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چکیـده | در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ،گردشـگری ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي اﻋﺘﻼي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲرود و
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ را در جامعـۀ ﻣﻴﺰﺑﺎن ایجـاد کنـد .درواﻗﻊ ﮔﺮدﺷﮕﺮي از نظـر ماهـوی
پیـش از اینکـه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪۀ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ،پدیـدهای ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪایـي ﻛﻪ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﺷﻜﻞ مـیﮔﻴﺮد .تحقیـق حاضـر بـا هـدف تحلیل اثـرات منفی فرهنگی
گردشـگری بـر جامعـۀ میزبان در شـهر بجنورد در تابسـتان  ۱۳۹8صـورت پذیرفته اسـت .جامعۀ آماری
ایـن تحقیـق خانوارهـای سـاکن شـهر بجنـورد هسـتند و حجـم نمونـۀ آمـاری  ۳۸۴نفـر اسـت کـه بـه
شـیوۀ نمونهگیـری خوشـهای انتخـاب شـدهاند .تحقیق حاضـر ،از نظر هـدف ،کاربردی و براسـاس روش
گـردآوری دادههـا ،توصیفـی و از نـوع پیمایشـی اسـت .همچنین از روش معادالت سـاختاری با اسـتفاده
از نرمافـزار » «SmartPlsبهمنظـور تجزیـه و تحلیـل دادههـا اسـتفاده شـده اسـت .نتایـج بهدسـتآمده
حاکـی از آن اسـت کـه اثـرات فرهنگـی منفـی و هریـک از ابعـاد آن (کاالییشـدن فرهنـگ ،اقتبـاس
فرهنگـی ،اثـر نمایشـی و تغییـر فرهنگـی) تأثیـر مثبـت و معنـاداری بـر تغییـر در نگرش جامعـۀ میزان
دارنـد .همچنین نشـان داده شـد کـه متغير تغییـر فرهنگی دارای بزرگترین 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.
مقدمـه | ﮔﺮدﺷﮕﺮي از نظـر ماهـوی پیش از اینکـه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ
ﭘﺪﻳﺪۀ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ ،پدیـدهای ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ .فرهنـگ
بـا نفـوذ قـوي خـود ميتوانـد بـه بهتريـن وجـه ماهيـت ،هـدف،
سـاختار و كاركـرد گردشـگري را توضيـح دهد .بـدون تفاوتهای
فرهنگـی ،همـۀ مکانهـا تقریبـاً مشـابه هـم بهنظـر میرسـند.
فرهنـگ عاملـی بـرای ایجـاد انگیـزش به سـفر و سـیاحت اسـت
* نویسندۀ مسئولs.m.moosavi@outlook.com ،09120294495 :

