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 چکیده اطالعات مقاله

 پژوهشیمقالۀ 
گردشگری  ۀمیزبان در حمایت از توسع ۀتحقیق حاضر به بررسی میزان تأثیر عناصر فرهنگی در نگرش جامع

ممکن از نگرش و عوامل  ای، مدلی انتخاب شد تا بتواند بیشترین مقدار پردازد. با توجه به مطالعات کتابخانه می
ای استفاده شد که در  نامه برای سنجش نگرش از پرسش بینی کند. مؤثر در آن را توضیح دهد و متعاقبًا پیش

تحقیقات مشابه به کار گرفته شده است و، برای سازگاری با شرایط محل تحقیق، تغییراتی در آن داده شد. روش 
پخش مشخص شد که  قابل ۀنام پرسش 382اساس فرمول کوکران، گیری )در دسترس( استفاده شد و، بر نمونه

تحلیل  اس و لیزرل اس پی اس افزارهای کمک نرم ها به آوری شد. داده استفاده جمع قابل ۀنام پرسش 344درمجموع 
گردشگری فرهنگی مثبت است و ساکنان خواهان افزایش  ۀمیزبان به توسع ۀشدند.نتایج نشان داد که نگرش جامع

ترین عاملی که این  گیری این نگرش نقش داشتند، اما مهم تعداد گردشگران هستند. عوامل گوناگونی در شکل
 محلی بود. ۀکرد پایگاه اجتماعی فرهنگی مردم جامع بینی می نگرش را پیش
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 مقدمه
آورد  کنندگان و تولیدکنندگان محصول گردشگری به وجود می ای دوسویه و مستقیم میان مصرف پویا و تأثیرگذار، رابطهجریانی  ۀمنزل گردشگری، به

گردشگری است. این ارتباط ممکن است عواقب مثبت یا منفی به دنبال داشته باشد.  ۀگیری تجرب و این عنصر ارتباط عامل بسیار مهمی در شکل
 (.Sheldon & Abenoja, 2001های احتمالی آن تا حد ممکن کاهش یابد ) دقت تحت کنترل باشد تا هزینه هبنابراین، این روند باید ب

تواند به همراه داشته باشد به بازسازی جوامع محلی و افزایش کیفیت زندگی  ای که می گردشگری با مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
حال، همانند سایر صنایع، گردشگری هم تغییراتی برای جوامع به همراه دارد  (. بااینAndereck et al., 2005کند ) ساکنان کمک شایانی می

منابع گردشگری در یک جامعه، ضروری است که نظر  ۀتواند در زندگی ساکنان اثر منفی به همراه داشته باشد. بنابراین، پیش از توسع که می
 مقصد در آینده بررسی شود. ۀساکنان درخصوص توسع

اجتماعی  - شده به گردشگری فرهنگی های انجام درصد کل سفر 37دهد که حدود  های سازمان جهانی جهانگردی نشان می آوردبر
 (.1380درصد رشد خواهد داشت )رنجبران و زاهدی، 15یابد و این بازار ساالنه  اختصاص می

هنگی که متفاوت با فرهنگ جهانگرد باشد. درواقع، این جهانگردان به مقصد عامل فرهنگ است؛ فر ۀکنند امروزَه یکی از عوامل جذب
 (.1382آورد )کروبی،  کند و عزم سفر را در افراد به وجود می ها است که ایجاد انگیزه می تفاوت

های  مردمان و فرهنگ ۀها، بلکه برای مشاهد ی معتقد است که محصوالت جهانگردی باعث ایجاد شوق به سفر، نه برای دیدن مکانگولب
 ۀمیزبان است که با توجه به ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم جامع ۀفرهنگی همان تأثیرات گردشگران در جامع - شود. تأثیرات اجتماعی دیگر می

 (.Wall & Mathieson, 2006آید ) میزبان با گردشگران به وجود می

گیری تبادالت  مرز بودن با کشور عراق و شکل ی ویژه و همدلیل موقعیت جغرافیای شهرستان پیرانشهر با قدمت فرهنگی و تاریخی غنی، به
ر کاال با این کشور و امکان ورود کاالهای خارجی با کیفیت و قیمت رقابتی مناسب، توجه بسیاری را به خود جلب کرده، تا جایی که امروزه د

اند و شهر  ام به برگزاری تورهای خرید پیرانشهر کردههای مسافرتی در کنار سایر مقصدهای مرزهای غربی ایران اقد بیشتر نقاط کشور آژانس
 گردشگری تجاری تبدیل شده است. ۀپیرانشهر به مقصدی مهم در عرص

دلیل ماهیت ویژه و  گیری تبادالت فرهنگی میان گردشگری تجاری و خرید و به با رشد روزافزون تعداد گردشگران این شهرستان و شکل
فرهنگی این شهرستان با سایر اشکال گردشگری متفاوت است؛ زیرا اواًل ماهیت  - گردشگری، تأثیرات اجتماعیمتفاوت آن با سایر اشکال 

میزبان اغلب نادیده  ۀبازنده( است و منافع جامع - جانبه )برنده گردشگر فقط خرید یک ۀعمد ۀگردشگران آن متفاوت است و اغلب انگیز
میزبان و میهمان کم  ۀگیرد اغلب تعامل میان جامع روزه قرار می ری که اغلب در گروه بازدیدکنندگان یکشود و ثانیًا در این نوع گردشگ گرفته می

گاهانه جامع است و این امر موجب برداشت شود. بنابراین، نگرش خاصی به  میزبان و گردشگران از رفتارهای متقابل می ۀهای اشتباه و ناآ
منظور آشنایی بیشتر مردم محلی  طلبد مسئوالن و متخصصان امر گردشگری، به ار خواهد شد که میتدریج پدید میزبان به ۀگردشگران در جامع

رو، در این پژوهش، سعی  برخوردشان با گردشگران، برنامه یا طرحی مناسب را تدوین کنند. ازاین ۀها درخصوص نحو و آگاهی دادن به آن
 گردشگری بررسی کنیم.  ۀدر حمایت از توسع داریم تأثیر عناصر فرهنگی را در نگرش مردم پیرانشهر

 پژوهش ۀمبانی نظری و پیشین

 محلی به گردشگری ۀنگرش جامع
 ۀمحلی بسیار حیاتی است و درک تنوع عقاید، طرز فکر و تصوراتشان درخصوص توسع ۀدر قالب پارادایم گردشگری پایدار، نقش جامع

دهند  (. مطالعات نشان میSheldon & Abenoja, 2001شود ) ی محسوب میگردشگر ۀریزی توسع ای در برنامه گردشگری گامی پایه
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منظور دستیابی به اهداف  رو، به رود. ازاین گردشگری به شمار می ۀنفع در فرایند توسع ترین گروه تأثیرگذار ذی محلی مقصد مهم ۀجامع
 (. Sheldon & Abenoja, 2001ند )صورت فعال در فرایند توسعه درگیر شو گردشگری پایدار، ساکنان محلی باید به

کید دارند و آن را  ۀمحلی در توسع ۀرغم اهمیت نقش و اهمیت جامع علی گردشگری، همچنان برخی از رویکردها بر اهداف اقتصادی تأ
مقصد به  ۀزجوامع محلی از حو 1جایی های جابه دانند. از شواهد این موضوع اجرای طرح بر مسائل اجتماعی مربوط به گردشگری مقدم می

اهمیت دادن به  ۀخدمات گردشگری برای کسب منافع اقتصادی بیشتر است. مسئل ۀمنظور تسهیل در جذب گردشگران توسع ها به سایر مکان
ها را  گیرند و حتی گاهی آن ها حقوق مردم محلی در این خصوص را نادیده می چنان باال گرفته است که دولت گردشگری در برخی از مقاصد آن

شان مشکلی جدی محسوب  کنند. این امر برای مردم محلی درخصوص حضور گردشگران در منطقه شان نیز محروم می حقوق اجتماعی از
گردشگری( چه نقشی خواهند داشت: مدیر هستند یا  ۀکه مردم محلی در این میان )در توسع (، در خصوص این1999) برنوشود.  می

کند. اما  آوری را طی می سو باشند، گردشگری در منطقه فرایند تبادلی مزیت دشگران و ساکنان بومی هماگر انتظارات گر»گوید:  تماشاچی، می
 وقتی انتظارات دو طرف مغایر هم باشند، تضاد عقاید و انتظارات کارایی کارکردهای گردشگری را کاهش خواهد داد. 

