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 چکیده
 احتمالی اثرات و اجتماعی زیست محیط بر گردشگری اقتصادی، تاثیرات تاثیرات بررسی بر عالوه کلی طور به مطالعه، این در

اهمیت دارد و در این دازه تاثیرات اقتصادی به ان زندگیتاثیرات صنعت توریسم بر جامعه و  .است شده پرداخته زندگی آن در

ای برای کسب درامد بلکه به عنوان یک فرایند شود. صنعت توریسم نه تنها به عنوان زمینهزمینه نیاز به بررسی احساس می

 حال در کشورهای سمت به یافته توسعه کشورهای از گردشگریبا روش زندگی متفاوت نیز باید بررسی گردد. فرهنگی، 

در سالهای اخیر  قرار می گیرد.. غیره و فرهنگی و تعامالت اجتماعی معرض در مربوطه، منطقه یا کشور رابطه این در و سعهتو

بررسی آن تنها از جنبه اقتصادی و در کشور ما و تاثیرات توریسم بر تعامالت اجتماعی عدم انجام تحقیقات الزم در مورد 

ی ساختار اجتماعی دارد، ناشناخته مانده است. بر اساس این پژوهش سعی شده اینکه توریسم منجر به چه آثاری بر رو

 تاثیرات توریسم بر تعامالت اجتماعی آشکار گردد.

 

 اجتماعی، توریسم، توریسم فرهنگی ،تعامالت واژه های کلیدی:

 

 مقدمه

های کلیدی است که به طور ن بخشیکی از مهمتریامروزه در جهان با روند رو به رشد توریسم و افزایش اهمیت گردشگری، 

عالقه کشورها از یکی از دالیل اصلی  دهد.زهای جسمی، اجتماعی و روانی مردم را تحت تاثیر قرار مینیا مستقیم یا غیر مستقیم،

م به باشد. به طور کلی توریسنزدیک به توریسم، همراه با توسعه اقتصادی دلیل اصلی دیگر مشارکت در توسعه رفاه اجتماعی می

، کسب و کار، توریسم، اقتصادبه دلیل این ویژگی، از طرف علوم . دهدنشان می اجتماعی یک شخصیت از خوددلیل ارزشی که دارد 

جهت مفهوم  یک پدیده چند وجهی و پیچیده است.و های دیگر، مورد عالقه قرار گرفته سیاست، جامعه شناسی و بسیاری از رشته

، به خارج از محل اقامت به طور دائم، به به طور کلیطرفین مشترک این تعاریف، ارائه شده است. ت ریف بسیار متفاواتوریسم تع

انجام به سفر و اقامت موقت اقدام تعطیالت، استراحت، تفریح، فرهنگ و غیره،  هاینیاز کردن برطرف به منظورعنوان مصرف کننده، 

 و رشد در آن نقش و گردشگری اهمیت به توجه با (.GÜRBÜZ, Ahmet ve İMRE, Nurettin,1994گیرد، توریسم نام دارد )می

 امری گردشگری هایجاذبه شناساندن و نمودن توانمند برای تالش و صنعت این به توجه لزوم کشور، فرهنگی و اقتصادی توسعه

 ترینمتنوع و ترینوسیع وانعن به که است اجتماعی – اقتصادی تبعات و آثار دارای صنعت این در گذاریسرمایه و است ضروری

 پایدار یتوسعه تحقق برای ایرشته چند فعالیتی عنوان به گردشگری. باشدمی المللیبین و ملی محلی، سطوح در درامدزایی صنعت

 است آورده وجود به خود برای دنیا در را ایویژه جایگاه خود پرشتاب سرعت با جهانی و ایمنطقه ملی، پیوندهای تحکیم ایجاد و

 (.29: 1932 حسینی،)
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ها و مسائل مربوط به محیط زیست از عواملی هستند که بر بخش آوری و نوآوریهای فنهای اقتصادی و مالی، پیشرفتپیشرفت

های نوین مانند خطوط هواپیمایی، کامپیوتر، آدم آوریگذارند. توسعه فناداره مسافرت و گردشگری و تولید محصوالت تاثیر می

ارتباطات ماهواره ای، موجب شده است که در سده بیستم، شیوه زندگی، کار، بازی و تفریح افراد دگرگون شود. پیشرفت فن  آهنی و

های دسته جمعی شده است. این دالیل شامل افزایش زمان تفریح، باال رفتن درآمد، آوری به دالیلی باعث گسترش میزان مسافرت

به همراه آثار اقتصادی، فیزیکی و (. 22: 1911)دولت آبادی، ای کارآمد حمل و نقل است. هپیشرفت ارتباطات دور و ایجاد راه

