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  چكيده

 به و شود مي محسوب فرهنگي بين تبادالت در موثر عوامل از يكي دنيا، در گردشگري صنعت امروزه

 با گردشگري از متفاوتي هاي گونه. دارد اي ويژه جايگاه جهان خدماتي صنعت ترين گسترده عنوان

 گردشگري هاي گونه از يكي روستايي، گردشگري.است شده روبرو گردشگران سوي از فراوني استقبال

 و تفريحي فعاليت نوع هر شامل را آن توان مي روستايي گردشگري مفهوم خصوص در.است فرهنگي

 كه مكاني در ، محلي ساكنين محصوالت و اقامت محل غذا، قبيل از خدماتي دريافت يا فراغت گذران

 اين) 28: 1381قادري، و افتخاري( گرفت نظر در است روستا كشور جاري مقررات و قوانين نظر از

 محيطي زيست و فرهنگي اجتماعي، مختلف آثار با گردشگري انواع ساير همانند گردشگري، از نوع

 ي جامعه در را سزايي به نقش گرشگري فرهنگي و اجتماعي محيطي، زيست آثار.است بوده روبرو

 را سزايي به نقش محلي جامعه در گردشگري آثار از افراد درك ديگر سوي از.دارند گردشگر و ميزبان

 روستايي گردشگري فرهنگي و اجتماعي آثار مطالعه هدف با حاضر پژوهش.دارد گردشگري توسعه در

 گرفته صورت كيفي روش با قم، استان علي چشمه و طايقان روستاي در محلي جامعه منظر از

 پرداخته خود مشاهدات تحليل و ثبت سپس و مصاحبه به تحقيق ميادين در حضور با پژوهشگر.است

 ساختار نيمه ي مصاحبه. است حاضر پژوهش هاي داده تحليل روش نيز مضمون تحليل روش.است

 براي اي زمينه تحليل از پژوهش اين در همچنين.اند داده گرداوري فنون از مشاهده و فردي ي يافته

 و علي چشمه روستاي ساكنين شامل پژوهش ي جامعه. است شده استفاده پژوهشي هاي داده تحليل

 نموده انتخاب هدف ي نمونه عنوان به را نفر 30 پژوهشگر ميان اين از كه هستند -قم در واقع- طايقان

 تحقيق نتايج.است يافته ادامه نظري اشباع به رسيدن تا و شده انتخاب هدفمند صورت به نمونه. است

 .است شده ارائه مقوله 6 و متعدد مفاهيم قالب در
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  مقدمه        

 شود مي محسوب فرهنگي بين تبادالت در موثر عوامل از يكي دنيا، در گردشگري صنعت امروزه   

 ي پديده اصلي ركن چند هر.دارد اي ويژه جايگاه جهان خدماتي صنعت ترين گسترده عنوان به و

 سبك درك مانند فرهنگي عوامل اما است  ها درياچه و درياها كوه، مانند طبيعي عوامل گردشگري

 و (يوسفي است برخوردار بااليي اهميت از گردشگري از نوع  اين در نيز مقصد مردم زندگي

 گردشگران سوي از فراوني استقبال با گردشگري از متفاوتي هاي گونه .)138: 1394همكاران، 

 خصوص در.است فرهنگي گردشگري هاي گونه از يكي روستايي، گردشگري.است شده روبرو

 يا  فراغت گذران و  تفريحي فعاليت نوع هر شامل را آن توان مي روستايي گردشگري مفهوم

 قوانين نظر از كه مكاني در ، محلي ساكنين محصوالت و اقامت محل غذا، قبيل از خدماتي دريافت

 گردشگري  )28: 1381قادري، و افتخاري (گرفت نظر در است روستا كشور جاري مقررات و

 محيطي، زيست آثار.است بوده روبرو محيطي زيست و فرهنگي اجتماعي، مختلف  آثار با همواره

 پژوهش در .دارند گردشگر و ميزبان ي جامعه در  را سزايي به نقش گرشگري فرهنگي و اجتماعي

 و اجتماعي آثار  .متمركزيم ميزبان ي جامعه ديد از گردشگري فرهنگي و اجتماعي آثار بر حاضر

