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  تأثیرات فرهنگی گردشگري در مناطق روستایی از دید جامعه محلی

  (مطالعه موردي: روستاي ابیانه) 

  

  چکیده

اما گردشگري از نظر  ؛آید امروزه صنعت گردشگري یکی از بزرگترین منابع درآمديِ بسیاري از کشورها به حساب می

فرهنگی است و فرهنگ به عنوان جاذبه اصلی  ياقتصادي مطرح باشد، امر اي ماهوي قبل از آنکه به عنوان پدیده

ري در پذیري و شکنندگی خاص میراث فرهنگی، توسعه گردشگ شود. با توجه به آسیب گردشگري محسوب می

دیدن الگوهاي فرهنگی بومی گردد. این امر در رابطه با گردشگري روستایی، که از جمله  تواند موجب صدمه مواردي می

راي کمک به توسعه اجتماعی و اقتصادي جوامع روستایی است، از حساسیت و اهمیت بیشتري هاي مطرح و مهم ب گزینه

ترین روستاهاي  برخوردار است. روستاي ابیانه، به اعتبار پیشینه و آثارِ اصیل فرهنگی و تاریخی آن، از جمله شاخص

شدت رونق گردشگري در این  آید. با توجه به سابقه و می شمارگردشگري ایران در حوزه گردشگري فرهنگی به 

گیري از فنون پیمایشی، به ارزیابی تأثیرات فرهنگیِ این پدیده از دیدگاه جامعه محلی  روستا، پژوهش حاضر با بهره

ها بر اساس دیدگاه طیفیِ تداوم / گسست فرهنگی، بیانگر تأثیرگذاري فرهنگیِ  پرداخته است. نتایج حاصل از تحلیل داده

هايِ آداب و رسوم محلی، روابط و انسجام اجتماعی، مبادالت فرهنگی،  گردشگري، در همه حوزهدار گسترش  معنی

هاي فرهنگی، نمودهاي رفتاري و  هاي عمومی، ناهنجاري شدن فرهنگ محلی، توجه به میراث فرهنگی، آگاهی کاالیی

هاي جزئی و  ته از تفاوتن محلی است. گذشاهاي فرهنگی، در سطح روستا از دیدگاه ساکن تغییرات یا واگشت

بروز این تغییرات در محدوده گسست  ،شمار، ارزیابی جامعه محلی حاکی از تضعیف همه موارد فوق و به عبارتی انگشت

  هاي مالیم، بوده است. فرهنگی، البته با شدت

  

 شدن فرهنگ.ابیانه، گردشگري روستایی، تأثیرات فرهنگی، کاالیی هاي کلیدي: واژه

  

  مقدمه

ثر در تبادالت فرهنگی بین ؤاز عوامل م ،زه صنعت گردشگري در دنیا، یکی از منابع مهم درآمد و در عین حالامرو

بسیاري از کشورها در  ،اي است. از این رو ترین صنعت خدماتی جهان حائز جایگاه ویژه کشورهاست و به عنوان گسترده
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: 1386المللی هستند (کاظمی،  عواید خود از این فعالیت بین رقابتی نزدیک و فشرده، در پی افزایش بیش از پیش منافع و

گذارند و  گیرد که به نوعی بر گردشگري تأثیر می ). گردشگري در بستري جغرافیایی و متشکل از عواملی صورت می1

. این توجهی در منطقه گردشگرپذیر بر جاي بگذارددرخورمتفاوت  هايتواند اثر پذیرند. گردشگري می از آن تأثیر می

هاي  محیطی باشند. با توجه به پیچیدگی و گستردگی فعالیت -توانند اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و زیست می هااثر

ناشی از آن نیز ابعاد به هم پیوسته بسیاري دارند که باید در مطالعه اثرات گردشگري به آنها توجه  هايگردشگري، اثر

ترین آنها  شود که از جمله مهم از عوامل متعددي متأثر میشود. نوع و میزان اثرات گردشگري در یک مقصد 

با  .)207: 1389است (ضیایی و ترابیان، هاي گردشگري در مقصد  هاي جامعه میزبان و میهمان و ماهیت فعالیت ویژگی

تواند عامل عمده تغییر سیستم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در منطقه مقصد باشد که گاهی به  گردشگري می ،این حال

شود. پتانسیل گردشگري در نقاط روستایی بیش از هر چیز به  میمنجر تغییر اجتماعی و یا حتی مسائل اجتماعی 

). 40: 1387یی، کیفیت مناظر طبیعی و آثار تاریخی و فرهنگی آنها بستگی دارد (مهدوي، هاي جغرافیا سرمایه

اي مختلف روستایی و پیرامون ه هاي مختلفی از گردشگري در محیط ها و گونه فعالیت گردشگري روستایی عبارت از

و طبیعت باشد (پاپلی یزدي و بردارنده آثار مثبت یا منفی براي محیط زیست روستا، انسان در تواند ست که میآنها

نقش  ،و از سوي دیگر است ). فرهنگ از یک سو عاملی براي ایجاد میل یا نیاز به سیر و سیاحت201: 1389سقایی، 

لذا بسیاري از صاحبنظران معتقدند گردشگري  ؛کند هاي زندگی مردم ایفا می ها و روش اساسی در تعیین رفتارها، نگرش

ثر است ؤاي است فرهنگی و در ایجاد تغییرات فرهنگی بسیار م فعالیت اقتصادي باشد، پدیدهپیش از آنکه یک صنعت و 

فرهنگی، تغییراتی است که در هنر، آداب و رسوم، معماري مساکن  هاي). مقصود از اثر16: 1391زاده و زندي،  (یعقوب

اي مثبت و منفی بسیاري در جوامع روستایی باعث پیامده ،دهد، که تغییراتی بلندمدت بوده و رفتار جامعه میزبان رخ می

اجتماعی  -فرهنگی هايشوندگان (جامعه میزبان) و گردشگران نیز در ایجاد اثر شوند. نزدیکی فضایی میان مواجهه می

فرهنگی در کل  -اجتماعی هايگزینی و کاهش اثر به جدایی در مواردي ثر است. رشد و گسترش صنعت گردشگري ؤم

دارد و نیاز که به محافظت و نگهداري را قسمت خاصی از فرهنگ جامعه  ،گردد. با این حال میمنجر جامعه میزبان 

ها، اعتقادات، تجربیات زندگی روزمره و آزادي مردم بومی، روح آنها  هویت مکان، یکپارچگی، ارزش هاي مؤلفه

  ).136: 2009، 1به دیگران عرضه نمود (جورج و همکاران توان نمی ،شوند محسوب می

ترین روستاي گردشگري ایران در حوزه گردشگري فرهنگی است، که در شهرستان نطنز در قسمت  ابیانه، مطرح

شمالی استان اصفهان واقع شده است. توسعه گردشگري در این روستا، گذشته از آنکه از سابقه نسبتاً طوالنی برخوردار 

از ظرفیت و توان که بسیار بیشتر  استفصولی از سال برخوردار بویژه در  ؛بوده، از شدت و ازدحام بسیار باالیی نیز

هاي گوناگون و بعضاً  ست. از این رهگذر، ساالنه حجم بسیار باالیی از گردشکران از مناطق و فرهنگمحیطی این روستا

و عالوه بر  گیرند بسیار متفاوت با فرهنگ محلی ساکنان روستا، در رویارویی و تعامل نزدیک با مردم محلی قرار می

اي که در ابعاد محیطی و اقتصادي براي این جامعه دارند، به لحاظ فرهنگی نیز باعث بروز تأثیرات  تأثیرات مثبت یا منفی

هاي اخیر در رابطه با توسعه گردشگري در  شوند. مطالعات رو به افزایشی که در سال و تغییرات قابل توجه و متعددي می

                                                
1- George et al. 
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اند، عمدتاً معطوف به پیامدهاي اقتصادي و محیطی این  تأثیرات و پیامدهاي آن صورت گرفتهمناطق روستایی در ایران و 

پژوهش حاضر با پدیده بوده و پیامدهاي اجتماعی و بویژه فرهنگی، کمتر مورد توجه آنها بوده است. بر این اساس، 

(بویژه کاالیی شدن فرهنگ محلی) رویکردي پیمایشی و با هدف ارزیابی و تحلیل تأثیرات فرهنگی توسعه گردشگري 

  در روستاي ابیانه، بر اساس دیدگاه مردم محلی، صورت گرفته است. 

