات اجتماعی-فرهنگی در روستاهاي مورد مطالعــه رابطــۀ 
معنــادار وجـود دارد و بیشـترین اثـرات در زمینـۀ تغییـر در نحوۀ 
پوشــش جوانــان روسـتا و تغییــر آداب و رسـوم مــردم محلـی 
مشـاهده می شـود. بنابرایـن می تــوان بیــان کــرد کــه توسـعۀ 
گردشـگري در روسـتاهاي منطقـۀ مـورد مطالعه تأثیـرات عمیقی 

بـر تغییـرات اجتماعی-فرهنگـی دارد. 
خاکسـاری، ابراهیم نیا سماکوش، دامادی و معزز )1392( پژوهشي 
با عنـوان »ارزیابي تأثیرات اجتماعي-فرهنگي گردشـگري شـهري 
بـر نحوۀ زندگي مردم شـهر بابلسـر« انجـام دادند. نتــایج پژوهش 
نشان مي دهــد کــه از دیــدگاه مــردم تــأثیر گردشگري شهري 
بر 5 شاخص و از دیدگاه مسئوالن بر ۶ شــاخص از 14 شــاخص 
بررســي شده مــورد تأییـد قـرار گرفته انـد که لـزوم توجـه به این 

صنعـت در برنامه ریزي هـا را اثبـات مي کنـد. 
تقدیسـی، مـرادی و بهـاری )1391( پژوهشـي با عنـوان »تحلیلی 
بـر نگرش جامعـۀ میزبان به اثـرات اجتماعی-فرهنگی گردشـگری 
شهرسـتان داالهـو« انجـام دادنـد. نتایـج تحقیـق نشـان می دهـد 
کـه از دیدگاه سـاکنان و مسـئوالن، گردشـگری آثـار مثبتی نظیر 
اسـتانداردهای  باالرفتـن سـطح  و  عمومـی  آگاهی هـای  افزایـش 
زندگـی مـردم و آثـار منفی ای نظیـر تغییر در آداب و سـنن محلی 
و افزایـش ناهنجاری هـای اجتماعی-فرهنگی داشـته شـده اسـت. 
سـحابی و مـرادی )1390( پژوهشـي بـا عنـوان »تحلیـل اثـرات 
فرهنگـی و اجتماعـی گردشـگری« انجـام دادنـد. نتایـج تحلیـل 
تغییـرات  ایجـاد  در  مهمـی  نقـش  گردشـگری  می دهـد  نشـان 
فرهنگـی دارد؛ از یـك سـو باعـث رواج و تقویـت عناصـر فرهنگـی 
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ناهنجـاری  فرهنـگ  یـك  از سـوی دیگـر در  و  مثبـت می شـود 
می کنـد.  ایجـاد  اجتماعـی 

سـینگال (Singla, 2014)، در مطالعـه ای کـه بـه »بررسـی اثرهـای 
فرهنگی-اجتماعـی گردشـگری در شـهر جیپـور هنـد« پرداختـه، 
اثـرات متعـدد مثبـت و منفـی آن را از دیـد مردم متذکر می شـود 
و دیدگاه آنان را نسـبت به آیندۀ توسـعۀ گردشـگری در این شـهر 

خوش بینانـه ارزیابـی می کنـد. 
چوانـگ (Chuang, 2013) پژوهشـی بـا موضـوع »ادراک سـاکنان 
جزیـرۀ  در  گردشـگری«  فرهنگـی  و  اجتماعـی  اثـرات  از  تائـو 
تایـوان انجـام داد و بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه سـاکنان از تعامـل 
بـا گردشـگران لـذت می برنـد و دیـد مثبتـی نسـبت بـه توسـعۀ 
گردشـگری دارنـد. همچنیـن نتیجـۀ تحقیق نشـان داد کـه ادراک 
سـاکنان ایـن روسـتاها از اثـرات اجتماعـی- فرهنگـی گردشـگری 
ارتبـاط قابـل توجهـی بـا جنسـیت، محـل اشـتغال، مـدت زمـان 
اقامـت در منطقـه و سـن نـدارد، بلکـه ارتبـاط قابـل توجهـی بـا 
سـطح تحصیـالت، وضعیت اشـتغال، سـطح درآمـد، وضعیت تأهل 

