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مقدمه
و برحسببودهانسانیجوامعتوجهمورددورهايگذشتهازکهاستايپدیدهگردشگري

ازیکیگردشگري.استدادهادامهخودپویاییبهاقتصاديواجتماعیمتفاوتنیازهاي
شدنتبدیلحالدراقتصاديوفرهنگیاجتماعی، مثبتتأثیراتدلیلبهکهاستهاییبخش

هايزیرساختوهازمینهایجادباکشورهاازبسیاريکهطوريبهاست،جهاندراولصنعتبه
.هستندصنعتاینمزایايازبرداريبهرهدرصددمناسب

سهمتواندمیگردشگري،بااليهايقابلیتوتوانازبرخورداريبهتوجهبانیزماکشور
توجهبایداما.باشدداشتهصنعتاینازحاصلهمنافعجذببرايجهانیرقابتدرايارزنده
ومزایابیشترینکهشوداستفادهرویکرديصنعت، ازاینتوسعهوریزيبرنامهدرکهداشت

.باشدداشتهدنبالبهرامنفیاثراتکمترین

ایران اي با عنوان نقش صنعت گردشگري در توسعه اقتصاديدر مطالعه) 1379(یوسفی پور
هاي گسترش آن به مقایسه آماري بین درآمدهاي گردشگري ایران و جهان پرداخته و و راه

دهد که سهم ایران از این درآمدها تنها یک درصد است و این امر حاکی از آن است نشان می
عالوه بر . هاي عمرانی و توسعه کشور به گردشگري توجه بسیار کمی شده استکه در برنامه

دهد که از کسري زیادي برخوردار است و ز درآمدي گردشگري در ایران نشان میاین ترا
.دهدهاي آن را پوشش نمیدرآمدهاي گردشگري حتی نیمی از هزینه

تواند در یک منطقه رشد و توسعه پیدا گردشگري وقتی میواقعیت این است که توریسم و
عنوان یک توسعه یابد و این نکته بهکند که ایستارها و نگرش و ادراك مردم در جهت توریسم

.هاي مدیریت توریسم باید در نظر گرفته شودو اولویتعامل مهم در شناخت استراتژي
رسد که ارتباط مستقیمی بین نگرش جوامع محلی نسبت به گردشگري و طورکلی به نظر میبه

براي محیط طبیعی که ساکنین محلی که گردشگران را خطري طوريتوسعه آن وجود دارد،  به
عنوان ورزند، اما جوامعی که گردشگران را بهکنند با توسعه آن مخالفت میخود قلمداد می

گردشگري و گردشگران دانند ازعاملی در جهت  رشد و توسعه و حفظ محیط طبیعی خود می
مردم این واقعیت منجر به افزایش توجه به اثرات ادراك شده از توریسم بر. کننداستقبال می

هاي مختلف مثل وسیله محققان رشتهاي بهصورت گستردهمحلی در دو دهه اخیر شده است و به
.شناسی مورد مطالعه قرارگرفته استشناسی، جغرافیا، اقتصاد و جامعهانسان

عنوان یکی از مراکز تجاري مهم ایران همواره یکی از مقاصد اصلی استان هرمزگان به
دهد که هرساله چندصد آمارها نشان می. ام زمستان و نوروز بوده استگردشگران بخصوص در ای

امروزه با توجه به . کنندخصوص بندرعباس بازدید میاستان و بهاینهزار نفر از شهرهاي
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ساله هاي بیشتري همهتوریست،آمده در استان در زمینه خدمات رفاهی و شهريدستهاي بهپیشرفت
که عامل از آنجایی. کننداز خدمات تجاري، دریایی و طبیعی استفاده میکنند و به استان سفر می

باشد ها و ادراك مردم منطقه نسبت به توریست و گردشگري میمهم در توسعه گردشگري، نگرش
بندرعباس نسبت به تأثیرات  دنبال بررسی این مسئله است که نگرش ساکنان شهرتحقیق حاضر به

