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مؤثر بر درک ساكنان بومي نسبت به حمايت از توسعۀ پايدار گردشگري در تختجمشيد است .پنج روستاي كناره ،جلياان ،فياروزي ،شاهرک
مهديه و شهرک وليعصر براي جامعۀ ماري پژوهش انتخاب شدند .پژوهش ازنظر شيوۀ گرد وري دادهها ،توصيفي  -پيمايشي و ازنظر هدف،
كاربردي است .ابزار گرد وري دادهها ،پرسشنامه است كه روايي و پايايي ن با تحليل عامل تأييادي و لفااي كرونباان سانجيده شاده اسات.
مردم محلي با استفاده از روش نمونهگيري طبقهاي و جدول كوكران ،تعداد  985پرسشنامه را تکميل كردند .براي بررسي فرضيههاي پاژوهش
از الگوي معادالت ساتتاري ،زمون ضريب همبستگي پيرسون و  Tتکنمونهاي استفاده شده است .نتيجهها ،نشان مايدهناد متیيار مشااركت
اجتماعي با ضريب تأثير  ،0/19بيشترين اثر را بر درک ساكنان بومي دارد .تعلق اجتماعي با ضريب تأثير  ،0/71رابطۀ مثبت و معنادار و نگارش
زيستمحيطي با ضريب تأثير  ،-0/66رابطۀ منفي و معناداري با درک ساكنان بومي نسبت به مجموعۀ تخاتجمشايد دارد بادين معناا كاه باا
افزايش درک ساكنان نسبت به اين مجموعه ،نگراني نها نسبت به مسئلههاي زيستمحيطي بيشتر شده است .درواقع مسئلههاي زيستمحيطاي
تأثير منفي بر درک مردم بومي نسبت به مجموعه داشتهاند .درنهايت درک ساكنان بومي ،تأثير مثبت و معنااداري بار حمايات از تخاتجمشايد
دارد كه ميراثي جهاني و حمايتكنندۀ توسعۀ پايدار گردشگري است.
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مقدمه و بیان مسأله

( .)Mccool & Martin, 1994: 30احساس تعلاق باه جامعاه ،در

گردشگري موفق و پايدار در كشورهاي در حال توسعه ،نقطاۀ

افراد اين انگيزه و احساس مسئوليت را ايجاد ميكند كه جهت

اتکاي توساعۀ اقتصاادي و بازر تارين صانعت و كارفرمااي

بهبود همه جانبۀ محيط سکونت تالش كنند ازاينرو احسااس

جهان است .براي كشور ارز مي ورد و بهويژه براي منطقههاي

تعلق اجتماعي و باهدنباال ن مشااركت ،اجاراي برناماههااي

فقير ،در مد و اشتیال ايجاد ميكناد .باه اساتناد ماار ساازمان

مختلف اجتماعي  -اقتصادي را در اجتماا محلاي باا توفياق

جهاني گردشگري ،اين صنعت حدود  660ميلياون نفار را در

چشمگيري همراه ميكند و كيفيت زندگي را بهبود مايبخشاد

سراسر جهان باه كاار مشایول كارده اسات .از هار ده شایل

(زنگنااه و همکاااران .)776 :7999 ،وابسااتگي احساسااي موجااب

ايجادشده در جهان ،يک شیل مرباو باه گردشاگري اسات.

تقويت و تثبيت همبستگي گروهي ميشود زيارا حات تعلاق

گردشگري باراي  89درصاد از كشاورهاي در حاال توساعه،

گروهي ،عنصر اساسي و سازندۀ گاروه اسات و زميناۀ پيوناد

مهاامتاارين منبااع در مااد ارز تااارجي و صااادرات اساات

اعضاي گروه و درنتيجه پويايي گروه را فراهم ميكند

(بيادل و

(ضرغامبروجني و شالبافيان .)79 :7996 ،حضور اين گردشاگران بار

محمااودزاده )96 :7997 ،بنااابراين مشاااركت اجتماااعي ازطريااق

الگوي زندگي افراد بومي تأثير دارد .روشي كه بازديدكننادگان

همبستگي گروهي سبب پررنگشدن نقش افراد ميشود.

در پايش ماايگيرنااد و رابطاههاااي فااردي هرياک از نااان بااا

نتيجههاي پژوهشها ،اهميات درک سااكنان باومي ،تعلاق

شهروندان كشور ميزبان ،بر روش زندگي و طرز برتورد افراد

اجتماعي و مشاركت اجتمااعي منطقاههااي گردشاگري را در

محلي تأثير عميقي دارد (الواني و پيروزبخت .)751 :7985 ،كيفيات

( ;Reitsamer et al. 2016

توسعۀ پايدار گردشگري نشان ميدهد

 Minnaert,عليقليزادهفيروزجاايي و همکااران .)7989 ،توساعۀ

زندگي سااكنان منطقاههااي گردشاگري از گردشاگري تاأثير

2014

ميگيارد ازايانرو در دو دهاۀ اتيار ،سااكنان ،هساتۀ اصالي

گردشگري همانند شمشيري دولبه براي جامعاۀ محلاي عمال

بسياري از پژوهش هاي گردشاگري در نظار گرفتاه شاده اناد

ميكند ،منفعتهايي را به وجود مي ورد و هزيناههاايي را بار

(وثااوقي و همکاااران .)7990 ،متأساافانه در برتااي مقصاادهاي

جامعه تحميل مي كند .بيشتر توجه هاي دانشمندان باه اثرهااي

گردشگري ،مردم بومي از گردشگران جادا شاده اناد و نقاش

اقتصااادي ،زيسااتمحيطااي و اجتماااعي گردشااگري در كنااار

مردم در رسايدن باه توساعۀ پايادار منطقاههااي روساتايي و

نگرش مردم بومي نسبت به ن معطوف بوده است (

Sharpley,

(رنجبرياان و زاهادي،

 .)2014: 38اگرچاه سااكنان محلاي نسابت باه اثرهااي مثبات

 )761 :7988بنابراين يکي از عاملهااي مهام در بررساي درک

اقتصادي و اجتماعي گردشگري جامعه اي شنايي دارند كه در

مردم ،ميزان مشاركت ناان در تصاميمهااي ماديريتي اسات.

ن زندگي ميكنند ،برتي مطالعههاا باه نگرانايهااي سااكنان

اعتماد و تعامل ميان ساكنان و ماديران در روناد توساعۀ ياک

محلاي درباارۀ پياماادهاي منفاي گردشاگري توجااه كاردهانااد

منطقه بسيار حياتي است (زنگنه و همکاران .)776 :7999 ،ازساوي

(Bestard & Nadal, 2007; Gu & Ryan, 2008; Latkova & Vogt,

ديگر همان طور كه جامعه شناسااني همواون دوركايم اشااره

 )2012; Terzidou et al. 2008براي مثاال از پيامادهايي كاه در

كرده اند ،مشاركت اجتماعي سبب بهوجود مدن جامعهاي سالم

بيشتر پژوهش هاي مارتبط باا صانعت گردشاگري درباارۀ ن

و بانشا مي شود .ميزان مشاركت اجتمااعي تاأثير مهماي بار

بحااش شااده اساات ،وضااعيت زيسااتمحيطااي منطقااههاااي

دارد (گالباي

(نجارزاده و نعمتاللهايReitsamer et al. 7995 ،

مقصدهاي گردشگري ،كم رنگ شده است

موفقيت برنامههاي توسعه ،رفاه و بهزيستي جامعه

گردشگري است

و اتشي .)710 :7999 ،مشاركت اجتماعي با تعلق اجتماعي افاراد

 .)2016پژوهشها نشان ميدهند سااكنان منطقاههااي ميزباان،

تركيب مي شود و نقش مهماي در زنادگي نهاا ايفاا مايكناد

بهشدت دربارۀ محيط زيست پيرامونشان نگراناند (

& Akvan
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 .)Kuvan,براساس گزارشهاي گستردۀ وسيلههااي

تخت جمشيد از زمين هاي كشاورزي پوشايده اسات و بيشاتر

ارتبا جمعي دربارۀ مسئله ها و مشاکلهااي زيساتمحيطاي

اين زمين ها به ساكنان بومي روستاهاي اطراف تخاتجمشايد

جهاني ،توجه به محيط زيست اهميت زيادي پيدا كرده اسات.

متعلق است ،هر ساله كشاورزان بين ماههاي تيار و شاهريور و

مردم و مسؤالن كشورها دريافته اند بايد در حفظ سالمتي ايان

بعد از برداشت گندم ،زمين هاي تاود را باراي شارو فصال

كرۀ تاكي جادي باشاند (الاواني و پيروزبخات.)798-799 :7985 ،

جديد كشت ،تش ماي زنناد و ايان كاار ،دود غليظاي ايجااد

ساكنان بومي منطقه هاي گردشگري ،نقاش مهماي در كااهش

مي كند كه باه مجموعاه و محايط زيسات اطاراف ن سايب

اثرهاااي منفااي زيسااتمحيطااي ناشااي از ورود گردشااگران و

مي رساند .نظارت و تعامل دوطرفه مياان تصاميمگيرنادگان و

توسعۀ صنعت گردشگري دارند ()Brida et al. 2010: 591,600

ساكنان بومي ،مسير توسعۀ پايدار را در تختجمشيد هماوارتر

بنابراين با مشاركت نان تا حد زيادي از سايبهااي محيطاي

ميكند ضمن اينکه اتيراً فرونشستن زمين در حريم درجهيک

Jackson & Inbakaran,

مجموعۀ تختجمشيد بهدليل استفادۀ بيش از حد از منبعهااي

2005: 703

منطقههاي گردشگري كاسته ميشاود (

ب زيرزميني براي كشاورزي ،اهميت نقش ساكنان بومي ايان

.)2006: 356
مجموعههاي تاريخي بهدليل نشاندادن هويات جامعاههاا،

مجموعه را دوچندان كرده است.