های اجتماعی، رفتارهای شخصی، ارزشبر باشد. تاثیرات اجتماعی، اکولوژیک، تاثیر دیگر توریسم بر ساختار اجتماعی جامعه می

سنتی و ساختار اجتماعی جامعه مختص توریسم به طور  صنایع دستی، مراسمات روابط خانوادگی، مفهوم امنیت، اصول اخالقی،

 .((BRUNT, P. ve COURTNEY, 1999دهد مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرات خود را نشان می

 و تواندنمی است غیره و فرهنگی میراث تاریخی، محیطی، زیست هایزمینه در عظیمی بالقوه هایتوانایی دارای که ایران کشور

 بازار دیگر سوی از و دارد نگه دور اقتصادی جریان این از را خود اجتماعی – فرهنگی هاینگرانی و سیاسی سائلم دلیل به نباید

در این پژوهش به  (.39: 1911 آبادی، دولت)کند پوشیچشم گردشگری برای ایران هایجاذبه از تواندنمی نیز گردشگری المللیبین

گیرد. در اینجا ضمن آشنایی با کاراکتر انسان و مالت اجتماعی دارد مورد بررسی قرار میمفهوم شناسی تاثیراتی که توریسم در تعا

 این تاثیرات در جامعه چه آثار مثبت و منفی را ایجاد می کنند بررسی می گردد. همچنین اجتماع و 

 مفاهیم و مبانی نظری

 پیشینه تحقیق

 است شده داده نشان است، گرفته صورت جهان مختلف کشورهای در شهری عمومی فضای هزار از بیش روی بر که ایمطالعه در

 عبارتند عوامل این. برخوردارند بیشتری اهمیت از شهری عمومی فضاهای وضعیت کیفی مطلوبیت سنجش در اساسی عامل چهار که

 را عمومی قلمرو( 1311) رتآ حنا همچنین. پذیریاجتماع فعالیتها، و هاکاربری منظر، و آسایش پیوستگی، هم به و دسترسی: از

 و اجتماع به جامعه تبدیل عامل را عمومی حوزه میدان( 1313) زوکر پاول. داندمی عمومی و سیاسی زندگی و برونگرایی اصلی عامل

. انددمی اجتماعی تعامالت تقویت و امنیت ایجاد عامل را روهاپیاده( 1391) جیکوبز جین. داندمی افراد از تجمعی محل صرفاً نه

 را شهری فضاهای در انجام قابل هایفعالیت( 1312) گل یان .کندمی تأکید شهری فضاهای اجتماعی نقش بر( 1311) وایت ویلیام

 به بخشی کیفیت در را سوم ویژه به و دوم های دسته نقش میان این از که. کندمی تقسیم اجتماعی و انتخابی ضروری، دسته سه به

 و اول مکان را کار محل و خانه)سوم مکان عنوان به را شهرها عمومی هایعرصه( 1313) اولدنبرگ. داندمی ممتاز شهری فضاهای

 فضاهای وی اصلی تأکید. کندمی معرفی سطح هفت در را شهری فضاهای( 1331) کوپرمارکوس کلر. کندمی تعریف( داندمی دوم

 و پردازندمی سکونتی محیط ارزیابی به همکارانش و او مردمی، هایانمک کتاب در. باشندمی دارند قرار آن در که مردمی و شهری

 ایمحله هایپارک شهری، پالزاهای: کنندمی بندیدسته گروه هفت در اجتماعی ارتباطات ایجاد منظر از ویژه به را شهری فضاهای

 بازی و نگهداری ویژه باز فضای سالمندان، ویژه مسکونی باز فضای مدارس، باز فضاهای جور، و جمع هایپارک ،(همسایگی واحد)

 باشد،می میالدی 1331 تا 1391 از دوم دوره به مربوط اجتماعی تعامالت تقویت با مرتبط رویکرد این درمانی باز فضاهای کودکان،

 .(13: 1939 قنبران،) شد اشاره آن به تر پیش که

 ارتباطات جهت ایعرصه عنوان به بازارها، و شهری میدانهای مانند عمومی فضاهای مدرنیسم، از قبل شهری هایگاهسکونت

 پذیرامکان را تعامالت این که مردمانی از زیادی تعداد اجتماعی وانفعاالت فعل از متشکل هاییمکان حقیقت در و اندبوده اجتماعی

 . اندشدهمی قلمداد ساختند،می

 در تعلق و همبستگی حس افزایش باعث و کردهمی کمک مردم به یناناطم و اعتماد حس ایجاد در باز فضاهای این، بر عالوه