و روسـتای محـل اقامـت دارد.
الت کوا و ووت (Látková & Vogt, 2012) در تحقیقی بــا عنــوان 
»نگرش هـاي سـاکنان نســبت بــه رشــد و توسـعۀ گردشـگري 
کنونـي و آینـده در جوامـع روسـتایي« کـه براسـاس مـدل بـردو، 
النـگ و آلـن1 سـاخته شـده اسـت، نشـان دادند که سـاکنان سـه 
منطقـۀ روسـتایي مجزا حامي رشـد و توسـعۀ گردشـگري شــدند 
و شـواهد اندکـي یافـت شـد که نشـان مـي داد نگرش ها نسـبت به 
گردشـگري، با وجود سـطح باالي گردشــگري، منفــي بوده است. 
 Ray, Das, Sengupta( نتایـج تحقیـق ری، داس، سـنگوپتا و قـوش
Ghosh 2012 &( نشـان داد کـه گردشـگری روسـتایی پیامدهـای 
بسـیاری را بر اقتصاد محلی و روش زندگی مردم داشـته و تغییرات 
اجتماعـی فرهنگـی متعـددی را در جامعـۀ مـورد مطالعـه به همراه 
داشـته اسـت. به عنـوان مثـال تسـهیالت رفاهـی ماننـد ارتباطـات، 
خدمـات بهداشـتی، حمل و نقـل و به طور کلی اسـتاندارهای زندگی 

مـردم بهبود یافته اسـت.
براسـاس مطالعۀ عارف (Aref, 2011)، گردشـگری اثرات مثبتی بر 
کیفیـت زندگـی سـاکنان منطقـه دارد. در ایـن تحقیـق، مهم ترین 
ایـن اثـرات رفـاه عاطفـی، رفـاه جامعـه، اشـتغال و درآمـد بیـان 
شـد. ایـن در حالـی اسـت که ایـن پدیـده آثـار منفی بـر امنیت و 

سـالمتی افراد منطقه داشـته اسـت. 
 Eghbali, Bakhshandeh( علی پـور  و  نصـرت  بخشـنده  اقبالـی، 
تأثیرگـذاری  ابعـاد  »بررسـی  در   ،)Nosrat & Alipour, 2011
گردشـگری روسـتایی در اسـتان سـمنان« مـوارد منفـی متعددی 
چـون باالبـودن میـزان ریسـك فعالیت هـای گردشـگری، افزایـش 
هزینه هـا، ایجـاد تغییـر در فرهنـگ بومـی، فشـار بیـش از حـد بر 
منابـع و امکانـات محلی و تخریـب آنها، ایجاد آلودگی های زیسـت 

محیطـی و فرسـایش خـاک را برمی شـمارند.

احمـد (Ahammed, 2010)، در »بررسـی درک اثرهاي اجتماعی-
فرهنگـی، اقتصـادي و محیطِی توسـعۀ توریسـم از سـوی سـاکنان 
بازار کاکس در بنگالدش« از سـویی موافقت گسـتردۀ پاسـخگویان 
بـا مزایـای اقتصادی و اجتماعی توریسـم و از سـوی دیگر، تأثیرات 
منفـی اجتماعـی و فرهنگـی آن در قالب افزایش جـرم و اختالفات 

اجتماعی در منطقه را نشـان داده اسـت. 
 ،(Byrd, Bosley & Dronberger, 2009) بایارد، باسـلی و درونبرگر
بـه  نسـبت  مختلـف  ذي نفعـان  نگـرش  »مقایسـۀ  تحقیـق  در 
پیامدهاي گردشـگري در مناطق روسـتایی شـمال غرب کالیفرنیا« 
نشـان دادنـد کـه مهم تریـن پیامدهـاي منفـی گردشـگري شـامل 
ازبین رفتـن سـبك معمـاري سـنتی بـر اثـر توسـعۀ خانه سـازي 
مـدرن و گسـترش تسـهیالت گردشـگري، آسـیب بـه ابنیـه و آثار 
تاریخی منطقه و افزایش جرم و بزهکاري در روسـتاها بوده اسـت.

جـورج، مایـر و ریـد (George, Mair & Reid, 2009) در کتـاب 
خـود، توسـعۀ گردشـگري روسـتایی در کشـور کانـادا را از دیدگاه 
دیـدگاه  کرده انـد.  مطالعـه  فرهنگـی  تغییـرات  و  محلی گرایـی 
تئوریـك آنـان در مطالعات موردي شـان پیرامون مناطق روسـتایی 
در چنـد ایالـت کانـادا، کـه الگـوي مطالعـۀ حاضـر نیز قـرار گرفته 
اسـت، بـر ایـن پایـه اسـتوار اسـت کـه تأثیـرات فرهنگـِی توسـعۀ 
گردشـگري در مناطـق روسـتایی می توانـد در طیـف گسـترده اي 
از گسسـت فرهنگـی2 تا پیوسـتگی و تـداوم فرهنگی3 اتفـاق افتد. 
در   (Nunkoo & Ramkissoon, 2007) رامکیسـون  و  نونکـو 
تحقیقـی با موضـوع »ادراک سـاکنان از اثـرات اجتماعی-فرهنگی 
بیشـتر  نتیجـه رسـیدند کـه  ایـن  بـه  گردشـگری در موریـس« 
اعضـای جامعـۀ میزبان نسـبت به توسـعۀ گردشـگری عقاید مثبت 
داشـتند و نتایج نشـان داد که اغلب سـاکنان از توسـعۀ گردشگری 
حمایـت می کننـد، ولی دربـارۀ اثرات گردشـگر در ایجـاد تصویری 