  

  مبانی نظري

نظران واقع شد. این در حالی است که توجه به گردشگري  به بعد مورد توجه صاحب 1970مباحث توسعه پایدار از دهه 

هاي گردشگري بر اقتصاد، محیط  فعالیت هايبالقوه گردشگري انبوه و توجه به اثر هايبا شناسایی اثر 1960 پایدار از دهه

سازي و تخریب منابع  قابل کنترل گردشگري انبوه که باعث تهینین رشد غیرمچزیست و فرهنگ نقاط توریستی، و ه

بین رفتن هویت  از فرهنگی شده و اثرات مخربی همانند فروکاست میراث و فرهنگ سنتی و محلی، طبیعی، اجتماعی و

محیطی را در مناطق میزبان بر جاي نهاده بود، آغاز  - محلی، افزایش میزان جرائم، ازدحام و شلوغی و دیگر مسائل زیست

پارادایم گردشگري پایدار، گردشگري را در قالب مرزها بررسی کرده و  ،). از این منظر1: 2006، 1شد (چوي و سیراکایا

یعنی گردشگران را از سویی دیگر با  ؛سو و جامعه میهمان  عه میزبان و سرزمین آن را از یکوار میان جام رابطه مثلث

مدت  قصد دارد فشار و بحران موجود بین سه ضلع مثلث را تعدیل و در طوالنی ،صنعت گردشگري برقرار نموده

آغاز شد و در  1950خص از دهه ). گردشگري روستایی به طور مش135: 1382اي بین آنها برقرار سازد (قادري،  موازنه

در این مدت  قرار گرفت.از جنبه اقتصادي و به عنوان ابزاري براي توسعه جوامع محلی روستایی مورد توجه  1960دهه 

هاي مختلف، نقش گردشگري را در تجدید حیات اقتصادي، ابعاد  اند با ارائه الگوها و روش دهکوشیصاحبنظران بسیاري 

). 111: 1384و مورد توجه قرار دهند (رضوانی و صفایی،  سازند محیط زیست روستایی نیز مطرحفرهنگی و  -اجتماعی

هاي روستایی از سویی به  محیط :در این راستا، روستاها و ساکنان آنها از دو جهت با صنعت گردشگري در ارتباط هستند

ران و بویژه گردشگران داخلی به شمار اي براي گذران اوقات فراغت گردشگ عنوان فضاها و اماکن تفریحی، گزینه

آیند و از سوي دیگر، برخی تولیدات آنها اعم از مواد خوراکی و صنایع دستی به گردشگران عرضه شده و از این راه  می

ن بر این باورند که میان رونق گردشگري و معیارهاي ا). محقق57: 1386شود (مبارکی،  به اقتصاد معیشتی آنان کمک می

اقتصادي، اجتماعی و محیطی آن بر جامعۀ میزبان، رابطه مستقیم وجود دارد (جانسون  هايهنی براي ارزیابی اثرعینی و ذ

معتقد است که میان سطح توسعۀ گردشگري و نگرش  ،). در این رابطه، باتلر این رابطه را منفی دانسته1994، 2و دیگران

شود. در مراحل اولیۀ توسعه  اقتصادي، اجتماعی و محیطی آن رابطه مستقیم مشاهده می هايمنفی جامعۀ میزبان به اثر

شده توسط جامعه روستایی، معموالً تا حد زیادي انتظارات و اشتیاق آنان  دلیل فواید اقتصادي درك هگردشگري، ب

 هايارزیابی مردم از اثرولی در مراحل بعد به سبب بروز تغییرات ناخوشایند، درك و  ؛ممکن است برآورده شود

). فرض محوريِ همۀ این نظریات این است که 786: 1998، 3شود (اسمیت و دیگران گردشگري به تدریج منفی می

                                                
1- Choi and Sirakaya 
2- Johnston et al. 
3- Smith et al. 
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اما بمرور و با کاهش ظرفیت تحمل  ؛یابد کیفیت زندگی جوامع محلی میزبان در مراحل اولیۀ توسعه گردشگري بهبود می

عۀ بیشتر گردشگري، سبب بروز تغییرات و تبعات منفی در جوامع روستایی مقصد آید که توس اي پیش می محیط، مرحله

). براي بسیاري از گردشگران تجربه کردن فرهنگ محلی، زبان، 37: 1386زاده فیروزجانی و دیگران،  شود (علیقلی می

این خواست و این  آیند. ها، آداب و رسوم، سبک زندگی و محیط طبیعی، خواست و نیت اصلی سفر به شمار می سنت

 :هاي توریستی (داخلی و خارجی)، با عناوین مختلفی چون اي توسط ساکنان محلی و شرکت انگیزه، به شکل فزاینده

محور،  هاي جامعه گردي گردشگري فرهنگی، گردشگري میراث فرهنگی، گردشگري بومی، گردشگري روستایی و بوم

هاي  ریزي ها و برنامه و براي آن طراحی شدهبرداري  ا سوداگري، بهرهی 1با انگیزة کامالً متفاوت کسب درآمد و سود

طور  هو ب» 2شدن کاالیی«گیرد. این همان فرایندي است که با عنوان رسا و معنادار  داري صورت می حساب شده و دامنه

هاي  کال و جلوهشود. به این ترتیب است که فرهنگ، که از طریق اش از آن نام برده می 3شدن فرهنگ خاص، کاالیی

) 1995( 4شود. در همین رابطه، یوري گردد، هسته و جوهرة اصلی توریسم محسوب می متنوعی به متن زندگی وارد می

و در پی آن » هاي روزمره تمایل افراد به گریز از اشتغاالت زندگی«ریزي براي کسب سود از  کردن و برنامه نیز کاالیی

شمارد. به این  گاه و موقت را، هسته اصلی صنعت توریسم در جهان امروز می هاي گاه به کردنجا شدن و سفر هجاب

تري اشتیاق خود براي درك معناهاي ژرفیاها و ؤهاي فراتر از روزمرگی، ر ها در پی تجربه که توریست ترتیب، در حالی

زهاي رمانتیک و دلپذیري اندا از زندگی را در مناطق بکر و دورافتادة روستایی، که به گمان آنان از شرایط و چشم

ات و هاي محلی به همراه آورده و نظم، ثب هایی را نیز براي زندگی همزمان مزاحمت ؛کنند برخوردارند، جستجو می

هاي فرهنگی آنان هم بمرور  ) و بعالوه غنا و اصالت125: 2009(جورج و دیگران، زنند آرامش آنان را برهم می

  گردد. می -گاه بنیادین-دستخوش تغییراتی 

داند که نقطه عزیمت یا مبدأ آن فرهنگ توریست و  اي می هاي توریستی را فرایندي دایره جایی ه) جاب2001( 5پارنیلو

اي داراي اهمیت است،  شود. اتفاقی که در این فرایند دایره مقصد آن فرهنگ میزبان است که نهایتاً به نقطه آغاز ختم می

پذیرد و  هایی بین این دو فرهنگ صورت می ها، رسوم و ارزش دادوستد دانش مواجهه، تعامل و تبادلی است که به

تواند براي هر دو سو نتایج  انجامد. مسماً این فرایند تغییر می سرانجام به سطوحی از تغییرات فرهنگی در هر دو سو می

است و رابطه بین گردشگري مثبت یا منفی دربر داشته باشد. نقش فرهنگ در توسعه گردشگري روستایی، نقشی پیچیده 

» تداوم«اي دووجهی است. این رابطه اگرچه توان بالقوه باالیی براي دست یافتن به ابعاد مثبتی از  و فرهنگ، رابطه

اما نتایج بسیاري از مطالعات نیز به پیامدهاي منفی  ؛اند، داراست ن بسیاري به آن اشاره کردهاه محققکفرهنگی را، چنان

دچار نموده، اشاره دارند (جورج و دیگران، » گسست«فرهنگ محلی یک جامعه را به ناکارامدي و  جدي آن، که اغلب

2009 :129 .(  

                                                
1- to make profit 
2- commodification 
3- culture commodification 
4- Urry 
5- Parrinello 



  
  

 17/تأثیرات فرهنگی گردشگري در مناطق روستایی از دید جامعه محلی... 

 

هایی از فرهنگ جمعی محلی خود را به هر توریستی که حاضر است مبلغی را براي آن بپردازد،  تواند جنبه یک جامعه می

ب خود، رضایت خاطر براي توریست و منفعت اقتصادي براي بفروشد و از این طریق هر دو سوي مبادله به منافع مطلو

گونه مواجهه دو فرهنگ  شود. این میتبدیل فرهنگ به کاالیی براي مبادالت پولی  ،دیگري، دست یابند. به این ترتیب

تغییر و تبدیل، سازد. نتایج این فرایند  اي است که شرایطی را براي تغییرات اجتماعی مهیا می بخشی از همان فرایند دایره

افتد و اگرچه به  دووجهی اتفاق می اي گونه که ذکر شد، نه تنها لزوماً مثبت نیست، بلکه بیشتر در پیوستاري از رابطه همان

تر پایداري  اما توجه اندکی به مقوله مهم ؛اي براي دستیابی به پایداري اقتصادي توجه شده توریسم به عنوان گزینه

توان به  هایی از فرهنگ، میراث معماري، فولکلور، تاریخ و آداب و رسوم را می است که جنبهفرهنگی شده است. مسلم 

اي،  اما وجوهی از فرهنگ هر جامعه ؛هایی براي جلب گردشگر و کسب منافع اقتصادي آن عرضه نمود شکل جاذبه

هاي افراد  گی روزمره و آزاديهاي زند ها، عقاید، تجربه یکپارچگی، ارزش :از قبیل ،شامل هویت فرهنگی یا مکانی

محلی، از رازمندي و قداستی برخوردار است که نه تنها قابل عرضه و فروش نیستند، بلکه براي ماندگاري و تداوم حیات 

) به این 2005. در همین رابطه، جورج (هستندفرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصاديِ جامعه، نیازمند محافظت و نگهداري 

برداري از فرهنگ براي مقاصد اقتصادي، بسیاري از اشکال و مقاصد آن، که در اصل  که با بهرهدهد  مطلب تذکر می