 اين. )143:1394 تهراني، و يوسفي(يابد مي توسعه و شده آشكار مدت بلند در گردشگري فرهنگي

 گردشگري، از محلي ي جامعه شناخت و آگاهي به توجهي قابل ميزان به محلي ي جامعه ديد از آثار

 با ارتباط و گردشگري و گردشگران به نگرش ي نحوه گردشگري، هاي فعاليت در مشاركت

 نمي خالصه  فرهنگ نقش در صرفا فرهنگ و گردشگري بين ي رابطه .است وابسته گردشگران

 در را گردشگر و ميزبان تماس از ناشي فرهنگي و اجتماعي آثار از  وسيعي طيف بلكه.شود

 از ناشي فرهنگي و اجتماعي آثار از مثالي ميزبان ي جامعه زندگي در گرفته صورت تغييرات.بردارد

 اند حساس گردشگري فرهنگي و اجتماعي تاثيرات به نسبت توسعه حال در مقاصد.است گردشگري

 و كند(وال روبرو تنش با را افراد اين اجتماعي زندگي مناطق اين به گردشگران ورود است ممكن و

 )145: 1384بيرچيل،

 مهاجران يا و وارد تازه بوميان بومي، ساكنان از متشكل تواند مي گردشگر همانند ميزبان ي جامعه 

 مي تعيين خاص جغرافيايي ي منطقه با را ميزبان ي جامعه تعاريف، از بسياري در حال اين با باشد
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 ورود و گردشگري ي توسعه در بسزايي تاثير تواند مي ميزبان ي جامعه )141: 1387 كنند(ميسون،

 برنامه و سياستگذاران به را امكان اين گردشگري منفي و مثبت آثار از اطالع باشد داشته گردشگران

 اين در سياستگذاري و ريزي برنامه به  بيشتري اگاهي با تا  دهد مي گردشگري ي حوزه ريزان

 )31: 1385(زاهدي،  بپردازند حوزه

 و آب خوش هاي روستا بودن دارا دليل به است مذهبي گردشگران پذيراي كه آن بر عالوه قم استان

 كه جا آن از  .است روستايي و فرهنگي گردشگران مقصد طبيعي و فرهنگي هاي جاذبه با هوا

 آنان نگرش و ميزبان ي جامعه حمايت به كنترل و شناخت بر عالوه ، گردشگري هاي طرح موفقيت

 گردشگري ي توسعه فرهنگي اجتماعي آثار كه است آن بر تالش رو پيش پژوهش در ؛دارد بستگي

 از قم شهر  در علي چشمه و طايقان روستاهاي.گيرد قرار بررسي مورد محلي ي جامعه منظر از

 و اجتماعي اثار مطالعه در سعي كيفي روش با گر پژوهش كه هستند رو پيش تحقيق ميادين جمله

 كيلومتري 18 در طايقان، روستاي .است داشته را روستا دو اين سانين منظر از گردشگري فرهنگي

 زمان يعني پيش سال 1300 به روستا اين قدمت آن اهالي اظهارات بر بنا و است شده واقع قم شهر

 انان اكثر شغل كه است اده د جاي خود در را خانوار 285 روستا اين.گردد بازمي مروان عبدالمك

 روستا اين كشاورزي محصوالت ترين مهم جمله از انار و انجير.است دامداري و كشاورزي

 نفر  172قم، شهر سلفچگان بخش توابع از علي چشمه روستاي)1396، دانا رساني اطالع شبكه(است

 كشت براي را  مناسبي گياهي پوشش روستا اين.است كشاورزي آنان اكثر شغل كه دارد جمعيت

 .دارد گردشگري و جات صيفي جوف گندم،

 روستايي گردشگري فرهنگي و اجتماعي آثار درخصوص شده انجام هاي پژوهش بر مروري

 روستايي مناطق در گردشگري فرهنگي تاثيرات بررسي به اي مقاله طي (1393)زيدي و اميني

 بر گردشگري اجمالي اثار بررسي عنوان با اي مقاله در (1389)فر رفيع و نوابخش .اند پرداخته

 بر گردشگري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي آثار بررسي به روستايي مردم اجتماعي -اقتصادي زندگي