میز به حضور گردشگران منجر شود و مشکالتی جدی بر سر راه آ های مخالفت وانگهی نگرش منفی ساکنان ممکن است به بروز واکنش
 (. Page & Lawton, 2009ها و امکانات به وجود آورد ) زیرساخت ۀتوسع

های محبوب جامعه برای رسیدن به یک سری از اهداف خاص مرتبط با گردشگری وارد  در همین خصوص، ممکن است برخی گروه
 فعالیت سیاسی بشوند. 

 
  (2002شاو و ویلیامز ) اقتباس از مدلمفهومی پژوهش،  : مدل1شکل 

 سبک زندگی

ای از مفاهیم ازجمله فرهنگ و جامعه، رفتار و معنا  سبک زندگی، که یکی از اصطالحات علوم اجتماعی است، پیوند مستقیمی با مجموعه
و جمعی(، فردیت و عمومیت، تولید و مصرف، )نگرش، ارزش و هنجار(، اخالق و ایدئولوژی، سنت و نوگرایی، شخصیت و هویت )فردی 

                                                           

1. Displacement 
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های  توان درک درستی از سبک زندگی و نظریه شناسی )سلیقه( و نیاز دارد و بدون شناخت این روابط نمی طبقه و قشر)بندی( اجتماعی و زیبایی
دارای   یاجتماعهای  کند، بلکه گاهی گروه (. همیشه صرفًا فرد سبک زندگی را انتخاب نمی200، ص 1387آورد )مهدوی کنی،  به دستآن 

ای  های زندگی مقدمه (. بنابراین، انتخاب سبک569ص، 1387 ،یبخش فاضلکنند ) هستند که فرد را ناچار به گزینش می  های اقتصادی قدرت
های زندگی مشابه دارند  های مشابه و سبک در فضای اجتماعی مشابهی قرار دارند ذائقه که یمردمی متفاوت است. های اجتماع بندی بر گروه

 (.70، ص 1387)فاضل بخشی، 
کار برده است  ( به معنی روش به الفصحاء مجمعداند که این کلمه را در کتابش ) خان هدایت را اولین کسی می الشعرای بهار رضاقلی ملک

ها،  ها، نگرش های یک فرد یا یک گروه است؛ همچون عادت ها و ارزش کنندۀ گرایش (. شیوۀ زندگی یا سبک زیستن منعکس1369)بهار، 
 (.204، ص 1387سازند )مهدوی کنی،  کردن فرد یا گروهی را می  ها، معیارهای اخالقی، سطح اقتصادی و... که با هم، طرز زندگی سلیقه

هایی )کاالهای تجملی یا  سبک زندگی، نخست، سبک زندگی را شامل دارایی ۀمطالع دو سطحی، در شناس فرانسو بوردیو، جامعه
دوم، سبک  ۀها. در مطالع ها، نقاشی ها، عطر، لباس اند مانند خانه، ویال، ماشین، اثاثیه، کتاب داند که افراد دور خود جمع کرده ( می فرهنگی

روی، اسکی،  پیمایی، پیاده ها، تفریحات )کوه ها، بازی دهند: ورزش ها خود را متمایز نشان می آن داند که با هایی می زندگی را شامل فعالیت
 بندی استفاده از زبان و بودجه ۀسوارکاری، گلف یا تنیس(، لباس پوشیدن، رسیدگی به ظاهر بدن خود، نحو

 پایگاه اجتماعی

ستیابی به منابع ارزشمندی مانند قدرت، مالکیت، ثروت، احترام و منزلت. اقتصادی به تعبیری عبارت است از میزان د ـ پایگاه اجتماعی
1اجتماعی ) – شناسان، تحت تأثیر ماکس وبر، موقعیت اجتماعی یک شخص را برحسب پایگاه اقتصادی بسیاری از جامعه

BES)  وی یعنی
 (. 214، ص 1374کنند )رابرتسون،  میهای تحصیل و گاه مسکن ارزیابی  ای از عوامل مانند درآمد، نوع شغل، سال مجموعه

است که  2دانکن یاقتصاد - یاجتماع شاخصها  های زیادی برای سنجش این متغیر ایجاد شده است. پرکاربردترین این مقیاس مقیاس
 ص، 1380لر،یم)آورد  شغلی را به شمار می ۀشود. این شاخص درآمد، تحصیالت و وجه های بزرگ از آن استفاده می عمومًا در اکثر پیمایش

های این متغیر عبارت هستند از  ( استاندارد استفاده شده است. بنابراین، سنجهHI) 3بندی مشاغل از شاخص هولینگ شید (. برای رتبه384
 خانواده. ۀماهیان ۀمیزان تحصیالت، شغل فرد و سرپرست خانوار و میزان درآمد و هزین

 هویت قومی

توان از هویت قومی سخن  ها است. هنگامی می گیری قومیت و گروه قومی و ناشی از آن مبتنی بر شکلاصطالح هویت قومی، درمجموع، 
گاه شده باشند و از وجود تفاوت و تمایز خودشان با دیگران و نیز شباهت هایشان با  گفت که اعضای گروه قومی از عضویتشان در گروه قومی آ

جا  د و احساس تعلق به گروه قومی، که عضو آن هستند، منجر شده باشد. درواقع، این حس از آنیکدیگر مطلع شده باشند و این آگاهی به تولی
گاهانه در گروهی خاص جست»گیرد که:  نشئت می تواند در چندین سطح ممکن  هویت می« وجو کند. هر انسانی تمایل دارد هویت خود را آ

دهند، تعلقات قومی نقش  هایی که به فرد هویت می هویت را بپذیرد. در میان گروهزمان و به شکلی عادی چندین  تواند هم باشد و هر فردی می
 (. 1391: نقل از اغنده، 24 ص، 1380 برتون،مهمی دارند )
 یتوان همواره شکاف فرهنگی را نمی - تفکیک اجتماعی ۀمثاب است که این تنوع قومی به اینمنظور از بحث هویت قومی  ،جا در این

بنا به دالیل متعدد، دارای احساسات و  ،در شرایط کنونی گوناگونهای قومی  وت در ایران در نظر گرفت، بلکه اعضای گروهغیرفعال و مسک
                                                           
1. Base Economic Social 

2. Donken Economic Social Index 
3. Hollingsheads Index 
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جا نوعی وضعیت روانی برانگیختگی است که در جریان آن  اند. منظور از هویت قومی در این گرایانه و هویت قومی هم شده های قوم گرایش
ممکن  ،ند. در این شرایط خاصکن های قومی می خاطر جدی در بین خود و بین خود با سایر گروه وستگی و تعلقگروه قومی احساس پی یاعضا