گرایند.ِ در واقع، با گسترش توریسم به  هایی اجتماعی براي سامان دادن زندگی در یک جامعه هستند، به نابودي می سازه

بیشتري در مقابل گزندها و تأثیرات بیرونی  هاي محلی مقاومت و محافظت اي که فرهنگ مناطق روستایی و دورافتاده

وجود  هاي که ممکن است بر ابعاد فرهنگی جوامع محلی داشته باشد، ب اند، تردیدهایی پیرامون پیامدهاي بالقوه داشته

 آید. به این ترتیب، ساکنان جوامع محلی نه تنها باید پیوسته به تمایالت گردشگران توجه نموده و براي آنها اهمیت می

  ).196: 1392شان نیز باشند (شارپلی و تفلر،  قائل شوند، همچنین باید مراقب کاالیی شدن فرهنگ

ارتباط میان صنعت گردشگري و جامعه میزبان و فرهنگ آن ارتباطی دیالکتیک و دوسویه است و نباید به عنوان دو 

بودن این رابطه را در قالب دو واژه فرهنگی )، دو سویه 1996( 1مفهوم مجزا و مستقل نگریسته شوند. چارلسن و جعفري

اند. زمانی که یک جامعه روستایی اقدام به  شدن صنعت گردشگري و توریستی شدن فرهنگ جامعه میزبان تعبیر کرده

رود، وجه  نماید و در این مسیر پیش می کاالیی نمودن ابعادي از فرهنگ محلی خود براي توسعه گردشگري می

اي  هاي فرهنگیِ ساختارهاي اجتماعی، تحت تأثیر و بلکه تحت تسلط وجه مبادله یا همان اصالت کاربردي فرهنگ محلی

هایی در رابطه  ). وقتی فرهنگ خودش جاذبه شود، نگرانی56-74: 2009فرهنگ قرار خواهد گرفت (جورج و دیگران، 

هاي بومی از طریق  و ارائه فرهنگ آید. با کاالیی نمودن هاي آن در گشودگی به روي گردشگران پدید می با اصالت

هاي مخاطبان، ممکن است  هاي فرهنگی و سوغات به گردشگران، در طول زمان و براي همخوانی بیشتر با ذائقه نمایش

تواند با افراط در ایجاد  ها می ). این تغییر و تبدیل212: 1378هاي آن پدید آید (کوهن،  هایی در اصالت تغییر و تبدیل

رهنگی براي گردشگري و برخوردهاي بیش از حد سوداگرانه با نمودهاي فرهنگی از قبیل مناسک مذهبی، هاي ف جاذبه

ها، صنایع دستی، موسیقی و دیگر الگوهاي فرهنگی و ارائه نامناسب و آنها صورت  ها و نمایش عادات و سنن، جشن

  بگیرد.

                                                
1- Charlsen, J. and Jafari, J. 
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تواند مواجهۀ  کنند. این امر می با گردشگري حمایت نمی پیوندي ها و افراد آنها همه مثل هم نیستند و همه از هم جامعه

دامنه اثرگذاري گردشگري بر جامعه میزبان و بویژه  ،بین دو فرهنگ میزبان و میهمان را در مواردي به مقابله کشانده

آن براي  هاي سنتی و هنري روستایی به منظور متناسب ساختن تر نماید. تغییر و تحول در فعالیت فرهنگ آن را گسترده

هاي سنتی، ایجاد تضاد و تنش بین اعضاي جامعه روستایی،  مخاطبان گردشگر، شلوغی و ازدحام بیش از حد در مکان

هاي تفریحی  هاي مختلف این جوامع، خارج از دسترس قرار گرفتن مکان افزایش نابرابري و شکاف اجتماعی بین بخش

که  هستند، از جمله دیگر پیامدهاي منفی توسعه گردشگري روستایی براي خود افراد محلی و موارد دیگري از این قبیل

الشعاع قرار دهند. انسجام و همگنی فرهنگ جامعه میزبان  توانند فواید و مزایاي حاصل از آن را تحت در صورت بروز می

جامعه و کمرنگ  تواند از بروز گسست در ساختارهاي فرهنگی بندي مخاطبان آن فرهنگ به شعائر و اصول آن می و پاي

). همچنین، از 9: 1999، 1هاي گردشگران جلوگیري نماید (سواربروك شدن آن در مواجهه و اثرپذیري از فرهنگ

 -واسطه و نزدیکی فضایی میان جوامع محلی و گردشگران در بروز و شدت تأثیرات فرهنگی آنجایی که مواجهه بی

تواند به کاهش  ر اثر رشد و گسترش صنعت گردشگري نیز میبه گزینیِ دو سوي این رابط اجتماعی مؤثر است، جدایی

  منجر گردد.  هااین اثر

منظور از با توجه به آنچه پیرامون رابطۀ دووجهیِ بین توسعه گردشگري و فرهنگ جوامع محلی روستایی بیان شد، 

تر  موجب ماندگاري و پررنگ هرگونه تأثیر مثبتی در نتیجه گردشگري دانست که توان تداوم فرهنگی را به اختصار می

شود و گسست فرهنگی را نیز معرف مکانیزمی از اثرگذاري گردشگري بر  شدن پارامترهاي فرهنگی در جامعه محلی می

هاي فرهنگی جوامع محلی میزبان قلمداد نمود که در درازمدت به کمرنگ شدن، فراموشی و تخریب  ساختار و مؤلفه

که را اي  ، پیامدها و نتایج بالقوه2009و جورج و همکاران در سال  2005جورج در سال بر این اساس،  آنها منجر گردد.

در پنج مؤلفه براي هرکدام از )1(، مطابق جدولتواند دربر داشته باشد ي محلی میها رابطه متقابل توریسم و فرهنگ

دوسویۀ این پدیده در حال رشد  اند که همچنین بیانگر اهمیت دوسويِ این رابطۀ دووجهی (تداوم / گسست) برشمرده

  است.
  

  ) پیامدهاي بالقوة تعامل توسعه گردشگري و فرهنگ محلی در جوامع روستایی در پیوستاري از تداوم تا گسست1جدول

  )Ruptureگسست (  )Continuityتداوم (

  تضاد فرهنگی  صلح

  پذیري/ کمبود تنوع فرهنگ  درك/ احترام فرهنگی

  فرهنگی تخصیص  تجدید حیات فرهنگی

  به نمایش گذاشتن هویت  هویت فرهنگی يتصدیق/ ارتقا

  کمبود/ از دست دادن کنترل محلی  پایداري/ تجدید حیات اقتصادي
  

روستایی، امر بسیار مهم  به این ترتیب، درك مسائل اجتماعیِ ناشی از تأثیرات فرهنگیِ گردشگري، بویژه در جوامع

هاي مرتبط با توسعه  گذاري ها و سیاست ریزي غفلت از آن در برنامهاي است که به هیچ روي  مالحظهو درخور

گونه تأثیرات، گرچه ممکن است در مقایسه با دیگر  گردشگري موجه و پذیرفتنی نخواهد بود. شناسایی و ارزیابی این

در ادامه  خواهند بود.تر  اما مسلماً پیامدهاي نامحسوس آنها نیز ماندگارتر و بلندمدت ؛تأثیرات گردشگري دشوارتر باشد

                                                
1- Swarbrooke 



  
  

 19/تأثیرات فرهنگی گردشگري در مناطق روستایی از دید جامعه محلی... 

 

  مرور مختصري بر برخی از کارهاي انجام شده مشابه در این زمینه خواهیم داشت.

محیطی و اجتماعی پرداخته و بر - هاي اقتصادي، زیست پژوهشگران بسیاري به بررسی تأثیرات گردشگري در زمینه

ارزیابی آثار دموگرافیک و فرهنگی گردشگري در ) به 1387اند. توالیی و شاهدي ( ارتباط متقابل بین آنها تأکید کرده

هاي فرهنگ  باختگی برخی ویژگی اند که توسعه گردشگري در سرعین به رنگ سرعین اردبیل پرداخته و بیان نموده

نحوه آداب و اصول معاشرت، باال رفتن  يبومی در حوزه زبان بومی، پوشش، آداب و رسوم سنتی و به موازات آن ارتقا

)، ضمن سنجش 1389شده است. ضرابی و اسالمی (منجر هاي اجتماعی و افزایش روحیه احترام به دیگران  سطح آگاهی

اند که  شهر، نتیجه گرفته ینکمحیطی توسعه گردشگري در شهرستان مش- فرهنگی و زیست -تأثیرات اقتصادي، اجتماعی

زیست، توسعه اقتصادي و اجتماعی در پی داشته توسعه گردشگري در این شهرستان آثار نامطلوبی را در رابطه با محیط 

)، به ارزیابی تأثیرات توسعه گردشگري در منطقه باغبهادرانِ اصفهان از دیدگاه جامعه میزبان و 1390است. افشارپور (

 تأثیر نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگري بر ارزیابی آنان از این تأثیرات پرداخته است. نتایج وي نشان ،همچنین

ن محلی به گردشگري و نحوه ااي بین ابعاد مختلف نگرش ساکن دهد که یکدستی و همسانی بسیار قوي و یکپارچه می

