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چکیـده| صنعـت گردشـگری بـر مبنـای ارتباطـات انسـان ها بـا فرهنگ هـای متفـاوت در بسـتر مقاصد 
گردشـگری جریـان داشـته و ایـن ارتباطات گردشـگران بـا فرهنگ های متفـاوت، تأثیرات مثبـت و منفی 
متعـددی در پـی خواهـد داشـت. بـر این اسـاس هـدف پژوهش حاضـر شـناخت مهمترین اثرات توسـعۀ 
گردشـگری بـر فرهنگ مقاصد گردشـگری، در سـطح جامعۀ محلـی و ملی اسـت. روش تحقیق توصیفی-

تحلیلی اسـت و برای جمع آوری اطالعات از روش میدانی )پرسشـنامه( اسـتفاده شـده اسـت. جامعۀ نمونه 
50 نفـر از خبـرگان میان رشـته ای در حـوزۀ فرهنـگ و گردشـگری بوده اند. بـرای تجزیه و تحلیـل داده ها 
از نرم افـزار SPSS و Excel اسـتفاده شـده اسـت. یافته هـا نشـان می دهنـد توسـعۀ گردشـگری پیامدهـای 
فرهنگـی مثبـت و منفـی متعـددی بـر جامعـۀ مقصـد گردشـگری در سـطح محلـی و ملـی دارد. تأثیرات 
مثبـت گردشـگری در سـطح جامعـۀ محلی بر شـاخص های احیای سـنت ها و مراسـم بومـی، حفاظت 
از مکان هـای تاریخـی و باسـتانی و آشـنایی بـا آداب و رسـوم فرهنگ های مختلف اسـت و چنانچه 
توسـعۀ گردشـگری بـدون برنامه ریـزی دقیق جریان پیـدا کند، مخرب بـوده و باعث توسـعۀ رفتار تجملی 
و کاالیی شـدن فرهنگ در سـطح اجتماعات محلی می شـود. همچنین توسـعۀ گردشـگری در سـطح ملی 

نیـز نتایجـی از قبیـل تقویـت غـرور ملـی و تفاهم فرهنگی با سـایر ملـل در پی خواهد داشـت. 
واژگان کلیدی| گردشگری، پیامدهای فرهنگی، جوامع محلی، سطح ملی.

مقدمـه| تقاضـا برای گردشـگری به سـرعت در حـال افزایش 
اسـت و هرسـاله در سراسـر جهـان میلیون هـا نفر گردشـگر با 
اهـداف و انگیزه هـای مختلـف در حال سـفر هسـتند. توسـعۀ 
تمـام  در  روابـط  از  جدیـدی  نظـام  معرفـی  بـا  گردشـگری 
فعالیت هـا، باعـث تغییرات در سـطوح مختلف زندگـی در ابعاد 
اقتصـادی، سیاسـی، محیطـی، اجتماعـی و فرهنگی می شـود 
(Lanfant, 1980, 34). بخـش فرهنگـی یکـی از جنبه های مهم 
گردشـگری اسـت و توسـعۀ هـر نـوع از گردشـگری موجـب 

برجای مانـدن اثـرات فرهنگـی بـر جامعـۀ مقصـد و گردشـگر 
می شـود (Barre, 1996). بـا ورود گردشـگران بـه یـک مقصـد 
جامعـۀ  و  مهمانـان  بیـن  فرهنگـی  تعامـالت  شـکل گیری  و 
محلـی، نه تنهـا رفتـار و فرهنـگ گردشـگران بـر جامعۀ محلی 
اثرگـذار اسـت، بلکـه گردشـگران نیـز تحـت تأثیـر فرهنـگ 
و  حسـین زاده  )آزادخانـی،  می گیرنـد  قـرار  محلـی  جامعـۀ 
الگـوی  مهمان نـوازی،  واقـع  در   .)1397 باوندپـور،  سـلیمی 
رفتـاری و فضـای حاکـم بـر محیـط جامعـۀ مقصد کـه جزئی 
از عناصـر غیرملموس گردشـگری اسـت، تأثیـر قابل توجهی بر 
گردشـگران داشـته و در مقابل گردشـگران نیز براسـاس آنچه 

مقالۀ پژوهشی



22

پیامدهای فرهنگی توسعۀ گردشگری در کشور از دیدگاه خبرگان | نرگس وزین و احمدرضا شیخی