.و اجتماعی گردشگري را مورد مطالعه قرار دهداقتصادي، محیطی، فرهنگی 

مبانی نظري تحقیق
ها و ادراکات ساکنان یدگاهدطی چند دهه گذشته، مطالعات متعددي در زمینه سنجش 

؛1393،و همکارانفیروزجایی . (نسبت به اثرات گردشگري  در جامعه میزبان انجام شده است
؛1390سراسکانرود،؛1388خانی،؛1389،نو همکارافیروزجایی ،)1392(سجادي و احمدي 

؛ 1996، 4؛ آکیز و همکاران1996، 3؛ هرامبوپولز و پیزام1995، 2؛ مادریگال1،2002تات اگلو
؛ النگ و 2004، 7؛ اوروسکی و گرسوي2000، 6؛ مسون و چینه1996، 5هرناندز و همکاران

)1994، 10؛ جانسون و همکاران1993، 9؛ آلن و همکاران1990، 8همکاران
صورت چشمگیري به حسن نیت جامعه میزبان بستگی دارد و حمایت توسعه گردشگري به

اوروسکی و (شودآمیز گردشگري، امري ضروري محسوب میآن در توسعه و عملکرد موفقیت
)269: 2004، 12؛ اوروسکی وگرسوي3: 1997، 11همکاران

درك کیفیت حمایت در این رویکرد، موفقیت هر پروژه گردشگري مستلزم شناخت و
ها و خدمات اساساً گردشگري یک فعالیت منبع پایه است و به جاذبه. باشدجامعه میزبان می

نوازي و استقبال از طرف آمیز آن مستلزم میهمانحال توسعه موفقیتوابسته است، اما درعین
حلی، نهایتاً به عالقگی و سوءظن جامعه مکه بدرفتاري، بیطوريبه. باشدجامعه میزبان نیز می

گردشگران منتقل خواهد شد و احتماالً عدم تمایل گردشگران به بازدید مجدد از مقصدهاي 
سان درك واکنش جامعه محلی و عواملی که بر روي بدین. مذکور، را در پی خواهد داشت

ه منظور دستیابی به حمایت مطلوب جامعه روستایی از توسعگذارند، بهاین طرز تفکر تأثیر می
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).  80: 2002، 1گرسوي و همکاران(آیدگردشگري امري ضروري به شمار می
اگر جامعه میزبان بر این باور باشد که توسعه گردشگري در حال تخریب محیط اجتماعی و 
فیزیکی آنها است و گردشگران عامل این روند هستند، ممکن است کیفیت تعامالت میان ساکنان 

در قالب چنین رویکردي، نگرش و گرایش ). 157: 1992، 2زر(و گردشگران دچار تنزل شود
عنوان آید و مشارکت آنان بهحساب میریزي در گردشگري بهساکنین محلی نقطه فعالیت برنامه

). 4: 1989، 3بِلَنک(ریزي توسعه پایدار گردشگري مورد تأکید استکاتالیزوري در روند برنامه
وضعیت اقتصادي : اند تحت تأثیر عواملی نظیرتونگرش ساکنین نسبت به گردشگري می

مک کول و (، یکپارچگی و انسجام اجتماعی جامعه محلی)629: 1994، 4جانسون و همکاران(منطقه
ترس از ) 86: 1995، 6مدرگال(هاي گردشگريمجاورت و نزدیکی به کانون) 29: 1994، 5و مارتین

ریانات گردشگري یا سطح بلوغ زمان برقراري جاز بین رفتن هویت محلی، وسعت قلمرو، مدت
مرحله توسعه ) 8: 1987، 7پیزام(گردشگري در قلمرو، شدت تراکم گردشگري در قلمرو