از منطقـۀ خـود نگـران بودند.
لپ (Lepp, 2007) در تحقیقی تحت عنوان »نگرش سـاکنان نسـبت 
بـه گردشـگري در روسـتاي بیگـودي اوگانـدا« بـه این نتیجه رسـید 
کـه افـراد سـاکن در ایـن منطقـه برداشـت مثبـت و موافقي نسـبت 
بــه گردشــگري دارنــد. ایــن برداشـت مثبت ناشـي از اعتقاد افراد 
ساکن به این مطلب است که گردشگري باعــث رشــد و گســترش 
جامعــه، ارتقـای بازارهاي کشـاورزي، تولیـد در بـازار و باالخره باعث 
خوشـبختي و رفـاه مــي شود. در ایــن راســتا فرض بر این شـد که 
نگرش هاي مثبت به رفتار موافق گردشـگري منجر شـود. مشـاهدات 

رفتـار در طـي شـش مــاه در بیگودي ایـن فرضیـه را تأیید کرد. 
تامارا (Tamara, 2002) در پژوهشي مهم تریـن اثر تعامل فرهنگي 
رفتار  از  محلي  سـاکنان  تقلید  را  میزبان  جامعـۀ  و  گردشگران 
گردشگران دانست. از پیامدهاي این تقلید رفتاري میتوان به تغییر 
در کاربرد زبان، لباس و فرهنگ و یا کمك به فزوني ناهنجاري هاي 
اجتماعي، از جمله فحشا، قمار و تغییـرات اشکال مادي و غیرمادي 

فرهنگ محلي، اشاره کرد.
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کـه  تحقیقـی  در   ،(Andereck & Vogt, 2000) ووت  و  آنـدرک 
در سراسـر ایـاالت آریزونـا انجـام دادنـد، بـه ایـن نتیجه رسـیدند 
سـاکنان می تواننـد پیامدهـای مثبـت و منفی گردشـگری را درک 
کننـد. افـرادی کـه از گردشـگری سـود می برند احسـاس می کنند 
گردشـگری بـرای توسـعۀ اقتصـادی اهمیـت دارد و دربـارۀ اثـرات 
مثبـت آن آگاهـی بیشـتری دارنـد، ولـی درمـورد درک پیامدهای 

منفـی گردشـگری بـا دیگـر افـراد تفاوتـی ندارند. 
نتایـج مطالعـۀ باویـا (Baiwa, 2000) پیرامـون تأثیـرات فرهنگی-

بیانگـر  بوتسـاوانا  در  اُکاوانگـو  دلتـاي  در  گردشـگري  اجتماعـی 
دوسـویه بـودن این تأثیرات در آداب و رسـوم محلـی و هنجارهاي 

فرهنگـی سـنتِی ایـن ناحیـه بوده اسـت. 
 Haralambopoulos &( در همیـن رابطـه هارلمبو پلـوس و پیـزام
Pizam, 1996( اثرات ادراک شـدۀ گردشـگری را از دیدگاه ساکنان 
مـورد بررسـی قـرار دادنـد. نتایج نشـان داد گردشـگری پیامدهای 
منفـی از جملـه افزایـش قیمـت، اعتیـاد، تخریـب، هـرج و مـرج 
و افزایـش جـرم و جنایـت را در جامعـۀ میزبـان برجـای گذاشـته 
اسـت. همچنیـن نتایج نشـان دهندۀ نگـرش مثبت تر افراد وابسـته 
بـه صنعت گردشـگری نسـبت بـه افرادی اسـت که این وابسـتگی 

درآمـدی را ندارند. 

مدل مفهومی تحقیق
در ایـن بخـش مدلـي مفهومي بـرای تحلیل اثـرات فرهنگی منفی 
گردشـگری بـر جامعـۀ میزبـان )مطالعـۀ موردی: شـهر بجنـورد(، 

بـا مطالعـۀ روابـط سـازه هاي مطرح شـده، پیشـینۀ تحقیـق ارائـه 
مي شـود کـه در تصویـر 1 نشـان داده شـده اسـت. 

فرضیات تحقیق
ـ فرضیـۀ اصلـی: اثـرات فرهنگی منفی گردشـگری تأثیـر مثبت و 

معنـاداری بـر تغییر نگـرش جامعۀ میزبـان دارد. 
ـ فرضیات فرعی: 

1. کاالیی شـدن فرهنـگ بـر تغییـر نگـرش جامعـۀ میزبـان تأثیـر 
مثبـت و معنـاداری دارد.