ارزیابی آنان از تأثیرات توسعه گردشگري وجود دارد. به عبارت دیگر، بخشی از تأثیرات ارزیابی شده گردشگري، 

مرتبط نیست. رضایی و کامالً هاي گردشگري  فعالیتبرآمده از نگرش جامعه میزبان نسبت به گردشگري بوده و با 

اند. مطابق نتایج این  )، به بررسی پیامدهاي منفی توسعه گردشگري در روستاي گازرخان قزوین پرداخته1390دیگران (

هاي اجتماعی و فرهنگی موجب گسترش الگوهاي فرهنگی  مطالعه، توسعه گردشگري در روستاي گازرخان در زمینه

هاي فرهنگی در سطح  رنگ شدن برخی جاذبه در رابطه با نوع پوشش، گویش محلی و غیره و در نتیجه کمگردشگران 

هاي دوم در نواحی  )، پیامدهاي اجتماعی و اقتصادي توسعه گردشگري خانه1391منطقه شده است. عنابستانی و دیگران (

منفی توسعه  هاي)، اثر1391اند. رضایی و دیگران ( ودهرا بیان نم و ابعاد آن کردهدره را بررسی  روستاییِ دهستان شیرین

اکولوژیک،  - فرهنگی، اقتصادي -را در چهار بعد اجتماعی هاو این اثر کردهگردشگري در روستاي ابیانه را ارزیابی 

هاي  فرهنگی، تغییرات منفی در فعالیت -منفی اجتماعی هاياند. از جمله اثر محیطی دانسته -بهداشتی و زیست -فیزیکی

سنتی و هنري روستاییان به منظور متناسب ساختن آنها براي گردشگران، کاهش تدریجی استفاده از گویش محلی، تأثیر 

رفتار و شیوه گردشگران بر رفتار و شیوه زندگی روستاییان، افزایش تمایل روستاییان به استفاده از کاالهاي تجمالتی و 

  اند. بین افراد بومی، ارزیابی شدهتزیینی، افزایش تضادها و اختالفات محلی 

اجتماعی گردشگري در دلتاي اُکاوانگو در بوتساوانا، بیانگر  -) پیرامون تأثیرات فرهنگی2002( 1نتایج مطالعه باویا

 2دوسویه بودن این تأثیرات در آداب و رسوم محلی و هنجارهاي فرهنگی سنتیِ این ناحیه بوده است. بایارد و دیگران

نفعان مختلف نسبت به پیامدهاي گردشگري در مناطق روستایی شمال غرب کالیفرنیا  مقایسه نگرش ذي)، به 2009(

ر اثر توسعه ببین رفتن سبک معماري سنتی ن پیامدهاي منفی گردشگري شامل از تری نشان دادند که مهم ،پرداخته

منطقه و افزایش جرم و بزهکاري در سازي مدرن و گسترش تسهیالت گردشگري، آسیب به ابنیه و آثار تاریخی  خانه

) در کتاب خود، توسعه گردشگري روستایی در کشور کانادا را از دیدگاه 2009روستاها بوده است. جورج و همکاران (

                                                
1- Baiwa, J.E.M. 
2- Byrd et al. 
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شان پیرامون مناطق روستایی  . دیدگاه تئوریک آنان در مطالعات موردياند کردهگرایی و تغییرات فرهنگی مطالعه  محلی

کانادا، که الگوي مطالعه حاضر نیز قرار گرفته است، بر این پایه استوار است که تأثیرات فرهنگیِ توسعه  در چندین ایالت

) تا پیوستگی و تداوم ruptureاي از گسست فرهنگی ( تواند در طیف گسترده گردشگري در مناطق روستایی می

هایی را، به شرحی که در قسمت  لفهؤمحققان م )، اتفاق افتد. براي هرکدام از دو سوي این طیف،continuityفرهنگی (

فرهنگی، اقتصادي و محیطیِ توسعه توریسم  -اجتماعی هاي)، در بررسی درك اثر2010اند. احمد ( قبل آمد، ارائه نموده

بازار کاکس در بنگالدش، از سویی موافقت گسترده پاسخگویان با مزایاي اقتصادي و اجتماعی توریسم  ننااز سوي ساک

تأثیرات منفی اجتماعی و فرهنگیِ آن در قالب افزایش جرم و اختالفات اجتماعی در منطقه را خاطر  ،سوي دیگر و از

)، در بررسیِ ابعاد تأثیرگذاري گردشگري روستایی در استان سمنان، موارد 2011نشان ساخته است. اقبالی و دیگران (

ها، ایجاد تغییر در فرهنگ بومی،  گردشگري، افزایش هزینههاي  باال بودن میزان ریسک فعالیت :چون ،منفی متعددي

محیطی و فرسایش خاك را -  هاي زیست فشار بیش از حد بر منابع و امکانات محلی و تخریب آنها، ایجاد آلودگی

پور هند  اجتماعیِ گردشگري در شهر جاي -فرهنگی هاياي که به بررسی اثر )، در مطالعه2014( 1شمارند. سینگال برمی

دیدگاه آنان نسبت به آینده توسعه گردشگري در  ،متعدد مثبت و منفی آن را از دید مردم متذکر شده هايپرداخته، اثر

  .نماید این شهر را خوشبینانه ارزیابی می

 

  پژوهششناسی  روش

  معرفی منطقه

ر دهستان برزرود، از توابع بخش حومۀ شهرستان نطنز در استان اصفهان قرار روستاي ابیانه از نظر تقسیمات کشوري د

کاشان، در منطقه کوهستانیِ کرکس -کیلومتري غرب محور نطنز 20متر از سطح دریا، در  2220دارد. این روستا ارتفاع 

 80ي شمال غرب نطنز و کیلومتر 40عرض شمالی، در  33˚ 58' 53''طول شرقی و  51˚ 59' 23''با موقعیت جغرافیاییِ 

بست دره کوهستانی ابیانه، قبل از ابیانه  کیلومتري جنوب غرب کاشان واقع شده است. در مسیر منتهی به ابیانه در بن

هاي عمومی مرکز آمار،  ). طبق نتایج سرشماري7: 1391اند (ابیانه،  روستاهاي هنجن، یارند، کُمجان، برز و طُره واقع شده

اي که نرخ رشد  )، به گونه2هاي نوسانی شدیدي داشته است (جدول  هاي اخیر کاهش ابیانه طی دهه جمعیت روستاي

  تجربه کرده است. 90تا  65درصد را از سال  -24/2اي معادل کاهنده
 

1390تا  1365از روستاي ابیانه ) تعداد و نرخ رشد جمعیت 2جدول   

  1390  1385  1375  1365  سال

  283  305  294  498  جمعیت

    - 49/1  37/0  - 13/5    نرخ رشد
  

هاي نسـبتاً شـدید و کـاهش جمعیـت مواجـه       ذکر است که کل منطقه و شهرستان نیز طی این مدت با مهاجرت شایان

 1390تـا   1385سیر نزولیِ تغییرات جمعیتی دهستان بـرزرود و کـل شهرسـتان نطنـز را از     ) 3(اند. براي نمونه، جدول  بوده

  دهد. نشان می
  

                                                
1- Singla, M. 



  
  

 21/تأثیرات فرهنگی گردشگري در مناطق روستایی از دید جامعه محلی... 

 
  هاي اخیر تغییرات جمعیتیِ منطقه مورد مطالعه در سال )3جدول 

 

  

صورت  ههاي کوتاه، ب وسعت، بدون حیاط، با سقف هاي کم هاي غنی روستا شاملِ معماري روستا (خانه آثار و جاذبه

گاه،  کشی چوبی)، حسینیه، مسجد جامع، مسجد پرزله، مسجد حاجت پلکانی، ساخته شده از مصالح بومی و با کالف

) و 1385شناسی (از سال  هل، موزه مردم مخروبه)، غار پري آتشکدة هارپاك، معبد هینزا، سه قلعه و دو خانقاه (نیمه

با  1354هاي زنامه و مردانه) است. این روستا در سال  و انواع لباسمنسوجات صنایع دستی (شاملِ چیت، گیوه، قالی 

موقعیت ریاضی و  )1(). شکل 6: 1390در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است (سبزي و قدیري،  1089شماره 

ستان و انواع هاي روستایی و شهريِ شهر موقعیت جغرافیاییِ نسبیِ روستاي ابیانه را همراه با موقعیت دیگر سکونتگاه

  دهد. هاي اصلی و راه آهن)، بر بستر توپوگرافیکیِ منطقه نشان می هاي روستایی، راه ها (راه پذیري مختلف دسترس

  

  
  هاي روستایی و شهري شهرستان نطنز ) نقشۀ توپوگرافی و موقعیت جغرافیاییِ روستاي ابیانه نسبت به سکونتگاه1شکل 

  

  يابزار گردآورها و  جامعه آماري، داده

کوچکی  به علتنفر) بوده است.  283جامعه آماري مطالعه، کل جمعیت ساکن روستا در مقطع زمانیِ انجام تحقیق (

صورت یک نمونه در نظر گرفته شد و در بین حداکثر افراد در دسترس، اقدام به تکمیل  هحجم جامعه، تمامی آن ب