در سـفر تجربـه کرده انـد، پـس از بازگشـت بـه موطـن، تقاضا 
و توقعـات جدیـدی خواهنـد داشـت )کاظمـی، 1392، 151-
152(. در اکثـر جوامـع درحال توسـعه بیشـتر ذینفعان کلیدی 
گردشـگری به ویـژه دولت هـا، به عنـوان پایه گذار سیاسـت های 
توسـعۀ گردشـگری، بـر جنبـۀ اقتصـادی گردشـگری تمرکـز 
دارنـد و در برنامه ریـزی مقاصـد، بیشـتر بـه دنبـال افزایـش 
تعـداد گردشـگران ورودی بـدون توجه به مالحظـات فرهنگی 
هسـتند. لـذا از تأثیـرات مثبـت و منفـی فرهنگی گردشـگری 
بـر فرهنگ جامعـۀ میزبان غافـل می مانند و در فرایند توسـعۀ 
گردشـگری براسـاس چرخۀ حیات مقصـد چالش های متفاوتی 
در مرحلـۀ رشـد و بلـوغ مقصـد بـروز می کنـد و رابطـۀ جامعۀ 
میزبـان بـا مهمـان از مهمان نـوازی بـه خصومت گرایـش پیدا 
کـرده و باعـث انحطـاط و رکـود مقصد می شـود. کشـور ایران 
در مرحلـۀ آغـاز تبدیل شـدن بـه مقصـد گردشـگری بـوده و 
بدیهـی اسـت کـه تصمیم  گیـران دولتـی و خصوصـی هـدف 
خـود را مبتنـی بـر جـذب حداکثـری گردشـگر، مخصوصـاً 
گردشـگر خارجـی قـرار داده انـد و بنابرایـن بـه ابعـاد فرهنگی 
و میـزان تأثیرگـذاری آن بـر فرهنـگ جامعـۀ میزبـان توجـه 
کمتـری می شـود. به همیـن جهت ایـن مسـئله از چالش های 
اساسـی صنعت گردشـگری کشـور به شـمار می رود. لذا انجام 
مطالعـات میان رشـته ای بـه منظـور پیش بینی تأثیـرات مثبت 
و منفـی گردشـگری و تدوین سیاسـت های مناسـب به منظور 
حفاظـت از اصالت هـای فرهنگـی و جلوگیـری از کاالیی شـدن 
فرهنگ هـای اجتماعـات محلـی ضروری اسـت. بر این اسـاس 
هـدف پژوهـش حاضـر شـناخت اثـرات و پیامدهـای فرهنگی 
توسـعۀ گردشـگری بـر جامعۀ مقصـد اسـت. به بیـان دقیق تر 
پژوهـش حاضـر بـه دنبال پاسـخگویی به این سـؤال اسـت که 
توسـعۀ گردشـگری چـه تأثیـرات مثبـت و منفـی بـر فرهنـگ 

مقاصـد گردشـگری در سـطح جامعـۀ محلـی و ملـی دارد؟

اثرات گردشگری بر فرهنگ جامعۀ مقصد
میـان گردشـگری و فرهنـگ رابطـه ای دو سـویه وجـود دارد؛ 
گردشـگری  توسـعۀ  بـرای  منبعـی  فرهنـگ  کـه  همان طـور 
فرهنگـی  توسـعۀ  در  نیـز  گردشـگری  می شـود،  محسـوب 
از  ایفـا می کنـد (Richards, 2000, 9). منظـور  نقـش مهمـی 
اثـرات فرهنگـی تغییراتـی اسـت که در هنـر، عادات، رسـوم و 
معمـاری جامعـۀ مقصد به سـبب تماس مسـتقیم مردم محلی 
 ،1390 فایوسـوال،  و  وای  )چـاک  می دهـد  رخ  گردشـگران  و 
327(. توسـعۀ گردشـگری پایـدار از طریـق تقویـت فرهنـگ 
بـه  و  بگـذارد  برجـای  قابل توجهـی  تأثیـر  می توانـد  محلـی 
احیای آداب  و رسـوم باسـتانی کمک  کند )وال و بشـرل،1391، 
166(. همچنیـن گردشـگری با احیا و بازسـازی آداب و سـنن، 
هنرهـای قومـی )موسـیقی، رقـص، نمایـش(، سـبک زندگـی، 