2. اقتبـاس فرهنگـی بـر تغییـر نگرش جامعـۀ میزبـان تأثیر مثبت 
و معناداری دارد.

3. اثـر نمایشـی بـر تغییـر نگـرش جامعـۀ میزبـان تأثیـر مثبـت و 
دارد. معنـاداری 

4. تغییـر فرهنگـی بـر تغییـر نگرش جامعـۀ میزبان تأثیـر مثبت و 
دارد. معناداری 

اهداف تحقیق
ـ هـدف اصلـی: تعییـن اثرات فرهنگـی منفی گردشـگری بر تغییر 

نگرش جامعـۀ میزبان.
ـ اهداف فرعی: 

1. تعیین تأثیر کاالیی شدن فرهنگ بر تغییر نگرش جامعۀ میزبان.
2. تعیین تأثیر اقتباس فرهنگی بر تغییر نگرش جامعۀ میزبان.

3. تعیین تأثیر اثر نمایشی بر تغییر نگرش جامعۀ میزبان.

تصویر 1. مدل مفهومی تحقیق. مأخذ: نگارندگان.
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4. تعیین تأثیر تغییر فرهنگی بر تغییر نگرش جامعۀ میزبان.

توصیف متغیرهای تحقیق
ـ کاالیی شـدن فرهنـگ: فراینـدی اسـت کـه در آن، روش زندگـی، 
سـنت ها و نمادهایـی کـه فرهنـگ مـردم را به تصویـر می کشـد بـه 
محصوالتـی قابـل قبول تبدیل می شـود. به طور خالصه کاالیی شـدن 

فرهنـگ یعنـی تبدیـل آن به محصـول بـرای فـروش و درآمد.
ـ اقتباس فرهنگی: فرایندی اسـت که می تواند به شـناخت و آشـنایی 
عناصـر فرهنگـی گردشـگران توسـط جامعـۀ میزبان منجر شـود و تا 

حـدی تأثیرگذار بـر الگوی زندگـی افراد جامعۀ میزبان باشـد.
ـ اثـر نمایشـی: اثـری بـر جوامـع میزبان، بـا توجه به سیسـتم های 
ارزشـی، اسـتانداردهای رفتاری و نگرش ها نسـبت به گردشـگران، 
امـوال، فرهنـگ و فضاهاسـت. درواقـع اثـر نمایشـی بیـان می کند 
کـه تغییـرات در نگـرش، روش و الگـوی رفتـار میزبـان به راحتی و 

تنهـا در نتیجـۀ مشـاهدۀ رفتاری گردشـگر ایجاد می شـود.
ـ تغییـر فرهنگـی: عبـارت از تغییـر و دگرگونـی در ابعـاد فرهنگی 
در اثـر ارتبـاط بیـن گردشـگران و جامعـۀ میزبـان اسـت. تغییرات 
فرهنگـی در نتیجـۀ تحـوالت به وجودآمـده در جامعـه، تغییـر در 
روش زندگـی مـردم و تمـاس بیـن افـراد جامعـه و گروه هـای بـا 
فرهنـگ مختلـف به وجـود می آیـد )کروبـی و همـکاران، 1395(.

در ایـن پژوهـش اثـرات فرهنگـی منفـی گردشـگری و ابعـاد آن 
کـه عبـارت اسـت از کاالیی شـدن فرهنـگ، اقتبـاس فرهنگـی، اثر 
نمایشـی و تغییـر فرهنگـی به عنـوان متغیر مسـتقل در نظر گرفته 
شـده اند. متغیـر تغییـر نگـرش جامعـۀ میزبـان به عنـوان متغیـر 
وابسـته )تابـع( در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه تأثیـر کلـی اثرات 
فرهنگـی منفـی گردشـگری و هریـك از ابعـاد آن در ایجـاد تغییر 

نگـرش جامعـۀ میزبـان مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفت. 

روش تحقیق 
پژوهـش حاضـر، از حیـث هـدف، کاربـردی اسـت و از حیث روش 
انجـام آن، در دسـتۀ پیمایشی-هم بسـتگی قـرار می گیـرد. قلمـرو 
مکانـی ایـن تحقیـق شـهر بجنـورد و قلمـرو زمانـی آن تابسـتان 
1398 اسـت. در ایـن پژوهـش بـرای آزمـون فرضیه هـای پژوهش 
و  سـاختاری  معـادالت  مدل سـازی  مفهومـی،  مـدل  بـرازش  و 
زمینـۀ  در  کـه  اسـت  شـده  اسـتفاده   »SmartPls« نرم افـزار 
مدل سـازی معـادالت سـاختاری بـر پایـۀ روش حداقـل مربعـات 
جزئـی، نرم افـزاری پرکاربـرد و مفید اسـت. ابزار اصلـي جمع آوري 
داده هـا در این مطالعه پرسشـنامۀ محقق سـاخته اسـت و سـؤاالت 
پرسشـنامه در قالـب مقیـاس 5رتبه اي لیکرت تدوین شـده اسـت. 
جامعـۀ آمـاری ایـن تحقیـق خانوارهـای سـاکن شـهر بجنـورد و 
حجـم نمونـۀ آمـاری 384 نفـر اسـت کـه بـه شـیوۀ نمونه گیـری 
خوشـه ای انتخـاب شـده اند. براسـاس نتایـج سرشـماری عمومـی 
نفوس و مسـکن در سـال 1395، جمعیت شـهر بجنورد 228931 