و از سـوی دیگـر ،نقشـی اساسـی و تعیینکننـده در ایجـاد
رفتارهـا ،نگرشهـا ،ارزشهـا و شـیوههای زندگـی انسـانها دارد.
بهجرئـت میتـوان گفـت ایـن عامـل تفـاوت فرهنگـی اسـت کـه
محـرک و انگیـزۀ گردشـگران و باعـث سـفر (آنهـا) بـه مناطـق
دورافتـاده میشـود .تنوع نـژادی ،قومیتهـا ،عادتهای ارزشـی،
نگرشهـای مـردم (میزبـان و میهمـان) ،جنسـیت و مذهـب از
جملـه مـوارد مؤثـر در برقـراری ارتبـاط بیـن گردشـگران و افراد
بومی (میزبانان) اسـت (امینیان و حسـنی .)۱۳2-۱۳1 ،۱۳۹۵ ،با
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تحلیل اثرات فرهنگی منفی گردشگری بر جامعۀ میزبان | سمیرا محمدی و همکاران
توسـعۀ روزافـزون گردشـگری ،مقصدهای گردشـگری و همچنین
جامعـۀ میزبـان ،اثـرات اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و زیسـت
محیطـی گسـتردهای را درک میکننـد ).(Reid, 2003, 147
آثـار فرهنگـی گردشـگری از جملـه مهمتریـن مالحظات توسـعۀ
گردشـگری در هـر منطقـه بهشـمار میرونـد .اثـرات اجتماعـی-
فرهنگـی همـان اثـرات گردشـگران بـر جامعـۀ میزبـان اسـت که
بـا ارتبـاط مسـتقیم یا غیرمسـتقیم جامعـۀ میزبان با گردشـگران
بهوجـود میآیـد ) .(Mathieson & Wall, 1982, 124اساسـاً هـر
گردشـگر نماینـدهای از یـک فرهنـگ اسـت و بـا خـود نهتنهـا
یـک یـا چنـد رفتـار و اعتقـاد یـا سـنت را جابهجـا میکنـد،
بلکـه تصویـری زنـده از جامعـۀ دیگـری بهنمایـش میگـذارد.
گردشـگران بـا خـود دنیایـی از ارزشهـا و گاه خواسـتههای نـه
چنـدان مأنـوس بـا فرهنـگ جامعـۀ میزبـان را بـه همـراه دارند.
اسـتمرار و مداومـت در مـراودات گردشـگری بیـن یـک جامعـه
بـا جامعـۀ دیگـر یـا درون یـک جامعـه ،موجـب بـروز تغییـر و
تحـوالت فرهنگـی میشـود کـه بـه آن تعامـل میانفرهنگـی
گردشـگر و افـراد جامعـۀ میزبـان میگوینـد .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
سـمبلها و بهعبـارت دیگـر ،تعامـل میـان فرهنگـی عمیقتـر و
بادوامتـر 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.)۱۳2-۱۳1 ،۱۳۹۵ ،
توسـعۀ گردشـگری دارای تأثیـرات مثبـت فرهنگـی ،از جملـه
آشـنایی مـردم بـا کشـورها و نحـوۀ زندگی سـایر ملـل ،افزایش
سـطح رفـاه و کیفیـت زندگـی مـردم جامعـه ،ایجـاد وسـعت
نظـر و بسـط حـوزۀ دیـد مـردم ،غنیشـدن تجـارب فرهنگـی
افـراد جامعـه ،امـکان انتقـال ارزشهـای فرهنگـی بـه جهانیان،
محافظـت از میـراث تاریخـی و فرهنگـی کشـور و ایجـاد احترام
متقابـل بیـن مردمـی بـا فرهنگهـای متنـوع اسـت (زاهـدی،
 .)۴۹ ،۱۳۸۵همچنیـن تعاملات گردشـگران بـا جامعـۀ میزبان
اثراتـی منفـی همچـون اقتبـاس فرهنگـی ،اثـر نمایشـی ،تغییـر
فرهنگـی ،کاالییشـدن فرهنـگ و درنهایـت ازبینرفتـن فرهنگ
غنـی جامعـۀ میزبـان در طـول زمـان را نیـز بههمـراه دارد .در
دهههـای اخیـر با رشـد روزافـزون گردشـگری و بروز مشـکالت
فرهنگـی گردشـگری در جوامـع میزبـان ،لزوم بررسـی و تحقیق
در بـاب اثـرات منفـی گردشـگری هـر روز بیشـتر و بیشـتر
خواهـد شـد ،تـا جایـی که الزمـۀ توسـعۀ پایـدار گردشـگری را
شـناخت ظرفیتهـای جوامـع ،آثـار و تبعـات منفی گردشـگری
و تدویـن برنامـهای بـرای کنتـرل ایـن اثـرات و هدایـت آثـار
مثبـت آن میداننـد.
غنـای جاذبههـا در ایران موجب شـده اسـت کـه آن را جهانی در
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یـک مـرز بنامنـد و ایـن جاذبههـا آنقـدر متنوع اسـت کـه تقریباً
بـرای هـر سـلیقهای انگیـزۀ کافـی بـرای سـفر بـه ایـن کشـور
بهوجـود مـیآورد (غنیـان ،قدیـری معصـوم ،مطیعـی لنگـرودی
و زرافشـانی .)۹۴ ،۱۳۸۹ ،اسـتان خراسـان شـمالی حلقـۀ اتصال
شـمال و شـرق کشـور و اسـتانی اسـت کـه محـل عبـور سـاالنه
بیـش از  ۲۰میلیـون مسـافر اسـت .ایـن اسـتان ،بـا داشـتن ۷۵
درصـد منابـع طبیعـی ،سـرزمین اسـب و ابریشـم و چشـمه و
کـوه و جنـگل اسـت و روسـتاهای زیبـا ،آبشـارها و چشـمههای
آب گـرم بسـتر مناسـبی بـرای تقویـت بومگـردی ،اکوتوریسـم،
توریسـمدرمانی و گردشـگری فرهنگـی اسـت .زندگـی  ۴۴درصد
از مـردم ایـن اسـتان در روسـتاها ظرفیـت بومگـردی اسـتان را
ارتقـا میدهـد و  ۸شهرسـتان خراسـان شـمالی هریـک مهـد
فرهنگهـا و قومیتهایـی اسـت کـه جاذبـۀ گردشـگری اسـتان
محسـوب میشـوند .اسـتان خراسـان شـمالی ،از نظر وجود اقوام
و قومیتهـای مختلـف کـه هریک آداب و رسـوم ،باورها و سـبک
زندگـی خاصـی دارنـد ،یکـی از مراکـز گردشـگری فرهنگـی در
ایـران اسـت .ایـن اسـتان بـه گنجینـهای متنـوع از اقـوام شـبیه
اسـت و بهلحـاظ بافـت جمعیتـی ،قومیتهـای مختلـف از جملـه
کـرد ،تـرک ،ترکمـن ،فـارس و بلـوچ در ایـن اسـتان زندگـی
میکننـد .شـهر بجنـورد بهعنـوان مرکـز ایـن اسـتان ،تنـوع
فرهنگـی و مذهبـی و رواج آداب و رسـوم مختلفـی را شـاهد
اسـت ،لـذا مطالعۀ چگونگـی تأثیرگذاری گردشـگری بـر فرهنگ
مـردم ایـن کشـور بیـش از بیـش اهمیـت مییابـد .از طرفـی ،بـا
رشـد روزافـزون تعـداد گردشـگران ایـن اسـتان و شـکلگیری
تبـادالت فرهنگـی میـان گردشـگران و مـردم جامعـۀ میزبـان،
اثـرات منفـی فرهنگـی گردشـگری بهتدریـج پدیدار خواهد شـد.
همیـن مسـئله موجـب شـد تـا در ایـن تحقیق بـه بررسـی اثرات
فرهنگـی منفـی گردشـگری بـر جامعۀ میزبان گردشـگر در شـهر
بجنـورد پرداخته شـود.