 اثار بررسي ي مقاله در (1391)همكاران و صيدالي.اند پرداخته زيارت روستاي روستاييان زندگي

 جوامع در فرهنگي و اقتصادي-اجتماعي آثار ي مطالعه به  روستايي، ي توسعه در گردشگري
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 اجتماعي، اقتصادي، ي حوزه در گردشگري آثار نيز همكاران و مهدوي.اند پرداخته روستايي

 سطح ارتقاي.اند داده قرار مطالعه مورد سولقان و كن هاي روستا در را محيطي زيست و فرهنگي

 تحقيق ي مطالعه ميادين در اجتماعي مثبت آثار جمله از محلي ي جامعه نفس عزت و بهداشت

 و اجتماعي اثرات  پژوهشي طي  نيز تهراني و يوسفي .(51: 1387 همكاران، و مهدوي)است مربوط

 ، ،شلوغي ها تصادف افزايش چون مواردي و اند داده قرار مطالعه مورد را گردشگري فرهنگي

 اند دانسته گردشگري منفي آثار جمله از را  بومي زندگي سبك تغيير و بومي فرهنگ  تخريب

 از تجارت سطح افزايش و فرهنگي متنوع هاي فعاليت مردم،حفظ زندگي كيفيت ارتقاي همچين

 منظر از.(1394تهراني، و يوسفي)است بوده پژوهش اين در شده مطرح مثبت آثار جمله

 هر در فرهنگي تغييرات از سطوحي به محلي ي جامعه با گردشگر تعامل و مواجه ،(2001)پارنيلو

 .انجامد مي گردشگر و ميزبان ي جامعه دو

 

 پژوهش روش

 از پژوهش اين در .است رسيده انجام به اكتشافي رويكرد و كيفي روش از استفاده با حاضر پژوهش

 از پژوهش اين در است ذكر به الزم. است شده استفاده داده گردآوري تكنيك عنوان به مصاحبه

 در حضور با پژوهشگر.است شده استفاده مصاحبه كنار در تكميلي روشي عنوان به مشاهده  روش

 مضمون تحليل روش.است پرداخته خود مشاهدات تحليل و ثبت سپس و مصاحبه  به تحقيق ميادين

 گذاري كد دنبال به پژوهشگر تحليلي، روش اين در .است حاضر پژوهش هاي داده تحليل روش نيز

 را معنايي لحاظ به مشابه و مرتبط مفاهيم نهايت در كه شود مي مواجه متعددي مفاهيم با ها داده باز

 به خط تحليل از ها داده گذاري كد روند در  پژوهش اين در .كند مي گردآوري   مرتبط مقوالت در

 -قم در واقع- طايقان و علي چشمه  روستاي ساكنين شامل پژوهش ي جامعه.است شده استفاده خط

 صورت به  نمونه.كرد انتخاب هدف ي نمونه عنوان به را نفر 30 پژوهشگر ميان اين از كه  بودند

 در كه است رويكردي  نظري اشباع .يافت ادامه نظري اشباع به رسيدن تا و شد انتخاب هدفمند

 حجم عبارتي به .گيرد مي قرار استفاده مورد گيري نمونه كفايت تعيين براي كيفي هاي پژوهش

 اجرا از پس پژوهشگر نيز حاضر پژوهش در. نيست شده تعيين پيش از كيفي هاي پژوهش در نمونه
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 هاي مصاحبه انجام و بيشتر اطمينان براي  حال اين با رسيد نظري اشباع به مصاحبه 27 سازي پياده و

 طريق از پژوهشي  هاي داده .شد انجام پيشين هاي مصاحبه بر مضاف مصاحبه سه تعداد  تكميلي

 فرهنگي و اجتماعي آثار.آمد دست به  مشاهده و مطالعه مورد هاي روستا ساكنين با  مصاحبه

 .است شده آورده مقوالت و مفاهيم قالب در ميزبان ي جامعه منظر از گردشگري

 پژوهش سوال 

 ي جامعه منظر از  علي چشمه  و  طايقان  روستاي در گردشگري ي توسعه فرهنگي و اجتماعي آثار