مندي شدت استفاده از منابع پایه و سطح عالقه) 83: 1980، 8بلیزل و هوي(گردشگري
و سن، زبان، روابط شخصی و محلی و طول اقامت ) 104: 2002، 9گرسوي و همکاران(میزبان

یکی از عوامل مؤثر بر نحوه نگرش ساکنان ). 589: 1981، 10بروگام و باتلر(بگیردکنین قرارسا
که هر طوريمحلی شاخص نسبت گردشگران به ساکنین در ارتباط با ظرفیت تحمل قلمرو است به

ها و تصورات جامعه میزبان نسبت به گردشگري روبه منفی یابد  نگرشچقدر این نسبت افزایش می
، 11لی یو و همکاران(شودگذارد و نیاز به ارتقاء کیفیت محیط فیزیکی بیشتر حس میمیشدن 
1987 :20.(

شده نباشد تأثیرات منفی، اثرات مثبت آن را کنترلشده وریزي اگر گردشگري برنامه
خاطر افزایش تقاضاي توریست افزایش پیدا خدمات بههاي کاال وقیمت. دهدکاهش می
خصوص هافزایش تقاضا براي خدمات، ب). 1989، 13؛ هازبندز1986، 12یو و وارلی (خواهد کرد

ها و همچنین قیمت زمین براي ساختن خانه در فصل توریستی ممکن است باعث افزایش کرایه
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درآمدهاي حاصل از گردشگري معموالً ). 1985، 2؛ وارتال1978، 1پیزام(هاي جدید شودو هتل
برند، ها رنج میافزایش هزینهکه ساکنان ازرود درحالییمعموالً به جیب مالکان زمین و تجار م

هاي شغلی جدید فرصت). 1989، 3دوگان(این ممکن است به دلیل توزیع نادرست درآمد باشد
شود و مسائل اجتماعی و فرهنگی باعث تحریک مردم به مهاجرت در نواحی توریستی می

.دنبال خواهد داشتجدیدي به
ها، باورها و فرهنگ یک جامعه شود، ارزشث تغییر تدریجی درگردشگري ممکن است باع

هاي فعالیتها ولباس، خوردن، سرگرمی(ممکن است سبک زندگی مردم محلی را تغییر دهد
عنوان افزایش استانداردهاي زندگی، مثبت تفسیر شود و این تأثیر ممکن است به...). تفریحی و

طور منفی ارزیابی شودک شاخص ضد فرهنگی بهعنوان یحال ممکن است بههمچنین درعین
).1989، 5؛ دوگان1999، 4برونت و کورتنی(

دستی و فرهنگ محلی مشارکت کند و در هنر، صنایعتواند در بازسازيگردشگري می
هاي این، بسیاري از مردم از فرهنگعالوه بر. شناسایی هویت و میراث فرهنگی کمک کند

باري لی و (کنندشوند و مبادله فرهنگی را تسهیل میرهم جمع میواسطه توریسم دومختلف به
ها، عنوان یک عامل تغییر سیستم ارزشعالوه بر تأثیرات فرهنگی، توریسم به). 1990، 6همکاران

هاي محلی نقش رفتار فردي، روابط خانوادگی، سبک زندگی گروهی، رفتار اخالقی و سازمان
هاي مختلف، تضادهاي تشدید مهاجرت از فرهنگ). 1998، 7نآپ و کرامپتو.(کننده داردتعیین

تر روي زنان مثبتطورکلی، تأثیر گردشگري بربه. اجتماعی را در یک منطقه ایجاد خواهد کرد
تر، آموزش هاي شغلی مناسبشود که این امر دربرگیرنده آزادي بیشتر، فرصتنظر گرفته میدر

. باشدمراه با افزایش درآمد خانواده میاستانداردهاي باالتر زندگی هبهتر و
هاي اخالقی، افزایش مصرف الکل و گردشگري، همچنین ممکن است منجر به کاهش ارزش