ارزش زيادي براي ساكنان بومي دارند .اين بناها از مهامتارين

همااۀ اياان عاماالهااا ساابب شااده اساات ساااكنان بااومي و

بخشهاي هويتي هر جامعه محسوب ميشوند و پيدايش نهاا

توامندسازي نان ،نقش انکارناپاذيري در تصاميمگياري هاا و

(تيموري

فرايندهاي مديريتي اين مجموعه داشته باشند بدين منظور در

و همکاران .)66 :7999 ،سايت تاريخي پارسه (تختجمشايد) باا

پژوه ش حاضر سعي شاده اسات باا توجاه باه مبااني نظاري

گذشت نزديک به  6500سال هموناان گردشاگران داتلاي و

پژوهش ،مهمترين عاملهاي مؤثر بر توسعۀ گردشگري پايادار

تارجي را جذب ميكند .همهساله عاملهاي گوناگون طبيعاي

در مجموعااۀ تخااتجمشاايد بررسااي شااود .متیيرهاااي تعلااق

و انساني ،اثرهااي ملاي را تخرياب مايكنناد .مردماي كاه در

اجتماااعي ،نگاارش زيسااتمحيطااي و مشاااركت اجتماااعي،

نزديکااي اياان مجموعااه زناادگي ماايكننااد ،نقااش مهمااي در

مهمترين عاملهاي اجتماعي تأثيرگذار بر درک سااكنان باومي

تصميم هاي مديريتي ن دارند اما ساكنان اين روساتاها نقاش

نسبت به توسعۀ پايدار گردشگري اند و رابطۀ ميان نها بررسي

تود را به درستي ايفا نکارده اناد .روساتاهاي زياادي در كناار

شده است .در اين مسير سؤالهاي پژوهش بهصورت زير بيان

مجموعه وجود دارند كه مسافت تيلي كمي با ن دارند و اين

شده است:

نشاندهندۀ ساتتارهاي اقليمي و فرهنگي جامعه است

بدان معناست كه هر گونه تصميمگيري دربارۀ تخاتجمشايد،

 .7يا تعلاق اجتمااعي بار حمايات سااكنان روساتاها از

در زندگي ساكنان اين روستاها تأثير تواهد داشت باه عاالوه

مجموعۀ تختجمشيد كه يک ميراث جهاني است ،تأثير مثبتي

بعضي از اين افراد بهطور مساتقيم از مزياتهااي اقتصاادي و

دارد؟

اجتماعي اين مجموعه بهره ميبرند.
يکي ديگار از مسائله هااي موجاود ،كمباود مطالعاههاا و
پژوهش ها در زمينۀ اهميت و نقش نگرش مردم محلي نسابت
به تصميمگيري هاي مرتبط با توسعۀ گردشاگري در مجموعاۀ
تختجمشيد است .بيشتر پژوهشها ويژگيهاي معماري ايان
مجموعه را بررسي كرده اند .با توجه به اينکه اطاراف محوطاۀ

 .6يا تعلق اجتمااعي بار درک ماردم محلاي نسابت باه
مجموعۀ تختجمشيد تأثير مثبتي دارد؟
 .9يا نگرش زيستمحيطي مردم محلي بار درک نسابت
به تختجمشيد تأثير مثبتي دارد؟
 .1يااا مياازان مشاااركت ساااكنان ،باار درک از مجموعااۀ
تختجمشيد تأثير مثبتي دارد؟
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 .5يا ميزان مشاركت ساكنان بر حمايت از توسعۀ پايادار
گردشگري در تختجمشيد ،تأثير مثبتي دارد؟

زيادي بر روند توسعۀ گردشگري منطقه هاي گردشگري دارند

 .6يا درک مردم محلي نسبت به مجموعه بر حمايات از
تختجمشيد تأثير دارد؟
.1

مذهبي كه بيشتر از دريافتهاي عاطفي تشکيل شدهاناد ،تاأثير
(نااوريشااادمهاني .)7990 ،مفهااوم حاات اجتماااعي ،از نيازهاااي
اساسي انسان و عاملي است كه سيب هاي اجتماعي و محلاي

يا درک مردم محلي نسبت به مجموعه ،بر حمايت از

توسعۀ پايدار گردشگري تأثير ميگذارد؟

را كنترل ميكند (مباركي و صاالحي )615 :7997 ،ايان مفهاوم ،از
ديدگاه هااي مختلفاي مانناد روان شناساي و جامعاه شناساي و

در ادامه تأثير درک سااكنان باومي بار حمايات از توساعۀ

كالباادي بررسااي شااده اساات (مباااركي و صااالحي.)616 :7997 ،

پايدار و مجموعۀ تخت جمشيد و مفهوم هركدام از عاملهااي

پژوهش هااي زياادي رابطاۀ مياان تعلاق اجتمااعي و نگارش

تشريحشده و رابطۀ اين متیيرها بررسي ميشود.

ساااكنان نساابت بااه توسااعۀ گردشااگري را بررسااي كااردهانااد
(

Nicholas et al. 2009; Mason & Cheyne, 2000 & Brida et al.

پیشینۀ پژوهش

 .)2010اين پژوهش ها هم بر مفهوم عملياتيسازي 7و هام بار

در پژوهشهاي ابتدايي كه درباارۀ صانعت گردشاگري انجاام

رابطۀ ميان توسعۀ پايدار و تعلق اجتماعي تأكيد دارناد باراي

شااده اساات ،دربااارۀ نقااشهاااي اجتماااعي ،روانشناسااانه،

مثال نيکوالس و همکاران به اين نتيجه رسايده اناد كاه ماردم

جامعه شناسي و مردم شناسي گردشاگري مطلاب هااي زياادي

بومي نسبت به مکان تولد ،ميراث و هويت تاود تعلاقتااطر

نوشته شده است .اين پژوهشها بر نقش ماردم ميزباان تأكياد

بيشتري دارند و نسبت به گردشگري ،نگارش مثبات كمتاري

كرده است .نقش ،ياک واۀۀ قاراردادي جامعاهشاناتتي باراي

دارند ( .)in: Um & Cromton, 1978: 27ميتول و ريد و كان و

(پاي يارس،

كووان اشاره ميكنند كه در بيشتر موارد ،مردم بومي نسبت باه

 .)15 :7989از ديدگاه جامعهشناسي ،هويت انسانهاا در دنيااي

اثرهاي اقتصادي و اجتماعي توسعۀ گردشگري ،نگرش مثبات

معاصر نسبي و سيال است و اين هويتها در رابطاه باا سااير

و نسبت به اثرهاي منفي ن ،نگرش منفاي دارناد (

افااراد معنااا مااييابااد (شااياني و هاشاامي 58 :7996،و  .)59تعلااق

 .)Reid, 2001; Akan & Kuvan, 2005گورسااي و همکاارانش

اجتماعي ،حسي بالنده و حياتي ميان مردمي است كه منفعتها

مشخص كرده اند فرضيۀ وجود رابطۀ مستقيم ميان ساطحهااي

و سرنوشت مشتركي دارند .وجود جامعاه ،متضامن عالقاه و

تعلق اجتماعي و مزياتهااي درکشادۀ گردشاگري و رابطاۀ

وابستگي و وفاداري افراد به ن و احساس پيوستگي به«مااي»

منفي ميان سطحهاي تعلق اجتماعي و هزينههااي گردشاگري،

كلي است .حت تعلق گروهي ،عنصر اساسي و سازندۀ گاروه

رد شااده اساات

 .)in:از نجااا كااه

است و پيوند ميان اعضاي گاروه و درنتيجاه پوياايي گاروه را

پژوهش هاي اندكي دربارۀ گردشگري در علوم اجتماعي انجام

تضمين مايكناد (بيادل و محماودزاده .)96 :7997 ،درواقاع تعلاق

شده است ،در اين پاژوهش مفهاوم تعلاق اجتمااعي ،عااملي

اجتماعي فرد نسبت به يک مکان ،با ارزش قائلشدن ،قدرداني

تأثيرگاااذار بااار درک ماااردم باااومي در مجموعاااۀ تااااريخي

و وفاداري نسبت به ن شناتته ميشود .هويت ملاي بااالترين

تختجمشيد در نظر گرفته شده است.

توضيح موقعيتي است كه شاخص در اجتماا دارد

(Nicholas et al. 2009

& Mitchel

سطح تعهد به جامعه و مردم اسات كاه ويژگايهااي اساساي

سطح كيفيت زيست محيطاي كشاور ياا منطقاه و باهوياژه

اجتماعي ،فرهنگي ،رواني و فلسفي را در تود دارد و گاهاناه

كيفيت موجود در ناحيههاي بالقوۀ جهاانگردي ،عااملي بسايار

ميكند (شياني و هاشمي51 :7996 ،

مهاام بااراي ساااكنان محلااي و جااذب توريسااتهاساات

افراد را از ساير گروهها متمايز

و  .)58اين دسته از ارزشها بهويژه ارزشهااي ملايگراياناه و
Operationalization
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الگوي ساتتاري عوامل مؤثر بر درک ساكنان بومي نسبت به حمايت از توسعۀ پايدار گردشگري در مجموعۀ تختجمشيد

(گاوهري،

(ضرغامبروجناي .)751 :7989 ،در ادبياات روزماره و نوشاتههااي

از ثار اقتصادي ،اجتمااعي و زيساتمحيطاي باشاد

تاريخي جامعهشناسانه ،نگرشهاي منفاي درباارۀ رابطاۀ مياان

 .)79 :7990شااايد اياان سااؤال مطاار شااود كااه چاارا بيشااتر

گردشگري و سيب هاي زيست محيطي وجود دارناد .درواقاع

مطالعههاي انجامگرفته ،بر اثرهاي جهانگردي يا بروز اين اثرها

«عقيدههاي كليشهاي» در اين دسته از تعريفها قرار گرفتهاناد

در منطقه يا جامعۀ ميزبان متمركاز شادهاناد؟ دليال ايان امار،

(پييرس )16 :7989 ،اما هميشه نگارش نسابت باه عامالهااي

فرايند و ناو عرضاه و تقاضاا ياا تولياد و مصارف در باازار

محيطي منفي نباوده اسات .رضاواني و نجاارزاده ( )7981در

جهانگردي است كه با بسياري از بازارها و صنعتهااي ديگار

پژوهشي با عناوان «بررساي و تحليال زميناههااي كاار فريني

تفاوت دارد زيارا در جهاانگردي ،تولياد و مصارف در ياک

روستاييان در فرايند توسعۀ نواحي روستايي» اشاره كردهاند كه

منطقه صورت ميگيرد (گوهري.)78 :7990 ،

درجۀ شفتگي محيطي و تجربههاي محيطاي افاراد جامعاه در

اسميت و كرانيچ به اين نتيجه رسايدند كاه رابطاۀ مساتقيمي

كار فريني و توانمندسازي ساكنان شهري و روستايي اثار دارد.

ميان توسعۀ گردشگري و نگرش منفي ماردم باومي وجاود دارد.