سال، کهولت سن برخی  15اساس، با توجه به تعداد کمتر افراد باالي آوري اطالعات گردید. بر این  پرسشنامه و جمع

پرسشنامه به عنوان نمونه آماري 115تمایل و مشارکت نسبتاً پایین براي همکاري، در نهایت تعداد  ،دیگر و همچنین

اد مختلف شناختی پاسخگویان، متغیرهاي متنوع و جامعی در خصوص ابع هاي جمعیت تکمیل گردید. عالوه بر ویژگی

هاي تشکیل دهندة پرسشنامه طراحی  فرهنگی روستا، بخش -تأثیرات فرهنگی گردشگري بر محیط و ساختار اجتماعی

اند. متغیرهاي مذکور عمدتاً معطوف به بررسی و ارزیابی میزان و ابعاد کاالیی شدن فرهنگ بومی و رسوم  شده بوده

  نرخ رشد  1390جمعیت   1385جمعیت   منطقه

  - 06/1  42239  44551  شهرستان نطنز

  - 53/7  1690  2500  دهستان برزرود
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ر اثر رواج بو میهمان، تغییرات، رفتارها و نمودهاي فرهنگیِ روستا  محلی، نوع و میزان تعامالت فرهنگی جامعه میزبان

گردشگري و ورود بیش از حد تحمل و ظرفیت روستا و غیره بوده است. اعتبارسنجی و اصالح پرسشنامه به کمک 

هایی نفر صورت گرفت و ضریب ن 25اي مقدماتی به حجم  هاي حاصل از نمونه آزمون آلفاي کرونباخ و بر اساس داده

  دست آمد. هب 89/0هاي ناهمگن برابر با  آن، پس از حذف گویه

  

  هاي پژوهشیافته

  توصیف اجمالیِ نمونه آماري

 17اند. سنین پاسخگویان از  درصد) زن بوده 5/36نفر ( 42درصد) مرد و  4/63نفر ( 73نفر نمونه انتخابی،  115از مجموع 

درصد  6/147سواد،  درصد آنان بی 7/38سال بوده است. از این میان  48ر با سال متغیر بوده و داراي میانگینی براب 85تا 

درصد داراي تحصیالت  2/5درصد دیپلم و  3/31درصد داراي تحصیالت راهنمایی،  4/10داراي تحصیالت ابتدایی، 

درصد  3/33ته، درصد بازنشس 6/5درصد دولتی،  2/22درصد آنها داراي شغل آزاد،  7/16اند.  باالتر از دیپلم بوده

درصد پاسخگویان توسعه  1/62پاسخ،  هاي بینابین و افراد بی اند. گذشته از پاسخ درصد کشاورز بوده 5/22دار و  خانه

اند.  درصد قائل به مزیتی براي آن بوده 4/28گردشگري در روستا را فاقد هرگونه مزیتی براي روستا دانسته و در مقابل، 

 19درصد ( 4/16نفر)، حضور گردشگران در روستا را بیش از حد تحمل و ظرفیت،  91د (درصد از افرا 4/78 ،همچنین

  اند. ارزیابی نموده 1ظرفیت روستا نفر) آن را کمتر از حد 2درصد ( 7/1نفر) متناسب با ظرفیت و تنها 

  

    توصیف آماري و ارزیابی متغیرهاي تحقیق در رابطه با تداوم یا گسست فرهنگی

پیشتر اشاره شد، مبناي نظري طراحی پرسشنامه در راستاي هدف مطالعه، ارزیابی تغییرات و تأثیرات گونه که  همان

بوده است. چنین نگرشی در واقع ماهیت رابطه دووجهی بین توریسم و  3تا گسست 2اي از تداوم فرهنگی در گستره

نشان ) 4 (یفی دوقطبی، آنچنانکه در جدول ها از ط براي ارزیابی گویه ،اینکند. بنابر هاي محلی را کنکاش می فرهنگ

داده شده، استفاده شده است. به دو سوي طیف امتیازات مشابه متقارنی داده شده و براي محاسبۀ میانگین هر پارة طیف، 

هاي نهایی پرسشنامه،  ضمن معرفی گویه) 4(نظر امتیازي در نظر گرفته نشده است. جدول  تغییر و بی هاي بی براي گزینه

هاي اثرگذاري فرهنگی  ها، میانگین دو سوي طیف و بر اساس آن ارزیابی از وضعیت مؤلفه توزیع فراوانی پاسخ

هاي دو سوي  گردشگري در جامعه مورد مطالعه را (بسته به مثبت یا منفی بودن جهت هر گویه و با مقایسه میانگین

  دهد. تداوم تا گسست نشان می اي از طیف)، در گستره

هاي فرهنگی و اثرپذیري آنها از توسعه  شود، ارزیابی جامعه محلی در رابطه با وضعیت اکثر المان الحظه میچنانکه م

گردشگري، حاکی از سوق یافتن این عوامل و پارامترها به سمت گسست فرهنگی بوده است و تنها موارد معدودي 

ون فرهنگیِ جامعه ؤدر میانگین تأثیرات دوسویه در شاند. دقت  همچنان تداوم خود را از دیدگاه جامعه محلی حفظ کرده

هاي ذکر شده چندان شدید نبوده و در نتیجه هنوز فرصتی  روستایی مورد مطالعه حاکی از آن است که سوق به گسست

                                                
1- carrying capacity 
2- continuity 
3- rupture 



  
  

 23/تأثیرات فرهنگی گردشگري در مناطق روستایی از دید جامعه محلی... 

 

براي جبران باقی است. بر اساس تئوري تبادل اجتماعی، افراد مختلف تبادل و رابطۀ دوسویۀ فرهنگ و گردشگري را بر 

تري  برند، نگاه مثبت نمایند. آن دسته از ساکنان محلی که از منافع گردشگري بهره می ساس هزینه و سود آن ارزیابی میا

شوند، دیدگاه منفی نسبت به آن خواهند  هاي آن را متحمل می به تأثیرات گردشگري داشته و دسته دیگري که هزینه

  ردم محلی، این امر بوضوح نمایان بود.انجام عملیات میدانی و مصاحبه با م هنگامداشت. 
  

 هاي فرهنگی توصیف آماري متغیرهاي تحقیق و ارزیابی رابطه دوسویۀ توسعه گردشگري با المان) 4جدول 

  از زمانی که گردشگري

  در روستاي ابیانه رواج پیدا کرده:
  میانگین  توزیع فراوانی

  وضعیت
  

  خیلی
  بیشترشده

)2(  

  بیشتر
  شده

)1(  

فرقی 
  نکرده

)0(  

  کمتر
  شده

)1(  

  خیلی
  کمترشده

)2(  

  بی
  نظر

)0(  

  تأثیر
  بیشتر

  تأثیر
  کمتر

  تداوم  26/1  55/1  0  10  28  49  13  16  رسم و رسومات محلی

 گسست 42/1 30/1 3 15 21 36 28 12  تهیه غذاها به روش محلی

 گسست 34/1 25/1 4 10 19 30 39 13  هاي سنتی فراموش شده توجه به میراث

 بینابین 37/1 35/1 5 11 19 50 20 11  اصالت مراسم سنتیتوجه به 

 بینابین 30/1 31/1 4 3 7 46 37 17  نمایشی شدن آداب و رسوم فرهنگی روستا

 گسست 24/1 36/1 4 6 19 48 25 14   ها کمرنگ شدن آداب و رسوم و سنت

 گسست 25/1 35/1 4 2 6 36 44 24  هاي خاص فرهنگی توجهی به ایام و مناسبت کم

 تداوم 80/1 23/1 6 4 1 57 37 11  علت تقاضاي زیاد هتغییر کیفیت غذاها و خشکبار محلی ب