فعالیت هـای اقتصـادی بومـی و سـبک های معمـارِی در حـال 
فراموشـی، باعـث احیـا و تقویـت میـراث فرهنگـی و هنـری 
جوامـع محلی خواهد شـد )سـحابی و مـرادی،1390(. در واقع 
گردشـگری با معرفی و شناسـاندن فرهنـگ جامعه مقصد، هم 
باعـث افزایـش آگاهـی مردم نسـبت بـه آداب و سـنن بومی و 
هـم باعـث احیاء هنـر و صنایع بومی جامعه مقصد خواهد شـد 
)چاک وای و فایوسـوال، 1390 ، 38(. در این خصوص شـارپلی 
و تلفـر )1394، 321( اشـاره می کننـد کـه در شـهر »ماهابالی 
پـورام« واقـع در جنـوب هند، هنر سـنتی حکاکی روی سـنگ 
سـبز که در حال فراموشـی بود با توسـعۀ گردشگری و افزایش 
تقاضـای گردشـگران بـرای خریـد سـوغاتی دوبـاره احیا شـده 
اسـت. گردشـگری میراث فرهنگـی یک منطقـه را حفظ کرده 
و  گردشـگر کمـک می کنـد تـا از پتانسـیل ابنیـۀ تاریخـی و 
فرهنگـی یـک مقصد با اهـداف اقتصـادی برای رفـاه اجتماعی 
جامعـۀ محلـی مقصد گردشـگری بهره بـرداری شـود )کاظمی، 
1392، 108؛ سـقایی و خوشه بست، 1391(. همچنین برخورد 
دو فرهنـگ، تعامـل اجتماعـی و فرهنگـی دو قـوم یـا اقـوام 
مختلـف نیـز خودبه خـود در افزایش اطالعات، آگاهـی، درک و 
شـناخت شـیوه های زندگی، ویژگی فرهنگـی و اجتماعی اقوام 
دیگـر مؤثـر اسـت. بدیهی اسـت اثـرات مثبـت گفتگـو، تعامل 
اجتماعـی و فرهنگـی می توانـد در افزایش سـطح آگاهی مردم 
مؤثـر باشـد و بـه  نوعـی آنهـا را از انـزوا، تک نگـری و تعصـب 
گردشـگری  همچنیـن   .)53  ،1392 )رضوانـی،  آورد  بیـرون 
فرصتـی بـرای آمیختگـی مرزهـای قومـی در مناطـق همجوار 
فراهـم مـی آورد و با گرامیداشـت اقـوام مختلف، باعـث تقویت 
درک بیـن فرهنگـی و اتحاد اجتماعی می شـود. بـه بیان دیگر، 
گردشـگری بـا فراهـم آوری فرصت هایی مناسـب جهت نمایش 
فرهنگ هـا، زبان هـا، احیای سـنت ها و افزایش غـرور فرهنگی، 
نیرویـی قـوی در جهـت تقویـت هویـت گروه های قومی اسـت 
و بـا منافعـی کـه از راه گردشـگری نصیـب اقـوام می شـود، 
بـه آنهـا اعتمادبه نفـس و تعهـد مـورد نیـاز بـرای حفاظـت از 
سـنت ها و پایـدار نگه داشـتن هویـت و تمایزهایشـان را خواهد 
داد )صالحی پـور، 1394، 224(. افـزون بـر ایـن، گردشـگری 
سـبب حفـظ آثـار باسـتانی می شـود، زیـرا گردشـگری مقادیر 
قابل توجهی از پول را به کشـورها، مناطق و جوامع وارد می کند 
کـه از آن می تـوان برای حفـظ میراث و فرهنگ اسـتفاده کرد. 
در حقیقـت میـراث تاریخـی و باسـتانی و نواحـی طبیعـی در 
بسـیاری از کشـورهای درحال توسـعه بـه علـت فقـدان بودجۀ 
عمومـی و خصوصـی به مقدار زیادی به درآمدهای گردشـگری 
متکی اسـت )تیموتـی و نیائوچـان، 1393، 100(. همچنین با 
اسـتفادۀ مجـدد از بناهـای تاریخـی و میراثـی در گردشـگری 
می تـوان بـه حفاظـت بیشـتر آنهـا امیـدوار شـد )صالحی پـور، 
1394، 55(. بـرای نمونـه در شـهر باسـتانی »بهـاک تاپور« در 
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نپـال )یـک میراث جهانی( ورودیه ای معـادل 10 دالر آمریکا از 
گردشـگران دریافـت می کند و برای حفظ و نگهداری سـایت و 
محیـط پیرامـون آن و فراهم کردن تسـهیالت رفاهی و خدمات 
بـرای سـاکنان محلی اسـتفاده می شـود )تیموتـی و نیائوچان، 
1393، 108(. نکتـۀ دیگـر اینکـه گردشـگری باعـث دوسـتی 
  (Inskeep, 1991, 15) و تفاهـم بیـن مردمـان جوامـع مختلـف
و موجـب شـناخت فرهنگ هـای مختلـف و آگاهـی عمومی از 
ملـل مختلـف می شـود. بدین صـورت کـه هـم کشـور میزبـان 
ایـن فرصـت را پیـدا می کنـد فرهنـگ و ارزش هـای خـود را 
بـه مردم سـایر ملـل بشناسـاند )الوانـی و پیروزبخـت، 1385، 
124( و هـم مـردم محلی با مالقات گردشـگران بـا ویژگی های 
اجتماعی-فرهنگـی کشـور گردشـگر فرصـت آگاهـی می یابند 

)رنجبریـان و زاهـدی، 1390، 123(.
بـا وجـود تأثیـرات مثبـت برشـمرده از توسـعۀ گردشـگری، 
مطالعـات نشـان می دهـد کـه چنانچـه توسـعۀ گردشـگری با 
مدیریـت و برنامـه ریـزی مناسـب نباشـد، پیامدهـای منفـی 
بـر فرهنـگ جامعـۀ مقصـد خواهـد داشـت. مطالعـات نشـان 
می دهـد برخـی از مقاصد مطـرح جهان با توسـعۀ فعالیت های 
انبـوه، اصالـت  فرهنگی  شـان بـه دلیـل افزایـش  گردشـگری 
گردشـگران ورودی از فرهنگ هـای متفـاوت، دچار تغییر شـده 
اسـت. از دیگـر جنبه هـای منفـی توسـعۀ گردشـگری کـه تـا 
حـدودی توجـه محققـان را نیـز بـه خـود جلـب کرده اسـت، 
نقـش گردشـگری در وقـوع جرائم اسـت. بسـیاری از سـاکنان 
مناطـق گردشـگری بـر این بـاور هسـتند که بین گردشـگری 
و وقـوع جرائـم رابطـه وجـود دارد و بـا توسـعۀ گردشـگری، 
جـرم و جنایـت نیـز در مقاصـد گردشـگری افزایـش می یابـد 
(Sheikhi, 2014). بـه نظـر آنهـا هرگاه فعالیت های گردشـگری 
افزایـش یابـد، مـواردی نظیـر جذابیت هـای جنسـی، جنایـات 
سـازمان یافته، بـه رسمیت شـناختن قمـار، قاچاق مـواد مخدر 
بیشـتر می شـود )قدمـی و غالمیـان بایـی، 1393، 46-45(. 
همچنین در بسـیاری از مقصدهای گردشـگری، اماکن مذهبی 
و بقـاع متبرکـه تجـاری شـده اند. بسـیاری از ایـن اماکـن بـه 
جاذبۀ  گردشـگری بدل شـده و بخشـی از محصول گردشـگری 
محسـوب می شـوند. در نتیجـه، بـه دلیـل اختـالل در امـور 
پرستشـگاه ها و آیین هـای عبـادی توسـط گردشـگران، بیـن 
جوامـع محلـی، بازدیدکننـدگان و گردشـگران مذهبی تعارض 
پدیـد می آیـد )شـارپلی و تلفـر، 1394، 319(. جهانی شـدن 
گردشـگری بـا مفهـوم کاالیی شـدن همراه اسـت. نظـام تولید 
گردشـگری مکان هـا را بـه  منظور جذب گردشـگر می فروشـد. 
گردشـگران به خرید کاالهـای باکیفیت، معتبر و نشـان دهندۀ 
سـبک های جدیـد زندگی تمایـل دارند. چیزهایی کـه آنها را از 
قیدوبندهـای زندگـی روزمره رها می سـازد و راحتی و آسـایش 
را بـه  طـور معقـول و شـرافتمندانه در اختیارشـان می گـذارد. 