. در ابدیو بروز  یتجل یفرهنگ یسرنوشت، منافع و نمادها خ،یمثل تار ییها نهیزم در مشترک احساسات و شود تیمدارانه تقو است گرایش قوم
شود )برتون،  یم لیتبد یاسیس گریباز ای یاسیبه امر س تیخارج و قوم یاز سطح فرهنگ یافراد عضو گروه قوم ،یقوم تیهو یبرجستگ طیشرا

 (. 99 ص ،1380

 اجتماعی ۀسرمای

بعد از برد. ت مدرسه به کار یت مشارکت در فعالیدرخصوص اهم 1916در سال را  یاجتماع ۀین بار مفهوم سرمایاول یبرا 1 انیفیهان یدا جیل
 3 یگلن لوردر تحقیق  1970 ۀو در ده یشهر یزیر برنامه ۀدربار 2 ق جان جاکوبزیدر تحق 1960 ۀدر ده یاجتماع ۀیفان، مفهوم سرمایهان

نشان  یبرا یاجتماع ۀیسندگان فوق از اصطالح عام سرمایدوباره مطرح شدنو یدرآمدی نژاد یها یك نابرابرینئوکالس یها یدرخصوص تئور
و  یبه مشارکت مدن راجع وپرورش، تالش پاتنام ( درخصوص آموزش1988) کلمن تحقیقاما  کردند،استفاده  یاجتماع یندهاویت پیدادن اهم
و در یبورد دامن زد. یاجتماع ۀیمفهوم سرما یعمل یبررس به ییشناسان اروپا جامعه یها یدر تئور یاجتماع ۀیسرما ۀدربار ویبوردپژوهش 

درآمدها و منابع  ۀرندیدربرگ یاقتصاد ۀیکند. سرما یز میگر متمایکدیرا از  یو اجتماع ی، فرهنگیاقتصاد ۀیرماه سه نوع سیانواع سرما ۀمقال
شدن  یاجتماع یالت بادوام فرد است که در پیشامل تما یفرهنگ ۀیکند. سرما یدا میت جلوه پیاست که در شکل حقوق مالک شده ینهاد یمال

 ۀیشده باشد. سرما یدر فرد نهاد یالت و تجمع محصوالت فرهنگیه ممکن است در شکل تحصیسرمان نوع یشود. ا یدر فرد انباشته م
ا کنش متقابل یارتباط  ۀشد ینهاد دار مناسبات نسبتاً یپا ۀت در شبکیکه به عضو ی استلقوه و بالفعلامنابع ب ۀهم»شامل  همچنین یاجتماع
 ۀیبه سرما عاً یتواند سر یم یاقتصاد ۀیسرما ،بین ترتیبه ا تبدیل شوند.گر یکدیبه  انندتو میها  هی(. سرما248 ،1985بوردیو،« )ندهستمربوط 
 ۀیل آن به سرمایحال، قدرت تبد نیت دهد. باایر هوییتغ یاقتصاد ۀیتواند به سرما یز مین یاجتماع ۀیل شود. سرمایتبد یو فرهنگ یاجتماع

 است. یاجتماع ۀیبه سرما یفرهنگ ۀیل سرمایکمتر از قدرت تبد یفرهنگ
توسط ترابیان انجام « قبول اثرات اجتماعی دیدارکنندگان بر جوامع محلی در ایران سنجش سطح قابل»، تحقیقی با عنوان 1387در سال 

 ۀمیزان تأثیرات منفی اجتماعی در محدود 4قبول قابل ۀشد. در این تحقیق، با نظرسنجی از ساکنان محلی و کارشناسان با کمک روش محدود
تاالب پریشان تعیین شد و نتایج این تحقیق نشان داد سطح فعلی بیشتر تأثیرات منفی اجتماعی ناشی از حضور و فعالیت  ۀوستاهای حوزر

 (.1387قبول این تأثیرات است )ترابیان،  های روستایی پیرامون تاالب پریشان فراتر از سطح قابل دیدارکنندگان در سکونتگاه
« محور عوامل فرهنگی و نوع مشارکت انتظاری در گردشگری جامعه ۀرابط»ی تحقیقی با عنوان بخش اضلف، 1387همچنین، در سال 

آماری این تحقیق سرپرستان خانوار ساکن در روستای زاغمرز استان مازندران بودند. هدف این تحقیق تعیین وضعیت عوامل  ۀانجام داد. جامع
براساس نتایج این تحقیق، برخالف انتظار محقق، برخی از عوامل فرهنگی مانند دانش مردم از فرهنگی و نوع مشارکت انتظاری در جامعه بود. 

 ۀپذیری توسع های محلی و مردمی، تمایل به کار در گردشگری، مکان گیری کنونی، عضویت در سازمان گردشگری، نگرش به مرجع تصمیم
ارکت اثر ندارد، بلکه عوامل نگرش به وضعیت رفاهی و آگاهی از توانایی گردشگری محلی از نظر مردم و نگرش مردم به مشارکت در سطح مش

 (. 1387 ،یبخش فاضلفعالیت در گردشگری با نوع مشارکت انتظاری رابطه دارند )

                                                           
1. Hanifiyan 

2. Jan Jacoubz 

3. Gelen Lory 
4. LAC 
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به این نتیجه رسیدند که  «فرهنگی گردشگری - اجتماعی تأثیراتادراک ساکنان از »رابین نونکو و همکاران در تحقیقی با موضوع 
 ،کنند حمایت می گردشگری ۀری عقاید مثبت داشتند و نتایج نشان داد که اغلب ساکنان از توسعگردشگ ۀتوسع ۀدربار میزبان ۀاکثریت جامع

محلی  ۀجامع 20(، که در 1998) همکارانش و آلن ۀدر مطالع خود نگران بودند. ۀگردشگر در ایجاد تصویری از منطق تأثیرات ۀولی دربار
محلی و سطح فعالیت گردشگری تأیید  ۀمندی جامع بستگی میان درجات رضایت گردشگری انجام شد، هم ۀکلرادو با سطوح متفاوتی از توسع

گردشگری در مراحل اولیه مطلوب به  ۀطوری که توسع کلی غیرخطی است؛ به طور بین این دو مسئله به ۀها همچنین نشان دادندکه رابط شد. آن
گذارد. النک فورد  گردشگری، رو به منفی شدن می ۀگردشگری، با شدت یافتن توسع ۀرسد، اما نگرش و گرایش ساکنان به توسع نظر می

 ۀروستایی ایالت واشینگتن و اورگن را از توسع ۀخدماتی و مسئوالن ناحی - ( سطح حمایت و گرایش ساکنان، فعاالن بخش تجاری1994)
طوری که فعاالن بخش تجاری، در  الذکر تفاوت معناداری وجود دارد، به های فوق شان داد در این زمینه بین گروهگردشگری بررسی کرد و ن

تسهیالت گردشگری  ۀگردشگری کردند و ساکنان این ناحیه تا حدودی درخصوص توسع ۀمقایسه با دو گروه دیگر، بیشترین حمایت را از توسع
 و رونق گردشگری تردید داشتند.