 بین شدن قائل تفکیک با( 1913) پاکزاد. هستند منفعالنه حضور برای صرفاً مکانی از فراتر فضاها این حقیقت در. شوندمی مردم
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 و باالتر ایدرجه در رادارند اجتماعی مالتتعا برقراری و تعامل وقوع قابلیت که فضاها از دسته آن تنها شهری، فضای و عمومی فضای

 .کندمی ارزیابی شهری فضاهای عنوان به

 توریسم بر خانوادگی و فردی تأثیرات

 توانندمی زندگی در هدفش و کرده رشد آن در که فرهنگی اش،اجتماعی و فیزیکی توانایی عالیقش، او، نیازهای فرد، شخصیت

 : از عبارتند عمده فردی عوامل. باشند تأثیرگذار فراغتی فعالیتهای در او مشارکت چگونگی و انتخاب نحوه بر

 فعالیت نوع و فرد خود به بسته تأثیر این ولی دارد، فراغتی امور در فرد مشارکت میزان بر مهمی تأثیر سن :زندگی مرحله و سن

 هاسرگرمی در مشارکت بر نیز فرصت شتندا. است متفاوت مختلف، سنین در فراغتی هایفعالیت نوع حال عین در. است متغیر

 تواندمی نیز تأهل و تجرد همچنین. دارند اختیار در هافعالیت نوع این در مشارکت برای کافی وقت افراد برخی و است تأثیرگذار

 (. 122-123: 1912 ، تورکیلدسن) باشد سرگرمی نوع کننده تعیین عامل

 هایفعالیت در تفاوت باعث قالبی عقاید که اندداده نشان شناسانجامعه جنسیت، متغیر به توجه با فراغت بررسی در :جنسیت

 نفوذ و اجتماعی فشارهای که گشت معلوم شد انجام پرس و هنری توسط که تحقیقاتی در. شوندمی مردان و زنان میان فراغتی

 فعالیتهای زمینه مردان و زنان فراغتی الگوهای بین در جنسیتی خاص هاینقش سوی به دختران و پسران شدن رانده باعث هارسانه

: هستند روبرو ایعمده مانع با زنان ولی خورد؛می چشم به هاتفاوت برخی و هاشباهت برخی(. Livesey)شودمی فراغت اوقات

 و مطالعات دفتر)جوانان ملی سازمان) داردمی باز خانه از خارج هایفعالیت در شرکت از را زنان از بسیاری خانوادگی تعهدات

 (. 39: 1913 ،(تحقیقات

 توریسم و اجتماعی محیط

 طبقه و وقت درآمد، میزان کار، محل مدرسه، خانه، شامل و است وسیع بسیار مردم مشارکت بر تأثیرگذار اجتماعی محیط دامنه

 . آنهاست فراغتی رفتارهای زننده رقم عامل مهمترین دارند اختیار در افراد که وقتی میزان. شودمی اجتماعی

 درآمد، جنس، سن، مانند عواملی با نوعی به که است گوناگون محیطی عوامل از مرکب ایمجموعه «اجتماعی محیط» از منظور

 اند،آمده بار و شده پرورانده آنها با خود اجتماعی محیط در که افراد هایارزش و نگرش نوع. باشندمی ارتباط در تحصیالت و حرفه

 به هم کنندگان، تأمین ایمت ایزابل نظر به. شرکتشان برای مانعی هم و باشند فراغتی هایفعالیت در آنها شرکت انگیزه هم توانندمی

-می کنترل را تسهیالت از استفاده افراد تیپ و کنندمی عمل اجتماعی فیلترهای عنوان به ناخودآگاه، شکل به هم و آگاهانه صورت

 هایموقعیت با برخورد در مردم رفتار و نگرش نوع بر غیررسمی و رسمی اجتماعی فیلترهای. گذارندمی تأثیر آنها رفتار بر و کنند

 نه اجتماعی مختلف طبقات بین فراغت تفاوت. شوندمی عادت به تبدیل تدریج به رفتاری الگوهای این و گذارندمی تأثیر گوناگون

 (. 123-111: 1912 تورکیلدسن،) هست نیز آن میزان در بلکه است فراغت نوع در تفاوت فقط

 که صورت این به دارد؛ فراغتی هایفعالیت در مشارکت میزان با تنگاتنگ ارتباطی درآمد میزان که است داده نشان تحقیقات

 به. است شتربی نیز فعالیتها آن در مشارکت باشد، بیشتر فرد درآمد چه هر که است گونه این به اوضاع فعالیتها تمامی مورد در تقریباً

 همه. برخوردارند... و مستمری نظیر نیز دیگری جنبی مزایای از و دارند درآمد کارگران از بیش معموالً اداری کارمندان مثال عنوان