پیشینۀ تحقیق

آزادخانـي ،حسـینزاده و سـلیمی باوندپـور ( )۱۳۹۷پژوهشـي بـا
عنـوان «بررسـي اثـرات اجتماعي-فرهنگـي توسـعة گردشـگري
شـهري ايلام» انجـام دادنـد .نتايـج نشـان داد كـه توسـعة
گردشـگري شـهر ايلام در تغييـرات اجتماعـي و فرهنگـي تأثيـر
معنـاداري داشـته و بيـن توسـعة گردشـگري و افزايـش تغييـرات
فرهنگـي و اجتماعـي رابطـة معنـاداري وجـود دارد .همچنيـن،
پنـج عامـل افزايـش روابـط اجتماعـي و برقـراري ارتبـاط مناسـب
ميـان شـهروندان ،شناختهشـدن شـهر در سـطح منطقـه ،افزايش
سـرخوردگي و كاهـش اعتمادبهنفـس سـاكنان ،تغييـر الگـوي
صميميـت بين سـاكنان شـهر و ازدحام و شـلوغي بهعنـوان اثرات
اجتماعي-فرهنگـي در شـهر ايلام شناسـايي شـد.
کروبی ،احمدی و رسـولی ( )۱۳۹۵پژوهشـي بـا عنوان«ارزیابی اثرات
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اجتماعی-فرهنگـی گردشـگری بـر جامعـۀ میزبـان (مـورد مطالعـه:
شـهر بانـه)» انجـام دادند .تحلیـل یافتههای تحقیق بیانگر این اسـت
کـه مهمتریـن عامـل تأثیرگـذار در پیشبینـی متغیـر وابسـتۀ تغییر
در جامعـۀ میزبـان ،تغییـر فرهنگـی اسـت و بعـد از آن دو متغیـر اثر
نمایشـی و اقتبـاس فرهنگـی بهترتیـب بیشـترین تأثیر را بـر نگرش
جامعـۀ میزبـان داشـتهاند .کاالییشـدن فرهنـگ کمتـر از دیگـر
شـاخصها بـر تغییـر در جامعۀ میزبـان تأثیرگـذار بوده اسـت.
یوسـفی و شـریفی تهرانی ( )۱۳۹۵پژوهشـي با عنوان «تحلیلی بر
اثرات اجتماعی و فرهنگی توسـعۀ گردشـگري (مطالعۀ شهرسـتان
بیرجنـد)» انجـام دادنـد .براسـاس نتایـج استخراجشـده از آزمـون
باید گفــت توســعۀ صــنعت گردشـگري بــه تقویت اثرات مثبت
آن در شهرستان بیرجند کمک خواهد کرد ،ولی از ســوي دیگــر
ایــن توســعه اثرات منفی را نیز در پی خواهد داشـت.
بهـاری و بابانسـب ( )۱۳۹۴پژوهشـي بـا عنـوان «تحلیلـی بـر
نگـرش جامعـۀ میزبـان بـه اثـرات اقتصـادی ،اجتماعی-فرهنگی و
زیسـتمحیطی گردشـگری (مطالعۀ موردی :شهرسـتان شبستر)»
انجـام دادنـد .یافتههـای پژوهـش بیانگـر آن اسـت کـه از دیـدگاه
جامعـۀ محلـی ،گردشـگری در شهرسـتان شبسـتر اثـرات مثبت و
پیامدهـای منفـی زیـادی را در هریـک از بخشهـای اقتصـادی،
اجتماعـی و فرهنگـی بهدنبـال داشـته اسـت.
وثوقـی و خوشنمـک ( )۱۳۹۴پژوهشـي بـا عنـوان «تبييـن
تفاوتهـاي ميـان فرهنگـي در گردشـگري مبتني بـر درك جامعة
محلـي مـورد مطالعـه :ناحيـة قـرهداغ (ارسـباران)» انجـام دادنـد.
نتایـج تحقیـق نشـان داد کـه عوامـل تأثيرگـذار بـر تمـاس بيـن
گردشـگران و جامعـة محلـي ،نقـش فرهنـگ در گردشـگري ،انواع
برخوردهـاي ميانفرهنگـي ،تفاوتهـاي فرهنگي بين گردشـگران
و جامعـة محلـي ،مشـكالت تفاوتهـاي فرهنگـي گردشـگران بـا
جامعـة محلـي ،تأثيـر تفاوتهـاي فرهنگـي بـر جامعـة محلـي و
نحـوة برخـورد جامعـة محلـي در مواجهـه بـا تفاوتهـاي فرهنگي
گردشـگران بـا آنهـا ،هفـت موضـوع اصلي مرتبـط بـا تفاوتهاي
ميـان فرهنگي در گردشـگري هسـتند و  ۲۶موضـوع فرعي بر اين
موضوعـات اصلـي تأثيرگذارنـد.
امینـی و زیـدی ( )۱۳۹۴پژوهشـي بـا عنـوان «تأثیـرات فرهنگی
گردشـگري در مناطـق روسـتایی از دیـد جامعـه محلـی (مطالعـۀ
مـوردي :روسـتاي ابیانـه)» انجـام دادنـد .نتايـج حاصـل از تحليل
ِ
تداوم/گسسـت فرهنگـي ،بيانگـر
طيفـي
دادههـا براسـاس ديـدگاه
ِ
فرهنگـي معنـيدار گسـترش گردشـگري ،در همـۀ
تأثيرگـذاري
ِ
حوزههـايِ آداب و رسـوم محلـي ،روابـط و انسـجام اجتماعـي،
مبـادالت فرهنگـي ،كاالييشـدن فرهنـگ محلي ،توجه بـه ميراث
فرهنگـي ،آگاهيهاي عمومـي ،ناهنجاريهاي فرهنگـي ،نمودهاي
رفتـاري و تغييـرات يـا واگشـتهاي فرهنگـي ،در سـطح روسـتا
از ديـدگاه سـاكنان محلـي اسـت .گذشـته از تفاوتهـاي جزئـي
و انگشتشـمار ،ارزيابـي جامعـۀ محلـي حاكـي از تضعيـف همـۀ

مـوارد فـوق و بهعبارتـي بـروز ايـن تغييـرات در محدودۀ گسسـت
فرهنگـي ،البتـه بـا شـدتهاي ماليـم بوده اسـت.
عليقلـيزاده فيروزجايـي ،رمضـانزاد لسـبوئي و اسـماعيلي
( )۱۳۹۳پژوهشـي را تحـت عنـوان «سـنجش نگـرش و گرايـش
جامعـۀ ميزبان به توسـعۀ گردشـگري در نواحي روسـتايي مناطق
بيابانـي و كويـري (مطالعـۀ مـوردي :نواحي روسـتايي شهرسـتان
خـور و بيابانـك)» انجـام دادنـد .نتایج نشـان میدهد کـه جامعۀ
محلـی از توسـعۀ گردشـگری حمایـت زیـادی میکنـد و میـزان
حمایـت آنهـا تابعـی از سـطح توسـعۀ گردشـگری ،وابسـتگی
شـغلی ،وابسـتگی درآمـدی ،سـطح تحصیلات و غیـره اسـت .در
عیـن حـال ،تصویر ذهنی سـاکنان در روسـتاهای گردشـگرپذیر،
در بعـد اثـرات مثبـت گردشـگری قویتـر و در بعـد اثـرات منفی
گردشـگری ،نسـبت به سـاکنان روسـتاهای کمتر گردشـگرپذیر،
ضعیفتـر درک شـده اسـت.
ادبـی ممقانـی ،خانـی ،سجاسـی قـداری و فرخـی سـیس
( )۱۳۹۳پژوهشـي بـا عنـوان «ارزیابـی اثرات توسـعۀ گردشـگري
فرهنگمحـور در تغییـرات اجتماعی-فرهنگـی مقاصـد روسـتایی
(مطالعـۀ مـوردي :بخـش کن-دهسـتان سـولقان)» انجـام دادنـد.
نتایج بهدسـتآمــده 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 میشـود .بنابرایـن میتــوان بیــان کــرد کــه توسـعۀ
گردشـگري در روسـتاهاي منطقـۀ مـورد مطالعه تأثیـرات عمیقی
بـر تغییـرات اجتماعی-فرهنگـی دارد.
خاکسـاری ،ابراهیمنیا سماکوش ،دامادی و معزز ( )۱۳۹۲پژوهشي
با عنـوان «ارزيابي تأثيرات اجتماعي-فرهنگي گردشـگري شـهري
بـر نحوۀ زندگي مردم شـهر بابلسـر» انجـام دادند .نتــايج پژوهش
نشان ميدهــد كــه از ديــدگاه مــردم تــأثير گردشگري شهري
بر  ۵شاخص و از ديدگاه مسئوالن بر  ۶شــاخص از  ۱۴شــاخص
بررســيشده مــورد تأييـد قـرار گرفتهانـد كه لـزوم توجـه به اين
صنعـت در برنامهريزيهـا را اثبـات ميکنـد.
تقدیسـی ،مـرادی و بهـاری ( )۱۳۹۱پژوهشـي با عنـوان «تحلیلی
بـر نگرش جامعـۀ میزبان به اثـرات اجتماعی-فرهنگی گردشـگری
شهرسـتان داالهـو» انجـام دادنـد .نتایـج تحقیـق نشـان میدهـد
کـه از دیدگاه سـاکنان و مسـئوالن ،گردشـگری آثـار مثبتی نظیر
افزایـش آگاهیهـای عمومـی و باالرفتـن سـطح اسـتانداردهای
زندگـی مـردم و آثـار منفیای نظیـر تغییر در آداب و سـنن محلی
و افزایـش ناهنجاریهـای اجتماعی-فرهنگی داشـته شـده اسـت.
سـحابی و مـرادی ( )۱۳۹۰پژوهشـي بـا عنـوان «تحلیـل اثـرات
فرهنگـی و اجتماعـی گردشـگری» انجـام دادنـد .نتایـج تحلیـل
نشـان میدهـد گردشـگری نقـش مهمـی در ایجـاد تغییـرات
فرهنگـی دارد؛ از یـک سـو باعـث رواج و تقویـت عناصـر فرهنگـی