بنابرایـن در ایـن شـرایط مـکان بـه کاالیـی مبـدل می شـود 
کـه همـواره بر مصـرف آن بیشـتر تأکید می شـود بـدون آنکه 
تبعـات اجتماعـی و محیطـی آن مـورد توجـه باشـد )قدمی و 
غالمیـان بایـی، 1393، 49(. از دیگر اثـرات اجتماعی-فرهنگی 
گردشـگری، اثر نمایشـی اسـت که به تفاوت های مشـهود بین 
گردشـگر و جامعـۀ میزبـان اشـاره دارد. بدین صـورت که تنها 
مشـاهدۀ گردشـگران باعث ایجـاد تغییرات رفتـاری در جامعۀ 
محلـی بـه خصـوص در افـراد جـوان خواهـد شـد. تحـت این 
شـرایط سـاکنین محلی توانمندی مالی گردشـگران را دیده و 
بـه دلیـل عدم توانایی در دسـتیابی به شـیوۀ زندگـی ای که به 
وسـیلۀ بازدیدکننـدگان بـه معرض نمایش گذاشـته می شـود، 
سـرخورده می شـوند )میسـون، 1390، 74(. از دیگر پیامدهای 
رابطـۀ  کـه  شـرایطی  در  اسـت.  فرهنگ پذیـری  گردشـگری 
میزبـان و بازدیدکننـده طوالنی تـر و عمیق تـر شـود این پدیده 
رخ می دهـد. زمانـی کـه دو فرهنـگ در هـر مـدت  زمانی باهم 
در تمـاس قـرار گیرند، تبـادل کاال و عقیـده رخ خواهد داد که 
در طـول زمـان باعث ایجاد سـطوحی از همگرایـی بین این دو 
فرهنـگ خواهـد شـد، یعنـی به هـم شـبیه تر می شـوند. رونـد 
ایـن تبـادل، متعـادل و منصفانـه نخواهـد بـود، زیـرا فرهنـگ 
قوی تـر بـر فرهنـگ ضعیف تر غالب شـده و بـر هرگونـه الگوی 
بیشـتری خواهـد  تأثیـر  اجتماعی-فرهنگـی حاصلـه  جدیـد 

گذاشـت )ویلیامـز، 1393، 163(. 
پژوهشـگران در حـوزۀ اثـرات گردشـگری بـر فرهنـگ جوامع 
مقصـد تحقیقات گسـترده ای در سـطح جهـان انجـام داده اند. 
در این راسـتا تقدیسـی، تقوایی و پیری )1391( در پژوهشـی 
به بررسـی اثرات اجتماعی-فرهنگی گردشـگری در شهرسـتان 
»داالهـو« پرداختنـد و نتیجـه نشـان داد گردشـگری منجـر 
تغییـر  و  اجتماعی-فرهنگـی  ناهنجاری هـای  افزایـش  بـه 
در آداب و رسـوم جامعـۀ محلـی شـده اسـت. ادبـی ممقانـی، 
خانـی، سجاسـی قیـداری و فرخـی )1393( در پژوهشـی بـه 
ارزیابـی اثـرات توسـعۀ گردشـگری فرهنگ محـور در تغییرات 
اجتماعی-فرهنگـی مقاصـد روسـتایی پرداختنـد. نتایج نشـان 
داد توسـعۀ گردشـگری تأثیرات عمیقی بر تغییرات اجتماعی-

فرهنگـی منطقـۀ مورد مطالعه داشـته اسـت و بیشـترین تأثیر 
در زمینـۀ تغییـر در آداب و رسـوم محلـی و پوشـش جوانـان 
روسـتا بـوده اسـت. امینـی، بختـی و باباجمالـی )1394( در 
مطالعـه ای در خصـوص ارزیابـی نگـرش جامعـۀ میزبـان بـه 
توسـعۀ گردشـگری در روسـتای دمـاب اسـتان اصفهـان پـی 
اجتماعـی- ناهنجاری هـای  باعـث  گردشـگری  کـه  بردنـد 