براساس اين پژوهش عامل هاي محيطي ،نقشي مؤثر در ايجااد

بهعالوه مردم بومي در شمال ولز پذيرفتهاناد كاه گردشاگري باه

سازمان هاي جدياد شاناتته شاده دارناد و توساعۀ پايادار در

زوال بومشناتتي منطقه منجر ميشود .در جايي ديگر ،مردم بومي

ناحيه هاي روستايي ،منو به ماده ساازي محايط اجتمااعي و

گردشگري را عاملي براي شناتتهشدن شهر و محايط پيراماون ن

اقتصادي روستاها باا اساتفاده از توامندساازي نياروي انسااني

ميدانند (.)Smith & Krannich in: Nicholas et al. 2009

بيترديد با مشاركت جامعههااي محلاي در زميناۀ توساعۀ

جوان دانسته شده است.
به طور كلي بيشتر پژوهش هايي كه درباارۀ نگارش ماردم

گردشگري ،ازكمرنگشدن هويات اجتمااعي و فرهنگاي ايان

بومي انجام شدهاند ،بر اثرهاي زيستمحيطي گردشگري تأكيد

جامعهها جلوگيري ميشود و ايان هويات مياان نهاا تقويات

كردهاند

(معصومي2009 7985 ،

 .(Vargas-San Chez et al.ماردم

ميشود (نوريشاادمهاني .)91 :7990 ،مشااركت در ياک اجتماا

بومي ممکن است هم نگرش مثبت و هم نگرش منفي درباارۀ

محلي ،از ايجاد حساسيت نسبت به مشکل بهوجود ماده غااز

 .)Sharpley,ساتنا و

مي شود كه نخستين پلاۀ مشااركت اسات (ناوري نشاا .)7988 ،

ريوموند در پژوهش تود دربارۀ جزيرههاي ويرجينيا ،به ايان

گنجي و زار غياث بادي ( )7991مشاركت را يکي از اجازاي

نتيجه رسيدهاند كه گردشگران به ساحلهاي اين منطقه سايب

سرمايۀ اجتماعي ميدانند و تأكيد ميكنند كاه شار برقاراري

اثرهاي زيستمحيطي داشته باشاند

(2014

زدهاند ( .)Sethna & Richmond in: Nicholas et al. 2009برتاي
ديگاار از پااژوهشهااا بااه رابطااۀ ميااان اثرهاااي گردشااگري و
عامل هايي هموون ميزان ،ماهيت و توسعۀ گردشگري و ميزان
كنترل اين صنعت اشاره كردهاناد باراي مثاال امکاان دارد در
جامعااههاااي محلااي ،كساابوكارهاااي ماارتبط بااا گردشااگري
در مدي را باراي افاراد باه وجاود ورد كاه درنهايات سابب
افزايش بهبود چهرۀ مقصد و جامعۀ محلي شاود (

Giles et al.

 .)2013با اين حال بعضي مواقع امکان تفکيک قائلشدن مياان
اثرهاي مثبت و منفي محيط زيستي وجود ندارد زيارا ممکان
است بروز پيامدي (چه مثبت و چه منفي) ،حاصل مجموعهاي

ارتبا با ديگران در جامعههاي اماروزي ،گساترش پيونادهاي
تود در اجتما هااي محلاي و شاناتت يکاديگر باهصاورت
عنصري منحصربهفرد و ايجاد عامگرايي به جاي تاصگراياي
اساات .اياان پژوهشااگران ساارمايۀ اجتماااعي را عاااملي بااراي
سنجش كيفيت ارتبا ها در جامعاههاا و ياک حات تعلاق و
همبستگي اجتماعي ميدانند .دانشمندان بهدنباال ياافتن راهاي
براي شركتدادن ماردم باومي در تصاميمگياريهاا باودهاناد
( .)Gunn, 1994; Inskeep, 1991مردم ميزبان با شركتكاردن در
فرايندهاي تصميمگيري ،هدف هاا و تمايال هااي تاود را باه
صنعت گردشاگري وارد مايكنناد (

& Joppe, 1996; Mitchell

 .)Reid, 2001; Timothy, 1999مطالعههاي پيشين بر اين فار

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)69شماره اول ،بهار 7991
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استوارند كه ساكنان محلي نسبت به گردشگري نظار يکسااني

مثبت ميان گردشگران و مردم مقصد روي نخواهاد داد ،بلکاه

دارناد (.)Andriotis & Vaughn, 2003; Mason & Cheyne, 2000

تصومت جاي اين تعامل سازنده و مثبت را تواهاد گرفات.

همواره براي بررسي نگرش ساكنان محلي ،چنادين متیيار در

درنتيجه درک مردم محلي نسبت به توسعۀ پايدار گردشاگري،

نظر گرفته شده است .اين متیيرها شاامل ساطح مشااركت در

منفي تواهد بود .مشاركت اجتمااعي بعادهاي متفااوتي دارد.

 ،)Palmerروناد توساعۀ گردشاگري

اگر ازلحاظ بعد اقتصاادي مزياتهاايي را باراي ماردم باومي

Kim,

داشته باشد ،درک ماردم محلاي از توساعۀ گردشاگري مثبات

 )2002; Grgic et al. 2010و بحش پايداري منطقههاي روستايي

تواهد بود .اگر ازلحاظ بعد اجتماعي مشاركت ،ماردم محلاي

( )Fun et al. 2014بوده است .مديريت منطقههاي حفاظتشده،

در همۀ برنامههاي اجتماعي بهصورت داوطلبانه حضور داشاته

نقش مهمي در جامعه هاي محلي همسو با پاياداري منطقاههاا

باشند ،نگرش نها نسبت به توسعۀ گردشگري مثبات تواهاد

دارد .تطمشي اين نو مديريت شاامل مشااركتدادن جامعاۀ

بااود (تاااني و علاايبيگااي .)90 :7997 ،درنتيجااه اثرهاااي مثباات

محلااي در مااديريت و توسااعۀ اياان نااو منطقااههااا ماايشااود

گردشگري ،سبب تمايل بيشاتر ماردم باه مشااركت مايشاود

 .)Nicholasدر اياان زمينااه

( .)Jackson & Inbakaran, 2006: 356ازساوي ديگار مشااركت

افاازايش عالقااۀ گردشااگران بااه يااادگيري و كسااب تجربااۀ

مردم و درک نها از گردشاگري ،شااتص مهماي در توساعۀ

فرهنگهاي گوناگون ،انگيزهاي براي مشااركت سااكنان ماردم

پايدار گردشگري محسوب ميشود (.)Fun et al. 2014

گردشاگري

(et al. 2013

( ،)Stylidis & Terzidou, 2014كيفيت زنادگي سااكنان (

(in: Nyaupane & Thapa, 2004

بومي در مديريت منطقههاي گردشاگري اسات
al. 2002: 79,80 719

(ضايايي:7988 ،

 .)Gursoy etويگار در پژوهشاي كاه در

توسعۀ پایدار گردشگری

شمال كامبوج انجام داده است ،به اين نتيجه رسيده اسات كاه

مفهااوم توسااعۀ پاياادار گردشااگري تااا باايش از دو دهااه در

مشاركت ساكنان بومي در مديريت سايت هاي ميراث جهااني،

محفل هاي دانشگاهي گردشگري ،جنبش وسايعي را باهدنباال

احترام و درک حفاظات از ايان منطقاههاا را بيشاتر مايكناد

داشته است .به طور كلي با وجود بحاشهااي فاراوان درباارۀ

( .)Wager in: Nicholas et al. 2009باراي تقويات اقتصااد ياک

پايداري ،همونان اين مفهوم ابزار محبوب توسعۀ گردشاگري

جامعۀ بومي ،افاراد محلاي باياد تواهاان مشااركت در روناد

است (نعمتاللهي .)7991 ،توسعۀ پايدار گردشاگري در راساتاي

توسعۀ گردشگري باشند (گوهري .)65 :7990 ،كاالين و جنکيناز

توسعۀ پايدار است

 .)Sharpley,توسعۀ پايدار ضمن

معتقدند بساياري قشارهاي جامعاه و اقلياتهااي ناژادي كاه

بر وردهكردن نيازهاي كنوني ،لطمهاي باه منباعهااي موردنيااز

بي توجهي حکومات و ديگاران باه تااريخ و مياراث تاود را

نسلهاي ينده وارد نمايكناد (الاواني و پيروزبخات.)701 :7985 ،

مي بينند ،از جامعه كنارهگيري و عميقاً احساس منزويشادن و

كاااركرد توسااعۀ پاياادار در گردشااگري بااهساارعت در حااال

بيهويتي ميكنند (كالين و جنکينز .)80 :7986 ،اين دو پژوهشاگر

گسترش است ( .)Milne, 1998: 136سازمان جهاني جهانگردي

به نقش دانشجويان رشتۀ جهانگردي در برجساتهكاردن نقاش

( )2013توسعۀ پايدار را تأمين نياز گردشاگران زماان حاال و

ساتتارهاي قدرت براي معرفي ميراث يک محل و معرفاي ن

مردم ميزبان همزمان با افازايش فرصاتهاايي باراي ينادگان

به مردم محلي اشاره كارده اناد .هماان طاور كاه رنجبرياان و

تعريف كرده است.

(2014: 42

زاهدي ( )7988اشاره كردهاند ،اگر جامعۀ محلي احساس كناد

در بيشتر پژوهشها مفهوم توسعۀ پايادار گردشاگري ساه

ممکن است چنين موضوعي اتفاا بيفتاد ،باه احتماال بسايار

بعد اصلي را پوشش ماي دهاد .ايان بعادها شاامل تیييرهااي

قوي نسبت باه گردشاگران موضاعي منفاي در پايش تواهاد

اقتصادي ،زيستمحيطي و اجتماعي اسات (

گرفت .درچنين وضعيتي نه تنها تعامال فرهنگاي  -اجتمااعي

2002; Joppe, 1996

;Saayman, 2009

 .)Ryan,از نگاااه اقتصااادي ،افاازايش و
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الگوي ساتتاري عوامل مؤثر بر درک ساكنان بومي نسبت به حمايت از توسعۀ پايدار گردشگري در مجموعۀ تختجمشيد

بهينهسازي مزيتهاي گردشگري ،كاهش هزيناههاا ،براباري در

وودز اشاره ميكند كه گرچه ميان حت تعلق به ياک مکاان و

توزيع مزيتها ميان مردم محلي ،تعاادل در تاراز اقتصااد ماردم

يک جاذبه تفاوت وجود دارد ،تفکيک قائلشدن مياان ايان دو

محلي ،افزايش اثرهاي چندگانۀ حاصل از توسعۀ گردشاگري و

دشوار به نظر ميرسد (.)Woods & McDonagh, 2011: 159

درنهايت افزايش كار فريني ميان جواناان محلاي ،از جنباههااي

يافته هاي دانشمندان در سال هااي اتيار ،اهميات نگارش

مهم پايداري اقتصادي بوده است .پايداري محيطي بار حفاظات

مردم محلي نسبت به توساعۀ گردشاگري را نشاان مايدهناد.