پاییز 1399

شمارۀ 2

13

تحلیل اثرات فرهنگی منفی گردشگری بر جامعۀ میزبان | سمیرا محمدی و همکاران
مثبـت میشـود و از سـوی دیگـر در یـک فرهنـگ ناهنجـاری
اجتماعـی ایجـاد میکنـد.
سـینگال ) ،(Singla, 2014در مطالعـهای کـه بـه «بررسـی اثرهـای
فرهنگی-اجتماعـی گردشـگری در شـهر جیپـور هنـد» پرداختـه،
اثـرات متعـدد مثبـت و منفـی آن را از دیـد مردم متذکر میشـود
و دیدگاه آنان را نسـبت به آیندۀ توسـعۀ گردشـگری در این شـهر
خوشبینانـه ارزیابـی میکنـد.
چوانـگ ) (Chuang, 2013پژوهشـی بـا موضـوع «ادراک سـاکنان
تائـو از اثـرات اجتماعـی و فرهنگـی گردشـگری» در جزیـرۀ
تایـوان انجـام داد و بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه سـاکنان از تعامـل
بـا گردشـگران لـذت میبرنـد 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 تحصیلات ،وضعیت اشـتغال ،سـطح درآمـد ،وضعیت تأهل
و روسـتای محـل اقامـت دارد.
التكوا و ووت ) (Látková & Vogt, 2012در تحقیقی بــا عنــوان
«نگرشهـاي سـاكنان نســبت بــه رشــد و توسـعۀ گردشـگري
كنونـي و آينـده در جوامـع روسـتايي» كـه براسـاس مـدل بـردو،
النـگ و آلـن 1سـاخته شـده اسـت ،نشـان دادند كه سـاكنان سـه
منطقـۀ روسـتايي مجزا حامي رشـد و توسـعۀ گردشـگري شــدند
و شـواهد اندكـي يافـت شـد كه نشـان مـيداد نگرشها نسـبت به
گردشـگري ،با وجود سـطح باالي گردشــگري ،منفــي بوده است.
نتایـج تحقیـق ری ،داس ،سـنگوپتا و قـوش (Ray, Das, Sengupta
 )& Ghosh 2012نشـان 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 بههمراه
داشـته اسـت .بهعنـوان مثـال تسـهیالت رفاهـی ماننـد ارتباطـات،
خدمـات بهداشـتی ،حمل و نقـل و بهطور کلی اسـتاندارهای زندگی
مـردم بهبود یافته اسـت.
براسـاس مطالعۀ عارف ) ،(Aref, 2011گردشـگری اثرات مثبتی بر
کیفیـت زندگـی سـاکنان منطقـه دارد .در ایـن تحقیـق ،مهمترین
ایـن اثـرات رفـاه عاطفـی ،رفـاه جامعـه ،اشـتغال و درآمـد بیـان
شـد .ایـن در حالـی اسـت که ایـن پدیـده آثـار منفی بـر امنیت و
سلامتی افراد منطقه داشـته اسـت.
اقبالـی ،بخشـنده نصـرت و علیپـور (Eghbali, Bakhshandeh
 ،)Nosrat & Alipour, 2011در «بررسـی ابعـاد تأثیرگـذاری
گردشـگری روسـتایی در اسـتان سـمنان» مـوارد منفـی متعددی
چـون باالبـودن میـزان ریسـک فعالیتهـای گردشـگری ،افزایـش
هزینههـا ،ایجـاد تغییـر در فرهنـگ بومـی ،فشـار بیـش از حـد بر
منابـع و امکانـات محلی و تخریـب آنها ،ایجاد آلودگیهای زیسـت
محیطـی و فرسـایش خـاک را برمیشـمارند.
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احمـد ) ،(Ahammed, 2010در «بررسـی درك اثرهاي اجتماعی-
محیطی توسـعۀ توریسـم از سـوی سـاکنان
فرهنگـی ،اقتصـادي و
ِ
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.
بایارد ،باسـلی و درونبرگر )،(Byrd, Bosley & Dronberger, 2009
در تحقیـق «مقایسـۀ نگـرش ذينفعـان مختلـف نسـبت بـه
پیامدهاي گردشـگري در مناطق روسـتایی شـمال غرب کالیفرنیا»
نشـان دادنـد کـه مهمتریـن پیامدهـاي منفـی گردشـگري شـامل
ازبینرفتـن سـبک معمـاري سـنتی بـر اثـر توسـعۀ خانهسـازي
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, 2009در کتـاب
خـود ،توسـعۀ گردشـگري روسـتایی در کشـور کانـادا را از دیدگاه
محلیگرایـی و تغییـرات فرهنگـی مطالعـه کردهانـد .دیـدگاه
تئوریـک آنـان در مطالعات مورديشـان پیرامون مناطق روسـتایی
در چنـد ایالـت کانـادا ،کـه الگـوي مطالعـۀ حاضـر نیز قـرار گرفته
فرهنگـی توسـعۀ
اسـت ،بـر ایـن پایـه اسـتوار اسـت کـه تأثیـرات
ِ
گردشـگري در مناطـق روسـتایی میتوانـد در طیـف گسـتردهاي
از گسسـت فرهنگـی 2تا پیوسـتگی و تـداوم فرهنگی 3اتفـاق افتد.
نونکـو و رامکیسـون ) (Nunkoo & Ramkissoon, 2007در
تحقیقـی با موضـوع «ادراک سـاکنان از اثـرات اجتماعی-فرهنگی
گردشـگری در موریـس» بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بیشـتر
اعضـای جامعـۀ میزبان نسـبت به توسـعۀ گردشـگری عقاید مثبت
داشـتند و نتایج نشـان داد که اغلب سـاکنان از توسـعۀ گردشگری
حمایـت میکننـد ،ولی دربـارۀ اثرات گردشـگر در ایجـاد تصویری
از منطقـۀ خـود نگـران بودند.
لپ ) (Lepp, 2007در تحقیقی تحت عنوان «نگرش سـاكنان نسـبت
بـه گردشـگري در روسـتاي بيگـودي اوگانـدا» بـه اين نتيجه رسـيد
كـه افـراد سـاكن در ايـن منطقـه برداشـت مثبـت و موافقي نسـبت
بــه گردشــگري دارنــد .ايــن برداشـت مثبت ناشـي از اعتقاد افراد
ساكن به اين مطلب است كه گردشگري باعــث رشــد و گســترش
جامعــه ،ارتقـای بازارهاي كشـاورزي ،توليـد در بـازار و باالخره باعث
خوشـبختي و رفـاه مــيشود .در ايــن راســتا فرض بر اين شـد كه
نگرشهاي مثبت به رفتار موافق گردشـگري منجر شـود .مشـاهدات
رفتـار در طـي شـش مــاه در بيگودي ايـن فرضيـه را تأیيد کرد.
ﺗﺎﻣﺎرا ) (Tamara, 2002در ﭘﮋوﻫﺸﯽ مهمتریـن اﺛﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﮔﺮدﺷﮕﺮان و جامعـۀ ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﺗﻘﻠﯿﺪ سـاکنان ﻣﺤﻠﯽ از رﻓﺘﺎر
ﮔﺮدﺷﮕﺮان داﻧﺴﺖ .از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﻘﻠﯿﺪ رﻓﺘﺎري میﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ
در ﮐﺎرﺑﺮد زﺑﺎن ،ﻟﺒﺎس و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎريﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺤﺸﺎ ،ﻗﻤﺎر و تغییـرات اﺷﮑﺎل ﻣﺎدي و ﻏﯿﺮﻣﺎدي
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻠﯽ ،اﺷﺎره ﮐﺮد.