فرهنگـی شـامل کاالیـی و تجاری شـدن جنبه هـای فرهنگـی 
روسـتا و گسـترش ناهنجاری هـای اجتماعـی و فرهنگـی در 
روسـتا شـده اسـت. شـیخی (Sheikhi, 2015) در پژوهشـی در 
منطقۀ سیسـتان و بلوچسـتان به بررسـی تأثیرات گردشـگری 
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از  نتایـج نشـان می دهـد  و  در جوامـع چندقومـی پرداخـت 
طریـق توسـعۀ پایـدار گردشـگری می تـوان تنش هـای بیـن 
اقـوام را تقلیـل بخشـید و مرکزگرایـی را تقویـت کـرد. وزیـن، 
برقـی و طباطبایـی )1397( در تحقیقـی در خصـوص اثـرات 
توسـعۀ گردشـگری بیابانی بـر جوامع روسـتایی بخش جرقویه 
علیـا و بن رود شهرسـتان اصفهـان به این نتیجه دسـت یافتند 
که گردشـگری باعـث اثـرات اجتماعی-فرهنگی مثبت شـامل 
افزایش حس تعلق روسـتاییان، توجه به آداب و رسـوم محلی، 
ارتقـای سـطح آگاهـی فرهنگـی و وسـعت نظـر روسـتاییان و 
اثـرات منفی شـامل افزایـش ناهنجاری های اجتماعـی و ایجاد 
دوگانگی اجتماعی-فرهنگی در روسـتاهای منطقه شـده است. 
وزیـن، مختاری هشـی و سـتایش منش )1397( در پژوهشـی 
بـه بررسـی تأثیـر توسـعۀ گردشـگری بـر تقویـت قـدرت ملی 
ایـران پرداختند که نتایج نشـان داد توسـعۀ گردشـگری باعث 
افزایـش انسـجام و همبسـتگی ملـی و تبـادالت فرهنگـی و 
همچنیـن شناسـاندن چهـرۀ واقعـی ملـت و کشـور بـه جامعۀ 
جهانـی خواهـد شـد و بـر توسـعۀ کشـور در سـطح ملـی و 
بین المللـی نیـز اثرگذار خواهد بـود. در نهایت موجـب افزایش 
منزلـت ژئوپلیتیکـی کشـور در سـطح منطقـه ای و بین المللی 

شـد. خواهد 

روش پژوهش
فرهنگـی  پیامدهـای  و  اثـرات  بررسـی  حاضـر  پژوهـش  هـدف 
گردشـگری در مقاصد گردشـگری در سـطح محلی و ملی اسـت. با 
توجـه بـه نوع هـدف، کاربـردی و از نظـر ماهیـت توصیفی-تحلیلی 
اسـت. جامعـۀ آمـاری تحقیق خبـرگان بین رشـته ای گردشـگری با 
تأکیـد بـر جنبـۀ فرهنگـی اسـت که بـه صـورت هدفمند براسـاس 
آثـار علمـی منتشـر در ایـن حـوزه انتخاب شـدند. روش گـردآوری 
اطالعـات بـه شـیوۀ پیمایشـی بـا اسـتفاده از تکنیـک پرسشـنامه 
بـوده که در تابسـتان 1398 جمع آوری شـده اسـت. پرسـش نامه ها 
بـه صـورت حضـوری و یـا ایمیـل، توزیـع شـد کـه در نهایـت 50 
پرسشـنامه مورد تأیید قرار گرفت. شـاخص ها با اسـتفاده از مقیاس 
پنـج طیفـی لیکرت از خیلی کـم )1( تا خیلی زیـاد )5( اندازه گیری 
شـدند. براسـاس چارچـوب نظـری تحقیـق، شـاخص های مرتبط با 
اثـرات مثبـت و منفی توسـعۀ گردشـگری بـر فرهنگ در دو سـطح 
محلی و ملی انتخاب شـدند. سـپس شـاخص ها توسـط چنـد نفر از 
اسـاتید متخصـص در این زمینه ارزیابی شـد. بـرای تجزیه و تحلیل 
اطالعـات از نرم افـزار SPSS و روش آمـار توصیفـی )میانگین( و برای 
ترسـیم نمودار از برنامۀ Excel اسـتفاده شـد. برای سـنجش پایایی 
پرسشـنامه از روش آلفای کرونباخ اسـتفاده شـد که 87/ 0 محاسبه 
شـده و بیانگـر آن اسـت کـه پرسشـنامه از اعتبـار باالیـی برخوردار 
اسـت. بـه بیان دیگـر اجـزای درونـی مقیاس هـا دارای همبسـتگی 
قابـل قبولـی با هـم هسـتند. از آنجایی که شـاخص ها با اسـتفاده از 

مقیـاس پنـج درجـه ای لیکرت اندازه گیری شـدند، لذا میـزان ارزش 
متوسـط یـا مطلـوب، سـه در نظـر گرفتـه شـد و چنانچـه میانگین 
محاسـبه شـده سه و بیشـتر باشـد به معنی تأثیر توسعۀ گردشگری 

بر آن شـاخص اسـت.

ویژگی جامعۀ آماری پژوهش
گردشـگری، صنعتـی به ظاهر سـاده، امـا در عمل برای پیاده سـازی 
فوق العـاده ای  پیچیدگـی  و  ظرافـت  از  اسـتراتژی ها  و  تئوری هـا 
برخـوردار اسـت؛ زیـرا بـا روحیـات انسـان ها و رفتارهـای فرهنگـی 
متفـاوت ارتبـاط تنگاتنـگ داشـته و عـالوه بـر ایـن بـا رشـته های 
متفـاوت ارتبـاط میان رشـته ای بسـیار گسـترده ای دارد. بـه همیـن 
منظـور در پژوهـش حاضـر همان طور که در جدول 1 قابل مشـاهده 
اسـت، دیـدگاه افـرادی با تخصص هـای مختلف مـورد بررسـی قرار 
گرفـت. همان طـور کـه جـدول نشـان می دهـد براسـاس شـاخص 
اشـتغال، از 50 نفـر جامعـۀ نمونـۀ تحقیـق، 30 نفـر )60 درصـد( 
هیئـت علمـی، 13 نفر )26 درصد( پژوهشـگر و 7 نفـر )14 درصد( 
از  نیـز،  تحصیلـی  رشـتۀ  و  تخصـص  براسـاس  بوده انـد.  دانشـجو 
مجمـوع تعـداد نمونـه، 19 نفـر )38 درصد( در رشـتۀ گردشـگری، 
24 نفـر )48 درصـد( در رشـتۀ جغرافیـا و 7 نفـر ) 14 درصـد( در 

رشـتۀ جامعه شناسـی هسـتند. 