 ارتباط دلیل به که ببینیم اگر نباشد انگیز شگفت شاید پس. باشد کارگران از باالتر آنها زندگی کیفیت سطح که شودمی موجب اینها

 سرگرمی و فراغت هایفعالیت در بیشتری مشارکت پردرآمدتر افراد دارد، فرد درآمد میزان با اجتماعی طبقه و تحصیالت که ابلیمتق

 (.122-121: 1912 تورکیلدسن،) دهندمی نشان خود از
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 تا مفهومی و ادراکی هایمؤلفه از وسیعی طیف که شودمی اشاره اختصار به اجتماعی تعامالت بر تأثیرگذار موارد از ایپاره زیر در

 :گیردبرمی در را عینی و کالبدی هایمؤلفه

 (.و نگارنده1912 تورکیلدسن،): 1نمودار

 نقش بر «آمریکایی بزرگ شهرهای حیات و مرگ»  کتاب در شهری مسایل برجسته نظر صاحب و نگارروزنامه «جیکوبز جین»

 عمومی فضاهای ماندمی بیشتر ذهن در شهر یک از آنچه او باور به. کندمی تاکید اجتماعی تعامالت ایجاد در شهری عمومی فضاهای

 تبعیض و جدایی بر ایوارونه تأثیر روپیاده امنیت و برخاست و نشست افزایش که است آن روهایپیاده و هاخیابان ویژه به شهر

 سرزنده برای او نظر از همچنین. کنند جلب خود به را بیشاری انساکن بتوانند تا باشند سرزنده باید روهاپیاده بنابراین. دارد نژادی

 سرزندگی برای تنهایی به را باال تراکم اینکه ضمن باشد، داشته حضور آن روهایپیاده در عابر، خاصی تعداد باید خیابان نگداشتن

  (.13: همان) داندنمی کافی

 و بالفعل صورت به امکانات بیشترین از اغلب که برخوردارند ندانشهرو جمعی حیات در ایویژه اهمیت از عمومی باز فضاهای

 آزاد انتخاب و انگیزش امکان عمومی باز فضاهای. ندارند کنترل و اندازه زمانی، هایمحدودیت نیز و بوده شهروندان حضور برای بالقوه

 فرصت عمومی فضاهای در. آوردمی فراهم هروندانش و مردم از داریمعنی تعداد برای را بعدی اکتشافات و هاحرکت رفتارها، میان

 محیط یک در افراد و پیوسته وقوع به نیافته تدوین پیش از برخوردهای و شده شکسته اجتماعی مرزهای برخی که دارد وجود آن

 که است این شود تلقی شهری فضای عمومی، فضای یک اینکه برای اساسی شرط بنابراین. کنند پیدا اختالط هم با جدید اجتماعی

 فضاهای نیستند، اجتماعی تعامل بستر که فضاهاسخت و فضاها نرم از دسته آن پس گیرد، صورت اجتماعی تقابل و تعامل آن در

 .(13: 1932 طهماسبی،) شوندنمی نامیده شهری

 جمعی حیات و پذیریاجتماع

 هایگروه و افراد گردهمایی و اجتماعی تعامالت فراغت، اوقات گذران روزمره، هایتنش از شدن رها جهت فرصتی جمعی حیات

 تعامالت ترویج گرو در عمومی باز فضاهای در جمعی حیات. فضاست در آنها ابراز و بیان آزادی حضور، برای بستری و مختلف

جامعه فضا، در مختلف هایگروه تحمل افزایش به ترغیب نتیجه در و اجتماعی امنیت مختلف، هایگروه و افراد جذب اجتماعی،

 .است سرزنده و فعال فضایی ایجاد و بیشتر پذیری
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 دارد وجود مختلفی هایدیدگاه باشد، مختلف هایگروه و افراد پذیرای بتواند که موفق عمومی فضای یک خلق درباره طورکلی به

 Cooper) مارکوس وپرک ،(Jacobs)جاکوبس آلن ،(Gehl)گل یان ،(Jacobs) جیکوبز جین هایدیدگاه به توانمی جمله از

Marcus)، اپیلیارد دونالد (Appleyard)، هایدیدگاه و (PPS,2010 )عواملی اجمالی نظر یک در فوق موضوع در البته. کرد اشاره 

 کالبدی، راحتی چون، دیگری عوامل و خاص، طور به را فضا از مراقبت و نگهداری و بصری زیبایی سرزندگی، کاربری، اختالط چون

 تأثیرگذار عوامل ترینمهم از را فضا بودن همگانی و تنوع خوانایی، و تناسب امنیت، و مناسب دسترسی کردن، توقف و شستنن امکان