 تداوم 43/1 11/1 8 3 4 46 47 6  تصنعی و نمایشی شدن پوشش مردم

  گسست  25/1  21/1  1  1  3  26  66  18  آگاهی نسبت به میراث فرهنگی

 گسست 27/1 31/1 5 6 16 38 35 16  اجتماعی بین گردشگران و مردم - تضاد فرهنگی

 تداوم 29/1 25/1 2 5 12 49 36 12  لغات بیگانه با فرهنگ محلیاستفاده از 

 گسست 43/1 25/1 11 3 4 47 38 13  ها انگیزه مردم براي آشنایی بادیگر فرهنگ

 بینابین 04/1 00/1 1 1 24 59 30 0  یجمعهاي  استفاده از رسانه

 گسست 39/1 18/1 5 9 14 20 55 12  گردشگرانفرهنگی با و تبادل تفاهم 

  تداوم  64/1  44/1  0  9  5  8  53  41  تخریب میراث فرهنگی و آثار باستانی

 گسست 41/1 26/1  3  16  23  15  42  15  هاي سنتی روستا حفاظت از بافت

  گسست  60/1  14/1  11  3  2  42  49  8  هاي دیگر آشنایی مردم محلی با فرهنگ

  تداوم  40/1  44/1  3  2  3  6  57  44  تحصیالت بیشترانگیزه براي سواد و 

 گسست  38/1  26/1  3  3  5  15  66  23  توجه گردشگران در بازارچه به مردم محلی

 گسست 50/1 22/1 3 1 1 33 60 17  هاي فرهنگی مردم روستا آگاهی

 گسست 46/1 22/1 4 13 15 28 43 12  احترام متقابل بین گردشگران و مردم

 گسست 46/1 50/1 3 6 7 21 39 39  مهاجرت مردم محلی

 گسست 58/1 29/1 0 46 34 21 10 4  جمعیت روستا نسبت به قبل

 گسست 45/1 23/1 1 9 11 34 46 14  تمایل به ماندن افراد بزرگسال در روستا

 گسست 58/1 14/1 1 42 30 14 24 4  آرامش مردم روستا

 تداوم 40/1 31/1 11 6 9 35 37 17  هاي اجتماعی ناهنجاري

 گسست 44/1 33/1 4 4 5 18 56 28  احساس افتخار مردم محلی نسبت به روستا

  گسست  33/1  13/1  10  3  6  44  45  7  تر شدن مردم و روستا پیشرفت و شناخته

 تداوم 40/1 29/1 5 2 3 25 57 23  مادي شدن برخی کارهاي هنري روستا

 تداوم 67/1 23/1 6 4 2 46 44 13  چشمی بین مردم روستا رقابت و چشم هم

 تداوم 15/1 37/1 4 4 23 33 32 19  رابطه و صمیمیت مردم روستا با یکدیگر

 گسست 47/1 22/1 3 8 9 22 57 16  تمایل مردم به برقراري ارتباط با گردشگران

 تداوم 21/1 29/1 5 5 19 28 41 17  انسجام و یکپارچگی اجتماعی و خانوادگی مردم

  گسست  24/1  20/1  2  6  19  24  51  13  بین اهالی روستامشارکت و حس همکاري در 
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  اکتشاف و ارزیابی ابعاد تأثیرگذاري فرهنگی گردشگري در روستاي ابیانه

  (تحلیل عاملی و تلخیص مجموعه متغیرها)

متغیرها هاي اصلی تأثیرات گردشگري بر روستاي ابیانه، با استفاده از تحلیل عاملی به تلخیص ابعاد  براي پی بردن به جنبه

هاي  اي که بیانگر نتیجه و تأثیر این پدیده در منطقه باشد، اقدام شد. براي این منظور، امتیازدهی مجدد به گزینه به گونه

طیف دووجهی مورد استفاده، در دامنۀ یک (خیلی کمتر شده) تا پنج (خیلی بیشتر شده) صورت گرفت و براي گزینۀ 

  نگردید.نظر (نظري ندارم) امتیازي منظور  بی

ها براي تحلیل، با محاسبه ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرها و اجراي آزمون  براي اطمینان از تناسب داده

هاي بین متغیرها،  کند که ماتریس همبستگی محاسبه گردید. آزمون فوق، این فرضیه را آزمون می KMOبارتلت، آمارة 

باشد، همبستگی متغیرها براي  7/0تر از چنانچه مقدار این آماره بزرگست. اي با متغیرهاي ناهمبسته نی متعلق به جامعه

توان به  نیز با احتیاط بیشتري می 7/0تا  5/0دار این آماره از  اجراي تحلیل عاملی مناسب خواهد بود و با مقدار معنی

ي این تحلیل تناسب الزم را ها براي اجرا باشد، داده 5/0کمتر از  KMOاما چنانچه مقدار  ؛اجراي تحلیل عاملی پرداخت

دست آمد که بیانگر  هب 000/0داري  با سطح معنی 65/0ندارند. مقدار محاسبه شده این شاخص در تحلیل حاضر برابر با 

، نتایج حاصل از استخراج )4(ها براي اجراي تحلیل است. جدول  هاي الزم بین متغیرها و تناسب داده وجود همبستگی

هاي اصلی، همراه با مقادیر ویژه و سهم هرکدام از آنها در تبیین واریانسِ مجموعۀ  تجزیه به مؤلفهها بر اساس روش  عامل

  دهد. نشان می -بار با چرخش عاملی به روش متعامد واریماکس بار بدون چرخش عاملی و یک یک-اولیه متغیرها را 

ي استخراجی درست به تعداد متغیرهاي وارد هاهاي اصلی، تعداد عاملذکر است که در روش تجزیه به مؤلفه شایان

شده به مدل است که مقادیر ویژه و درصد تبیین واریانس آنها ترتیب نزولی دارد و از آنجایی که از اهداف اصلی این 

 ،هاي انتهایی عمالً صفر یا نزدیک به صفر است. به همین دلیلتحلیل کاهش ابعاد متغیرهاست، این مقادیر در عامل

هاي زیربناییِ به عنوان سازه ،هاي نخست که از مقادیر ویژه بزرگتر از واحد برخوردارندتنها آن تعداد از عامل معموالً

زیاد بودن متغیرهاي وارد شده به مدل و براي جلوگیري از  علت هشوند. ب استخراج شده در نظر گرفته شده و تحلیل می

هاي اصلی با مقادیر ویژه بزرگتر از یک نشان  انس را تنها براي عاملنتایج تبیین واری)  5 (افزایش حجم مقاله، جدول 

  دهد.می

  هاي استخراج شده، مقادیر ویژه و درصد تبیین واریانس آنها از مجموعه متغیرها ) عامل5جدول

  عوامل

  مقادیر ویژه اولیه
  (بدون چرخش عاملی)

  مجموع ضرائب فاکتور چرخیده
  (به روش واریماکس)

  مقدار ویژه
% تبیین 
  واریانس

  % تجمعی  % تبیین واریانس  مقدار ویژه  % تجمعی

1  54/6  25/19  25/19  28/3  65/9  65/9  

2  52/2  43/7  69/26  02/3  87/8  52/18  

3  29/2  75/6  44/33  69/2  92/7  44/26  

4  81/1  34/5  78/38  35/2  91/6  35/33  

5  74/1  12/5  91/43  16/2  35/6  70/39  

6  55/1  57/4  48/48  98/1  83/5  53/45  

7  47/1  32/4  81/52  96/1  76/5  29/51  

8  38/1  07/4  88/56  66/1  89/4  18/56  

9  10/1  24/3  38/60  43/1  20/4  38/60  



  
  

 25/تأثیرات فرهنگی گردشگري در مناطق روستایی از دید جامعه محلی... 

 

عامل با مقادیر ویژه  9خراج هاي اصلی، به است تجزیۀ مجموعه متغیرهاي اولیه به مؤلفه ،شود چنانکه مالحظه می

کنند. عالوه بر  درصد واریانس مجموعۀ اولیۀ متغیرها را تبیین می 60منجر شده که در مجموع بیش از  1تر از بزرگ

دهد که  ها در جدول باال نیز نشان می هاي چرخیده (با توجه به نتایج جدول بعد)، تبیین واریانس تر عامل ساختار واضح

تري  هاي استخراجی ترکیب منطقی ش بسیار کمتر شده و عاملر اثر چرخبها  فاصله زیاد عامل نخست با بقیه عامل

هایی که بین آنها و متغیرهاي اولیه وجود دارد، هاي استخراجی را با توجه به همبستگیاند. ادامه تحلیل، ساختار عامل یافته

و به همین دلیل  دهند ها از متغیرها را نشان می سازد. این ضرایب همبستگی در واقع نحوه بارگیري عاملمشخص می

  دهد.  عامل استخراجی نشان می 9براي را ماتریس بارهاي عاملی چرخیده  )6 (شوند. جدول  بارهاي عاملی نیز نامیده می

  

  هاي استخراجی از متغیرهاي اولیه (ماتریس بارهاي عاملیِ چرخیده) ) بارگیري عامل6جدول 

  متغیرهاي اولیه
  ها عامل

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
                  76/0  غذاها به روش محلیتهیه 

                  70/0  رسوم محلی

                  67/0  توجه به اصالت مراسم سنتی روستا

                  54/0  نمایشی شدن آداب و رسوم فرهنگی روستا

                  47/0  هاي خاص فرهنگی توجهی به ایام و مناسبت کم

                66/0    مشارکت حس همکاري در بین اهالی روستا

                63/0    انسجام و یکپارچگی اجتماعی و خانوادگی مردم روستا

                63/0    چشمی بین اهالی روستا رقابت و چشم و هم

                57/0    رابطه و صمیمیت مردم روستا با یکدیگر

                48/0    هاي دیگر انگیزه اهالی روستا براي آشنایی با فرهنگ

              75/0      با گردشگرانتمایل مردم به برقراري ارتباط 

              65/0      تفاهم و تبادل فرهنگی با گردشگران

              56/0      احترام متقابل بین گردشگران و مردم روستا

              47/0      انگیزه اهالی براي کسب سواد و تحصیالت بیشتر

            81/0        مادي شدن برخی صنایع و کارهاي هنري در روستا

            54/0        شدن پوشش مردم روستاتصنعی و نمایشی 

            50/0        نمایشی شدن آداب و رسوم فرهنگی روستا

            48/0        توجه گردشگران در بازارچه به مردم محلی

          78/0          آگاهی مردم روستا نسبت به میراث فرهنگی و تاریخی

          77/0          هاي فرهنگی مردم روستا سطح آگاهی

        71/0            فرهنگی و آثار باستانیتخریب میراث 

هاي سنتی روستا حفاظت از بافت            63/0        

      75/0              اجتماعی بین گردشگران و مردم روستا - تضاد فرهنگی

      74/0              هاي اجتماعی  ناهنجاري

    82/0                احساس غرور و افتخار مردم محلی نسبت به روستا

    52/0                مردم و روستا تر شدن پیشرفت و شناخته

  79/0                  استفاده از لغات بیگانه با فرهنگ مردم محلی

  48/0                  گردشگران علت تقاضاي زیاد هتغییر کیفیت غذاها و خشکبار ب

  45/0                   ها کمرنگ شدن آداب و رسوم و سنت

  