نفـر اسـت کـه بـرای بـرآورد حجـم نمونـه از روش نمونه گیـری 
احتمـال خطـای 5  و  اطمینـان 95 درصـد  بـا سـطح  کوکـران، 

درصـد، از 384 نفـر به دسـت آمـد. 
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که در آن سـطح اطمینان %95 اسـت، p=q ،1.9۶=Z=0.5، مقدار 
خطـا )d(: 0.05 و تعـداد جامعۀ آماری )n( 228931 اسـت.

به منظـور سـنجش روایـي پرسـش نامه، دو نـوع روایـي منطقـي و 
روایـي سـازه در نظـر گرفتـه شـده و در ایـن راسـتا، روایـي محتوا، 
اعتبـار ظاهـري و اعتبـار عاملـي )تحلیـل عاملـي( بررسـي شـدند. 
آزمـون اعتبـار عاملـي پرسـش نامه با کمـك تحلیل عاملـي تأییدي 
و بـا اسـتفاده از نرم افـزار اسـمارت پـي ال اس انجـام گرفتـه اسـت. 
همـۀ بارهـاي عاملـي متغیرهـاي تحقیـق باالتـر از 0/5 بـوده کـه 
اعتبـار  اسـت. همچنیـن  پرسـش نامه  بـاالی  روایـي  نشـان دهندۀ 
محتـوای پرسـش نامه بـا اتکا بـه نظر متخصصـان و اسـاتید تأیید و 
اصالحـات الزم اعمـال شـده اسـت. به منظـور سـنجش پایایـي ابزار 
تحقیـق از ضریـب آلفـاي کرونباخ اسـتفاده شـده اسـت. در تحقیق 
حاضـر ضریـب آلفـاي کرونبـاخ کل پرسـش نامه برابـر 0/8۷5 بوده 
اسـت، و بـرای هریـك از متغیرهای تحقیق به صورت مجزا محاسـبه 
شـد کـه نتایـج آن در جـدول 1 ارائـه شـده اسـت. همان طـور کـه 
نتایـج ضریـب آلفـای کرونباخ نشـان می دهد، پرسشـنامۀ مورد نظر 

از پایایـی مناسـبی برخوردار اسـت. 

یافته های تحقیق
براسـاس نتایـج تحقیـق 55 درصـد افـراد نمونـه مـرد و 45 درصد 
زن بوده انـد. در زمینـۀ توزیـع سـنی نیـز 2۶ درصـد در ردۀ سـنی 
20 تـا 30 سـال، 44 درصـد در ردۀ سـنی 30 تـا 40 سـال، 23 
درصـد در ردۀ سـنی 40 تـا 50 سـال و ۷ درصد در ردۀ سـنی 50 

ضریب آلفاي کرونباختعداد سؤاالتمتغیرهای تحقیق

80/911کاالیی شدن فرهنگ 

40/889اقتباس فرهنگی

40/۷۷5اثر نمایشی

40/94۶تغییر فرهنگی

200/8۷5جمع

جدول 1. ضریب آلفاي کرونباخ متغیرهای تحقیق. مأخذ: نگارندگان.
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سـال به بـاال بوده انـد. همچنیـن در زمینـۀ میزان تحصیـالت، 29 
درصـد دیپلـم، 3۷ درصـد فوق دیپلـم، 23 درصد کارشناسـی و در 
نهایـت 11 درصـد دارای مدرک کارشناسـی ارشـد و باالتر بوده اند. 

بررسي شاخص هاي برازش مدل
شـاخص های نیکویـی بـرازش نسـبی و مطلق، هر دو شـاخص های 
توصیفـی هسـتند. چنانچـه ایـن شـاخص ها بزرگ تر یا مسـاوی با 
0/5 باشـند، مناسـب مدل انـد. همان طـور کـه مشـاهده مي شـود، 
از نتایـج حاصـل از برازندگـي مـدل نتیجـه مي گیریم که شـاخص 
نیکویـي بـرازش نسـبي براي ایـن مدل مناسـب تر از مطلق اسـت. 
بنابرایـن، بعـد از تأییـد مـدل مي تـوان نتایـج تحلیـل مسـیر را در 
آزمـون فرضیـات به کار بـرد و به تفسـیر آنها پرداخـت )جدول 2(.   