مؤلفه به که است هایینگرش و ایمنطقه و محلی هاینگرش ترینمهم به نهایت در. انددانسته اجتماعی تعامالت و حضورپذیری بر

 اجتماع محور، سالمت محلی هایاجتماع هوشمند، توسعه قبیل از علمی هایجنبش همچون اندهداشت خاصی توجه فضا مکانی های

 (.13: همان) نوشهرگرایی جنبش و پایدار، محلی

 اجتماعی تعامالت بر مؤثر فاکتورهای

. پردازندمی آن به د،خو معین نقشهای و هنجارها توقعات، اساس بر و داده شکل را اجتماعی ارتباطات خود، منافع اساس بر افراد

 ممکن حتی راستا این در. است آن در ماندن برای فرد تصمیم در قوی عاملی سایرین، همراه به مکان در فرد حضور نحوه بنابراین

 الگوی اقتصادی، گروه مذهب، قوم، طبقه، لحاظ به ها آن مشابه خصوصیات با افرادی آن، در که هاییمکان جستوجوی در افراد است

 و مالقات مشوق افراد، بودن همگن باآنکه اما. بشناسند دارند، حضور مشابه نژاد و کودکان تربیت نحوه درآمد، تحصیالت، ی،زندگ

 غیر اجتماعی مکانهای حال درعین است، مکان آن به دلبستگی ارتقای درنتیجه و اجتماعی و فیزیک مکانهای با تعامل افزایش

 بودن دارا با عمومی فضاهای درواقع.کنند تجربه را آزاد و غنی اجتماعی تعامالت و بودن باهم افراد تا است فرصتی نیز همگن

 اختیار در( ناپایدار و شکننده ولو) اجتماعی هایکنش برقراری و ایجاد جهت را برابر فرصت این نخست مرحله در بالقوه هایظرفیت

 اقتصادی اجتماعی، سطوح در موجود هایتفاوت اجتماعی، تعامل اولیه "انعقاد" از پس بعد مرحله در. دهندمی قرار شهروندان کلیه

 شد خواهند پایدار و منسجم اجتماعی روابط ایجاد ساززمینه خود است؛ متنوع رفتاری الگوهای پدیدآورنده که فرهنگی و

 (.13: 1932 طهماسبی،)

 باشند،می داشتن استراحت به انسان نیاز کننده تأمین که آنجا از نقلیه وسایل کنترل و فضا حریم طبیعی، عوامل وجود آرام، جو 

 آشنایان، با تعامل چون اجتماعی فعالیتهای و مردم فضا، مستقیم تجربه بیانگر محیط با مستقیم تماس بر مبتنی انسان نیاز. مؤثرند

 ذهنی تصویر ایجاد در که باشدمی.. . و رقابت امکان جسمی، هایفعالیت ورزش، آن کنار در و تفریح بازی، زدن، قدم گردهمایی،

 امکان بودن فراهم نیازها دیگر از. دارد مستقیم نقش محیطی، آموزش و جدید تجارب کسب هیجان، و پویایی فضا، از افراد مطلوب

 کنار در .فضاست بودن پاسخگو میزان در کننده تعیین عوامل از یکی که پیرامون رویدادهای و اتفاقات و دیگران نظارت و مشاهده

 تأمین باهدف گوناگون هایفعالیت متنوع، منظرهای و فضاها خلق توسط تواندمی فضا کشف امکان و پیچیدگی به انسان نیاز آن

 پذیری رؤیت چون عواملی با امنیت به نیاز. آید وجود به فضا از بازدیدکنندگان در حرکت ایجاد و گوناگون تجارب و جاذبه تنوع،

 مختلف اشکال از استفاده با مکان کنترل نهایتاً و مکان شناسانهزیبایی هایارزش و مکان از تصور ایجاد محیط، ادراک امکان فضا،

 (.91: 1939 قنبران،) است تأمین قابل طبیعی و مکانیکی
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 بحث و همگرد خصوصی اشخاص شدن جمع -

 عمومی عالئق مورد در

 پدیده شهروندان به این الزام دسترسی تمام -

  اجتماعی

 به فرد آن در که فضایی عمومی حوزه

می دیگری با ارتباط در خویش بیان

 پردازد.