 چيست؟ محلي

 پژوهش هاي يافته

 در محلي ي منظرجامعه از گردشگري  اجتماعي و فرهنگي آثار پژوهشي، هاي اده د تحليل طي

  گردد مي ارائه زير ي  مقوله 6  قالب

 

 ميزبان جامعه منظر از گردشگري فرهنگي-اجتماعي آثار-1نمودار

 

آثار اجتماعی 
و فرھنگی 
گردشگری 

روستایی

ناامنی

افزایش 
مشارکت 
اجتماعی 

تھاجم 
فرھنگی

تغییر الگوی 
گذران 
فراغت

عدم تشخص 
فرھنگی

کاالیی شدن 
فرھنگ 
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 ناامني

 داده تحليل جريان در  مصاحبه هاي يافته اساس بر و پژوهشگر توسط كه است  اي مقوله امني نا 

 گردشگران حضور از ناشي ناامني اند كرده بيان روستاييان از بسياري.است شده ساخته پژوهشي هاي

  از گروه اين .است بوده مطالعه مورد ميادين در گردشگري ي توسعه آثار ترين مهم از يكي

 بيشتري هاي سرقت طايقان، روستاي به گردشگر ورود افزايش  با اند كرده بيان كنندگان مشاركت

 امكان بومي غير سارقان با محلي افراد بودن آشنا نا دليل به و گيرد مي صورت منطقه اين در

 با اند كرده بيان كنندگان مشاركت از ديگري ي عده.شود مي روبرو دشواري با آنان  شناسايي

 به نسبت زنان براي شده ايجاد هاي مزاحمت ميزان ، مطالعه مورد مناطق  به گردشگر ورود افزايش

 اين در شده گنجانده مفاهيم از گردشگران و بوميان ميان نزاع و درگيري.است يافته افزايش قبل

 به كنندگان مشاركت از تعدادي مقوله اين با رابطه در است ذكر به الزم  همچنين.است مقوله

 نيمه از پاسي تا روستا ي ها باغ در آنان استقرار و گردشگر ورود از ناشي  شده ايجاد ناامني احساس

 هاي مزاحمت از هراس و سرقت از هراس به كنندگان مشاركت از عده اين. اند كرده اشاره شب

 :كرد بيان گونه اين ناامني احساس با ارتباط  در كنندگان مشاركت از يكي.اند كرده اشاره خياباني

 سرقت}بزنن رو كيفمون يا بيرون بريم ميترسيم شنيديم، مزاحمت و دزدي خبر كه انقدري ها زن ما"

 را امنيت احساس بسياري مطالعات در "شه زشت برامون محله توي كه بزنن حرفي بهمون يا {كنند

 است مفهومي امنيت احساس كلي طور به گفت توان مي .اند كرده تعريف كننده تهديد عوامل فقدان

: 1391 ديگران، و نباشد (محمدي كامل تناسب در نيز عيني واقعيت با دارد امكان كه دروني و ذهني

146( 

  

  فرهنگي تهاجم

 شده ساخته پژوهش هاي داده بر استناد با و پژوهشگر نظر دقت فرهنگي،با تهاجم ي مقوله 

 داشته اشاره  پوشش طرز در گردشگران از جوانان گيري الگو بر كنندگان مشاركت از اي عده.است

 و پوشش طرز در گردشگران از روستايي جوان دختران و زنان گيري الگو بر ديگري ي عده و اند
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 .اند كرده اعالم گردشگر ورود با خود مخالفت محكم داليل از را آن و اند گرفته خرده زندگي سبك

 دوطرفه هجوم معناي به لغت در تهاجم كه است آن مقوله اين بر فرهنگي تهاجم عنوان  گزينش دليل

 صورت اين به و رود مي كار به كننده غافلگير و طرفه يك هجوم معناي به فارسي زبان در اما است

 به را ديگر ي جامعه يا گروه خود هاي فعاليت مجموعه با اي جامعه يا گروه كه شود مي تعريف

 گروهي و است ناگهاني معموال هجوم اين دهند مي قرار هجوم مورد ناگهاني و جانبه يك اي گونه

 ويژگي از ديگر يكي نيز بودن اجتماعي عبارتي به كند مي درگير را مقابل گروه يا جامعه افراد از