یافته های تحقیق
میان رشـته ای  متخصصیـن  دیدگاه هـای  پژوهـش حاضـر  در 
اثـرات  اصلـی  صنعـت گردشـگری در خصـوص دو موضـوع 
مثبـت و منفـی فرهنگی گردشـگری بـر جامعۀ محلـی و تأثیر 
فرهنگـی گردشـگری در سـطح ملی مـورد سـنجش و مطالعه 
قـرار گرفـت. نتایـج دیدگاه خبـرگان در خصوص اثـرات مثبت 
گردشـگری بـه شـرح تصویـر 1 اسـت کـه نشـان می دهـد 
توسـعۀ گردشـگری بر احیای سـنت ها و آداب و رسـوم بومی و 
سـنتی مقاصد گردشـگری فرهنگی با میانگیـن 4/ 22 اثرگذار 
اسـت. از دیگـر اثـرات مهـم و مثبـت گردشـگری بـر فرهنـگ 

درصدتعدادشاخص

اشتغال

714دانشجو

1326پژوهشگر

3060هئیت علمی

تخصص

1938گردشگری

2448جغرافیا

714جامعه شناسی

50100جمع

جدول 1. ویژگی های آماری جامعۀ نمونۀ تحقیق. مأخذ: نگارندگان.
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جامعـۀ محلـی از دیـدگاه خبـرگان، حفاظت از اماکـن تاریخی 
و باسـتانی جامعـۀ مقصـد بـا میانگیـن 08/ 4 اسـت. در واقـع 
هنگامـی کـه اجتماعات محلی جریـان گردشـگری بین المللی 
را مشـاهده می کننـد کـه به دلیل ایـن مواریث گردشـگران به 
مناطـق آنان سـفر می کننـد، وظیفۀ خـود را در زمینۀ حفاظت 
دو چنـدان می بیننـد و در حفاظت از شناسـنامۀ فرهنگی خود 
مراقبـت الزم بـه عمـل می آورنـد. عالوه بر موارد اشـاره شـده، 
گردشـگری زمینـۀ آشـنایی بـا آداب و رسـوم و فرهنگ هـای 
مختلـف را بـا میانگیـن 04/ 4 در بسـتر مقاصد گردشـگری از 
طریـق ارتبـاط میهمـان و میزبـان فراهـم می کنـد. همچنیـن 
کمتریـن تأثیـر گردشـگری بر احیـای معماری بومـی و محلی 

بـا مصالـح بوم آورد بـا میانگیـن 3/ 12 بوده اسـت.
منفـی  تأثیـرات  خصـوص  در  خبـرگان  دیـدگاه   2 تصویـر  در 
گردشـگری بـر جامعـۀ محلی آمده اسـت. براسـاس نتایـج داده های 
آمـاری حاصـل از دیـدگاه خبـرگان، در صـورت عـدم برنامه ریـزی 
مناسـب، بـا افزایـش آمـار ورودی گردشـگران و افزایـش ارتباطـات 
اجتماعـی محلی، اثـرات منفی متعـددی در مقاصد گردشـگری رخ 
خواهـد داد؛ کـه می تـوان بـه توسـعۀ رفتارهـای تجمل گرایانـه )اثر 
نمایشـی( بـا میانگیـن 02/4، توسـعۀ رفتـار گردشـگران در جامعـۀ 
مقصـد بـا میانگیـن 90/3، همگرایـی فرهنگـی بـا میانگیـن 80/3، 
میانگیـن 62/3، کاالیی شـدن  بـا  زبـان محلـی  تدریجـی  تحلیـل 
فرهنـگ اجتماعـات محلـی و تبدیـل آن به یـک منبع اقتصـادی با 
میانگیـن 32/3، تخریـب مبانـی ارزشـی با کمتریـن میانگین 2/ 96 
و در پایـان توسـعۀ ناهنجاری هـای اخالقـی بـا پایین تریـن میانگین 

یعنـی 2/ 78 اشـاره کـرد.  
توسـعۀ گردشـگری عـالوه بر پیامدهـای فرهنگی مثبـت و منفی بر 

مقاصـد گردشـگری در مقیـاس محلـی، در سـطح ملـی نیـز اثـرات 
متنوعـی برای یک کشـور و ملـت در پی دارد. در تصویـر 3 تأثیرات 
فرهنگی گردشـگری در سـطح ملی براسـاس دیدگاه خبرگان نشان 
داده شـده اسـت. براسـاس نتایـج حاصـل از دیـدگاه خبـرگان، در 
صورتی که گردشـگری کشـور به شـیوۀ پایدار توسـعه یابد، می توان 
به اهداف بزرگی در خصوص مسـائل فرهنگی دسـت یافت. توسـعۀ 
گردشـگری سـبب ایجـاد غـرور ملـی بـا میانگیـن 96/ 3، تفاهـم 
فرهنگـی بـا سـایر ملت هـا بـا میانگیـن 3/90، افزایـش تفاهـم و 
ارتبـاط اقوام کشـور با میانگیـن 3/78، افزایش صلح و دوسـتی بین 
اقـوام و ملت هـا بـا میانگیـن 3/76، وحدت ملـی با میانگیـن 3/74، 
تقویـت اعتماد عمومی بـا میانگین 3/66، آمیختگـی مرزهای قومی 
در مناطـق همجـوار بـا میانگیـن 3/64، افزایـش ارتبـاط ملت هـا با 
میانگیـن 3/60، انسـجام و همبسـتگی ملی با میانگیـن 50/ 3 و در 
پایـان افزایـش شـناخت دیگـر فرهنگ ها بـا کمتریـن میانگین 42/ 

3 خواهد شـد.