تحلیل مسیر
در تحلیـل مسـیر روابط بین متغیرها در یـك جهت جریان مي یابند 
و به عنـوان مسـیرهاي متمایـز در نظـر گرفتـه مي شـوند. مفاهیـم 
تحلیـل مسـیر در بهترین صـورت از طریق ویژگي عمـدۀ آن، یعني 
نمـودار مسـیر که پیوندهـاي علّي احتمالـي بین متغیرها را آشـکار 
مي کنـد، تبییـن مي شـوند. بـراي بررسـي فرضیه هاي تحقیـق الزم 

اسـت کـه مـدل کلـي ارائه شـده در تصویر 2 برازش شـود.

همان گونـه کـه مالحظه شـد، تمـام متغیرهـاي تحقیـق به صورتي 
مسـتقیم بـر تغییـر در نگـرش جامعـۀ میزبـان اثـر مي گذارنـد. در 
تصویـر 2 مي تـوان درجـۀ اثرگـذاري هریـك از این عناصـر را روي 
تغییـر در نگـرش جامعۀ میزبـان مالحظه کرد. در بیـن ابعاد اثرات 
فرهنگـی منفی گردشـگری، متغیـر تغییر فرهنگی بیشـترین تأثیر 
را بـر تغییـر در نگـرش جامعـۀ میزبـان داشـته و سـپس به ترتیب 
متغیرهـاي اقتبـاس فرهنگـی، اثر نمایشـی و کاالیی شـدن فرهنگ 

بـر تغییـر در نگـرش جامعۀ میزبـان تأثیرگـذار بوده اند. 

تصویر 2. تحلیل مسیر مدل. مأخذ: نگارندگان.

ضریب آلفاي کرونباختعداد سؤاالتمتغیرهای تحقیق

80/911کاالیی شدن فرهنگ 

40/889اقتباس فرهنگی

40/۷۷5اثر نمایشی

40/94۶تغییر فرهنگی

200/8۷5جمع

جدول 2. شاخص هاي برازندگی مدل. مأخذ: نگارندگان.
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آزمون فرضیه های تحقیق 
به منظـور بررسـي تمامـي فرضیه هـاي ایـن پژوهش، ابتـدا ضریب 
مسـیر محاسـبه، سـپس معنـاداري ایـن ضریـب مسـیر بـا آمـارۀ 

آزمـون بررسـي می شـود )جـدول 3(. 
در فرضیـۀ اول ضریـب مسـیر 0/84۶ اسـت و با توجـه به مقدار 
احتمـال معنـاداري )برابـر بـا 0/000( کـه کمتر از 0/05 اسـت 
می تـوان نتیجـه گرفـت که ایـن ضریب مسـیر در سـطح خطاي 
0/05 معنـي دار اسـت، یعنـی اثـرات فرهنگی منفی گردشـگری 
بـر تغییـر در نگـرش جامعـۀ میزبـان تأثیـر معنـي دار و مثبتـي 
دارد. در فرضیـۀ دوم ضریـب مسـیر 0/53۶ اسـت و بـا توجـه 
بـه مقـدار احتمـال معنـاداري )برابـر بـا 0/000( کـه کمتـر از 
مسـیر  ایـن ضریـب  کـه  گرفـت  نتیجـه  می تـوان  اسـت   0/05
کاالیی شـدن  یعنـی  اسـت،  معنـي دار   0/05 در سـطح خطـاي 
فرهنـگ بـر تغییـر در نگـرش جامعـۀ میزبـان تأثیـر معنـي دار و 
مثبتـي دارد. در فرضیـۀ سـوم ضریـب مسـیر 0/۶۷2 اسـت و با 
توجـه بـه مقـدار احتمـال معناداري )برابـر با 0/000( کـه کمتر 
از 0/05 اسـت مي تـوان نتیجـه گرفـت کـه ایـن ضریـب مسـیر 
در سـطح خطـاي 0/05 معنـي دار یعنـی اقتبـاس فرهنگـی بـر 
تغییـر در نگـرش جامعـۀ میزبـان تأثیـر معنـي دار و مثبتي دارد. 
در فرضیـۀ چهـارم ضریـب مسـیر 0/۶24 اسـت و بـا توجـه بـه 
مقـدار احتمـال معنـاداري )برابـر بـا 0/000( که کمتـر از 0/05 
اسـت، مي تـوان نتیجـه گرفـت کـه این ضریب مسـیر در سـطح 
خطـاي 0/05 معنـي دار اسـت، یعنـی اثـر نمایشـی بـر تغییر در 
نگـرش جامعـۀ میزبان تأثیـر معني دار و مثبتـي دارد. در فرضیۀ 
پنجـم ضریب مسـیر 0/۷43 اسـت و بـا توجه به مقـدار احتمال 
معنـاداري )برابـر بـا 0/000( کـه کمتـر از 0/05 اسـت مي توان 
نتیجـه گرفـت کـه ایـن ضریـب مسـیر در سـطح خطـاي 0/05 

نگـرش  در  تغییـر  بـر  فرهنگـی  تغییـر  یعنـی  اسـت،  معنـي دار 
جامعـۀ میزبـان تأثیـر معنـي دار و مثبتـي دارد. 