 )1: 1393 است(كرباسيان، آن هاي

 فرهنگي تشخص عدم

 عدم .است پژوهش اين در شده ساخته مقوالت ديگر از روستاييان، منظر از فرهنگي تشخص عدم  

 از اي عده.است مهاجرت به تمايل آن جمله از كه دارد اشاره بسياري موارد به فرهنگي تشخص

 تشويق سبب علي چشمه  روستايي ي منطقه به گردشگران ورود اند داشته اذعان كنندگان مشاركت

 از هايي نمونه به كنندگان مشاركت از اي عده ميان اين در است شده شهر به مهاجرت به اهالي

 ي توسعه از ناشي را مهاجرت اين و كردند اشاره اطراف شهرهاي به فرزندانشان مهاجرت

 سبك و رفاه به نسبت روستا ساكنين  ي شتابزده قضاوت و گردشگران از پذيري گردشگري،الگو

 اين در شده گنجانيده مفاهيم  جمله از روستا در زندگي از نارضايتي.دانستد شهرنشينان  زندگي

 و فرهنگي مراسم به توجهي كم .دارد فرهنگي تشخص عدم به مستقيمي ي اشاره كه باشد مي مقوله

 بيان كنندگان مشاركت.باشند مي مذكور ي مقوله ذيل توجه مورد مفاهيم جمله از محلي هاي سنت

 كم فرهنگ و سنن به كه آن بر عالوه  جوانان، گيري الگو و گردشگري ي توسعه  با اند كرده

 اصالت به ساكنان توجهي بي.شود نمي توجهي نيز جمعي آداب  و سنن اصالت به شود، مي توجهي

 .دارد تنگاتنگي ارتباط فرهنگ شدن كااليي ي مقوله با كه است مفهومي رسوم و آداب و سنن

 فرهنگ شدن كااليي

 سبك رسوم، و آداب ها، سنت زبان، محلي، فرهنگ كردن تجربه گردشگران از بسياري براي"

 به انگيزه اين و خواست اين.رود مي شمار به سفر اصلي نيت و خواست  طبيعي محيط و زندگي
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 گردشگري :چون مختلفي عناوين با توريستي هاي شركت و محلي ساكنان توسط اي فزاينده شكل

 جامعه هاي گردي بوم و روستايي گردشگري بومي، گردشگري فرهنگي، ميراث گردشگري فرهنگي،

 ان براي و شد برداري بهره گري سودا يا سود و درامد كسب متفاوت كامال ي انگيزه با محور

 فرآيندي همان اين .گيرد مي صورت اري د دامنه و شده حساب هاي ريزي برنامه و ها طراحي

 مي برده نام ان از فرهنگ شدن كااليي خاص طور به و شدن كااليي معنادار و رسا عنوان با كه است

 در گردشگري ي توسعه اند داشته اذعان كنندگان  مشاركت ").16: 1394زيدي،  و اميني شود(

 از پيش كه همگاني هاي فعاليت و رسوم و آداب از بسياري است شده سبب مطالعه مورد مناطق

 جذب براي نمايشي اي گونه به حاضر حال در ، شده مي برگزار روستا در معمول اي گونه به  اين

 بيان سنتي مراسم اصالت رفتن بين از عنوان با را فرهنگ شدن كااليي اي عده .شود اجرا گردشگران

 ":كرد بيان گونه اين را مسئله اين ريسي نخ  هاي كارگاه از يكي صاحبان  ميان اين در .اند كرده

 نخ يا سفال هاي كارگاه ميان قم همين يا اطراف هاي شهر گروهي،از مردم  كه هست سالي چند

 فقط ها زن يا ها جوون از خيلي ولي  قبلش كنن مي هماهنگ ما با البته كنن مي تماشا رو ريسي

  "مونن نمي بعد و كارگاه ميان رو هستن  ها تور اين كه ساعتي چند

  جمعي مشاركت افزايش

 مقوالت از يكي گردشگران تقاضاي كردن برآورده و نياز رفع منظور به محلي افراد مشاركت افزايش

 افزايش سبب گردشگري كه نكته اين اذعان با كنندگان مشاركت.است حاضر پژوهش در توجه مورد