فقط مردم بازاری این شهرستان، بلکه عموم مردم، از ورود  تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین این است که نه ۀت اساسی نتیجتفاو
گردشگران خرسند و خوشحال هستند؛ زیرا درآمد اساسی این شهرستان از ورود گردشگران داخلی و خارجی به این شهر است. در تحقیقات 

 که از گردشگری درآمد داشتند، از ورود گردشگران خرسند و راضی بودند نه کل جامعه. هایی از جامعه، پیشین، فقط صنف

 های تحقیق فرضیه

 گردشگری تأثیر دارد؟ ۀعاملی فرهنگی در نگرش مردم محلی در حمایت از توسع ۀمنزل . پایگاه اجتماعی فرهنگی به1

 گردشگری تأثیر دارد؟ ۀر حمایت از توسععاملی فرهنگی در نگرش مردم محلی د ۀمنزل اجتماعی به ۀ. سرمای2

 گردشگری تأثیر دارد؟ ۀعاملی فرهنگی در نگرش مردم محلی در حمایت از توسع ۀمنزل ها و هنجارها به . تحول ارزش3

 گردشگری تأثیر دارد؟ ۀمحلی در حمایت از توسع ۀعاملی فرهنگی در نگرش جامع ۀمنزل . هویت قومی به4

 گردشگری تأثیردارد؟  ۀاملی فرهنگی در نگرش مردم محلی در حمایت از توسعع ۀمنزل . سبک زندگی به5

 روش پژوهش

گردشگری است  ۀکه هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیر عناصر فرهنگی در نگرش ساکنان شهر پیرانشهر در حمایت از توسع با توجه به این
ها،  گردآوری داده ۀلحاظ هدف، کاربردی و، از لحاظ نحو ده شود، این تحقیق، بهپایدار این شهر استفا ۀتواند برای توسع و نتایج حاصله می

ای از آن انتخاب شده  آماری، نمونه ۀدلیل گستردگی جامع گیری در دسترس استفاده شد و، به پیمایشی است. در این پژوهش، از روش نمونه
سال ساکن شهر پیرانشهر است که  18آماری ما شامل افراد بیشتر از  ۀاست و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. نمون

 نفر هستند.  382براساس فرمول کوکران 

 مورد مطالعه ۀمنطق

لحاظ مختصات  به ،است. پیرانشهرایران در شمال غربی شهرستان پیرانشهر و مرکز  آذربایجان غربیپیرانشهر یکی از شهرهای کردنشین استان 
کل سازمان ثبت احوال استان  ۀ. طبق سرشماری اطالعات آماری ادارمکریان است ۀمنطق وجز ،بندی مناطق کردنشین فرهنگی و تقسیم

رانشهر یشهرستان پ یاسیس یمرکز ادار ۀمنزل بهرانشهر یشهر پنفر است.  112521، جمعیت شهرستان پیرانشهر 1401آذربایجان غربی در سال 
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 قرار چینویگر النهار نصف یشرق طول ۀیثان 30 وقه یدق 8درجه و  45و یعرض شمال ۀیثان 15قه و یدق 42 درجه و 36 ییایمختصات جغراف در
 .1(1401 ،یغرب جانیآذربا استان یزیربرنامه و تیریمد سازمان)است  متر 9/1445برابر  ایدر سطح از شهر نیا متوسط ارتفاع و است گرفته

 آماری ۀجامع

هزار( نفر هستند مستقیم و غیرمستقیم در 60آماری ساکنان بومی، بازاریان و کسبه، مسئوالن و شاغالن گردشگری منطقه که تقریبًا ) ۀجامع
 برای حاضر، تحقیق ای از آن انتخاب شده است. در آماری، نمونه ۀدلیل گستردگی جامع کنند. در این پژوهش، به بخش گردشگری فعالیت می

سال ساکن شهر پیرانشهر است که براساس فرمول  18آماری شامل افراد بیشتر از  ۀنمون .شد استفاده کوکران فرمول از نمونه، حجم تعیین
 نفر هستند. 382کوکران 

 ها وتحلیل داده روش تجزیه

 ۀها دربار هیآزمون فرض یجامع برا یکردیرو یساختار تمعادال  مدلمعادالت ساختاری است.   در این پژوهش مدل کاررفته بهروش آماری 
ل یوتحل هیتجز .شود میده ینام زرلیز لیو گاه ن یعل   یابی انس، مدلیکووار یل ساختاریشده است که گاه تحل مشاهده یرهایروابط متغ
از  یکیده و یچیپ یها ل ساختار دادهیوتحل هیتجز یها ن روشیتر یاز اصل یکی یا همان مدل معادالت ساختاریانس یکووار یساختارها

 یرها را در ساختاریزمان متغ رات همیثأاست که ت گوناگونی یرهایل متغیوتحل هیتجز یاست و به معن یو معلول یروابط عل   یبررس یها روش
 یها دهخاص با استفاده از دا یها را در جامعه ینظر یها قبول بودن مدل توان قابل ین روش میق ایدهد. از طر ینشان م یبر تئور یمبتن
 آزمود. یشیو آزما یشیرآزمای، غیبستگ هم

 های پژوهش یافته

انتخابی برای انجام تحلیل عاملی کافی است یا خیر و  ۀکه قبل از انجام عملیات معادالت ساختاری باید بررسی شود که آیا نمون جایی ازآن
ها  مقادیر این شاخص 1شود. جدول  و بارتلیت استفاده می KMOهای آماری  خطی وجود دارد یا خیر، از شاخص ها هم همچنین آیا بین عامل

 دهد.  گردشگری( نشان می ۀمیزبان از توسع ۀمتغیر مکنون و متغیر اصلی )نگرش جامع 6را برای 

 خطی عوامل )شاخص بارتلیت( ( و همKMO: کفایت حجم نمونه )1جدول 

 KMOمقدار  متغیر
 خطی عوامل هم

 خطی وجود هم مقدار کای دو ارزش احتمال
 منفی 330/31 000/0 74/0 هویت قومی

 منفی 229/83 000/0 69/0 سبک زندگی

 منفی 358/444 000/0 72/0 اجتماعی ۀسرمای
 منفی 538/79 000/0 74/0 ها و هنجارها تحول ارزش

 منفی 547/24 000/0 57/0 پایگاه اجتماعی فرهنگی
 منفی 818/175 000/0 78/0 تأثیرات فرهنگی

 منفی 118/4143 000/0 80/0 گردشگری ۀمیزبان از توسع ۀنگرش جامع
                                                           
1. http://www.aftabir.com/travel/iran/westazarbayjan/geography/politic_divisions.php#piran-shahr 
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است که  57/0جزء پایگاه اجتماعی فرهنگی با مقدار  6/0دهد که عدد مربوطه بیش از  در ستون زیر آن نشان می KMOمقدار عددی شاخص 
( کافی است. همچنین، ارزش احتمالی و مقدار کای 6/0و در برخی  5/0انتخابی براساس معیارهای حداقلی )بیش از  ۀدهد حجم نمون نشان می

 اتکا هستند.  های تحقیق قابل دهد یافته خطی نیستند که نشان می کدام از متغیرها با هم دچار هم ه هیچدوی شاخص بارتلیت حاکی از آن است ک
باشد. در  4/0گیری مدل معادالت ساختاری الزم است مقدار بارهای عاملی هر سؤال در تشکیل متغیر مکنون بیش از  در مدل اندازه

 بار عاملی سؤاالت در تشکیل و شناسایی متغیرهای مکنون آورده شده است. ، نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین 2جدول 