بحث و نتیجه گیری
فرهنگـی  منفـی  و  مثبـت  تأثیـرات  تحلیـل  بـه  حاضـر  مطالعـۀ 
یافته هـای  براسـاس  ملـی  و  محلـی  سـطح  دو  در  گردشـگری 
کتابخانـه ای و دیـدگاه خبـرگان در حـوزۀ فرهنـگ و گردشـگری 
پرداخته اسـت. براسـاس یافته های کتابخانـه ای و میدانی، مهمترین 
اثرات فرهنگی گردشـگری در دو سـطح محلی و ملـی در حوزه های 

زیـر قابل تقسـیم اسـت: 
- حفظ میـراث فرهنگی: یافته ها نشـان داد توسـعۀ گردشـگری 
بـر احیـای سـبک و سـیاق زندگـی بومـی، آداب و رسـوم محلـی، 
حفـظ اماکـن تاریخی و باسـتانی، هنرهـای بومی و معمـاری محلی 

تصویر 1. نمایش اثرات مثبت فرهنگی گردشگری بر جامعه محلی. مأخذ: نگارندگان.



26

پیامدهای فرهنگی توسعۀ گردشگری در کشور از دیدگاه خبرگان | نرگس وزین و احمدرضا شیخی

تصویر 2. نمایش اثرات منفی فرهنگی گردشگری بر جامعۀ محلی. مأخذ: نگارندگان. 

تأثیـر مثبـت دارد. زیرا از یک سـو با افزایش جریان های گردشـگری 
و  منابـع  از  بهره گیـری  بـه  نسـبت  گردشـگری  حـوزۀ  مدیـران 
جاذبه هـای گردشـگری بـا هـدف مانـدگاری و هزینه کـرد بیشـتر 
گردشـگر در مقصـد محلـی سـوق پیـدا می کننـد و لـذا از مواریـث 
فرهنگـی بـا هـدف کسـب درآمد اقتصـادی بیشـتر حفاظـت بهینه 
صـورت می پذیـرد و از سـوی دیگـر مردم محلی به خصـوص پس از 
درک اثـرات گردشـگری، عالقمنـد بـه حفاظت از جاذبه هـا و میراث 

فرهنگـی خـود خواهند شـد. 
- تعامـل فرهنگی: نتایج نشـان داد گردشـگری بـا افزایش تعامل 
فرهنگـی بیـن مـردم موجـب افزایـش سـطح آگاهـی مردم شـده و 
حتـی باعـث کم رنگ شـدن تعصبـات فرهنگـی خواهـد شـد. افزون 
بـر ایـن بـه صـورت غیرمسـتقیم مـردم محلـی عالقمند می شـوند 
تـا از سـبک زندگـی گردشـگران با فرهنگ هـای مختلـف، از طریق 
مشـاهدۀ رفتارهـای متفـاوت آنهـا در محـل زندگـی خویـش آشـنا 
شـوند. نتایـج، بـا یافته هـای وزیـن و همـکاران )1397( کـه معتقد 
بودنـد توسـعۀ گردشـگری باعـث ارتقـای آگاهـی فرهنگـی مـردم 

محلـی می شـود، منطبق اسـت.
می دهـد  نشـان  یافته هـا  محلـی:  فرهنـگ  کاالیی شـدن   -
چنانچـه گردشـگری بـدون برنامه ریـزی نظام منـد و بدون اسـتفاده 
از دیدگاه هـای ذینفعـان گردشـگری باشـد، می توانـد به مـرور زمان 
از جذابیـت مقاصـد بکاهد. مقاصد گردشـگری به مـرور و به فراخور 
رشـد آمـار گردشـگران ورودی، بـه مراحلی از توسـعه می رسـند که 
تأثیـرات منفـی از تأثیرات مثبت پیشـی گرفته و آداب و رسـوم مردم 
محلـی دسـتخوش تغییـر می شـود. نتایـج بـه دسـت آمده همسـو با 
یافته های تقدیسـی و همـکاران )1391( و ادبی و همـکاران )1393( 

اسـت که توسـعۀ گردشـگری را عاملی جهت تغییر در آداب و سـنن 
مـردم محلـی مطـرح کرده انـد. در واقـع فرهنـگ و آداب و رسـوم 
محلـی ممکـن اسـت صرفاً کاالیـی نمادین برای گردشـگران شـود و 
در ایـن صـورت دیگـر معنا و مفهوم واقعـی خود را از دسـت می دهد. 
یافته هـای به دسـت آمده منطبـق با نتایج امینی و همـکاران )1394( 
اسـت که معتقد هسـتند گسـترش گردشـگری منجر به کاالیی شدن 
جنبه هـای فرهنگـی مقصـد گردشـگری می شـود. از ایـن رو الزم 
اسـت آمـوزش و آگاهی هـای الزم اجتماعـات محلـی بـه خصوص در 
مقاصـدی کـه با گردشـگری انبـوه مواجه هسـتند صورت گیـرد تا از 