 نياز رفع منظور به روستاييان جمعي مشاركت افزايش از است شده خدماتي مشاغل و ها فعاليت

 محلي، هاي بازار در بيشتر محصوالت ي ارائه منظور به محلي افراد مشاركت.دادند خبر گردشگران

 منظور به محلي افراد مشاركت مسافران، به اقامتي خدمات ي ارائه منظور به محلي افراد مشاركت

 جمله از محلي هاي كار و كسب براي تبليغ منظور به محلي افراد مشاركت و سنتي ي اغذيه ي ارائه

 هاي نياز تامين راستاي در گرفته صورت هاي مشاركت.باشند مي پژوهش اين در توجه مورد مفاهيم

 از يكي كه چنان.است شده نيز روستايان ميان اجتماعي ي سرمايه استحكام سبب گردشگران

 كنن مي كار هم كنار پيرا و جوونا شده، بهتر روابط از خيلي":داشت اذعان اينگونه كنندگان مشاركت

 بر  "شده بهتر سفيدا ريش با شون رابطه كه ها جوان مخصوصا.شناسن مي همديگرو بهتر مردم  و
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 به رو داليلي بر بنا ها سفيد ريش و جوانان ميان روابط زمان از اي بازه در پژوهش، هاي يافته اساس

 شده رابط اين ترميم به منجر  محلي هاي بازار و گردشگري ي توسعه كه است بوده نهاده ضعف

 مزاياي به ساكنين توجه عوامل از يكي مطالعه مورد روستاهاي در جمعي مشاركت افزايش .اند

 از يكي روستاييان اجتماعي مشاركت جلب.است شده ساكنين زندگي در نشاط بهبود و گردشگري

 زندگي كيفيت افزايش ميان دار معنا ارتباطي عبارتي به.است گردشگري پايدار ي توسعه مهم عوامل

 كبودي، و دارد(عليپور وجود گردشگري هاي برنامه در  مردم مشاركت ميزان و گردشگري از ناشي

2011 .( 

 فراغت اوقات گذران ي نحوه در تغيير

 اوقات گذران ي نحوه بر گردشگري ي توسعه كه است آن از حاكي پژوهشي هاي يافته همچنين

 آن از حاكي مصاحبه از حاصل هاي يافته.است بوده موثر نيز روستايي جوانان و ها خانواده فراغت

 بوده روبرو تغييراتي با ، گردشگران از گيري الگو با روستاييان فراغت اوقات گذران الگوي  كه است

 پر فراغت گذران به گردشگران از پذيري تاثير با جوانان كه اند داشته اذعان كنندگان مشاركت.است

 روستا از خارج به فراغت اوقات گذران منظور به ها خانواده از برخي و اند اورده روي هزينه

 اينگونه كنندگان مشاركت از يكي.شوند مي مند بهره شهري امكانات و خدمات از و كنند مي مراجعه

 مي (شهر ) قم خوب پاركاي و رستورانا ي باره در گردشگرا از  ها جوان از خيلي":كرد اذعان

 ي نحوه داشتند اذعان كنندگان مشاركت از بسياري همچنين ." اونجا ميرن رو تعطيل روزاي و پرسن

 اين پژوهش هاي يافته بر بنا . است شده تغييراتي دچار پيش به نسبت فراغتشان اوقات گذران

 هاي هزينه در تغيير و فراغت گذران از انتظار فراغت، گذران مكان ي حوزه در اغلب  تغييرات

 به گردشگران ورود افزايش آمد، بر كنندگان مشاركت اظهارات از كه گونه آن .است بوده فراغت

 شده فراغت اوقات گذران ي نحوه از ساكنين انتظارات تغيير به منجر  مطالعه مورد روستايي مناطق

 با فراغت اوقات گذران بر مبني انتظاراتي كنندگان مشاركت ورود افزايش با ، اساس  اين بر.است

 پژوهش هاي يافته تحليل  همچنين .است شده ايجاد ساكنين ذهن در پيش به نسبت تري كيفيت

 به نسبت تري متفاوت و تر كيفيت با فراغت اوقات گذران براي هزينه پرداخت افزايش از نشان