از محايط زيساات گيااهي و جااانوري تأكياد دارد .بااه موضااو

مطالعۀ نگرش مردم نسبت به گردشگري به بايش از  95ساال

پايداري اجتماعي در مقايسه با ديگر انوا پايداري كمتار توجاه

پايش برمايگاردد ( .)Sharpley, 2014: 42از نجاا كاه توساعۀ

شده است .اين بعد پايداري به جنبههاي ملموستار اشااره دارد

گردشگري به صورت چشمگيري به حسن نيت جامعۀ ميزباان

( .)Nicholas et al. 2009پايداري اجتماعي بر ماراودههااي مياان

بستگي دارد ،حمايت از ن در توسعه و عملکرد موفقيت مياز

گردشگر و ساكنان محلي و افزايش تجربۀ ساكنان ميزبان اشااره

صاانعت گردشااگري ،امااري ضااروري محسااوب ماايشااود

دارد ( .)Brida et al. 2010هدف كلي پايداري ،ايجاد تعادل مياان

(  .)Jurowski et al. 1997; Gursoy et al. 2002از موضاو هااي

اين سه نو بعد پايداري است

(.)Lee & Oneil, 2004

بساايار مهاام در تعاماال ميااان ساارزمين مقصااد و گردشااگران،

از نگاه جامعه شناسانه ،ايان ناو توساعه از ياک ساو بار

موضو جداسازي جامعۀ محلي است .بعضي مواقع ماديريت

تحصيالت و تعليم و تربيت تاوب و دسترساي باه كاالهاا و

مقصدهاي گردشگري ،ممکن است به اين سو حركت كنند كه

تدمات و زندگي برومندانه تأكياد دارد و ازساوي ديگار باه

ميان گردشگران و جامعۀ مقصاد فاصاله ايجااد كنناد .چناين

دستاوردهاي سياسي هموون امنيت و توانايي ادغام در اجتما

اقدامي به هر دليلي كاه باشاد ،ماثالً باراي رضاايت تااطر و

اشاره دارد .نتيجۀ چنين توسعه اي ،كنترل نابرابري اجتمااعي و

راحتي گردشگران ،بسيار مخاطره ميز است

كاهش فساد در جامعه اسات (ربيعاي .)795 :7991 ،در تعريفاي

 .)761 :7988مااردم زماااني در تصااميمهاااي مهاام فرهنگااي و

ديگر توسعۀ پايدار گردشگري ،گسترش صنعت گردشاگري و

تاريخي شركت ميكنند كاه احسااس كنناد صدايشاان شانيده

جذب گردشگران به يک منطقه با استفاده از منبعهاي موجاود

ميشود .ماردم محلاي باياد باه ايان بااور رسايده باشاند كاه

است به گونهاي كه ضمن پاساخدادن باه نيازهااي اقتصاادي،

مي توانند با ورود تود به اين عرصه ،جامعاه را متحاول كنناد

فرهنگي و قانوني جامعه و انتظارهاي گردشاگران ،وحادت و

(كالين و جنکينز .)87 :7986 ،از نجا كه بيشتر ساكنان ،گردشگري

هويت فرهنگي ،سالمت محيط زيست ،تعادل اقتصادي مقصد

را نوعي ابزار توسعۀ اقتصادي ميدانند ،تعجب ور نيسات كاه

و مهمانان نها بهطور متوازن و پيوسته و در حاد بهيناه تاأمين

يافتههاي بيشتر مطالعهها نشان ميدهند ساكنان باه طاور كلاي

شود .در توسعۀ پايدار گردشگري ،توسعۀ انعکاسي از ارزشها

نگرش مثبتي به گردشگري دارند و از نگرش منفي نان ،موارد

و هنجارهايي مطار اسات كاه جامعاه نهاا را قباول دارد و

چناداني گازارش نشاده اسات (

حركتي برتالف نها از تود نشان نميدهاد .برناماهريازان در

 .)373به هر صورت ،در مقصد گردشگري تباادلهاايي اتفاا

اين توسعه ،سالمت روحي و جسامي انساانهاا ،حفاظات از

ميافتند و برتي ساكنان عمدتاً منفعتهايي از گردشاگري باه

محيط زيست و توسعۀ متعادل اقتصادي و اجتماعي را در نظر

دست مي وردند ولي برتي نياز ممکان اسات تنهاا متحمال

دارند (معصومي.)759 :7985 ،

هزينههاي گردشگري شاوند ( .)Dyer et al. 2007در جادول 7

بدون شركتدادن و حمايات جامعاۀ محلاي ،مياان ماردم
محلي و گردشگر تارجي فاصله مايافتاد (.)Giles et al. 2013

(رنجبريان و زاهادي،

Vargas-Sanchez et al. 2009:

پيشينۀ پژوهشاي مارتبط باا درک سااكنان محلاي ورده شاده
است.

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)69شماره اول ،بهار 7991
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جدول  - 1پیشینۀ پژوهش مرتبط با متغیرهای پژوهش
نویسندگان
بستارد و نادال2007 ،
ووسفام و همکاران 2009 ،
نانکو و گورسای 2012 ،
هفییه و همکاران 2013 ،

شارپلی2014 ،

میفرت2014 ،

گورسای و همکاران2002 ،

آکان و کووان2005 ،

فان و همکاران2014 ،

اندریوتیس و واوگان2003 ،
میتچل و رید2001 ،

احمدی و همکاران3 ،

بیدل و محمودزاده3 ،

زنگفه و همکاران3 ،
مبارکی و صالحی3 ،

مککول و مارتین1994 ،

نتیجههای پژوهش
برخی ویژگی های گردشگر همچون سکونت فرد ممکن است رابطۀ مستقیمی با نگرش مثبتت و مفیتی
آنها از گردشگری داشته باشد؛ اما درنهایت نسبت به اثرهای مثبت گردشگری اعتقاد بیشتری دارند.
درک جامعۀ محلی از گردشگری ،گهگاه با نارضایتی از حضور گردشگر همراه است.
برخی افراد با سیرکردن به هویت اجتماعیشان پی میبرند.
نگرش مثبت جامعۀ محلی نسبت به گردشگری ،افزایش سطح رضایت مردم را به همتراه دارد و همتین
امر موجب افزایش تبلیغات دهانبهدهان یک مقصد میشود .موفقیت یک جامعۀ محلی به حضور متردم
در تصمیمگیریهای گردشگری وابسته است .به طور کلی مفیعتهای بهدستآمدۀ هتر فترد در مقصتد
گردشگری ،رابطۀ مستقیمی با نگرش مثبت او دارد.
توسعۀ گردشگری یک مفطقه ،اثری را بررسی می کفد که گردشگری بر نگرش مردم محلی متیگتاارد.
عموماً از اثرهایی که گردشگری بر جامعۀ محلی می گاارد ،زیاد گیته شده است؛ اما دربارۀ ایفکه متردم
محلی بهطور واقعی چه احساسی دارند ،کمتر بحث شده است.
با اشاره به محدودیتهایی که برای گروههای مختلف سفی وجود دارد (بچههتا ،هزیفته ،وقتت) ،بازتتا
گروه های مختلف ذی نیع را بررسی کرده و نظرهای آنان را جویا شده است .توجه به آنچته گردشتگران
طی اقامت نیاز دارند ،رضایت آنان را بیشتر میکفد.
در پژوهشی با عفوان «نگرش ساکفین (رویکرد معادالت ساختاری)» کته در پتفم مفطقتۀ ویرجیفیتای
آمریکا انجام شده است ،بیان میکففد که نگرش زیستمحیطی جامعۀ میزبان ،به طرز رفتار گردشگران
نسبت به مفبع های زیست محیطی محل سکونت آنان بستگی دارد .این نگرش درنهایت بته رضتایت یتا
نارضایتی مردم بومی از کل صفعت گردشگری در مفطقه مفجر خواهد شد.
در این پژوهش نگرش زیستمحیطی ساکفان میزبان گردشگری در جزیترۀ بلتک ترکیته بررستی شتده
است .این مفطقه در نزدیکی سواحل مدیترانه و پوشیده از جفگتل استت .پژوهشتگران بته ایتن نتیجته
رسیدهاند که مردم بهشدت نگران مسئلههای زیستمحیطی اطراف این مفطقتهانتد .مشتارکت دوطرفتۀ
مسؤالن و مردم میزبان در تصمیمگیریهتا ،یکتی از راهحتلهتای پیشتفهادی در بهبتود ایتن وضتعیت
شفاخته شده است.
معتقدند نگرش جامعۀ بومی و درک آنها در روبه روشدن با گردشگری ،شاخص مهمی در توسعۀ پایتدار
گردشگری شفاخته میشود.
معتقدند در صفعت گردشگری ،دیدگاه مردم محلی دربارۀ مزیتتهتا و هزیفتههتای گردشتگری ،عامتل
مهمی در رضایت گردشگر و موقعیت این صفعت در نظر گرفته میشود.
این دو پژوهشگر در پژوهشی با عفوان «یکپارچگی جامعه» ،مشارکت مردم محلتی را عتاملی در بهبتود
صفعت گردشگری میدانفد و اعتقاد دارند اگر مزیت های اقتصادی گردشگری نصیب مردم محلی شتود،
نقش مردم محلی نیز در برنامهریزی و یکپارچگی جامعه افزایش پیدا میکفد.
عامل های تأثیرگاار بر حس تعلق در فرایفد بازآفریفی مسکونی اطتراف حترم امتام رضتا (ع) را بررستی
کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که احساس تعلق به مکتان ،میتان ستاکفان بافتتهتای کهتن ستبب
پایداری آن مفطقه میشود.
با هدف بررسی تعلق اجتماعی مردم به جامعۀ ایران و رابطۀ آن با اعتماد اجتماعی و فردگرایی ،به ایتن
نتیجه رسیده اند که تعلق اجتماعی افراد با افزایش سن بیشتر میشود و افزایش بیاعتمادی میان مردم
به تعلق اجتماعی افراد آسیب میزند.
با بررسی تعلق اجتماعی و رابطۀ آن با مشارکت اجتماعی به این نتیجه رسیدهاند که تعلق اجتماعی اثر
معفاداری بر مشارکت اجتماعی افراد دارد و راهی برای بهسازی محلههای قدیمی محسو میشود.
در پژوهشی با عفوان «کیییت خدمات شهری ،تعهدات شهروندی و حس تعلق اجتماعی» که در مفطقۀ
 1شهرداری تهران انجام شده است ،به این نتیجته رستیده انتد کته حتس تعلتق اجتمتاعی ،بتا بهبتود
برنامهریزی دستگاههای دولتی (مانفد شهرداری) افزایش پیدا میکفد .این پژوهشگران رابطتۀ محکمتی
میان تعلق اجتماعی و کیییت خدمات شهری پیدا کردهاند.
معتقدند تعلق اجتماعی ،با مشارکت اجتماعی ترکیب میشود و در زندگی انسانها نقش اییا میکفد.
1

Woosnam et al.
Nunkoo & Gursoy
3
Hanafiah et al.
2
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الگوي ساتتاري عوامل مؤثر بر درک ساكنان بومي نسبت به حمايت از توسعۀ پايدار گردشگري در مجموعۀ تختجمشيد

مجموعۀ تختجمشيد دارد.

با توجه به مباني نظاري و پيشاينۀ پاژوهش ،فرضايههااي

 -H5ميزان مشاركت ساكنان ،تاأثير مثبتاي بار حمايات از

پژوهش بهصورت زير ارائه ميشوند:
 -H1تعلااق اجتماااعي ،باار حماياات ساااكنان روسااتاها از

توسعۀ پايدار گردشگري در مجموعۀ تختجمشيد دارد.
 -H6درک مردم محلي نسبت به مجموعاه بار حمايات از

مجموعۀ تخت جمشيد كه ميراثي جهااني اسات ،تاأثير مثبتاي

تختجمشيد بهعنوان ميراث جهاني تأثير ميگذارد.