یماکس عاملی: بارهای 2جدول   و نتایج تحلیل عاملی تأییدی پس از دوران به روش وار

 بار عاملی ماده متغیر
 گردشگری ۀمیزبان از توسع ۀنگرش جامع

 بار عاملی ماده

 هویت قومی

14 
30 
18 
21 

79/0 
62/0 
60/0 
35/0 

8 
9 

13 
5 
11 
7 
2 

10 
29 
14 
30 
16 
22 
6 
4 

20 
23 
1 

27 
19 
18 
28 
21 
3 

26 
24 
17 
25 
12 
15 

70/0 
69/0 
67/0 
63/0 
62/0 
60/0 
59/0 
49/0 
47/0- 

46/0 
43/0 
41/0- 
32/0- 
50/0- 
46/0- 

40/0 
31/0- 

34/0 
33/0- 

39/0 
51/0 
27/0- 
21/0- 
20/0- 
07/0- 

27/0 
35/0- 
15/0- 

09/0 
31/0- 

 زندگیسبک 

27 
28 
26 
15 

83/0 
68/0 
50/0 
34/0 

 اجتماعی ۀسرمای

8 
7 

13 
9 

24 

83/0 
81/0 
72/0 
71/0 
33/0 

 ها و هنجارها تحول ارزش

16 
23 
17 
20 

75/0 
72/0 
71/0 
01/0- 

 پایگاه اجتماعی فرهنگی

3 
12 
1 

22 
25 

70/0 
66/0 
54/0 
07/0- 
02/0- 

 تأثیرات فرهنگی

2 
18 
14 
20 
21 
16 

75/0 
69/0 
8/0 

57/0 
09/0 
08/0- 
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هایی که بار عاملی آن کمتر  منظور کسب نتایج مطلوب، گویه ها نشان داده شده است. به های هر متغیر و بار عاملی آن تعداد گویه ،2 جدولدر 
ها و هنجارها  (، تحول ارزش24اجتماعی ) ۀ(، سرمای15(، سبک زندگی )21هویت قومی ) ۀباشد از تحقیق حذف شدند. لذا گوی 4/0از 

هایی  اند. همچنین، در متغیر اصلی نیز، تمام گویه ( حذف شده21و  16و  14( و تأثیرات فرهنگی )25و  22فرهنگی )(، پایگاه اجتماعی 20)
 اند.  بوده است حذف شده 4/0ها کمتر از  که بار آن

 های توصیفی شاخص

 شناختی نمونه به شرح زیر است: جمعیتهای  های توصیفی متغیرهای پژوهش بررسی شده است. فراوانی و نسبت ویژگی در این بخش، ویژگی

 شناختی متغیرها جمعیت های ویژگی: 3جدول 

 درصد فراوانی بندی گروه شناختی متغیر جمعیت

 جنسیت
 3/71 244 مرد

 7/28 98 زن

 وضعیت تأهل
 3/19 66 متأهل

 7/80 276 مجرد

 سطح تحصیالت

 1/3 11 تر سیکل و پایین

 4/12 40 دیپلم

 8/80 274 کارشناسی

 7/5 18 کارشناسی ارشد و باالتر

 سن

 7/78 269 سال 29تا  15

 2/10 35 سال 44تا  30

 4/6 22 سال 64تا  45

 7/4 16 به باال 65

 وضعیت شغلی

 3/43 148 شاغل

 0/7 24 بیکار

 0/48 164 در حال تحصیل

 9/0 3 درآمد بدون کار

 9/0 3 رفته های ازدست داده

تغییرات ارائه  ۀهای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش شامل میانگین، انحراف استاندارد، کمترین و بیشترین مقدار و دامن آماره همچنین،
 شده است.
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 های توصیفی متغیرهای پژوهش : آماره4جدول 

ین مقدار انحراف استاندارد میانگین تعداد متغیر شاخص آماری ین مقدار کمتر  بیشتر

 146 75 99/9 59/97 339 نگرش
 18 7 30/2 02/13 339 هویت قومی

 42 4 66/4 98/10 342 سبک زندگی
 25 8 56/3 02/19 342 اجتماعی ۀسرمای

 19 5 58/2 55/11 342 ها و هنجارها تحول ارزش

 56 9 43/4 76/17 342 پایگاه اجتماعی فرهنگی
 22 8 59/2 13/16 339 تأثیرات فرهنگی

 الگوی پیشنهادی مدلبررسی برازش 

ای  در این قسمت، بخش ساختاری مدل معادالت ساختاری توضیح داده شده است. هدف الگوی پیشنهادی پژوهش بررسی نقش واسطه
ها و هنجارها و پایگاه اجتماعی فرهنگی در انتقال تأثیرات فرهنگی به  اجتماعی، تحول ارزش ۀمتغیرهای هویت قومی، سبک زندگی، سرمای

 ۀزاد( در نگرش جوامع میزبان به توسع گردشگری بود. درواقع، نقش غیرمستقیم تأثیرات فرهنگی )متغیر برون ۀوامع میزبان به توسعنگرش ج
 زاد نگرش بررسی شد.  گردشگری از طریق متغیرهای میانجی یادشده بررسی شد. همچنین، تأثیرات مستقیم متغیرهای میانجی در متغیر درون

 ۀزاد )نگرش جوامع میزبان به توسع زاد پژوهش در دیگر متغیر مکنون درون ی، تأثیر مستقیم متغیرهای مکنون دروندر الگوی پیشنهاد
 زاددرون مکنون ریمتغدر  1(ELV) زادبرون مکنون ریمتغ( و تأثیر مستقیم γزاد پژوهش ) زاد در درون (، تأثیر مستقیم متغیر برونβگردشگری( )

(EA)2 های پژوهش را  تواند داده که مدل پیشنهادی تا چه اندازه می ها و این رای بررسی برازش مدل پیشنهادشده با دادهبررسی شده است. ب
χی )خ مجذور یهاشاخصتبیین کند، 

و سایر  5 (GFI) برازش ییکوین شاخصو  4 (RMSEAی )بیمجذورات تقر نیانگیم یخطا ۀشیر، 3 (2
 های دیگر گزارش شده است. شاخص

 های برازندگی مدل شاخص: 5جدول 

 X2/df RMSEA GFI AGFI CFI های برازندگی شاخص

 90/0 93/0 91/0 074/0 23/2 ها مقادیر شاخص

                                                           
1. Exogenous latent variable 
2. Endogenous variable 

3. Chi- square indices 
4. Mean squared error of approximation 
5. Goodness of fit index 
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Chi-Square=309.54,   df=139,       P-value=0.1875,     RMSEA=0.074 

 : مدل به انضمام ضرایب مسیر1شکل 

(، هویت sarmاجتماعی ) ۀ(، سرمایsabk(، سبک زندگی )tahها و هنجارها ) ارزش(، تحول pay، پایگاه اجتماعی فرهنگی )6در جدول 
ضرایب و  tضرایب مدل و مقادیر  6 جدول( است. asar(، و تأثیرات فرهنگی )negگردشگری ) ۀ(، نگرش جوامع میزبان به توسعhovقومی )

 دهد. ها را در مدل ساختاری نشان می سطح معناداری آن

 و سطح معناداری tیر، خطای استاندارد، : ضرایب مس6جدول 

 متغیرها
ضرایب 

 مدل
خطای 

 استاندارد
t 

سطح 
 معناداری

 نتیجه

 تأیید عدم 11/0 35/1 079/0 11/0 هویت قومی تأثیرات فرهنگی
 تأیید 03/0 19/4 066/0 28/0 سبک زندگی تأثیرات فرهنگی
 تأیید 04/0 12/7 062/0 44/0 اجتماعی ۀسرمای تأثیرات فرهنگی
 تأیید 01/0 15/4 094/0 39/0 ها و هنجارها تحول ارزش تأثیرات فرهنگی
 تأیید 009/0 13/6 063/0 39/0 پایگاه اجتماعی فرهنگی تأثیرات فرهنگی