رکـود و انحطـاط فرهنگ بومـی محلی جلوگیری شـود.
- تحلیـل فرهنـگ بومـی: گردشـگری باعث تبـادل اطالعـات و 
افزایـش ارتبـاط بیـن گردشـگران و جامعـۀ محلی شـده و در صورت 
عدم توجه ممکن اسـت فرهنگ در مقصد محلی تحت تأثیر فرهنگ 
گردشـگران قـرار گیـرد. بـه خصـوص زمانی که آمـار گردشـگران به 
مـرور از جمعیـت مـردم محلـی پیشـی گرفته و بعضـاً به چنـد برابر 
محلی هـا می رسـد. در صـورت تـداوم، دیگـر مقصـد تصویـر واقعی و 
جذابیـت الزم را نخواهـد داشـت و با شکسـت و رکـود مواجه خواهد 
شـد. از ایـن رو الزم اسـت اقدامات مناسـب برای حفاظـت از فرهنگ 
بومـی و محلـی نظیـر تعییـن ظرفیت بـرد اجتماعـی و کنتـرل آمار 
گردشـگران و همچنیـن افزایـش مهـارت و دانش اجتماعـات محلی 
بـا برگـزاری دوره هـا و کارگاه هـای آموزشـی در مقاصد گردشـگری 

انجام شـود.
- همگرایـی ملـی: توسـعۀ گردشـگری در درون کشـور باعـث 
ارتبـاط بیشـتر اقـوام مختلـف در فضای درون کشـور خواهد شـد و 
از واگرایـی خرده فرهنگ هـا و اقـوام جلوگیـری می کنـد. همچنین 
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تصویر 3. نمایش تأثیر فرهنگی گردشگری در سطح ملی. مأخذ: نگارندگان. 

فرصتـی بـرای درهم آمیختگـی مرزهـای قومی در مناطـق همجوار 
بـه وجـود خواهـد آمـد و همیـن امـر عـالوه بـر کاهش تنـش بین 
مختلـف  اقـوام  بیـن  اجتماعـی  اتحـاد  و  تقویـت  موجـب  اقـوام، 
یافته هـای  بـا  منطبـق  دسـت آمده  بـه  یافته هـای  شـد.  خواهـد 
شـیخی (Sheikhi, 2015) اسـت کـه معتقـد اسـت گردشـگری بـا 
تقلیـل تنش هـا میـان اقـوام، موجـب تقویـت مرکزگرایـی خواهـد 
شـد. از ایـن رو الزم اسـت در سیاسـت های توسـعۀ گردشـگری، 
گسـترش گردشـگری داخلـی بـا هـدف افزایـش ارتباطات بـا اقوام 
کشـور مـورد توجـه قـرار گیـرد. در این راسـتا بـا انجـام برنامه ها و 
تسـهیالتی بـرای افزایش سـفر نظیر پـرواز ارزان قیمـت، می توان به 
افزایـش سـفر نسـل جـوان کشـور کمک کـرد. ایـن امر بـه صورت 
غیرمسـتقیم نتایـج پربـاری نصیب فرهنـگ ملی خواهد کـرد، زیرا 
بـا افزایش تکرار سـفر و آشـنایی بیشـتر خرده فرهنگ هـا با یکدیگر 
تحـت لـوای فرهنگ ملـی، زندگی بـدون چالش و دغدغۀ سیاسـی 

و واگرایـی را می تـوان بـرای نسـل های آینـده رقـم زد.
- توسـعۀ تبـادل و تفاهـم فرهنگـی: یافته هـا نشـان می دهد 
توسـعۀ گردشـگری می تواند باعث افزایش شـناخت دیگر فرهنگ ها 
و تقویـت ارتبـاط ملت هـا بـا یکدیگر شـود، کـه این امر زمینه سـاز 
نزدیکـی بیشـتر ملت ها بـه یکدیگـر و افزایش تفاهـم فرهنگی بین 

ملت هـا خواهـد شـد. در واقـع می تـوان بـا توسـعۀ گردشـگری بـه 
همگرایـی فرهنگـی در سـطح جهـان کمـک کـرد. بـه بیـان دیگر 
بـا آشناسـازی گردشـگران خارجـی با فرهنـگ ملی، می تـوان زبان 
گفتگـو و تفاهـم را در مجامـع بین المللـی تعمیـق بخشـید؛ و بـا 
گسـترش ژئوپلیتیـک فرهنگـی از طریـق گردشـگری بـه صـورت 
نـرم بـرای مسـائل ژئوپلیتیکـی سیاسـی و اقتصـادی زمینه سـازی 
کـرد. نتایـج بـه دسـت آمده همسـو بـا وزیـن و همـکاران )1397( 
اسـت که دسـت یافتند توسـعۀ گردشـگری بـا تبـادالت فرهنگی و 
معرفـی چهـرۀ واقعی کشـور به جامعۀ جهانی باعث توسـعۀ کشـور 
و در نهایت افزایش منزلت ژئوپلیتیکی کشـور در سـطح بین المللی 
خواهـد شـد. لـذا انجـام اقداماتی نظیر گسـترش روابـط بخش های 
گردشـگری کشـور با سـازمان های بین المللی مرتبط با گردشـگری 
نظیـر سـازمان علمـی، فرهنگـی و آمـوزش سـازمان ملـل متحـد 
)یونسـکو(1، سـازمان جهانی گردشـگری2، شـورای جهانی مسافرت 
و گردشـگری3؛ تمرکـز سیاسـت های ملـی توسـعۀ گردشـگری بـر 
جـذب سـهم از بازارهـای هـدف گردشـگری خارجـی؛ و همچنیـن 
کاسـتن از سـختگیری های اجتماعـی و اقتصـادی و فرهنگـی برای 
گردشـگران بین المللـی جهت بهره گیـری از ظرفیت هـای فرهنگی 

گردشـگری پیشـنهاد می شود.
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