دارد.

 -H7درک مردم محلي نسبت به مجموعاه بار حمايات از

 -H2تعلااق اجتماااعي باار درک مااردم محلااي نساابت بااه

توسعۀ پايدار گردشگري تأثير ميگذارد.

مجموعۀ تختجمشيد تأثير مثبتي دارد.

در اين زمينه و براساس مباني نظري پژوهش و براي درک

 -H3نگرش زيستمحيطي ماردم محلاي ،بار درک ماردم

سادهتر ،الگوي مفهومي بهصورت زير طراحي شده است:

نسبت به تختجمشيد تأثير مثبتي دارد.
 -H4ميزان مشاركت ساكنان ،تأثير مثبتي بر درک ماردم از
حمایت از تختجمشید

H1

تعلق اجتماعی

بهعنوان میراث جهانی

H2

H6
درک ساکنان بومی نسبت به
مجموعۀ تختجمشید

H3

نگرش زیست
محیطی

H7
H4
حمایت از توسعۀ
پایدار گردشگری

مشارکت اجتماعی
H5

شکل  - 1الگوی مفهومی پژوهش

روش پژوهش

در تصميمگيري ها و سياستگذاريهااي جامعاههااي محلاي

پژوهش حاضر ازلحاظ گرد وري داده ها از ناو مطالعاههااي

منطقۀ نمونه ميتوان استفاده كرد بنابراين اين پژوهش ازلحاظ

توصيفي  -پيمايشي است كه به دو شکل مطالعههااي اسانادي

هدف در حوزۀ پژوهش هااي كااربردي قارار گرفتاه اسات و

 -كتابخانهاي و بررسي هاي ميداني انجاام شاده اسات بادين

مبتنااي باار الگااوي معااادالت ساااتتاري اساات .اياان الگااو

ترتيب كه ابتدا جهت روشنشدن پيشاينۀ موضاو پاژوهش و

شاتصهاي رابطهها و كل الگو را بهتوبي تبيين ميكند .يکي

تدوين مباني نظري ن ،از مطالعههاي نظري بهره گرفته شد كه

از كاربردهاي مهام ايان ناو الگاو ،باهكاارگيري رابطاههااي

با رجو به كتابخانهها و استفاده از كتابها و مقالههاا ،مرحلاۀ

چندگانااۀ مربااو بااه هريااک از متیيرهاااي وابسااته اساات.

اول پژوهش به انجام رسيد .در ادامه براي يافتن پاساخ ساؤال

الگااوسااازي معااادالت ساااتتاري ،مجموعااهاي از معااادالت

پژوهش و دست يابي به هدفهاي ماوردنظر ،پرساشناماه در

رگرسيون چندگانه را با تعيين الگوي ساتتاري استفادهشده در

زمينۀ موضو بررسيشده تدوين شد .پرساشناماههاا پات از

نرمافزار  LISRELبهطور همزمان پيشبيني

ميكند (نعمت اللهاي

تکمياالشاادن توسااط اهااالي ،تجزيااه و تحلياال شاادند .روش

و همکاران.)758 :7995 ،

نمونهگيري ،طبقه اي تصادفي است .از نتيجه هاي اين پژوهش،

جامعۀ ماري شاامل روساتاهاي نموناۀ دهساتان كنااره باوده
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است .پنج روستاي نزديک به مجموعۀ تخاتجمشايد كاه شاامل

تصادفي در بخشهاي مختلفي از روستاها توزيع شود.

كناااره ،جليااان ،فيااروزي ،شااهرک مهديااه و شااهرک ولاايعصاار

براي پاسخگاويي باه گوياههااي تادوينشاده ،از مقيااس

ميشوند ،براي نمونۀ ماري انتخاب شدند .باا اساتفاده از فرماول

ليکرت استفاده شد و به نها از  7تا  ،5امتياز داده شاد .متیيار

كوكران 911 ،نفر براي نمونۀ مااري انتخااب شادند .تعاداد 100

درک مردم بومي شامل  1سؤال است .متیير تعلق اجتماعي باا

پرسشنامه ميان اهالي توزيع شد كاه درنهايات  985پرساشناماه

استفاده از  1سؤال ،متیير گرايش زيست محيطي سااكنان باا 6

تکميل و جمع وري شد و همين تعاداد مبنااي تجزياه و تحليال

سؤال ،سطح مشاركت با  6سؤال ،حمايت ساكنان از مجموعاه

قرار گرفت .در جدول  6وضعيت طبقهها ورده شده است .باراي

به عنوان ميراث جهاني با  9سؤال و حمايت ساكنان از توساعۀ

دستيابي به جوابهاي دقيقتر ،سعي شد پرسشنامه بهصاورت

پايدار گردشگري در مجموعه با  6سؤال سنجيده شدند.

جدول  - 2جامعه و نمونۀ آماری
روستاها

کناره

جلیان

فیروزی

شهرک مهدیه

شهرک ولیعصر

جمع

جمعيت

6596

696

6898

6658

7669

71077

نمونۀ ماري

780

60
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19

99

985

منبع :سرشماري عمومي نفوس و مسکن ،مركز ملي مار ()7990

شکل  - 2نقشۀ محدودۀ مطالعهشده (منبع :مركز ملي مار ،نقشۀ دهستانهاي كشور)

در پژوهش حاضر باراي سانجش پاياايي پرساشناماه ،از

از روايي محتوا و روايي سازه استفاده شده است .براي بررسي

لفاي كرونبان استفاده شده است .با توجه باه جادول  9تماام

روايي محتوا و روايي ظااهري ،پرساشناماۀ اولياه در اتتياار

ضريبهاي لفاي كرونبان از  0/1بيشتر است كه نشان ميدهد

جمعااي از اسااتادان و كارشناسااان قاارار داده شااد .پاات از

پرسشنامه ،پايايي بااليي دارد .در بررسي روايي پرساشناماه،

جمع وري نظرهاي اصالحي تبرگان و اعمال نها ،پرسشنامه
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براي توزيع نهايي ماده شاد .در بررساي فرضايۀ پاژوهش ،از

طبق نتيجههاي بهدست مده 19 ،درصد از شاركتكننادگان در

الگوي معادالت ساتتاري استفاده شده اسات .باراي سانجش

اين پژوهش قا و  67درصد از نها تاانم باودهاناد .بيشاترين

روايي سازه از بخش اندازهگيري الگوي تحليل عاملي تأييادي

افراد شركتكننده در گروه سني  60تا  65ساال قارار داشاتند.

استفاده شده است .دربارۀ بررسي فرضيۀ پژوهش نيز از بخش

بيشترين شركتكنندگان در گروه تحصيلي ديپلم با  98درصاد

ساتتاري الگوي تحليل مسير بهره گرفته شد.

و كمترين نها در كارشناسيارشد با  9درصد باودهاناد .شایل
بيشااتر اهااالي اياان روسااتاها « ،زاد» بااوده اساات (حاادود 90

جدول  – 3شاخصهای پایایی و میانگین متغیرها
متغیر
تعلق اجتماعی
نگرش زیستمحیطی
مشارکت اجتماعی
درک ساکنان
حمایت بهعنوان میرراث
جهانی
حمایت از توسعۀ پایدار

آلفای
کرونباخ
0/81
0/96
0/15
0/85
0/85

میانگین
6/80
6/17
6/19
6/19
9/75

انحراف
معیار
0/969
0/868
0/118
0/118
0/890

0/80

9/69

0/808

درصد) پت از ن بيشتر اهالي ،محصل و درصد كمي از نهاا
دامدار و كشاورز بوده اند .در پژوهش حاضار از دو نارمافازار
 SPSSو  LISRELبراي تحليل داده ها استفاده شده است .قبل
از بررسي رابطههاي ميان متیيرهاي پژوهش ،ابتادا الزم اسات
از روايي سؤالهاي پژوهش براي سنجش متیيرهااي پاژوهش
اطمينااان حاصاال كاارد بنااابراين در اياان قساامت ،الگوهاااي
اندازهگيري متیيرهاي پژوهش بررسي شده است .در جدول 1
و  5بار عاملي و گويههاي پرسشنامه ورده شده است.

تجزیه و تحلیل یافتهها
متغیر
تعلق اجتماعي

نگرش زيستمحيطي
مشاركت اجتماعي
درک مردم محلي

حمايت بهعنوان ميراث جهاني

حمايت از توسعۀ پايدار

جدول  - 4بار عاملی و اعداد معناداری سؤالهای پژوهش
بار عاملی
سؤالها
سؤال 7
8/08
سؤال 6
8/08
سؤال 9
8/77
سؤال 1
8/77
سؤال 5
8/00
سؤال 6
8/07
سؤال 1
8/72
سؤال 8
1/17
سؤال 9
8/40
سؤال 70
8/47
سؤال 77
8/73
سؤال 76
8/08
سؤال 79
8/77
سؤال 71
8/78
سؤال 75
8/71
سؤال 76
8/08
سؤال 71
8/07
سؤال 78
8/77
سؤال 79
8/04
سؤال 60
8/47
سؤال 67
8/47
سؤال 66
8/72
سؤال 69
8/08
سؤال 61
8/72

عدد معناداری
10/44
21/08
17/44
18/72
28/70
23/38
4/78
4/07
0/31
0/28
17/01
17/00
18/72
14/03
17/13
10/28
28/18
18/80
10/78
0/22
0/04
14/77
10/38
14/74
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متغیر

جدول  - 7متغیرها و گویههای پرسشنامه
گویه
چه ميزان تداوم ارزشها و سنتهاي روستايي كه در ن زندگي ميكنيد ،براي شما اهميت دارد؟

تعلق اجتماعی

براي روستايي كه در ن زندگي ميكنيد ،چه ميزان ارزش قائليد؟
چه ميزان نسبت به مجموعۀ تختجمشيد و روستايي كه در ن زندگي ميكنيد ،تعلق تاطر داريد؟
تا چه ميزان اتفا هايي كه در اين روستا ميافتد ،براي شما مهم است؟

گرایش زیستمحیطی

تا چه ميزان حضور گردشگران سبب سيبزدن به محيط پيرامون تختجمشيد شده است؟
تا چه ميزان با حفاظت از محيط اطراف مجموعه در زمان حال و ينده موافقايد؟

مشارکت اجتماعی

به نظر شما تا چه ميزان مشاركت شما در مديريت مجموعۀ تختجمشيد اهميت داشته است؟
به نظر شما تا چه ميزان مشاركت شما در تصميمگيريهاي مرتبط با مجموعۀ تختجمشيد اهميت دارد؟
اگردر اينجا تختجمشيد نداشته باشيم ،بهتر تواهد بود.

درک ساکنان بومی

بايد ازتختجمشيد درجهت نگهداري و معرفي ن براي نسلهاي ينده كوشا بود.