مجلۀ گردشگری فرهنگ / 20-11 ،)2(1 ،پاییز 1399
آنـدرک و ووت ) ،(Andereck & Vogt, 2000در تحقیقـی کـه
در سراسـر ایـاالت آریزونـا انجـام دادنـد ،بـه ایـن نتیجه رسـیدند
سـاکنان میتواننـد پیامدهـای مثبـت و منفی گردشـگری را درک
کننـد .افـرادی کـه از گردشـگری سـود میبرند احسـاس میکنند
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, 2000پیرامـون تأثیـرات فرهنگی-
اجتماعـی گردشـگري در دلتـاي اُکاوانگـو در بوتسـاوانا بیانگـر
دوسـویه بـودن این تأثیرات در آداب و رسـوم محلـی و هنجارهاي
سـنتی ایـن ناحیـه بوده اسـت.
فرهنگـی
ِ
در همیـن رابطـه هارلمبو پلـوس و پیـزام (& Haralambopoulos
 )Pizam, 1996اثرات ادراکشـدۀ 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 نشـاندهندۀ نگـرش مثبتتر افراد وابسـته
بـه صنعت گردشـگری نسـبت بـه افرادی اسـت که این وابسـتگی
درآمـدی را ندارند.

مدل مفهومی تحقیق

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

بـا مطالعـۀ روابـط سـازههاي مطرحشـده ،پيشـينۀ تحقيـق ارائـه
ميشـود کـه در تصویـر  1نشـان 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:
 .1کاالییشـدن فرهنـگ بـر تغییـر نگـرش جامعـۀ میزبـان تأثیـر
مثبـت و معنـاداری دارد.
 .2اقتبـاس فرهنگـی بـر تغییـر نگرش جامعـۀ میزبـان تأثیر مثبت
و معناداری دارد.
 .3اثـر نمایشـی بـر تغییـر نگـرش جامعـۀ میزبـان تأثیـر مثبـت و
معنـاداری دارد.
 .4تغییـر فرهنگـی بـر تغییـر نگرش جامعـۀ میزبان تأثیـر مثبت و
معناداری دارد.

اهداف تحقیق

ـ هـدف اصلـی :تعییـن اثرات فرهنگـی منفی گردشـگری بر تغییر
نگرش جامعـۀ میزبان.
ـ اهداف فرعی:
 .1تعیین تأثیر کاالییشدن فرهنگ بر تغییر نگرش جامعۀ میزبان.
 .2تعیین تأثیر اقتباس فرهنگی بر تغییر نگرش جامعۀ میزبان.
 .3تعیین تأثیر اثر نمایشی بر تغییر نگرش جامعۀ میزبان.