 تأیید 03/0 84/3 027/0 10/0 گردشگری ۀنگرش جوامع میزبان به توسع هویت قومی
 تأیید 04/0 53/2 021/0 05/0 گردشگری ۀنگرش جوامع میزبان به توسع سبک زندگی

 تأیید 02/0 -77/21 037/0 81/0 گردشگری ۀنگرش جوامع میزبان به توسع اجتماعی ۀسرمای
 تأیید 03/0 34/3 040/0 13/0 گردشگری ۀنگرش جوامع میزبان به توسع ها و هنجارها تحول ارزش

 تأیید 04/0 09/21 039/0 83/0 گردشگری ۀنگرش جوامع میزبان به توسع پایگاه اجتماعی فرهنگی
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گردشگری دارای  ۀعاملی فرهنگی در نگرش مردم محلی در حمایت از توسع ۀمنزل با توجه به جدول و شکل فوق، پایگاه اجتماعی فرهنگی به
گردشگری  ۀعاملی فرهنگی در نگرش مردم محلی در حمایت از توسع ۀمنزل اجتماعی به ۀ(، سرمای83/0تأثیر مثبت و معنادار )ضریب در مدل 

عاملی فرهنگی در نگرش مردم محلی در حمایت از  ۀمنزل ها و هنجارها به (، تحول ارزش81/0ثبت و معنادار )ضریب در مدل دارای تأثیر م
عاملی فرهنگی در نگرش مردم محلی در حمایت  ۀمنزل (، هویت قومی به13/0گردشگری دارای تأثیر مثبت و معنادار )ضریب در مدل  ۀتوسع

عاملی فرهنگی در نگرش مردم محلی در  ۀمنزل ( و سبک زندگی به10/0ر مثبت و معنادار )ضریب در مدل گردشگری دارای تأثی ۀاز توسع
 ( است. 05/0گردشگری دارای تأثیر مثبت و معنادار )ضریب در مدل  ۀحمایت از توسع

 بررسی قدرت پیشگویی مدل

های  مؤلفه ۀمنزل ها و پایگاه اجتماعی فرهنگی همگی بهها و هنجار اجتماعی، تحول ارزش ۀمتغیرهای هویت قومی، سبک زندگی، سرمای
منظور بررسی چگونگی این تأثیر و نیز اولویت  مسیر، به ۀنوعی در نگرش افراد به گردشگری تأثیرگذار هستند. در ادام تأثیرات فرهنگی به

دهد، متغیرهای هویت قومی،  نشان می 7داد جدول  نگونه که برو گام استفاده شده است. همان به کنندگی متغیرها، از رگرسیون گام بینی پیش
کنند و درمجموع این  کنندگی نگرش افراد به گردشگری را تبیین می بینی ترتیب بیشترین میزان پیش ها و هنجارها و سبک زندگی به تحول ارزش

 کنند. بینی می درصد تغییرات نگرش را پیش 42سه متغیر حدود 

 گردشگری ۀنگرش جوامع به توسع رخطی بین متغیرهای مؤثر د ۀ: تحلیل رگرسیون رابط7جدول 

یب استاندارد B F ها مؤلفه  سطح معناداری t R R2 ضر
 هویت قومی/
 سبک زندگی/

 ها و هنجارها                                                                                                        تحول ارزش

08/2 
93/0 
59/1 

63/144 
480/0 
438/0 
410/0 

23/13 
07/12 
35/11 

75/0 
56/0 

 

000/0 
001/0 
001/0 

 (. 11/0برابر  tعوامل فرهنگی تأثیر معناداری در هویت قومی ندارند )مقدار  8و  7با توجه به نتایج جدول رگرسیون                                                    

 تفسیر نتایج 

 محلی تأثیر دارند؟ ۀکدام دسته از عناصر فرهنگی در نگرش مردم جامع

بیشتر  ۀها خواهان توسع گردشگری مثبت بوده است و آن ۀشده، نظر ساکنان به توسع آمده از نظرسنجی انجام دست با توجه به نتایج به
که میزان آن در  بینی بوده است، اما این پیش پیرانشهر قابلگردشگری در شهر  ۀگردشگری و افزایش تعداد گردشگران بودند. نگرش مثبت به توسع

عالوه، افرادی که منافع  هایی باشد که از تأثیرات منفی گردشگری در بین مردم وجود دارد. به تواند ناشی از نگرانی حد باالیی قرار ندارد می
بیشتر آن چندان رغبت  ۀه افزایش تعداد گردشگران و توسعشود از کسانی که منافع بیشتری دارند ب شخصی کمتری از گردشگری نصیبشان می

 برند چندان زیاد نیست. ندارند و درصد افرادی که از گردشگری منفعت شخصی می
ها و هنجارها بیشترین تأثیر را در نگرش  شده، هویت قومی، سبک زندگی و تحول ارزش های انجام با توجه به نتایج حاصل از تحلیل

 اند. گردشگری داشته ۀتوسع مردم در حمایت از
 گردشگری تأثیر دارد؟ ۀعاملی فرهنگی چگونه در نگرش مردم محلی در حمایت از توسع ۀمنزل پایگاه اجتماعی فرهنگی به :سؤال اول

کادمیکی، زمانی یک سری عوامل همچون  ۀشود، دربار که از پایگاه اجتماعی فرهنگی صحبت می در تحقیقات علمی و مباحث آ
 شود. های ماهیانه، مالکیت، ثروت، احترام و منزلت بحث می تحصیالت، شغل، درآمد، هزینه
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گیری کند که، با توجه به  خواهد پایگاه اجتماعی فرهنگی مردم پیرانشهر را اندازه یکی از سؤاالت تحقیق درواقع می ۀمنزل سؤال فوق به
 چگونه است؟ها، نوع نگرشان به گردشگری  پایگاه اجتماعی فرهنگی آن

های آماری و توصیفی، نخست باید خاطرنشان کرد که میزان پایگاه اجتماعی فرهنگی مردم شهر  در جواب این سؤال، براساس تحلیل
اند. دلیل این میزان باالی پایگاه اجتماعی  دهندگان پایگاه اجتماعی فرهنگی باالیی داشته دهد پاسخ درصد است که نشان می 83پیرانشهر 

شود که افراد  یابی کرد: نخست، شهر پیرانشهر شهری مرزی است و طبیعتًا وجود چنین موقعیتی باعث می توان در چند مورد علت را می فرهنگی
ها، در کنار  وپا کنند و ما حتی از دانشجویانی که در حال تحصیل بودند به این نتیجه رسیدیم که آن های پردرآمدی را برای خود دست شغل

توانند بدون در نظر گرفتن آینده و امنیت شغلی به تحصیالت خود ادامه دهند و،  ثرًا شاغل نیز هستند. عالوه بر داشتن شغل، میتحصیالت، اک
های پایگاه اجتماعی فرهنگی همچون قدرت،  شود که درآمد بیشتری داشته باشند و درنتیجه سایر شاخص عالوه بر این، داشتن شغل باعث می

آن  ۀدر نگرش مردم محلی تأثیر دارد و رابطعاملی فرهنگی  ۀمنزل بهه همراه داشته باشد. بنابراین، پایگاه اجتماعی و فرهنگی ثروت و منزلت را ب
 مثبت و معنادار بوده است.