نسبت به تختجمشید

وجود مجموعۀ تختجمشيد براي مردم روستا هيچ شیلي را فراهم نميكند.
وجود تختجمشيد براي من سبب بروز مشکلهاي زيادي شده است.
درتتان اطراف تختجمشيد و بوستان جنگلي نجا بايد باقي بماند.
مجموعۀ تختجمشيد بسيار وسيع است و فضاي زيادي را اشیال كرده است.
ساكنان روستا در معرفي مجموعۀ تختجمشيد به گردشگران نقش مهمي دارند.
ميزان مشاركت محلي در برنامهريزي و توسعۀ گردشگري مرتبط با مجموعه چقدر بوده است؟

حمایت ساکنان از توسعۀ
گردشگری پایدار

به نظر شما تعامل هاي فرهنگي ميان مردم منطقه و گردشگران تا چه ميزان سبب افزايش اطالعات و دانش عمومي ماردم منطقاه
تواهد شد؟
همکاري و تأثيرگذاري شما در توسعه و برنامهريزي گردشگري در مجموعۀ تختجمشيد چه ميزان بوده است؟
ضابطهها و مقررات جهت حفاظت از محيط زيست در تختجمشيد تا چه ميزان رعايت ميشود؟
نحوۀ موزش و ترويج برنامههاي حفاظتي نسبت به مجموعۀ تختجمشيد و محيط اطراف شما تاا چاه ميازان تأثيرگاذار باوده
است؟
گردشگري در مجموعه را تا چه ميزان برنامهريزيشده ،قانونمند و يندهنگر ميبينيد؟
به نظر شما معرفي تختجمشيد بهعنوان ميراث جهاني چه ميزان سبب بهبود زندگي شما شده است؟

حمایت از تختجمشید

اقدامهاي محافظتي و قانونها و مقررات مربو به حفاظت محيطي از تختجمشيد چه ميزان مؤثر بوده است؟

بهعنوان میراث جهانی
ثبت تخت جمشيد در فهرست ميراث جهاني تا چه ميزان در اشاعۀ اين مجموعه كمک كرده است؟

نتيجه هاي تحليال عااملي تأييادي نشاان مايدهناد تماام

مياااانگين متیيرهااااي تعلاااق اجتمااااعي ( ،)ATCنگااارش

سؤال ها ،روايي الزم براي سنجش متیيرهاي پژوهش را دارند.

زيسااتمحيطااي ( ،)ENVمشاااركت اجتماااعي ( )INVو درک

معيار تأييد يا رد روايي سؤالهايي كه يک متیير را ميسنجند،

مردم محلي ( )PERكمتر از حد متوسط است ولي متیيرهااي

ميزان عدد معناداري ن است .چنانوه عدد معناداري بزر تار

حمايت به عنوان ميراث جهااني ( )SUPو حمايات از توساعۀ

از  7/96يا كوچکتر از  -7/96باشد ،نشان ميدهاد ن ساؤال

پايدار ( )SUSبااالتر از حاد متوساط اسات .هماان طاور كاه

باراي ساانجش بعااد مااوردنظر مناسااب اساات امااا اگاار عاادد

نتيجههاي جدول 6نشان ميدهند ،ميان تمام متیيرهاي پژوهش

معناداري در بازه باال باشد ،سؤال يادشده باراي سانجش بعاد

ارتبا دوبهدو مثبت و معناداري وجود دارد .ساطح معنااداري

موردنظر مناسب نيست.

تمام متیيرهاي پژوهش كمتر از  0/05اسات بناابراين فار

براساس نتيجههاي بهدست مده از زمون  Tتکنموناهاي،

صفر رد و فر

يک يعني وجود ارتبا معنادار تأييد ميشود.
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جدول  - 8ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای پژوهش
متغیر

ضریب

تعلق اجتماعي

ضريب
پيرسون
سطح
معناداري
ضريب
پيرسون
سطح
معناداري
ضريب
پيرسون
سطح
معناداري
ضريب
پيرسون
سطح
معناداري
ضريب
پيرسون
سطح
معناداري
ضريب
پيرسون
سطح
معناداري

نگرش

مشارکت

درک

حمایت

حمایت از

تعلق اجتماعی

زیستمحیطی

اجتماعی

ساکنان

بهعنوان

توسعۀ

میراث

پایدار

جهانی

نگرش
زيستمحيطي

مشاركت
اجتماعي

درک ساكنان

حمايت
بهعنوان ميراث
جهاني
حمايت از
توسعۀ پايدار

7

-

-

-

-

0/699

7

-

-

-

0/000
7

-

0/718

0/989

0/000

0/000

0/718

0/989

0/700

0/000

0/000

0/000

0/990

0/906

0/911

0/911

0/000

0/000

0/000

0/000

0/969

0/995

0/911

0/911

0/566

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

7

-

-

7

7

براي بررسي و زمون الگوي مفهومي ارائاه شاده از روش

از جدول  1اينگوناه نتيجاه گرفتاه ماي شاود كاه الگاوي

الگوي معادالت ساتتاري استفاده شده است .بعاد از بررساي

مفهااومي پااژوهش حاضاار ،تناسااب مناساابي بااا دادههاااي

الگوهاي اندازهگيري و سنجش روايي نهاا باه كماک تحليال

جمع وريشده دارد .شاتصهاي برازش مناسب الگاو شاامل

عاملي تأييدي ،رابطه هاي مياان متیيرهااي پاژوهش براسااس

( GFIشاتص نيکويي برازش) ( AGFI ،شاتص تعاديلشادۀ

الگوي ساتتاري بررسي شده است .از نجا كه الگوي مفهومي

نيکااويي باارازش)( CFI ،شاااتص باارازش مقايسااهاي) و

پژوهش رابطه هاي علي ميان متیيرها را بررساي كارده اسات،

(RMRريشۀ ميانگين توان دوم باقي مانده) اسات .نتيجاه هااي

براي فراهم شدن امکان تحليل همزمان رابطاه هااي متیيرهاا و

بهدست مده نشان مي دهد الگوي مفهومي پژوهش ،با دادههاي

بااراي بررسااي درسااتي و نادرسااتي فرضاايههاااي پااژوهش ،از

جمع وريشده تناسب دارد.

رابطههاي علي مبتني بر الگوسازي معادالت ساتتاري اساتفاده
شده است.
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جدول  – 7شاخصهای برازش الگو
مقدار پیشنهادشده
<5

آمارۀ الگوی

شاخص

فرضیۀ اصلی

برازش

1/9

(JORESKONG AND
)SORBOM, 1996
)<0.08 (BENTLER, 1990

<0.06

>0.90

(FORNEL
AND
)LARCKER, 1981
>0.90 (BAGOZZI AND YI,
1988
>0.90 (JORESKONG AND
)SORBOM, 1996
>0.80 (BAGOZZI AND YI,
)1988
>0.80
(ETEZADI-AMOLI
)AND FARHOOMAND, 1996

X2/DF

0/085

7

RMSEA

0/76

RMR6

0/86

NFI9

0/86

NNFI1

0/19

CFI5

0/19

GFI6

0/61

AGFI1

براي بررسي برازش الگاوي مفهاومي از هشات شااتص
متداول به همراه مقدار پذيرفتني هر شااتص پيشنهادشاده در
پژوهشهاي پيشين استفاده شد .شاتصهااي بارازش ،ميازان
شايسااتگي الگااوي مفهااومي پااژوهش را در ساانجش جامعااۀ
موردنظر پژوهش نشاان مايدهناد باه عباارت ديگار ،نشاان
ميدهند تاا چاه انادازه دادههااي جماع وريشاده از الگاوي
پژوهش حمايت ميكنند .نکتۀ مهم ن اسات كاه پارامترهااي
تأثيرگذار بر اين شاتصها متفاوت اند باراي مثاال برتاي از
نها به شدت به حجم نمونه حساس اند بنابراين دربارۀ تناسب
الگو بايد به تماام شااتصهاا نگريساته شاود و پاايينباودن
شاتصهاي برازش الگو در يک يا چند شااتص ،باه معنااي
تناسبنداشتن الگو نيست (بلوچي و همکاران.)55 :7991 ،

1

Root Mean Square Error of Approximation
Root Mean Square Residual
3
Normed Fit Index
4
Non - Normed Fit Index
5
Comparative Fit Index
6
Goodness of Fit Index
7
Adjusted Goodness of Fit Index
2

شکل  - 3بررسی الگو در حالت ضریبهای استاندارد
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الگوي ساتتاري عوامل مؤثر بر درک ساكنان بومي نسبت به حمايت از توسعۀ پايدار گردشگري در مجموعۀ تختجمشيد

شکل  - 4بررسی الگو در حالت ضریبهای معناداری

ميزان معناداري براسااس نقطاههااي بحراناي 7/96 ،و -7/96

شده اند بنابراين با توجه به الگوي اوليۀ پژوهش ،تاأثير ميازان

تعيين مي شود بدين ترتيب كه چنانوه ميزان ضريب معناداري

مشاركت ساكنان بر حمايت از توسعۀ پايادار در مجموعاه رد

صفر پذيرفتاه و

شده است .درنتيجاه تاأثير مشااركت سااكنان بار حمايات از

وجود رابطۀ معنادار تأييد ميشود .با توجه به اين مقادارها در

توسعۀ پايدار مجموعه ناديده گرفته مايشاود و الگاوي اولياۀ

بيشتر از  7/96يا كمتر از  -7/96باشد ،فر

جدول  8وضعيت فرضيههاي پژوهش ماده اسات .نتيجاههاا

پژوهش بدون داشتن اين رابطه فر

ميشود.

نشان مي دهند همۀ فرضيه هاي پژوهش به جز فرضيۀ  5تأيياد
جدول  - 0نتیجههای فرضیههای پژوهش
فرضیه
 .1تعلق اجتماعي بر حمايت ساكنان روستاها از مجموعۀ تخاتجمشايد
بهعنوان يک ميراث جهاني تأثير مثبتي دارد.
 .2تعلق اجتماعي بر درک مردم محلي نسبت به مجموعۀ تخاتجمشايد
تأثير مثبتي دارد.
 .3نگاارش زيسااتمحيطااي ساااكنان محلااي باار درک نهااا نساابت بااه
تختجمشيد تأثير مثبتي دارد.
 .4ميزان مشاركت ساكنان تأثير مثبتي بر درک از مجموعۀ تخاتجمشايد
دارد.
 .5ميزان مشااركت سااكنان تاأثير مثبتاي بار حمايات از توساعۀ پايادار
گردشگري در مجموعۀ تختجمشيد دارد.
 .6درک مردم محلي نسبت باه مجموعاه بار حمايات از تخاتجمشايد
بهعنوان ميراث جهاني تأثير مثبت دارد.
 .7درک مردم محلي نسبت باه مجموعاه بار حمايات از توساعۀ پايادار
گردشگري تأثير مثبت دارد.