بحث و نتیجه گیری
گردشـگری، به عنـوان پدیده ای بـا اهمیت برآمـده از فعالیت های 
در  مـردم  زندگـی  بـر  فرهنگـی  توجـه  قابـل  اثـرات  انسـانی، 
مقصـد دارد. ایـن اثـرات بـه ایـن دلیـل اسـت کـه گردشـگری 
به وجـود  تعامـل  بیـن گردشـگران و جامعـۀ محلـی در مقصـد 
گردشـگری  توسـعۀ  آثـار  گفـت  می تـوان  به جرئـت  مـی آورد. 
در همـۀ مقاصـد گردشـگری، در زمینه هـای مختلـف فرهنگـی 
بسـیار پررنـگ اسـت. گردشـگری ضمـن اینکـه می توانـد عاملی 
میزبـان  اجتماعـی جوامـع  و  اقتصـادی  رشـد  در  تعیین کننـده 
فرهنـگ  تهدیـد  موجـب  می توانـد  همچنیـن  باشـد،  گردشـگر 
سـنتی و یکدسـتی جامعـۀ میزبـان گردشـگر در مقصـد شـود. 
نتایـج به دسـت آمـده از ایـن تحقیـق در شـهر بجنـورد، حاکـی 
از آن اسـت کـه اثـرات فرهنگـی منفـی گردشـگری و هریـك 
اثـر  فرهنگـی،  اقتبـاس  فرهنـگ،  )کاالیی شـدن  آن  ابعـاد  از 
نمایشـی و تغییـر فرهنگـی( تأثیـر مثبـت و معنـاداری بـر تغییر 
در نگـرش جامعـۀ میـزان در ایـن شـهر دارنـد. همچنین نشـان 
داده شـد کـه متغیـر تغییـر فرهنگـی دارای بزرگ تریـن مقـدار 
متغیرهـا  سـایر  بـه  نسـبت  آن  تأثیـر  و  اسـت  مسـیر  ضریـب 
بـر تغییـر در نگـرش جامعـۀ میزبـان بیشـتر اسـت. ذکـر ایـن 
نکتـه الزم اسـت کـه متغیرهـای مـورد بررسـی در ایـن تحقیـق 
رو  ایـن  از  نظـر می گیرنـد.  را در  اثـرات منفـی فرهنگـی  ذاتـاً 
متغیرهـای  و  گردشـگری  بیـن  رابطـۀ  معنا دار بـودن  و  مثبـت 
فرهنگـی  بعـد  بـر  منفـی  اثرگـذاری  نمایانگـر  خـود،  مذکـور، 
جامعـۀ میزبـان اسـت. به عنـوان مثـال در توصیـف کاالیی شـدن 

جدول 3. مسیرهای مستقیم متغیرهای فرضیات اصلی. مأخذ: نگارندگان.

سطح معناداریآمارۀ آزمون )t(ضریب مسیرمسیر مستقیم

0/8469/5740/000اثرات فرهنگی منفی گردشگری ← تغییر در نگرش جامعۀ میزبان 

0/5366/4740/000کاالیی شدن فرهنگ ← تغییر در نگرش جامعۀ میزبان  

0/6727/8320/000اقتباس  فرهنگی ← تغییر در نگرش جامعۀ میزبان  

0/6247/3530/000اثر نمایشی ← تغییر در نگرش جامعۀ میزبان  

0/۷438/5450/000تغییر فرهنگی ← تغییر در نگرش جامعۀ میزبان  



19شمارۀ 2پاییز 1399

مجلۀ گردشگری فرهنگ، 1)2(، 11-20 / پاییز 1399

فرهنـگ، می تـوان این گونـه بیـان کـرد در حالتـی کـه جامعـۀ 
تلقـی شـوند،  یـك جاذبـۀ گردشـگری  به عنـوان  تنهـا  میزبـان 
آداب و رسـوم اقـوام مختلـف، صرفـاً بـرای کسـب درآمـد حفظ 
و منتقـل شـود، تأثیـر منفـی در بعـد فرهنگـی )ماننـد دلزدگی 
از فرهنـگ اصیـل محلـی و منطقـه ای و تأثیـر منفـی بـر اعتماد 
و عزت نفـس جامعـۀ میزبـان، افزایـش سـرخوردگي و ...( نمـود 
خواهـد یافـت. متغیرهـای تغییـر فرهنگـی، اقتبـاس فرهنگـی و 
اثـر نمایشـی نیـز از جملـه متغیرهایـی هسـتند کـه آثـار منفـی 
دوری گزیـدن  پوشـش،  سـبك  در  تغییـر  )ماننـد  را  بسـیاری 
از گویـش محلـی و وارد شـدن لغـات جدیـد بـه زبـان محلـی، 
فراموشـی آداب و رسـوم و سـنن رایـج، تغییـر و دگرگونـی در 
ارزش هـای الگوگیـری و غالب شـدن زندگـی لذت جویانـه و ...( 