 گردشگری تأثیر دارد؟ ۀعاملی فرهنگی در نگرش مردم محلی در حمایت از توسع ۀمنزل هویت قومی به: سؤال دوم
ای پیدا کرده است. هویت قومی  شناسی و گردشگری جایگاه ویژه سیاسی است که در مطالعات جدید جامعه - فرهنگیهویت قومی شاخصی 

ورسوم مشترک، احساس تعلق مشترک، مکان و سرزمین مشترک است. باید توجه داشت که  های همچون زبان مشترک، دین مشترک، آداب دارای مقوله
ها کردی، دینشان اسالم، مذهبشان سنی و  قومی دارای اشتراکات زیادی هستند. به این معنی که زبان اکثر آنلحاظ هویت  اکثر مردم پیرانشهر به

های کردی و سرزمین مشترک نیز هستند. حال، با توجه به توضیحات فوق و  سبک زندگی کردی است و دارای اسطوره  ورسومشان مختص به آداب
دهد مردم  تر از گردشگران است که نشان می شان پایین ن نتیجه رسیدیم که مردم شهر پیرانشهر هویت قومیهای آماری، به ای نتایج حاصل از تحلیل

گاهی قومی رسیده باشند یا نرسیده باشند، هویت قومی برای آن ها در مقابل گردشگران حساسیت چندانی نداشته است؛  شهر پیرانشهر، خواه به آ
 ها شود، برای مردم پیرانشهر اهمیتی ندارد. عث تضعیف هویت قومی آنبدین معنی که ورود گردشگران، اگر با

تر از  ها مهم اقتصادی و شغل برای آن ۀگردد که مسئل من در شهر پیرانشهر، یکی از دالیل این موضوع به این برمی ۀزیست ۀبراساس تجرب
کنند. حال چه هویت قومی آنها به خطر بیفتد یا  قه استقبال میشان است و به همین دلیل از ورود گردشگران به این منط نگه داشتن هویت قومی

عاملی فرهنگی در نگرش مردم محلی تأثیر دارد، اما میزان  ۀمنزل ها اهمیت چندانی ندارد. بنابراین، هویت قومی به نیفتد، این موضوع برای آن
 درصد است. 10این تأثیر بسیار ناچیز است و میزان آن برابر با 

 گردشگری تأثیر دارد؟ ۀعاملی فرهنگی چگونه در نگرش مردم محلی در حمایت از توسع ۀمنزل سبک زندگی به :سؤال سوم

ای از مفاهیم ازجمله فرهنگ، جامعه، رفتار و معنا،  یکی از اصطالحات علوم اجتماعی، پیوند مستقیمی با مجموعه ۀمثاب سبک زندگی، به
شناسی )سلیقه( و نیاز دارد که بدون شناخت این  و مصرف، طبقه و قشربندی اجتماعی، زیبایی اخالق و ایدئولوژی، سنت و نوگرایی، تولید

 های آن داشت. توان درک درستی از سبک زندگی و نظریه روابط نمی
شگران از شود. گرد طور که در فرایند تحقیق اشاره کردیم، باعث ورود گردشگران به این شهر می موقعیت مرزی بودن شهر پیرانشهر، همان

شوند. شهر پیرانشهر، در مقایسه با این شهرها،  سایر نقاط و شهرهای بزرگ ایران همچون تهران، اصفهان، شیراز و تبریز وارد این شهر می
است اما با ورود گردشگران از شهرهای مدرن و بزرگ، به شهری  2 شافت گمنشهری  1 ،سیتون ناندیفرداصطالح  مساحت بسیار کمی دارد. به

گاه به ارمغان می شافت را با ورود خود به شهر به شود. به این معنی که گردشگران الگوهای گزل تبدیل می 3 شافت گزل آورند و  صورت بسیار ناآ
                                                           
1. Ferdinand Toonis 

2. Gemen shaft 
3. Gezel shaft 
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ورسوم، مد و لباس در شهرهای بزرگ با شهرهای کوچک بسیار  ها و معیارهای اخالقی، تفریحات، آداب که الگوها، سلیقه با توجه به این
در نگرش مردم محلی تأثیر کمی دارد عاملی فرهنگی  ۀمنزل به گذارند. بنابراین، سبک زندگی متفاوت است با ورود خود در مردم محلی تأثیر می

 درصد است. 5و میزان آن 
 دارد؟گردشگری تأثیر  ۀعاملی فرهنگی چگونه در نگرش مردم محلی در حمایت از توسع ۀمنزل اجتماعی به ۀسرمای: سؤال چهارم

کنش  ایارتباط  یا شده نهینهاد با مناسبات نسبتاً  داریپا یها در شبکه تیهم منافع بالقوه و بالفعل که با عضو یاجتماع یۀمنظور از سرما
تا که شهر پیرانشهر  بستگی گروهی هستند. با توجه به این اجتماعی اعتماد و هم ۀهای مهم سرمای . دو مورد از شاخصشوند یمتقابل مربوط م

های مدرن است، اجتماعی هنوز به میزان زیادی در بین شهروندان وجود دارد. شهر پیرانشهر، و در  حدودی شهری سنتی با تلفیقی از شاخص
توان  ها نمایان است ازجمله می خوبی در آن اجتماعی به ۀورسوم مختص به خود است که سرمای تر کردستان، دارای یک سری آداب بعد گسترده

 م عروسی و ترحیم اشاره کرد.به مراس
مردم تبدیل شده است و  ۀوار ها به عادت کنند و این مراسم ای با یکدیگر همکاری می صورت بسیار گسترده ها، مردم به در این مراسم

ادی دارند و به همین بستگی بسیار زی ها هم شود. مردم شهر پیرانشهر در این مراسم تر بازتولید می روز در میان نسل جدید نیز گسترده روزبه
کنند و این خود  ها با یکدیگر همکاری می آیند و برای مشکالت و برنامه ها گرد هم می های مدارس مساجد و انجمن خاطر در جلسه

نگرش  عاملی فرهنگی در ۀمنزل اجتماعی به ۀها است. بنابراین، براساس نتایج تحقیق سرمای اجتماعی باالی آن ۀاعتماد و سرمای ۀدهند نشان
 درصد است. 81مردم محلی تأثیر دارد میزان آن 

 گردشگری تأثیر دارد؟ ۀها و هنجارها به عنوان یک عامل فرهنگی چگونه در نگرش مردم محلی در حمایت از توسع تحول ارزشسؤال پنجم: 

ها و هنجارها  ها و هنجارهایی وجود دارند که در زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم بسیار تأثیرگذار هستند. ارزش ای، ارزش در هر جامعه
 توانند تغییر کنند.  دیگر متفاوت هستند و براساس شرایط زمانی و مکانی می ۀاز یک جامعه به جامع

اند و ورود  های جدیدی را برای مردم به ارمغان آورده ، در بسیاری از موارد، ارزشخود به شهر پیرانشهر ۀگردشگران با ورود گسترد
دهندگان ما  ها را دچار تغییر و تحول کند. این تغییر و تحول در پاسخ ها و هنجارهای مردم تأثیرگذار باشد و آن تواند در ارزش گردشگران می