 1912 مسعودی

 فضای عمومی اجتماعی هایتوان از گیریبهره -

 جمعی حیات در مشارکت فرصتهای ارتقاء و

  موفق عمومی فضای یک خلق در مؤثر

 فضای مختلف ابعاد و فضا شناخت

  عمومی

 1919 دانشپور

 عمومی فضاهای پاسخگویی در مؤثر -

 کنار در و داشتن دوست به انسان نیاز تأمین -

 کالبدی قرارگاه یک وجود مستلزم بودن جمع

 این در شهری دارای بیشترین عمومی فضاهای -

  رابطه

 ابعاد، فضا، یکپارچگی و . تعین1

 هندسه، فرم، پذیری،انعطاف تناسبات،

 پیوستگی ها،بدنه محصوریت، مصالح،

  انسان ادراک بر مؤثر فضایی و کالبدی

  عمومی فضاهای برای ریزی. برنامه2

 جهت مناسب کالبدی های. فرصت9

 فضا در بیشتر تأمل و مکث نشستن،

 افراد تجمع جهت کانونی . فضاهای3

 مکان بازی، زمین توبوس،ا ایستگاه مثل

 ... و خوردن غذا

 دسترسی و کننده دعوت .  ورودیهای1

 کالبدی و بصری لحاظ به فضا به

 کنار در عملکردی عناصر بینی پیش .9

 آن شناسانه زیبایی ابعاد

 در مناسب فضایی ارتباطات و هاراه .2

  فضا، درون به مردم هدایت

 فضایی وضوح و . خوانایی1

 و نقلیه وسایل رسیدست . کنترل3

 پیاده امنیت

 هاجداره هویت و هابدنه . تعریف11

  شهری ونقل حمل سیستم با ارتباط .11

 جاذب هایفعالیت بینی. پیش12

 1913 پاکزاد

 و مردم مشتاقانه حضور عامل فضاهای عمومی -

  آنان مشارکت

 2119 گِل  عمومی فضاهای انسانی ابعاد به توجه

ی
رج

خا
 

 تعامل و حضور در تأثیرگذار عوامل  مکان به تعلق حس ارتقاء در مؤثر -

 افراد: اجتماعی

 . کالبد1

 اجتماعی رویدادهای خلق و بینی. پیش2

 1313 لنارد
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 محیط، سرزندگی و هیجان افزایش به منجر -

 سالمت و خوشایند تجارب استراحت، امکان

  مردم برای بیشتر

 عمومی فضای یک کالبدی کیفیات

  طبیعی عناصر وجود یونمد

Kaplan 1331 

 هایجنبه ارتقاء در تأثیرگذار عوامل  تعامل و حضور به هاانسان تشویق -

پله ها،یادمان را عمومی فضاهای کالبدی

 مؤثر عوامل سایر و نماهاآب ها،

Whyte 1311 

 (.و نگارنده 1939 قنبران،): 1جدول

 موضوع طرح با او.  است داده نشان توجه شهری مسائل به که است رفتاری علوم پردازاننظریه ترینبرجسته از راپاپورت آموس

 شناخت عامل مهمترین را محیط در حرکت و پرداخته شهری فضای در انسان انفعالی موقعیت نفی به محیط و انسان متقابل کنش

 عنوان تحت خود اثر در او. است پرداخته محیط احیطر در رفتاری علوم نقش بررسی به نیز لنگ جان. داندمی ذهنی طرح و محیط

 را محیط از مردم تصورات و پرداخته امر این به تأثیرگذار محیطی عوامل و فضا از آدمی دریافت چگونگی به معماری نظریه آفرینش

 (.91: 1939 قنبران،) دبخشنمی شکل شهر عمومی عرصه در او هایفعالیت و رفتارها به که داندمی ذهنی واره طرح نوعی درواقع

 فراهم را آن زمینه محیطی هر در باشند، داشته نیاز اجتماعی تماس به مردم اگر که گویدمی نظری آفرینشهای کتاب در لنگ

 بر دلیل که است ضرورت یک مکان به تعلق احساس و پیوندجویی به انسان نیازهای به پاسخ برای اجتماعی متقابل رابطه. کنندمی

 . است شده ارزیابی مثبت منظوری چنین به یافتن دست برای فرصتی هر لذا. است اجتماعی تعامل دنبو مطلوب

 اجتماعی هایزمینه آوردن وجود به با مردم، هایفعالیت مشاهده و دیگران با تعامل چون هایی فعالیت که است این دیگر دلیل

 را غیررسمی و گاه به گاه مالقات( 1322،1322) الکساندر توفرکریس. کنندمی کمک انسان فردی رشد به پذیریاجتماع و شدن

 به متفاوت هایویژگی و ذهنی پیشینه با را افراد نگرش اجتماعی، تعامل .است دانسته مردم روزمره روابط و هادوستی توسعه زمینه

 (91: همان) کندمی نزدیک یکدیگر

 های تاثیرگذار در رفتار گردشگرانعوامل و محرک

هایی هستند که در ها آنها و عوامل. محرکل تاثیرگذار بر رفتار گردشگران از بعد روانشناختی عبارت است از: محرکعوام