 .دارد گذشته
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 گيري نتيجه و بحث

 ي جامعه براي هايي هزينه حامل مزايا و منافع بر عالوه  گردشگر ورود  داد نشان حاضر پژوهش

 هاي هزينه و منافع از ميزبان ي جامعه اگاهي ميزان گردشگري، ي توسعه سطح به بسته.است ميزبان

 ي جامعه از متفاوتي ادراكات و واكنش گردشگري هاي فعاليت در آنان مشاركت ميزان و گردشگري

 ميزبان ي جامعه منظر از گردشگري آثار ي مطالعه هدف با حاضر پژوهش.است انتظار قابل ميزبان

 ذيل گردشگري آثار كنندگان مشاركت از گرفته صورت هاي مصاحبه طي.است گرفته صورت

 گذران ي نحوه كيفيت  ارتقاي به مثبت هاي پيامد كه حالي در .است شده گردآوري مقوله چندين

 بسياري منفي هاي پيامد  است، شده منجر محلي ي جامعه مشاركت افزايش و ساكنين فراغت اوقات

 و مشاهدات از كه گونه آن .است كرده بين بد گردشگر ورود به نسبت را محلي ي جامعه افراد از

 آگاهي بر كه آن بر عالوه گردشگري امور در محلي ي جامعه مشاركت ميزان برآمد، مصاحبه نتايج

 گردشگران پذيرش  و گردشگري ي توسعه تسهيلگر نوعي به است، موثر گردشگري مزاياي از افراد

 امور  جريان در كه افرادي داد نشان پژوهشي هاي يافته تحليل.است محلي ي جامعه جانب از

 به بيشتري اقبال سايرين به نسبت اند بوده  فعال  گردشگران  به خدمات ارائه  مانند گردشگري

 اظهاراتي ميان اين در .اند داشته اشاره گردشگري مثبت آثار به و اند داده نشان گردشگري ي توسعه

 به گردشگري سوء آثار به اشاره با گردشگران ورود از مخالفت بر مبني  كنندگان مشاركت سوي از

 فعاليت گردشگري امور در كه است  بوده افرادي سوي از غالبا اظهارات اين است رسيده ثبت

 .اند بوده اطالع بي ميزبان ي جامعه براي آن مزاياي به نسبت و نداشته

 و رساني اطالع با  گردشگري مثبت آثار از روستاييان آگاهي افزايش بر  شود مي پيشنهاد اين بر بنا 

 كاهش منظور به گردشگران براي سازي فرهنگ به حال عين در  و شود تمركز ها سازي فرهنگ

 گردشگري شيوع در مقصد، محلي مردم و ساكنين همكاري .شود توجه  نيز گردشگري منفي اثرات

 و گردشگري ي توسعه در محلي مردم مشاركت و نگاه .است برخوردار بااليي اهميت از روستايي

 و توجه گردشگري، ي توسعه مهم عوامل از يكي است برخوردار بااليي اهميت از گردشگر جذب

 در محلي ساكنين گرايش و نگرش عبارتي به.است گردشگري از ميزبان ي جامعه رضايتمندي ميزان

 موثر روستايي گردشگران جذب و گردشگري از نوع اين افزايش  در  گردشگري، ريزي برنامه
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 از ميزبان ي جامعه سوي از گردشگران پذيرش و گردشگري از محلي ي جامعه  حمايت .است

 ي جامعه آشنايي عدم. است منطقه يك در گردشگري ي توسعه ضروري هاي شرط پيش جمله

 ي توسعه موانع جمله از  يكديگر فرهنگ به نگاه نوع و گردشگري فرايند از گردشگران و ميزبان

 نكته  اين است اهميت حائز پژوهش اين در چه آن )18: 1396تاسا،(ماست كشور در گردشگري

 بوده اطالع بي گردشگري مزاياي به نسبت محلي ي جامعه و كنندگان مشاركت از  برخي  كه است

 مي بيان خويش ادراكات و مشاهدات بر بنا را گردشگران ورود از خود صريح مخالفت و

 .شود ديده تدارك روستاييان بيشتر مشاركت و  آگاهي منظور به هايي برنامه شود مي پيشنهاد.نمودند
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