این مطلب است که ورود گردشگران هنوز  ۀدهند درصد است. این خود نشان 13ریب آن وجود داشته، اما میزان آن بسیار ناچیز بوده است و ض
 ها و هنجارهای مردم نشده است.  ای در ارزش باعث تغییرات گسترده

 گیری و پیشنهادها نتیجه

در روندی تاریخی و  بلکه هر فرهنگی ،آید خود به وجود نمی هخاص باید توجه داشت که هیچ فرهنگی خودب ای هدر بررسی فرهنگ جامع
ها همواره به ارزیابی و  در بحث گردشگری، فرهنگ ،گیرد و ها ترکیبی عقالنی از عناصر فرهنگی را به خود می درخالل ارتباطات با سایر فرهنگ

ه باشد چه وجود چه وجود داشت ،لذا گردشگری .ای ابزارهای دفاعی خود را دارد هر جامعه ،هرحال پردازند. به های دیگر می گزینش فرهنگ
تغییرات  و گرایی، ورود تکنولوژی باید دالیل تغییرات در یک جامعه را در عواملی دیگر چون مدرن ،البته .کند فرهنگ تغییر می ،نداشته باشد

 وجو کرد. سریع نیز جست
ا در یک جامعه تحت تأثیر گردشگری محیط، فرهنگ، هنر، سبک زندگی، ارتباطات، اعتقادات، سیاست، اقتصاد و نوع توسعه ر ۀپدید

پساگردشگری بر  ۀکنونی و غلب ۀدر وضعیت پسامدرنیت ،یمهست گیرند و معتقد ها در جامعیت فرهنگ قرار می دهد که تمام این قرار می
یت قرار گردشگری در محور ۀگردشگری با فرهنگ در تعیین انگیز ۀر فرهنگ و اجتماع و رابطدگردشگری معاصر، توجه به تأثیرات گردشگری 

 ها ضروری است. زمان به تأثیرات مثبت و منفی فرهنگی و اجتماعی آن دارد. لذا توجه هم
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توان انتظار تأثیرات مثبت  . زمانی میداشته باشدگردشگری نباید انتظار داشت که ورود گردشگر همیشه تأثیرات مثبت  تأثیراتپیرامون 
راز ت های هم تر این که بین انسان مستمر و ثابت باشد و مهم ای زمانی در بازه ؛شد نه اتفاقیفرهنگی و اجتماعی داشت که این تماس داوطلبانه با

توان به کاهش  وار نمی و نه خارج از آن. ذکر این نکته ضروری است که از طریق گردشگری و اتوماتیک شوداز لحاظ سطح اجتماعی برقرار 
ها  تواند الزامًا به بهبود روابط بین گروه المللی دست یافت و گردشگری نیز نمی خصومت و تعصبات فکری یا تقویت مناسبات فرهنگی بین

 داخل چارچوبش دارد. ۀویژ یآن بستگی به اجزا ۀبینجامد. گردشگری صرفًا فرصتی است مناسب برای تماس اجتماعی و نتیج
کم شدن  و رفتن ناگهانی جمعیت اگون، باالهای گون با توجه به عواملی چون پذیرندگی مناطق گردشگری، پذیرش افراد و فرهنگ

 ر گردشگران. گردشگری ازدر میزبان بیشتر است تا میزبان دتأثیرگذاری گردشگران  ،گردشگران در مقایسه باجمعیت در مناطق گردشگری 
وی حاکم است یا اقتصادی فرهنگی ق میزبان ۀدر شرایطی که در جامع ،عناصری است که با فرهنگ مقصد گردشگری کنش متقابل دارد. البته

و میزبان از منافع گردشگری  رود پیش میروند تأثیرگذاری به نفع میزبان  ،منسجم و قوی وجود دارد یا مدیریت موفق گردشگری حاکم است
 برد. سود می

هستند و در کل صنعت گردشگری  ۀتر اشاره شد، براساس نتایج این تحقیق، ساکنان شهر پیرانشهر خواهان توسع طور که پیش همان
ترین مسائلی  بستری مناسب برای پیشرفت گردشگری در این منطقه است. از مهم ۀدهند کنند که نشان گردشگری را مثبت ارزیابی میتأثیرات 

ای از ساکنان شهر پیرانشهر شده است ترس از بدتر شدن خدمات محلی و افزایش جرم و فحشا و ناآرامی در  که باعث نگرانی بخش عمده
های بخش خدمات ناشی از ورود گردشگران به منطقه، اقدام کنند و، با مشارکت دادن  نطقه است. لذا مسئوالن باید، برای جبران کاستیم

که  عالوه، ازآنجایی های احتمالی در خدمات، رضایت ساکنان و درنتیجه رضایت گردشگران را فراهم سازند. به ساکنان محلی در رفع ضعف
رسانی مناسب به گردشگران، آنان را با فرهنگ مردم پیرانشهر آشنا سازند  ه این منطقه از داخل کشور هستند، با آموزش و اطالعاکثر گردشگران ب

 تا گردشگران ناخواسته باعث ایجاد نارضایتی در ساکنان محلی نشوند.
ساکنان است. اگر مردم محلی در بخش از دیگر نکاتی که باید به آن اشاره کرد تأثیر منفعت شخصی در ایجاد نگرش مثبت در 

هرچه بیشتر گردشگری حمایت خواهند کرد. اما این نکته را هم  ۀها برسد، مسلمًا از توسع گردشگری فعالیت کنند یا سودی از گردشگری به آن
گردشگری  ۀا بازهم به توسعبرند، ام ای از مردم با بخش گردشگری ارتباطی ندارند و منفعتی هم از آن نمی باید متذکر شد که بخش عمده

توان  های خود به گردشگران است و نمی مردم به شناساندن فرهنگ و سنت ۀنوازی و عالق مهمان ۀنگرشی مثبت دارند. این امر حاکی از روحی
یش دارند زیرا بستر توان گفت که متولیان امر هم کاری ساده در پ اقتصادی را برای آن متصور شد. با توجه به این پتانسیل می ۀصرف انگیز

  شود. مردمی مناسبی دارند و هم کاری مشکل زیرا نگرش ساکنان از عوامل متعددی حاصل می
میزبان داشته بررسی کردند،  ۀخاطر سود و درآمدی که برای جامع در تحقیق حاضر، برخالف تحقیقات پیشین که گردشگری را فقط به

گردشگری هستند. لذا در این  ۀشود بازهم خواهان توسع چ منفعتی از گردشگری عایدشان نمینتایج تحقیق نشان داد که حتی ساکنانی که هی
 اجتماعی( پرداخته شد.  ۀپژوهش به مسائل اساسی گردشگری فرهنگی )مانند هویت قومی، سبک زندگی و سرمای
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Abstract 

The coronavirus crisis is one of the new challenges for the world community. In recent years, this The 

present study examines the impact of cultural elements on the attitude of the host community in 

supporting tourism development. According to the library studies, a model was chosen to be able to 

explain and subsequently predict the attitude and factors affecting it. A questionnaire used in similar 

studies was used to measure the attitude, and some changes have been taken to adapt that to this 

research’s condition. The sampling method (available sampling) was used, the Cochran formula was 

determined based on 382 questionnaires, and finally, 344 usable questionnaires were collected. Data 

were analyzed by Spss and Lisrel software. The results showed that the positive attitude of the host 

community to develop cultural tourism and residents are willing to increase the number of tourists. 

Several factors played a role in forming this attitude, but the most important factor that predicted this 

attitude was the local community's cultural and social base. 
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