کند تا هایی دارد که تعیین میکنند تا رفتار مصرفی خاصی را از خود نشان دهند و عوامل اشاره به عاملگردشگران ایجاد انگیزه می

 باشد که تمایل به خرید آن را دارد.صولی میچه حد گردشگر قادر به خرید مح

 شوند:های زیر تقسیم میعوامل تاثیرگذار بر رفتار گردشگران به طور کلی به گروه

 کنند تا به تعطیالت بروند )در حالت کلی(. هایی را که در فرد ایجاد انگیزه میآن

: 1913ژه و در یک زمان ویژه به تعطیالت بروند )یعقوبی، کنند تا به یک مقصد ویهایی را که در افراد ایجاد انگیزه میآن

23.) 
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 عوامل بیرونی تاثیرگذار در رفتار گردشگران عوامل داخلی تاثیرگذار در رفتار گردشگران

 های فردیانگیزه -

 شخصیت -

 درآمد اختصاصی برای سفر -

 سالمتی -

 تعهدات کاری -

 تعهدات به خانواده -

 تههای گذشتجربه -

 سلیقه و عالیق -

 آگاهی از تعطیالت بالقوه -

 سبک زندگی -

 ها و ادراکاتباورها، ارزش -

 دسترسی به محصوالت مطلوب گردشگری -

 هاتوصیه سفرگذاری -

های کسب اطالعات از مقاصد از طریق رسانه و سازمان -

 گردشگری

 های خانواده و دوستانتوصیه -

انند اخذ ویزا، جنگ و های سیاسی برای سفر ممحدودیت -

 منازعات داخلی

 مسائل بهداشتی و واکسیناسیون در مقصد -

 های گردشگری سفروجود تسهیالت ویژه از سوی سازمان -

 (.23: 1913 یعقوبی،) سفر به تصمیم در  تاثیرگذار عوامل: 2 جدول

 

های متفاوتی برای گردشگران دارای انگیزه بنابراین ارزیابی رضایت گردشگران نیازمند مالحضات چند بعدی است. ممکن است

مندی متفاوتی برخوردار باشند. در نتیجه مدیران مقاصد بازدید از یک مقصد خاص باشند و هم چنین ممکن است از سطوح رضایت

د. مجموعه تر و سطوح رضایت باالیی را برای افزایش میل به بازگشت گردشگران ایجاد نماینگردشگری، بایستی مزیت رقابتی بیش

شود. این عوامل از طریق ایجاد رضایت در گردشگران، به احساس تعلق به منطقه گردشگری و وفاداری در گردشگران منتهی می

 (.23کند )همان: ها نمود پیدا میوفاداری نیز در مفهوم بازگشت مجدد گردشگران و تبلیغ منطقه از سوی آن

 آثار مثبت گردشگری بر تعامالت اجتماعی

ه خصوص توریسم تاثیرات روی مردم در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یک عامل موثر بر روی ساختار اجتماعی کشورهای ب

شود، فرهنگ کشورهای در حال توسعه، کشورهای در حال توسعه پذیرفته شده است. در موقعیتی که فرهنگ دو کشور مقایسه می

هد. امروزه این موضوع که صنعت توریسم توسط کشورهای توسعه یافته تحت کنترل دکمتر توسعه یافته را تحت تاثیر قرار می

و کشور توریست پذیر در ارتباط با یکدیگر و تحت تاثیر یکدیگر نتایج مثبت تاثیرات اجتماعی  توریست درآمده اجتناب ناپذیر است.

  :(GÜLEZ, Sümer, 1989) باشدبه شرح زیر می

ها، منجر به صلح  دوستینتیجه با فرهنگ متفاوت و شناخت بیشتر ساختار فرهنگیشان از نزدیک، . تبادل اطالعات با فردی 1

 جهانی گردد.

-جهت افزایش برقراری ارتباط با گردشگران، خود را ملزم به مطالعه بیشتر و تحقیقات حس می. مردم کشور توریست پذیر، 2

 یابد.کنند و در نتیجه سطح آموزش و فرهنگ افزایش می

های گوناگون، یافتن دوستان جدید و به منظور کمک به گردشگران، مردم کشور، برای یادگیری زبان خارجی . شناخت فرهنگ9

 دهند.تمایل نشان می

 شود.انحرافات فرهنگی، به ارزشهای فرهنگی اهمیت داده میبه منظور اجتناب از  .3

تواند باشد. توسط صنعت توریسم در مناطق روستایی تایی می. تاثیر مثبت دیگر سرعت بخشیدن به شهر شدن مناطق روس1

 ادغام تمدن شهری امکان پذیر است. توجه به ارزشهای فرهنگی جوامع،شود و از طریق مشاغل جدید ایجاد می
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ی متفاوت هاها و سازه. با ظهور سازمان گردشگری در مناطق روستایی، یکنواختی در این نواحی از بین رفته، در جامعه ویژگی9

 در حال افزایش است.