میزان تأثیر
0/66

عدد معناداری
1/06

وضعیت فرضیه
تأیید

0/71

6/61

تأیید

-0/66

1/06

تأیید

0/19

9/60

تأیید

0/08

0/66

تأییدنشدن

0/96

5/11

تایید

8/37

2/04

تایید
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نتیجه

تود برنامه اي را براي تحقق ن نياز طراحي كنند بدون اينکاه

امروزه هدف اصلي برناماههااي مبتناي بار توساعه و حفاظ و

نيازها تبديل به مطالبه ها شاوند .درواقاع نتيجاۀ فعاليات هااي

ترويج فرهنگ مردمي ،ايجاد راهبردهاي مشاركتي باهوياژه در

توانمندسازي محلي ،بايد اقدام محلي براي رفع نيازهاي محلي

حوزۀ جامعههاي محلي است .بيترديد با مشاركت جامعههاي

باشد .ساكنان بايد به اين باور رسيده باشاد كاه مايتوانناد باا

محلي در زمينۀ توسعۀ گردشگري ناه تنهاا از كامرناگشادن

ورود تود به اين عرصه جامعه را متحول كنند .در جامعه هايي

هويت اجتماعي و فرهنگي اين جامعه ها جلاوگيري مايشاود

كه انوا محدوديت را بر افراد تحميل مايكنناد ،فارد ممکان

بلکه براي تقويت ن نيز همت گماشته ميشود.

است از مشاركت در فعاليت سياسي يا عمومي تودداري كند.

در اين پژوهش متیيرهاي تأثيرگذار بر درک ساكنان محلي

طبيعت ساتتار اجتماعي ( موزش ،اقتصاد و ارزشها) و تاأثير

نسبت به مجموعۀ تاريخي تختجمشيد بررساي شاده اسات.

ن باار مشاااركت ،كوتاااهي اجتمااا در تااأمين نيازهاااي فاارد،

ابتدا پيشينۀ موضوعي تعلق اجتماعي ،نگرش زيساتمحيطاي،

نداشتن امنيت ،نبودن عدالت ،اتتصااص نادادن فرصات هااي

مشاركت اجتماعي ،حمايت ساكنان از تختجمشيد باهعناوان

براباار و نگهبااانينکااردن از شااأن انساااني از اصااليتاارين

ميراث جهاني و توسعۀ پايدار در اين منطقه تشريح شد .سپت

عاملهايياناد كاه ماانع مشااركت ماردم مايشاوند بناابراين

هركدام از اين عاملها در ارتبا با درک ساكنان محلي بررسي

مشاركت اجتماعي عامل مهمي در نگرش و درک مردم محلاي

شد .نتيجههاي پژوهش نشان دادند از ميان متیيرهاايي كاه بار

نسبت به مجموعۀ تختجمشيد است .نتيجههاي اين پاژوهش

درک ساكنان تأثير ميگذارند ،مشااركت اجتمااعي باا ضاريب

نشان دادند مشاركت اجتماعي تأثير مثبت و معنادري بار درک

تاااأثير  0/19بيشاااترين تاااأثير را دارد .متیيرهااااي نگااارش

ساكنان محلي در روستاهاي نمونه دارد.

زيستمحيطي با ضريب تأثير  ،-0/66تأثير منفاي و معناادار و

در حال حاضر نگرش زيستمحيطي مردم محلي نسبت به

تعلق اجتماعي با ضريب تأثير  ،0/71تاأثير مثبات و معنااداري

مجموعۀ تخت جمشيد اهميت زيادي دارد .اتفا هاايي كاه در

بر درک ساكنان نسبت به مجموعۀ تختجمشيد دارند.

سال هاي اتير در نزديکي مجموعه و در همساايگي روساتاها

مردم در يک جامعۀ محلي حق دارند از اتفا هايي كاه در

افتاده است ،نگراني بيشتر مردم را در پي داشاته اسات .ماردم

اجتما نها مي افتد ،بااتبر باشاند .نهاا باا شاركت كاردن در

بايد با شركت در جلساههااي گروهاي در روساتاهاي نموناه،

جلسه هاي گروهي كه انجمن هاا ياا شاوراهاي شاهر تشاکيل

روند محيطي در محوطۀ تختجمشيد و تاارج از محوطاه را

مي دهند ،نظرهاي تود را مطر مي كنند .نان نيازهاي تود را

بررسي و راهکارهاي مقابله با نها را ارائه كنند .مشاکل هاايي

در اجتما هاي محلي ارائه ميكنند و دربارۀ اولويتهاا ساخن

هموااون تااشزدن زمااينهاااي كشاااورزي پاات از برداشاات

مي گويند .گاه در اين مرحله كميته هاا ياا سااتتارهايي شاکل

محصول توسط كشاورزان ،از مواردي اسات كاه باا مشاورت

مي گيرد .واردشدن در اين فرايند ،به معناي توانمندشدن ماردم

مردم بومي برطرف مي شود .حفاظت از اثرهاي تااريخي ياک

در جامعۀ محلي است .اگر شناسايي نياز مردم در سطح محلي

كشور در ذهنها اتفا ميافتد و بايد با گاهي مردم نسبت باه

توسط تود نان به اقدام محلي منجار شاود ،سابب مشااركت

ارزش ميراث فرهنگي تود ،در حفظ نهاا كوشاا باود .باراي

براي بر ورده شدن نيازها مي شود در عين حاال ممکان اسات

رسيدن به چنين هدفي از ابزار رسانه باراي گااهيبخشاي باه

نياز ،به تقاضا يا مطالبه منجر شود اما مشااركتي را باه وجاود

مردم استفاده ميشود .نتيجههاي پژوهش حاضار نشاان دادناد

نياورد .در تمام جريان مشاركت ،تالش تسهيل گر اين است كه

نگرشي كه ساكنان محلي نسبت به مجموعه دارند ،تأثير منفاي

مردم محلي نيازهاي تود را بشناساند ،اولويات بنادي كنناد و

و معناداري بر درک نها از تختجمشيد دارد.

الگوي ساتتاري عوامل مؤثر بر درک ساكنان بومي نسبت به حمايت از توسعۀ پايدار گردشگري در مجموعۀ تختجمشيد

51

ارزش هاي هويتي ،نشان دهندۀ پيوندهاي عاطفي جامعه باا

وجود دارد .ساكناني كه گردشاگران را تطاري باراي محايط

ميراث فرهنگياند .ساكنان بومي نسبت به مکان تولد ،ميراث و

تود قلمداد ميكنند ،با توسعۀ ن مخالفت مايكنناد .ازساوي

هويت مردم تود تعلق تاطر زيادي دارند .اثرهايي كاه داتال

ديگر جامعههاي ميزباني كه گردشگران را عااملي برانگيزانناده

و تارج از كشور شناتته شدهاند ،نشاندهندۀ تاريخ و هويات

براي رشد و توسعه و حفظ محيط تاود مايدانناد ،تاود باه

يک جامعه اند .مردمي كه در همسايگي مجموعۀ تختجمشيد

حمايتگر ن تبديل ميشوند .اگرجامعاۀ محلاي احسااس كناد

زندگي ميكنند ،نسبت به وجود اين مجموعه احساس اقتخاار

چنين موضوعي در حال رن دادن است ،به احتمال بسيار قاوي

و سربلندي مي كنند و ن را عااملي در تعلاق اجتمااعي تاود

نسبت به گردشگران موضعي منفي در پيش تواهد گرفت .در

مي دانند .درواقع تعلق اجتماعي فرد نسبت باه ياک مکاان باا

چنين وضعيتي نه تنها تعامل فرهنگي  -اجتمااعي مثبات مياان

ارزش قائل شدن ،قدرداني و وفااداري نسابت باه ن شاناتته

گردشگران و مردم مقصد روي نخواهاد داد ،بلکاه تصاومت

ميشود .اين مفهاوم نقاش بسايار مهماي را در نگارش ماردم

جاي اين تعامل ساازنده و مثبات را تواهاد گرفات .شارايط

محلي و مشاركت نان در فرايند توسعۀ پايدار دارد .نتيجههاي

مطلوب زماني به وجود مي يد كاه بازديدكننادگان و سااكنان

پژوهش نشان دادند متیيار تعلاق اجتمااعي باا ضاريب تاأثير

كشور ميزبان ،از جنبۀ اجتماعي شناتت بهتري از يکديگر پيدا

 ،0/66تأثير مثبت و معناداري بر درک مردم محلاي و حمايات

كنند و با هم مأنوس شوند .اين شرايط سبب ميشاود هرياک

از مجموعۀ تختجمشيد بهعنوان مياراث جهااني دارد .بادون

از نها از كيفيات و ويژگايهااي شخصايتي يکاديگر گااهي

شک تعلق اجتماعي نقشي كليدي در همسوسازي تصميم هاي

بيشتري پيدا كنند و به يکديگر احترام بگذارند .اين قسامت از

توسعۀ منطقهها و حفاظت از مجموعۀ تختجمشيد دارد.

نتيجه هاي پژوهش با پژوهش ماورفي ( )1985همسوسات از

فرضيۀ  5پژوهش رابطۀ ميان مشاركت اجتماعي سااكنان و

ن جهت كه گردشگري را يک فعاليات اجتمااعي  -فرهنگاي

حمايت از توسعۀ پايدار گردشاگري را بررساي كارده اسات.

مي داند كه هم مردم محلي و هم گردشگر از ن بهره ميبرناد.

عدد معنااداري ايان رابطاه 0/66 ،اسات كاه نشاان مايدهاد

درک ساااكنان محلااي بااا ضااريب تااأثير  ،0/96باار حماياات از

مشاركت اجتماعي تأثير چنداني بر حمايات از توساعۀ پايادار

مجموعۀ تختجمشيد بهعنوان ميراث جهااني تاأثير دارد و باا

مجموعه نداشته است.

توجه به عدد معناداري ايان متیيار ،فرضايۀ  6پاژوهش تأيياد

از نشانه هاي توسعۀ پايدار در مجموعههاي فرهنگي ،رفااه

ميشود .با توجه به اينکه تختجمشيد اثر ثباتشادۀ ساازمان

اقتصادي و افزايش اشتیال است .افزايش صانعت گردشاگري

يونسکو است ،نگاهي كه مردم روستاها به اين مجموعه دارند،

بايااد بتوانااد بااراي جامعااۀ ميزبااان شاایل ايجاااد كنااد .بيشااتر

سبب بهوجود مدن حت افتخاار و تقويات حات تعلاق ناان

پاسخدهندگان اظهار داشتند گردشاگري تاا حادودي توانساته

نسبت به اين مجموعه شده است .نتيجه هااي پاژوهش نشاان

است شیلهاي جانبي را براي روستاييان ايجاد كند ولاي ايان

دادند ساكنان بومي نسابت باه توساعۀ پايادار گردشاگري در

مقدار كافي نبوده است و نتوانسته است مانع بيکااري جواناان

مجموعۀ تخت جمشيد نظر مثبتي دارناد اماا هماان طاور كاه

در روستاها شود .اطال نداشتن از اثرهااي مثبات اقتصاادي و

فرضيۀ  5نشان داد باا وجاود اينکاه رابطاهاي مياان مشااركت

كم رنگ بودن نقش ن در زندگي مردم روساتاها ،سابب شاده

اجتماعي نان در تصميمگيريهاي ماديريتي و توساعۀ پايادار

اساات اصاالهاااي توسااعۀ پاياادار گردشااگري تحقااق نيابااد

گردشگري وجود نداشته است ،درک ساكنان بومي نسابت باه

گردشگران عامل ديگر توسعۀ پايدارند .ارتبا مستقيمي مياان

اين مجموعه مسير توسعۀ پايدار گردشگري در ايان منطقاه را

درک جامعه هاي محلاي نسابت باه گردشاگري و توساعۀ ن

هموار ميكند بنابراين درک ساكنان بومي نسبت باه مجموعاه
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بر حمايت از توسعۀ پايدار گردشگري تأثير مثبت و معنااداري

رفتاري گردشگران و تأثير نها بر كيفيت مقصاد در مجموعاۀ

دارد و فرضاايۀ  1پااژوهش نيااز تأييااد ماايشااود .نتيجااههاااي

تختجمشيد بررسي شود.