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

توصیف متغیرهای تحقیق

ـ کاالییشـدن فرهنـگ :فراینـدی اسـت کـه در آن ،روش زندگـی،
سـنتها و نمادهایـی کـه فرهنـگ مـردم را بهتصویـر میکشـد بـه
محصوالتـی قابـل قبول تبدیل میشـود .بهطور خالصه کاالییشـدن
فرهنـگ یعنـی تبدیـل آن به محصـول بـرای فـروش و درآمد.
ـ اقتباس فرهنگی :فرایندی اسـت که میتواند 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 سیسـتمهای
ارزشـی ،اسـتانداردهای رفتاری و نگرشها نسـبت به گردشـگران،
امـوال ،فرهنـگ و فضاهاسـت .درواقـع اثـر نمایشـی بیـان میکند
کـه تغییـرات در نگـرش ،روش و الگـوی رفتـار میزبـان بهراحتی و
تنهـا در نتیجـۀ مشـاهدۀ رفتاری گردشـگر ایجاد میشـود.
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 بهوجودآمـده در جامعـه ،تغییـر در
روش زندگـی مـردم و تمـاس بیـن افـراد جامعـه و گروههـای بـا
فرهنـگ مختلـف بهوجـود میآیـد (کروبـی و همـکاران.)1395 ،
در ایـن پژوهـش اثـرات فرهنگـی منفـی گردشـگری و ابعـاد آن
كـه عبـارت اسـت از کاالییشـدن فرهنـگ ،اقتبـاس فرهنگـی ،اثر
نمایشـی و تغییـر فرهنگـی بهعنـوان متغیر مسـتقل در نظر گرفته
شـدهاند .متغیـر تغییـر نگـرش جامعـۀ میزبـان بهعنـوان متغیـر
وابسـته (تابـع) در نظـر گرفتـه شـده اسـت كـه تأثیـر كلـی اثرات
فرهنگـی منفـی گردشـگری و هریـک 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-همبسـتگی قـرار میگیـرد .قلمـرو
مکانـی ایـن تحقیـق شـهر بجنـورد و قلمـرو زمانـی آن تابسـتان
 ۱۳۹8اسـت .در ایـن پژوهـش بـرای آزمـون فرضیههـای پژوهش
و بـرازش مـدل مفهومـی ،مدلسـازی معـادالت سـاختاری و
نرمافـزار « »SmartPlsاسـتفاده شـده اسـت کـه در زمینـۀ
مدلسـازی معـادالت سـاختاری بـر پایـۀ روش حداقـل مربعـات
جزئـی ،نرمافـزاری پرکاربـرد و مفید اسـت .ابزار اصلـي جمعآوري
دادههـا در اين مطالعه پرسشـنامۀ محققسـاخته اسـت و سـؤاالت
پرسشـنامه در قالـب مقيـاس ۵رتبهاي ليكرت تدوین شـده اسـت.
جامعـۀ آمـاری ایـن تحقیـق خانوارهـای سـاکن شـهر بجنـورد و
حجـم نمونـۀ آمـاری  ۳۸۴نفـر اسـت کـه بـه شـیوۀ نمونهگیـری
خوشـهای انتخـاب شـدهاند .براسـاس نتایـج سرشـماری عمومـی
نفوس و مسـکن در سـال  ،۱۳۹5جمعیت شـهر بجنورد 228931
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نفـر اسـت کـه بـرای بـرآورد حجـم نمونـه از روش نمونهگیـری
کوکـران ،بـا سـطح اطمینـان  ۹۵درصـد و احتمـال خطـای ۵
درصـد ،از  ۳۸۴نفـر بهدسـت آمـد.
z 2 pq
d2
=n
1  z 2 pq 
1 +  2 − 1
N d

که در آن سـطح اطمینان  95%اسـت ،0.5=p=q ،1.96=Z ،مقدار
خطـا ( 0.05 :)dو تعـداد جامعة آماری ( 228931 )nاسـت.
بهمنظـور سـنجش روایـي پرسـشنامه ،دو نـوع روايـي منطقـي و
روایـي سـازه در نظـر گرفتـه شـده و در ايـن راسـتا ،روايـي محتوا،
اعتبـار ظاهـري و اعتبـار عاملـي (تحليـل عاملـي) بررسـي شـدند.
آزمـون اعتبـار عاملـي پرسـشنامه با كمـك تحليل عاملـي تأييدي
و بـا اسـتفاده از نرمافـزار اسـمارت پـيالاس انجـام گرفتـه اسـت.
همـۀ بارهـاي عاملـي متغيرهـاي تحقيـق باالتـر از  0/5بـوده كـه
نشـاندهندۀ روايـي بـاالی پرسـشنامه اسـت .همچنيـن اعتبـار
محتـوای پرسـشنامه بـا اتكا بـه نظر متخصصـان و اسـاتيد تأييد و
اصالحـات الزم اعمـال شـده اسـت .بهمنظـور سـنجش پايايـي ابزار
تحقیـق از ضریـب آلفـاي كرونباخ اسـتفاده شـده اسـت .در تحقيق
حاضـر ضريـب آلفـاي كرونبـاخ كل پرسـشنامه برابـر  0/۸۷۵بوده
اسـت ،و بـرای هریـک از متغیرهای تحقیق بهصورت مجزا محاسـبه
شـد کـه نتایـج آن در جـدول  ۱ارائـه شـده اسـت .همانطـور کـه
نتایـج ضریـب آلفـای کرونباخ نشـان میدهد ،پرسشـنامۀ مورد نظر
از پایایـی مناسـبی برخوردار اسـت.

یافتههای تحقیق

براسـاس نتایـج تحقیـق  ۵۵درصـد افـراد نمونـه مـرد و  ۴۵درصد
زن بودهانـد .در زمینـۀ توزیـع سـنی نیـز  ۲۶درصـد در ردۀ سـنی
 20تـا  30سـال ۴۴ ،درصـد در ردۀ سـنی  30تـا  40سـال۲۳ ،
درصـد در ردۀ سـنی  40تـا  50سـال و  ۷درصد در ردۀ سـنی 50
جدول  .۱ضريب آلفاي كرونباخ متغیرهای تحقیق .مأخذ :نگارندگان.
متغیرهای تحقیق

تعداد سؤاالت

ضريب آلفاي كرونباخ

کاالییشدن فرهنگ

۸

۰/۹۱۱

اقتباس فرهنگی

۴

۰/۸۸۹

اثر نمایشی

۴

۰/۷۷۵

تغییر فرهنگی

۴

۰/۹۴۶

جمع

۲۰

۰/۸۷۵
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سـال به بـاال بودهانـد .همچنیـن در زمینـۀ میزان تحصیلات۲۹ ،
درصـد دیپلـم ۳۷ ،درصـد فوقدیپلـم ۲۳ ،درصد کارشناسـی و در
نهایـت  ۱۱درصـد دارای مدرک کارشناسـی ارشـد و باالتر بودهاند.

بررسي شاخصهاي برازش مدل

شـاخصهای نیکویـی بـرازش نسـبی و مطلق ،هر دو شـاخصهای
توصیفـی هسـتند .چنانچـه ایـن شـاخصها بزرگتر یا مسـاوی با
 0/5باشـند ،مناسـب مدلانـد .همانطـور كـه مشـاهده مي شـود،
از نتايـج حاصـل از برازندگـي مـدل نتيجـه ميگيريم كه شـاخص
نيكويـي بـرازش نسـبي براي ايـن مدل مناسـبتر از مطلق اسـت.
بنابرايـن ،بعـد از تأييـد مـدل ميتـوان نتايـج تحليـل مسـير را در
آزمـون فرضيـات بهكار بـرد و به تفسـير آنها پرداخـت (جدول .)2

تحلیل مسیر

در تحليـل مسـير روابط بين متغيرها در يـك جهت جريان ميیابند
و بهعنـوان مسـيرهاي متمايـز در نظـر گرفتـه ميشـوند .مفاهيـم
تحليـل مسـير در بهترين صـورت از طريق ويژگي عمـدۀ آن ،یعني
نمـودار مسـير كه پيوندهـاي علّي احتمالـي بين متغيرها را آشـكار
ميکنـد ،تبييـن ميشـوند .بـراي بررسـي فرضيههاي تحقيـق الزم
اسـت كـه مـدل كلـي ارائهشـده در تصویر  2برازش شـود.