توان به نامگذاري آنها به شرحی که  هاي عاملی یا همبستگی هر عامل با متغیرهاي اولیه، می با توجه به میزان بارگیري
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در ادامه خواهد آمد، اقدام نمود. این بار نیز الزم است اشاره کنیم که گرچه هر عاملی یک ترکیب خطی از تمامی 

ها محاسبه و در ماتریس باال ب بارهاي عاملی بین تمامی متغیرها و عاملمتغیرهاي وارد شده به مدل است و در نتیجه ضرای

تر  ها و در نتیجه سهولت نامگذاري آنها، تنها ضرایب بزرگ تر ساختار عاملشوند، به منظور نشان دادن واضحگزارش می

، بلکه به ترتیب بزرگی ه مدلمتغیرها نیز نه به ترتیب ورود ب ،اند و در همین راستا در این جدول گزارش شده 45/0از 

عامل در نظر  9کدام از  که ضریب بارگیري هیچ اند. بعالوه، تعداد اندکی از متغیرها ها مرتب شده شان با عاملضرایب

اند. با توجه به محتواي جدول، در ادامه  بیشتر نبوده، در این جدول نیامده 45/0گرفته شده از آنها از مقدار معیار 

هاي فرهنگی گسترش گردشگري در  ها، که در واقع بیانگر ابعاد زیربناییِ مختلف تأثیرگذاري عامل نامگذاري و شرح

  ، ارائه شده است:استروستاي ابیانه 

درصد از واریانس متغیرها، بیانگر تأثیر فرهنگی گردشگري  65/9و تبیین  28/3ترین عامل با مقدار ویژه  نخستین و مهم -

محلی، توجه به  تهیه غذاهاي محلی، رسوم . این عامل از متغیرهاياستدر روستاي ابیانه » آداب و رسوم محلی«بر 

هاي خاص فرهنگی،  توجهی به ایام و مناسبت اصالت مراسم سنتی روستا، نمایشی شدن آداب و رسوم روستا وکم

  بارگیري کرده است.

مجموعۀ متغیرها، تأثیر فرهنگیِ گسترش درصد از واریانس  87/8نیو تبی 02/3دومین عامل با مقدار ویژه  -

کند. این عامل از متغیرهاي مشارکت و حس  در جامعه محلی ابیانه را بیان می» تعامل و انسجام اجتماعی«گردشگري بر 

چشمی بین  همکاري در بین اهالی روستا، انسجام و یکپارچگی اجتماعی و خانوادگی اهالی روستا، رقابت و چشم و هم

  و رابطه و صمیمیت مردم روستا با یکدیگر، بارگیري نموده است. اهالی روستا

درصد از واریانس مجموعه متغیرهاي اولیه، با بارگیري از متغیرهايِ  92/7و تبیین  69/2سومین عامل با مقدار ویژه  -

م متقابل بین ارتباط با گردشگران، تفاهم و تبادل فرهنگی بین مردم و گردشگران، احترا تمایل مردم به برقراري

ر اثر گسترش ب» مبادالت فرهنگی«گردشگران و مردم و انگیزه مردم محلی براي کسب سواد و تحصیالت بیشتر، بیانگر 

  گردشگري در روستاي ابیانه است.

کاالیی «درصد از واریانس متغیرها، تأثیر گسترش گردشگري بر  91/6و تبیین  35/2چهارمین عامل با مقدار ویژه  -

هاي سنتی و هنري روستا، تصنعی و نمایش  کند که از متغیرهاي مادي شدن برخی از فعالیت را حکایت می» نگشدن فره

شدن پوشش مردم روستا، نمایشی شدن آداب و رسوم فرهنگی روستا و توجه گردشگران در بازارچه به مردم محلی، 

  بارگیري کرده است.

هاي  درصد از مجموع واریانس متغیرهاي اولیه، از متغیرهايِ آگاهی 35/6و تبیین  16/2پنجمین عامل با مقدار ویژه  -

این مردم روستا، بارگیري نموده و بنابرهاي فرهنگی  مردم روستا نسبت به میراث فرهنگی و تاریخی خود و سطح آگاهی

  کند. ر اثر توسعه گردشگري را بیان میب» توجه به میراث فرهنگی«تأثیر فرهنگیِ 

درصد از واریانس مجموعه متغیرهاي اولیه، با متغیرهايِ تخریب  83/5، و تبیین 98/1ا مقدار ویژه ششمین عامل ب -

تأثیر گسترش  ،هاي سنتی روستا، همبستگی باالیی داشته و در واقع میراث فرهنگی و آثار باستانی و حفاظت از بافت

  نماید. را بیان می» نمودهاي فرهنگی«گردشگري بر 



  
  

 27/تأثیرات فرهنگی گردشگري در مناطق روستایی از دید جامعه محلی... 

 

ر اثر گسترش ب» هاي فرهنگی ناهنجاري«درصد تبیین واریانس، بروز  76/5و  96/1مقدار ویژه  هفتمین عامل با -

اجتماعی بین گردشگران و مردم محلی  -نماید که از متغیرهاي تضاد و تقابل فرهنگی گردشگري در ابیانه را حکایت می

  هاي اجتماعی، بارگیري نموده است. و ناهنجاري

نامگذاري شده و با بارگیري از » تشخص فرهنگی«درصد تبیین واریانس،  89/4و  66/1ژه هشتمین عامل با مقداروی -

تر شدن مردم و روستا، حاصل شده  متغیرهاي احساس غرور و افتخار مردم محلی نسبت به روستا و پیشرفت و شناخته

  است.

، تأثیر توسعه گردشگري در حوزة درصد تبیین واریانس متغیرها 2/4و  43/1نهمین و آخرین عامل با مقدار ویژه  -

کند. بارگیري عمدة این عامل از متغیرهاي استفاده از لغات و  در ابیانه را بیان می» هاي فرهنگی تغییرات یا واگشت«

اصطالحات بیگانه با فرهنگ مردم محلی، تغییر در کیفیت غذاها و خشکبار محلی به علت تقاضاي زیاد گردشگران 

  ، بوده است. ها سوم و سنتوکمرنگ شدن آداب و ر

هاي استخراجی و همچنین نحوه نامگذاري  گیري بعضی از عامل هاي مؤثر در شکل با توجه به جهت متغیرها یا گویه

آنها، مثبت یا منفی بودن تأثیرات فرهنگیِ ارزیابی شده، در مواردي قابل تشخیص است. براي اینکه بتوان جهت و نحوه 

هایی که  هاي استخراجی را همراه با میانگین گویه مرده شده را ارزیابی نمود، بار دیگر عاملبروز تأثیرات فرهنگی برش

  نماییم. مرور می) 7()، در جدول 6اند (جدول  بیشترین بارگیري را از آنها داشته

  

  ) تأثیرات فرهنگی گردشگري در روستاي ابیانه و میانگین مقیاس متغیرهاي اصلی مربوطه7جدول 

  عامل
  عاملنام 

  هاي اثرگذاري فرهنگیِ گردشگري) (عرصه
  مقدار
  ویژه

  میانگین مقیاسِ
  هاي مؤثر گویه

  85/2  28/3 آداب و رسوم محلی  1

  66/2  02/3 تعامل و انسجام اجتماعی  2

  65/2  69/2 مبادالت فرهنگی  3

  43/2  35/2 کاالیی شدن فرهنگ  4

  58/2  16/2 توجه به میراث فرهنگی  5

  70/2  98/1 نمودهاي فرهنگی  6

  82/2  96/1 هاي فرهنگی ناهنجاري  7

  40/2  66/1 تشخص فرهنگی  8

  54/2  43/1 هاي) فرهنگی تغییرات (واگشت  9

  

تأثیرات  ،) کمتر است. به عبارت دیگر3شود، در همه موارد میانگین مقیاس از حد متوسط طیف ( چنانکه مالحظه می

هايِ آداب و رسوم محلی، تعامل و انسجام اجتماعی، مبادالت فرهنگی، توجه به میراث  فرهنگی گردشگري در عرصه

هاي  به کمتر و خیلی کمتر شدن جلوه 1و  2تشخص فرهنگی، منفی بوده است (امتیازهاي و  فرهنگی، نمودهاي فرهنگی

 )4 (ها نیز در جدول تک گویه گونه که ارزیابی تک این، همان. بنابرتعلق گرفته است)ها  فرهنگیِ مورد اشاره در گویه

هاي فرهنگی در این  نشان داد، تأثیرات توسعه گردشگري در روستاي مورد مطالعه بیشتر به گسست عوامل و عرصه

ی شدن هاي فرهنگی، کاالی هاي ناهنجاري تا تداوم فرهنگی. این وضعیت در رابطه با حوزه ،روستا دامن زده است
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تر از متوسط بیانگر آن است که مخاطراتی از این  هاي مقیاس پایین و تغییرات فرهنگی متفاوت بوده و میانگین 1فرهنگ

هاي مربوطه به  هاي دیگر است. گرچه با توجه به نزدیک بودن میانگین مقیاس دست، کمتر از تأثیرات فرهنگی در عرصه

ر اثر گردشگري چندان زیاد بهاي فرهنگی  یف شدن مؤلفهتضع ،وسط طیف، شدت تأثیرات منفی فرهنگی یا به عبارتی

هاي هشتم و پنجم)، بیش از موارد دیگر به  اما با این حال تشخص فرهنگی و توجه به میراث فرهنگی (عامل ؛نیست

ی آید که تداوم گردشگري انبوه در روستاي ابیانه به شکل فعل برمیچنین از نتایج  ،اند. در مجموع گسست گرایش داشته

 آن، مشکالت و پیامدهاي فرهنگی ناگواري را براي جامعه محلی و پایداري آن در آینده در پی خواهد داشت.