فرضيههاي پژوهش بهصورت تالصه در جدول  8مده است.
همواره اين روحيه نزد ايرانيان وجود داشته است كه باراي

سپاسگزاری

نشان دادن ارزش و اعتبار تاريخي تاود ،باه اثرهااي تااريخي

از مردم و دهياري روستاهاي كناره ،جليان ،فياروزي ،شاهرک

فراوان كشورشان رجو ميكنند و نها را به ديگاران را نشاان

مهديه و شهرک وليعصر شهرساتان مرودشات اساتان فاارس

ميدهند اثرهايي كه دليل محکمي بر پيشينۀ پرافتخار اين مارز

بهسبب ياريرساندن در توزيع پرسشنامه سپاسگزاريم.

و بوماند .همان طور كه كالين و جنکينز ( )7986اشاره كردهاند
پژوهشهاي مرتبط با موضو گردشگري ،بايد به سااتتارهاي

منابع

قاادرت و روشهااا و نقااش نهااا در تبليااج و تاارويج ميااراث

احماادي ،ف .افشااار . ،و قااالطيفي« .)7999( . ،عواماال

موردنظر تود و ناديدهگرفتن تاريخ و گذشاتۀ سااير گاروههاا

تأثيرگذار بر حت تعلق در فرايند باز فريني در بافت

توجه كنند .دانشجويان جهانگردي نيز باياد باا برجساتهكاردن

مسکوني اطراف حرم حضرت امام رضا ( ) ،محلاه

نقش يک محل و سااتتارهاي قادرت در معرفاي مياراث ن

نوغان» ،نشريۀ هفات شاهر .د  ،1ش  11و  ،18ص

محل ،اهميت و پيويدگي موضو محال را باه ماردم معرفاي

.81-10

كننااد .در راسااتاي نتيجااههاااي پااژوهش پيشاانهاد ماايشااود

الاااواني ،م .و پيروزبخااات ،م .)7985( .فرايناااد ماااديريت

فرهنااگسااازي صااحيح دربااارۀ گاااهي از صاادمههاااي

جهانگردي ،تهران :دفتر پژوهشهاي فرهنگي.

زيست محيطي اين مجموعه و حفاظ محايط زيسات پااک در

بلااوچي . ،اساافيداني ،م .و عمااويياوجاااكي.)7991( . ،

اطراف ن ازسوي مسؤالن و با ابزار رسانه صورت گيرد زيارا

«بررسي تأثير تنو طلبي و تازگيطلبي گردشگران بر

اين ميراث جهاني متعلق به نان اسات ،ماردم باه نجاا تعلاق

نيتهاي بازديدشان (مورد مطالعه :گردشگران شاهر

دارند و اين سبب افزايش حت تعلق نان مايشاود .هموناين

تهران)» ،مديريت بازرگاني دانشگاه تهاران ،د  ،1ش

بهتر است صنايع دساتي روساتاهاي اطاراف و داب و رساوم

 ،7ص .19-65

نها باه گردشاگران معرفاي شاود .برپاايي ياک نمايشاگاه در

بياادل،

 .و محمااودزاده ،م« .)7997( .بررسااي مياازان تعلااق

اطراف مجموعه ،سبب معرفي داب و رسوم و صانايع دساتي

اجتماعي مردم به جامعۀ ايران و رابطۀ ن با اعتمااد

ساكنان نجا ميشود كه در حال حاضر چنين نمايشگاهي ديده

اجتماااعي و فردگرايااي ،مطالعااۀ مااوردي مشااهد»،

نميشود .در تصاميمهاايي كاه درباارۀ تخاتجمشايد گرفتاه

فصاالنامۀ تحقيقااات فرهنگااي ،د  ،5ش  ،6ص -69

مي شود ،بايد اولويت به ساكنان محلاي داده شاود و نظرهااي

.97

نان پرسيده شود .اين يک ناو حات تودبااوري باه وجاود
مي ورد .اميد است در ينادهاي ناهچناداندور ،هماين اهاالي

پييارس ،ف .ل .)7989( .رفتاار گردشاگر ،ترجماۀ :ضارغام
بروجني .تهران :مهکامه.

پيشگامان حفظ و نگهداري از ايان مجموعاۀ جهااني باشاند.

تيمااوري ،ر .كرمااي ،ف .تيمااوري ،ز .و صاافدري ،الااف.

پژوهش حاضر هموون پژوهش هاي ديگر با محدوديتهاايي

(« .)7999عوامل ماؤثر بار گردشاگري مکاان هااي

ازجمله مناسبنبودن برتي شاتصهاي برازش روباهرو باود.

تاااريخي شااهري ،نمونااۀ مااوردي :بااازار تاااريخي

پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي بعدي بهطور متقابل نيتهااي

كالنشاهر تبرياز» ،گردشاگري شاهري ،د  ،7ش ،7
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ص .69-18
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(« .)7989نگرش و گرايش جامعۀ ميزبان به توساعۀ

تاني ،ف .و عليبيگي ،ج« .)7997( .نقش رسانههااي جمعاي

گردشااگري در نااواحي روسااتايي ،نمونااۀ مااوردي

در مشاااركت جوامااع محلااي در مناااطق روسااتايي،

مطالعااه :دهسااتان گليجااان ،شهرسااتان تنکااابن»،

مطالعۀ موردي :روستاهاي نمونۀ شهرساتان شايروان

پژوهشهااي جیرافياايي انسااني ،ش  ،17ص -18

چرداول» ،رشت :هماايش ملاي توساعۀ روساتايي،

.95

دانشگاه گيالن ،ص .7-67
ربيعي ،ک« .)7991( .توسعۀ اجتماعي  -اقتصاادي و تاأثير ن
بر تلقي افراد از چيستي ترافاات ،مطالعاۀ ماوردي:

شهرسااتانهاااي اسااتان اصاافهان» ،جامعااهشناسااي
كاربردي ،س  ،66ش ( ،60 )1ص .769-718
رضاااواني ،م .و نجاااارزاده ،م« .)7981( .بررساااي و تحليااال

كالين ،م .ه .و جنکينز ،ج .)7986( .سياستگذاري جهانگردي،
ترجمۀ :محمد اعرابي و داوود يازدي ،تهاران :دفتار
پژوهشهاي فرهنگي.
گالبي ،ف .و اتشي ،ن« .)7999( .مشاركت اجتماعي و نشا
اجتماعي» ،جامعهشناسي كااربردي ،س  ،66ش ()9
 ،59ص .799-760

زمينه هاي كاار فريني روساتاييان در فرايناد توساعۀ

گنجي ،م .و زار غياث بادي ،ف« .)7991( .رابطاۀ اساتفاده از

ناواحي روساتايي ،مطالعاۀ ماوردي :دهساتان باار ن

رسانههاي جمعي و ميزان سرمايۀ اجتماعي در شاهر

جنوبي شهرستان اصفهان» ،توسعۀ كار فريني ،س ،7

كاشان» ،جامعاه شناساي كااربردي ،س  ،66ش ()1

ش  ،6ص .767-786

 ،60ص .709-768

رنجبريااان ،ب .و زاهاادي ،م .)7988( .شااناتت گردشااگري،
اصفهان :چهارباغ.

گوهري ،م .)7990( .اثرات جهانگردي ،مازندران :دريوۀ نو و
دانشگاه مازيار.

زنگنه ،ي .حساين باادي ،س .روشاندل ،ت .و نبايپاور ،ر.

مباركي ،م .و صالحي ،س« .)7997( .كيفيت تدمات شاهري،

(« .)7999تأثير تعلق مکاني و سرمايۀ اجتمااعي بار

تعهاادات شااهروندي و حاات تعلااق اجتماااعي»،

بهسازي مشاركت محالت قاديمي ،نموناۀ ماوردي:

فصلنامۀ علمي  -پژوهشي رفااه اجتمااعي ،س ،79

محلۀ سرده سبزوار» ،مجلۀ پژوهش و برناماه ريازي

ش  ،50ص .615-975

شهري ،س  ،5ش  ،79ص .768-777

معصومي ،م .)7985( .ماهيت گردشگري .تهران :پيک كوثر.

شااياني ،م .و هاشاامي ،س« .)7996( .تجربااۀ گردشااگري و

نجارزاده ،م .و نعمت اللهي ،م« .)7995( .بررسي عوامال ماؤثر

هويت ملي ،مورد مطالعه :شهروندان شاهر شايراز»،

بر توسعۀ گردشگري روستايي در راساتاي پاياداري

مجلۀ جامعهشناسي ايران ،د  ،71ش  ،6ص .51-18

و توسعۀ جوامع محلي در مناطق نمونۀ گردشگري»،

ضرغامبروجني ،)7989( . ،برنامهريزي توساعۀ جهاانگردي،
رويکردي همپيوند و پايدار ،تهران :مهکامه.

ضاارغامبروجنااي . ،و شااالبافيان .)7996( . ،سياسااتهاااي
گردشگري كشورها ،تهران :مهکامه.
ضيايي ،م .)7988( .جیرافياي گردشگري ،تهران :دانشگاه پياام
نور.
عليقلي زادهفيروزجايي ،ن .قدمي ،م .و رمضان زادهلسابويي ،م.

فصلنامۀ جیرافيا ،س  ،71ش  ،19ص .665 - 619

نعمت اللهي ،م .)7991( .امکان سانجي گردشاگري روساتايي،
راهي براي رسيدن به توسعه ،منطقۀ ماورد مطالعاه:
روستاي قالت شيراز ،پاياان ناماۀ كارشناساي ارشاد،
دانشکدۀ گردشگري ،دانشگاه سمنان.
نعمتاللهي ،م .نجاارزاده ،م .و بلاوچي .)7995( . ،ارزياابي
سطو پايداري مقاصد روستايي در راستاي توساعۀ
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