جدول  .۲شاخصهاي برازندگی مدل .مأخذ :نگارندگان.
متغیرهای تحقیق

تعداد سؤاالت

ضريب آلفاي كرونباخ

کاالییشدن فرهنگ

۸

۰/۹۱۱

اقتباس فرهنگی

۴

۰/۸۸۹

اثر نمایشی

۴

۰/۷۷۵

تغییر فرهنگی

۴

۰/۹۴۶

جمع

۲۰

۰/۸۷۵

همانگونـه كـه مالحظه شـد ،تمـام متغيرهـاي تحقيـق بهصورتي
مسـتقيم بـر تغییـر در نگـرش جامعـۀ میزبـان اثـر ميگذارنـد .در
تصویـر  2ميتـوان درجـۀ اثرگـذاري هريـك از اين عناصـر را روي
تغییـر در نگـرش جامعۀ میزبـان مالحظه کرد .در بیـن ابعاد اثرات
فرهنگـی منفی گردشـگری ،متغيـر تغییر فرهنگی بیشـترین تأثیر
را بـر تغییـر در نگـرش جامعـۀ میزبـان داشـته و سـپس بهترتیب
متغيرهـاي اقتبـاس فرهنگـی ،اثر نمایشـی و کاالییشـدن فرهنگ
بـر تغییـر در نگـرش جامعۀ میزبـان تأثیرگـذار بودهاند.

تصویر  .2تحلیل مسیر مدل .مأخذ :نگارندگان.
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آزمون فرضیههای تحقیق

بهمنظـور بررسـي تمامـي فرضيههـاي ايـن پژوهش ،ابتـدا ضريب
مسـير محاسـبه ،سـپس معنـاداري ايـن ضريـب مسـير بـا آمـارۀ
آزمـون بررسـي میشـود (جـدول .)3
در فرضیـۀ اول ضریـب مسـیر  0/846اسـت و با توجـه به مقدار
احتمـال معنـاداري (برابـر بـا  )0/000كـه كمتر از  0/05اسـت
میتـوان نتيجـه گرفـت كه ايـن ضريب مسـير در سـطح خطاي
 0/05معنـيدار اسـت ،یعنـی اثـرات فرهنگی منفی گردشـگری
بـر تغییـر در نگـرش جامعـۀ میزبـان تأثیـر معنـيدار و مثبتـي
دارد .در فرضیـۀ دوم ضریـب مسـیر  0/536اسـت و بـا توجـه
بـه مقـدار احتمـال معنـاداري (برابـر بـا  )0/000كـه كمتـر از
 0/05اسـت میتـوان نتيجـه گرفـت كـه ايـن ضريـب مسـير
در سـطح خطـاي  0/05معنـيدار اسـت ،یعنـی کاالییشـدن
فرهنـگ بـر تغییـر در نگـرش جامعـۀ میزبـان تأثیـر معنـيدار و
مثبتـي دارد .در فرضیـۀ سـوم ضریـب مسـیر  0/672اسـت و با
توجـه بـه مقـدار احتمـال معناداري (برابـر با  )0/000كـه كمتر
از  0/05اسـت ميتـوان نتيجـه گرفـت كـه ايـن ضريـب مسـير
در سـطح خطـاي  0/05معنـيدار یعنـی اقتبـاس فرهنگـی بـر
تغییـر در نگـرش جامعـۀ میزبـان تأثیـر معنـيدار و مثبتي دارد.
در فرضیـۀ چهـارم ضریـب مسـیر  0/624اسـت و بـا توجـه بـه
مقـدار احتمـال معنـاداري (برابـر بـا  )0/000كه كمتـر از 0/05
اسـت ،ميتـوان نتيجـه گرفـت كـه اين ضريب مسـير در سـطح
خطـاي  0/05معنـيدار اسـت ،یعنـی اثـر نمایشـی بـر تغییر در
نگـرش جامعـۀ میزبان تأثیـر معنيدار و مثبتـي دارد .در فرضیۀ
پنجـم ضریب مسـیر  0/743اسـت و بـا توجه به مقـدار احتمال
معنـاداري (برابـر بـا  )0/000كـه كمتـر از  0/05اسـت ميتوان
نتيجـه گرفـت كـه ايـن ضريـب مسـير در سـطح خطـاي 0/05

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

بحث و نتیجهگیری

گردشـگری ،بهعنـوان پدیدهای بـا اهمیت برآمـده از فعالیتهای
انسـانی ،اثـرات قابـل توجـه فرهنگـی بـر زندگـی مـردم در
مقصـد دارد .ایـن اثـرات بـه ایـن دلیـل اسـت کـه گردشـگری
بیـن گردشـگران و جامعـۀ محلـی در مقصـد تعامـل بهوجـود
مـیآورد .بهجرئـت میتـوان گفـت آثـار توسـعۀ گردشـگری
در همـۀ مقاصـد گردشـگری ،در زمینههـای مختلـف فرهنگـی
بسـیار پررنـگ اسـت .گردشـگری ضمـن اینکـه میتوانـد عاملی
تعیینکننـده در رشـد اقتصـادی و اجتماعـی جوامـع میزبـان
گردشـگر باشـد ،همچنیـن میتوانـد موجـب تهدیـد فرهنـگ
سـنتی و یکدسـتی جامعـۀ میزبـان گردشـگر در مقصـد شـود.
نتایـج بهدسـت آمـده از ایـن تحقیـق در شـهر بجنـورد ،حاکـی
از آن اسـت کـه اثـرات فرهنگـی منفـی گردشـگری و هریـک
از ابعـاد آن (کاالییشـدن فرهنـگ ،اقتبـاس فرهنگـی ،اثـر
نمایشـی و تغییـر فرهنگـی) تأثیـر مثبـت و معنـاداری بـر تغییر
در نگـرش جامعـۀ میـزان در ایـن شـهر دارنـد .همچنین نشـان
داده شـد کـه متغيـر تغییـر فرهنگـی دارای بزرگتریـن مقـدار
ضریـب مسـیر اسـت و تأثیـر آن نسـبت بـه سـایر متغیرهـا
بـر تغییـر در نگـرش جامعـۀ میزبـان بیشـتر اسـت .ذکـر ایـن
نکتـه الزم اسـت کـه متغیرهـای مـورد بررسـی در ایـن تحقیـق
ذاتـاً اثـرات منفـی فرهنگـی را در نظـر میگیرنـد .از ایـن رو
مثبـت و معناداربـودن رابطـۀ بیـن گردشـگری و متغیرهـای
مذکـور ،خـود ،نمایانگـر اثرگـذاری منفـی بـر بعـد فرهنگـی
جامعـۀ میزبـان اسـت .بهعنـوان مثـال در توصیـف کاالییشـدن