بـر جامعـۀ میزبـان تحمیـل خواهنـد کـرد. 
دلیـل  بـه  بجنـورد  و مشـخصاً شـهر  اسـتان خراسـان شـمالی 
موقعیـت خـاص جغرافیایـی، از تنـوع فرهنگـی و اقـوام مختلفی 
امـا نکتـۀ مهـم حفـظ اصالـت و یکپارچگـی  برخـوردار اسـت. 
فرهنگـی در میـان اقـوام مختلف این منطقه اسـت کـه با حضور 
گردشـگر و افـراد غیربومـی تحـت تأثیر قـرار می گیـرد. به عنوان 
مثـال، اگـر عرضـۀ فرهنـگ توسـط مـردم ایـن منطقـه فقـط با 
نـگاه صـرف اقتصادی باشـد، ضمـن اینکه در گذر زمـان فرهنگ 
قابـل  بـه یـك کاالی  را فقـط  اصیـل مـردم خراسـان شـمالی 
فـروش تبدیـل می کنـد، می توانـد به مـرور اصالـت فرهنگـی این 
منطقـه را تحت الشـعاع قـرار داده و بـا افزایش درآمـد اقتصادی 
بـه تغییـر آرام سـبك زندگـی و فرهنـگ اصیـل مـردم به سـوی 
زندگـی مـدرن امـروزی نیـز منجـر شـود. ایـن اتفـاق می توانـد 
به تدریـج بـه ازبین رفتـن اصالت فرهنگی اسـتان و سـرخوردگی 

و دلزدگـی مـردم آن منطقـه از سـنت ها و باورهایشـان منجـر 
جذابیت هـای  دور  چنـدان  نـه  آینـده ای  در  بسـا  چـه  و  شـود 
فرهنگـی خـود را از دسـت داده و با حضور گردشـگران فرهنگی 
جوامـع  امـروزه  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  کنـد.  خداحافظـی 
دارنـد،  باالیـی  فرهنگـی  تعامـل  و  پویـا هسـتند  گردشـگرپذیر 
زیـرا روش هـای صحیح میزبانی از گردشـگر را در عمـل آموخته 
و بـه نیازهـای آنهـا به درسـتی آگاه انـد و در عین حـال، فرهنگ 
جامعـۀ میزبـان را نیـز حفـظ می کننـد. ایـن مسـئله در اسـتان 
بـه  فرهنگ هـا، می توانـد  به عنـوان گنجینـۀ  خراسـان شـمالی، 
نتیجـه، مؤلفه هـای  پایـدار گردشـگر منجـر شـده و در  جـذب 
فرهنگـی در دسـت فراموشـی مردم اسـتان خراسـان شـمالی را 
نیـز به واسـطۀ گردشـگری حفـظ کنـد. اثـرات مثبـت فرهنگـی 
یـك گردشـگری پایـدار در مقصـد می توانـد آسـیب هایی چـون 
سـنن  و  آداب  فراموشـی  و  فرهنگـی  اقتبـاس  فرهنگ پذیـری، 
اصیـل محلـی در جوانـان و نوجوانـان، کـه امـروزه بسـیاری از 
مـردم منطقـه گرفتـار آن هسـتند، را کاهـش دهـد. عـالوه بـر 
ایـن، اثـرات مثبـت فرهنگـی می توانـد باعـث ایجاد حـس غرور 
در مـردم منطقـۀ میزبـان، ایجاد وسـعت نظر و بسـط حوزۀ دید 
فرهنـگ بومـی، امکان انتقـال ارزش هـای فرهنگی بـه جهانیان، 
محافظـت از میـراث فرهنگی کشـور، ایجـاد احتـرام متقابل بین 

مردمـی بـا فرهنگ هـای متنـوع و ...( را رقـم زننـد.
در حالـت کلـی می تـوان گفـت اگـر همـۀ ایـن اثـرات فرهنگـی را 
بتـوان به خوبـی شـناخت و سـعی کـرد تا ایـن مؤلفه ها را به سـوی 
بهتر شـدن سـوق داد، قطعاً ضمـن حفظ ارزش هـا و باورهای بومی 
و میـراث فرهنگـی غنـی مـردم منطقـه، می تـوان شـاهد رونـق 

اقتصـادی و توسـعه زیرسـاخت های گردشـگری نیـز بود. 
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