اي (جنسیت، سن،  هاي استخراجی و متغیرهاي دموگرافیکیِ زمینه هاي صورت گرفته، رابطه بین عامل در ادامه تحلیل

اي فوق و  هاي زمینه بجز موارد معدودي، بین ویژگی. نتایج این تحلیل نشان داد که شدتحصیالت و شغل) ارزیابی 

ها،  اي وجود ندارد. به عبارت دیگر، افراد جامعه محلی از جنسیت دار و قابل مالحظه هاي استخراجی رابطه معنی عامل

هاي نسبتاً همسو و مشابهی از تأثیرات توسعه گردشگري در روستاي خود  مشاغل و سطوح مختلف تحصیالت، ارزیابی

هاي فرهنگی (عامل هفتم) در بین مشاغل مختلف و سنین  دار مربوط به ارزیابی ناهنجاري هاي معنی اند. تنها تفاوت شتهدا

آزمون دانکن، نشان داد افرادي که  مختلف بوده است. تحلیل همبستگی، نتایج آزمون تجزیه واریانس و در ادامه آن پس

و در نتیجه مراوده، آشنایی و توان و ظرفیت پذیرش ذهنیِ بیشتري نسبت  اند همزمان از سنین کمتر و مشاغل دولتی بوده

هاي آنها دارند، در مقایسه با سنین باالتر و مشاغل دیگر که  به جوامع دیگري در بیرون از جامعه محلی خود و فرهنگ

هاي  شدت ناهنجاري، بروز و استهاي ذهنی آنها بیشتر معطوف به همان جامعۀ محدود و محلی  ها و مشغله فعالیت

ها یا  گونه که پیشتر ذکر شد، در رابطه با دیگر عامل اند. همان فرهنگیِ ناشی از توسعه گردشگري را کمتر ارزیابی نموده

هاي مختلف جامعه محلی (بر  هاي بخش داري در ارزیابی هاي فرهنگی گردشگري، اختالف معنی جوانب تأثیرگذاري

  وجود نداشته و تأثیرات درك شده از سوي همه تقریباً یکسان بوده است. حسب سن، جنس، تحصیالت و شغل) 

  

  گیري نتیجه

توان آن را به عنوان نیروي محرکه  زایی به حدي است که می امروزه اهمیت صنعت گردشگري از نظر اقتصادي و اشتغال

هاي  مهمی براي ایجاد فرصت تواند منبع هاي فراوانی دارد و می اقتصادي هر کشوري محسوب نمود. گردشگري مزیت

مناطق روستایی باشد. از سوي دیگر، چنانچه این فعالیت و شغلی و درآمدي و در نتیجه عاملی در راستاي توسعه بویژه در 

گسترش آن در مناطق روستایی، که براي بسیاري از گردشگران و کسانی که جویاي آرامش و گریز از روزمرگی 

هاي  هایی از اوقات فراغت خود در محیط هاي ناشی از آن از طریق سپري نمودن بخش سزندگی شهري و فشارها و استر

ها و  بدون برنامه و مدیریت صحیح و اصولی صورت بگیرد، در بلندمدت آسیبآرام و دورافتادة غالباً روستایی هستند، 

با هدف و  ،داشت و به این ترتیبمناطق روستایی در ابعاد مختلف محیطی و اجتماعی در پی خواهد مخاطراتی را براي 

اجتماعی و  هاياثر یعنی کمک به توسعه مناطق روستایی، در تقابل و تضاد قرار خواهد گرفت. ؛فلسفه اولیه خود

هاي ارزشی، الگوهاي  هایی هستند که از طریق آنها، گردشگري تغییراتی را در نظام ها و رویه شیوه ،فرهنگی گردشگري

                                                
1- culture commodification 
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خانوادگی و اجتماعیِ جوامع هدف، سبک زندگی جمعی، مراسم و آداب و رسوم سنتی و رفتار افراد، روابط 

نگري در رابطه با انواع مختلف  کند. شناسایی و آینده هاي اجتماعیِ سنتی، بمرور ایجاد می کارکردهاي نهادها و سازمان

و پیامدهاي آثار منفی و نیز تقویت آثار  ها، در راستاي جلوگیري از بروز گونه تغییر و تبدیل و جوانب مثبت و منفی این

بویژه در مناطق روستایی، از اهمیت و ضرورتی غیر قابل انکار برخوردار بوده و هرگونه  ؛مثبت آن براي جوامع میزبان

ي بردار گونه که استفاده یا بهره قابل جبران خواهد بود. به عبارت دیگر، همانکوتاهی در این زمینه، چه بسا غیراهمال و 

هاي فرهنگی جوامع روستایی، ممکن است در شرایطی و با رعایت جوانب الزم، براي پایداري  از فرهنگ و داشته

هاي فرهنگی این جوامع، از  اقتصادي این جوامع مفید واقع شود، توجه به پایداري فرهنگی و مصون و پایدار ماندن بنیان

هاي روستایی و  مند پایشِ نحوه و میزان گسترش گردشگرياولویت و تقدم بیشتري برخوردار است. این امر نیاز

هایی براي هدایت اصولی و منطقی آنها در آینده براي حمایت از میراث فرهنگی و دستیابی به شرایط الزم  ریزي برنامه

  هاي محلی است.  براي حفظ و نگهداشت جمعیت

سبتاً طوالنی است. معماري، تاریخ و فرهنگ محلی، ترین روستاهاي گردشگري ایران با سابقه ن ابیانه، یکی از شاخص

هاي مهم گردشگري روستا هستند که ساالنه گردشگران داخلی و خارجی بسیار زیادي را، فراتر از ظرفیت کالبدي  جاذبه

این و محیطی آن، روانۀ منطقه نموده و گردشگري به شکل بسیار انبوه آن در این روستا همچنان رو به توسعه بیشتر است. 

وضعیت همراه با مهاجرت گسترده جمعیت جوان روستا و سالخوردگی ساختار جمعیتی آن، بسیاري از عناصر فرهنگ 

نموده است. این  رو روبهبومی و سنتی این روستا را، که منابع اصلی و اولیه توسعه گردشگريِ آن هستند، با تهدیدهایی 

نامید که مطابق نتایج مطالعه حاضر و مطالعات » ی شدن فرهنگ محلیکاالی«توان  وضعیت را با توجه تعاریف موجود، می

مشابه دیگر، تضعیف این فرهنگ نتیجه قطعی و بروز یافته آن است. چنانکه نتایج، با مراجعه به قضاوت و ارزیابی جامعه 

عی، مبادالت فرهنگی، هايِ آداب و رسوم محلی، روابط و انسجام اجتما محلی نشان داد، تأثیرات فرهنگی منفی در حوزه

هاي فرهنگی،  هاي فرهنگی، نمودهاي رفتاري و واگشت هاي عمومی، ناهنجاري توجه به میراث فرهنگی، آگاهی

ر اثر رواج و گسترش گردشگري در این روستا هستند. البته بنمودهایی از کاالیی شدن و تضعیف فرهنگ سنتی روستا 

» تداوم«متوسط بوده است. به عبارت دیگر، اگرچه توسعه گردشگري به  شدت این پیامدها در همه موارد کمتر از حد

هاي فرهنگی »گسست«اما  ؛تهدیداتی نیز مواجه ساخته استبا ده و آن را کرها کمکی ن فرهنگ محلی در این عرصه

محلی براي ن و مشارکت و همکاري جامعه والؤاند. توجه مس قابل جبرانی نبودهاد شده نیز در سطوح بحرانی و غیرایج

محور و در حد ظرفیت روستا به  هایی در راستاي جایگزین نمون توسعۀ گردشگريِ جامعه وضع و اجراي قوانین و برنامه

هاي فوق بازگرداند. مسلماً تداوم  تواند پویایی و تداوم فرهنگی را به تمامی عرصه جاي گردشگري انبوه فعلی، می

هاي مرتبط و  گذاري استیتدوین ساختار مدیریتی صحیح و مناسب، سنیازمند طور جدي  هگردشگري در روستاي ابیانه ب

هاي گردشگري روستا) براي توسعۀ آن در آینده  زمینهها و  گذاري اقتصادي جاذبه بندي و ارزش بهینه (براي نمونه دسته

  است.
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