جدول  .۳مسیرهای مستقیم متغیرهای فرضیات اصلی .مأخذ :نگارندگان.
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مسیر مستقیم

ضریب مسیر

آمارۀ آزمون ()t

سطح معناداری

اثرات فرهنگی منفی گردشگری ← تغییر در نگرش جامعۀ میزبان

0/846

9/574

0/000

کاالیی شدن فرهنگ ← تغییر در نگرش جامعۀ میزبان

0/536

6/474

0/000

اقتباس فرهنگی ← تغییر در نگرش جامعۀ میزبان

0/672

7/832

0/000

اثر نمایشی ← تغییر در نگرش جامعۀ میزبان

0/624

7/353

0/000

تغییر فرهنگی ← تغییر در نگرش جامعۀ میزبان

0/743

8/545

0/000
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فرهنـگ ،میتـوان اینگونـه بیـان کـرد در حالتـی کـه جامعـۀ
میزبـان تنهـا بهعنـوان یـک جاذبـۀ گردشـگری تلقـی شـوند،
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 منطقـهای و تأثیـر منفـی بـر اعتماد
و عزتنفـس جامعـۀ میزبـان ،افزايـش سـرخوردگي و  )...نمـود
خواهـد یافـت .متغیرهـای تغییـر فرهنگـی ،اقتبـاس فرهنگـی و
اثـر نمایشـی نیـز از جملـه متغیرهایـی هسـتند کـه آثـار منفـی
بسـیاری را (ماننـد تغییـر در سـبک پوشـش ،دوریگزیـدن
از گویـش محلـی و واردشـدن لغـات جدیـد بـه زبـان محلـی،
فراموشـی آداب و رسـوم و سـنن رایـج ،تغییـر و دگرگونـی در
ارزشهـای الگوگیـری و غالبشـدن زندگـی لذتجویانـه و )...
بـر جامعـۀ میزبـان تحمیـل خواهنـد کـرد.
اسـتان خراسـان شـمالی و مشـخصاً شـهر بجنـورد بـه دلیـل
موقعیـت خـاص جغرافیایـی ،از تنـوع فرهنگـی و اقـوام مختلفی
برخـوردار اسـت .امـا نکتـۀ مهـم حفـظ اصالـت و یکپارچگـی
فرهنگـی در میـان اقـوام مختلف این منطقه اسـت کـه با حضور
گردشـگر و افـراد غیربومـی تحـت تأثیر قـرار میگیـرد .بهعنوان
مثـال ،اگـر عرضـۀ فرهنـگ توسـط مـردم ایـن منطقـه فقـط با
نـگاه صـرف اقتصادی باشـد ،ضمـن اینکه در گذر زمـان فرهنگ
اصیـل مـردم خراسـان شـمالی را فقـط بـه یـک کاالی قابـل
فـروش تبدیـل میکنـد ،میتوانـد بهمـرور اصالـت فرهنگـی این
منطقـه را تحتالشـعاع قـرار داده و بـا افزایش درآمـد اقتصادی
بـه تغییـر آرام سـبک زندگـی و فرهنـگ اصیـل مـردم بهسـوی
زندگـی مـدرن امـروزی نیـز منجـر شـود .ایـن اتفـاق میتوانـد
بهتدریـج بـه ازبینرفتـن اصالت فرهنگی اسـتان و سـرخوردگی

و دلزدگـی مـردم آن منطقـه از سـنتها و باورهایشـان منجـر
شـود و چـه بسـا در آینـدهای نـه چنـدان دور جذابیتهـای
فرهنگـی خـود را از دسـت داده و با حضور گردشـگران فرهنگی
خداحافظـی کنـد .ایـن در حالـی اسـت کـه امـروزه جوامـع
گردشـگرپذیر پویـا هسـتند و تعامـل فرهنگـی باالیـی دارنـد،
زیـرا روشهـای صحیح میزبانی از گردشـگر را در عمـل آموخته
و بـه نیازهـای آنهـا بهدرسـتی آگاهانـد و در عین حـال ،فرهنگ
جامعـۀ میزبـان را نیـز حفـظ میکننـد .ایـن مسـئله در اسـتان
خراسـان شـمالی ،بهعنـوان گنجینـۀ فرهنگهـا ،میتوانـد بـه
جـذب پایـدار گردشـگر منجـر شـده و در نتیجـه ،مؤلفههـای
فرهنگـی در دسـت فراموشـی مردم اسـتان خراسـان شـمالی را
نیـز بهواسـطۀ گردشـگری حفـظ کنـد .اثـرات مثبـت فرهنگـی
یـک گردشـگری پایـدار در مقصـد میتوانـد آسـیبهایی چـون
فرهنگپذیـری ،اقتبـاس فرهنگـی و فراموشـی آداب و سـنن
اصیـل محلـی در جوانـان و نوجوانـان ،کـه امـروزه بسـیاری از
مـردم منطقـه گرفتـار آن هسـتند ،را کاهـش دهـد .علاوه بـر
ایـن ،اثـرات مثبـت فرهنگـی میتوانـد باعـث ایجاد حـس غرور
در مـردم منطقـۀ میزبـان ،ایجاد وسـعت نظر و بسـط حوزۀ دید
فرهنـگ بومـی ،امکان انتقـال ارزشهـای فرهنگی بـه جهانیان،
محافظـت از میـراث فرهنگی کشـور ،ایجـاد احتـرام متقابل بین
مردمـی بـا فرهنگهـای متنـوع و  )...را رقـم زننـد.
در حالـت کلـی میتـوان گفـت اگـر همـۀ ایـن اثـرات فرهنگـی را
بتـوان بهخوبـی شـناخت و سـعی کـرد تا ایـن مؤلفهها را بهسـوی
بهترشـدن سـوق داد ،قطعاً ضمـن حفظ ارزشهـا و باورهای بومی
و میـراث فرهنگـی غنـی مـردم منطقـه ،میتـوان شـاهد رونـق
اقتصـادی و توسـعه زیرسـاختهای گردشـگری نیـز بود.

پینوشتها

Perdue, Long and Allen .1
rupture .2
continuity .3
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