 شود.. توریسم در یک کشور آگاهی ملی را افزایش داده و منجر به افتخار کردن مردم کشور به ارزشهای فرهنگی خود می2

 گردشگری بر تعامالت اجتماعی منفیآثار 

دارد، در برابر آن تاثیرات منفی تاثیرات مثبتی که الگوهای توریسم در ساختار اجتماعی کشورهای در حال توسعه وجود همانند 

باشد. در از جنبه تاثیرات اجتماعی توریسم، از مباحثی که بیشتر بحث برانگیز است تاثیرات منفی آن میرا نیز با خود به همراه دارد. 

بر تعامالت توریسم منفی تاثیرات اند. این زمینه محققان تاثیرات منفی زیادی را بر روی افراد، خانواده و جوامع اجتماعی عنوان کرده

 :(KOZAK Nazmi,1997) باشداجتماعی به شرح زیر می

 آید.یابد، طرز پوشش و تغییراتی که در سبک زندگی به وجود میها و اعتقادات تغییر می. درکشور توریست پذیر ارزش1

 دهد.ود را نشان می. درکشور توریست پذیر، در نتیجه وارد شدن کلمات خارجی در زبان، ار خود بیگانگی خ2

گیرد. نواحی تاریخی معماری، جای خود را به ساختمانهای . با از بین رفتن ارزشهای هنری، آثار تصنعی جای آنها را می9

  پردازند.های مورد ترجیح خود میمردم شروع به گوش دادن به نوعی دیگر از موسیقیدهند. ناسازگار و ناهماهنگ می

 دهند.های با منافع اقتصادی میپذیری، جای خود را به گروهها و مهماند در دوستیارزشهای معنوی موجو .3

 باشند.های تفریحی گوناگون می. در کشور توریست پذیر، جهت پر کردن اوقات فراغت خود خواهان سینما و مکان1

که گردشگران در جایی که تعطیالت خود  باشد. در حالی. از سوی دیگر، تقلید گردشگران در بین مردم از آثار منفی دیگر می9

گردشگران ماههای معینی از سال را با  کنند. این در طرز عادات خرج آنها مشهود است.گذرانند، خارج از عادات خود رفتار میرا می

 آیند.کار، پول جمع کرده و جهت خرج پول به منطقه مورد نظر می

، با نشان دادن رفتارهای برخالف آداب و رسوم، شیوه زندگی، ارزشها و قوانین کنندگردشگران به مکانهایی که مسافرت می .2

 شود.فرهنگی جامعه، دوباره یک درگیری فرهنگی ایجاد می

 کنند کهحس می . تفاوتهای موجود در طرز زندگی بین توریست و کشور توریست پذیر، منجر به حسادت میزبان به گردشگر و1

 باشند.ران میبه عنوان خدمتگزار گردشگ

 

 گیرینتیجه

ها و اینکه توریسم بر روی آید، برای اولین بار روابط بین انسانتاثیرات توریسم بر تعامالت اجتماعی به میان میبحث زمانی که 

مثبت و  آید. این روابط و تاثیرات، بر روی انسان، محیط، فرهنگ و آداب و رسوم تاثیراتگذارد به ذهن میها چه تاثیری میانسان

به ویژه در جوامع کوچک در روابط داخلی خانواده ایجاد اختالل، تغییر در آداب و رسوم، مسائل مذهبی و  کند.منفی ایجاد می

دهد که بین گردشگر و کشور توریست پذیر، بیشترین تاثیرات بر روی اصل از مطالعات نشان میحآید. نتایج فرهنگی به وجود می

 توان به چند روش اشاره کرد:اشد. برای کاهش تاثیرات منفی اجتماعی میببخش توریست پذیر می

 توان با آموزش مردم ناحیه در برخورد با گردشگران خود را آماده کنند. نوع مسائل اجتماعی که از توریسم سرچشمه می

 آیند، آموزش آنها نیز مهم است.گیرند و توسط چه نهادهایی به میان میمی

 اجتماعی مردم ناحیه، نوع توریسم مشخص شود. –شهای فرهنگی توجه به ارز با 

 هایی را جهت پیشگیری از تغییرات فرهنگی را اجرا کرد.سیاست 

 باشند، انجام پذیرد.میاینکه گردشگران فقط به عنوان منافع اقتصادی جهت های الزم برای مردم ناحیه آموزش 
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