). 1988، 9؛ میل من و پیزام1986، 8لی یو و وار(تنش در منطقه شودمواد مخدر و افزایش نرخ جرم و
وابط غیراقتصادي اهمیتش را شود و ربا توسعه گردشگري، روابط انسانی بیشتر تجاري می). 1988

طور نسبی جمعیت شهرهاي کوچک توریستی به). 1989، 10دوگان(دهددر اجتماع از دست می
خصوص در فصل توریستی باعث سروصدا، آلودگی و هشود که این امر بافزایش یافته و شلوغ می
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حل و سایر خدمات ها، سواهاي عمومی مثل پارك، باغهمچنین استفاده از مکانشود وترافیک می
شود که گاهی اوقات باعث نگرش منفی نسبت به توریست محلی براي ساکنین محدود می

واسطه توسعه سریع توریسم ممکن از طرف دیگر شهرنشینی ایجاد شده به). 1992، 1رز(شودمی
، 2میل من و پیزام(نشانی، پلیس و امنیت شوداست باعث افزایش خدمات دولتی و محلی مانند آتش

.هاي رفاهی و تفریحی ممکن است در منطقه افزایش یابداین تنوعی از فعالیتعالوه بر). 1988
بهگردشگريازحمایتمنطقه بهیکتصمیم ساکنانکهکندمیبیاناجتماعیمبادلهتئوري

محیطیزیستهاينگرانیوفرهنگیاجتماعی،اقتصادي،پیامدهايوگردشگريهايهزینهومنافع
؛ گرسوي و 2001، 5؛ یون و همکاران2011، 4؛ نان کو و رمکیسون3،1992آپ(داردبستگی

مبادالتاینزیاداحتمالبهکهکننددركساکناناگرنظریه،ایناساسبر). 6،2004رادرفورد
بامبادالتدرشرکتوحمایتبهآنهاست،نفعبهوتحملغیرقابلهايهزینهتحمیلبدون

کهکننددركساکناناگرحال،بااین. کنندمیشرکتگردشگريازحمایتبرايبازدیدکنندگان
احتمالبهشد،خواهندمتحملآنمزایايازبیشتريهايهزینهجامعهبرمبتنیگردشگريتوسعهدر

.)39: 2002، 7کیم(پردازندمیتوسعهاینبامخالفتبهزیاد
درگردشگريتوسعهوتحولروندأثیرتتحتاستممکنگردشگريبهنسبتمردمنگرش

اجتماعیبردظرفیتاست،زیادخیلیرشدبهرومقصددرگردشگريکهزمانی. گیردقرارمقصد
هرناندز (شودمیتحملغیرقابلساکنانبرايگردشگريتوسعهنتیجه،دررسد،میخودنهاییحدبه

ارتباطدرمحلیساکناننگرشنحوهبرمؤثرعواملازخصوصایندر). 759: 1996، 8و همکاران
تحملظرفیتباارتباطدرساکنانبهگردشگراننسبتشاخصگردشگري،توسعهمیزانبا

جامعهتصوراتوهانگرشیابد،میافزایشنسبتاینچقدرهرکهطوريبهاستحوزهاجتماعی
بیشترفیزیکیمحیطکیفیتقاءارتبه،نیازوگذاردمیشدنمنفیروبهگردشگريبهنسبتمیزبان
) 20: 1987، 9لی یو و همکاران(شودمیحس

براي سنجش چهار تأثیر ) 1998(11و آپ و کرامپتون) 2009(10تحقیق حاضر از مدل شرما و دیر
فرهنگی استفاده شده محیطی، اجتماعی وگردشگري شامل تأثیرات اقتصادي، زیستتوریسم و

1. Ross
2. Milman and Pizam
3. Ap
4. Nunkoo & Ramkissoon
5. Yoon et al
6. Gursoy & Rutherford
7. kim
8. Hernandez et al
9. Liu et al
10. Sharma and Dyeer
11. Ap and Crompton
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بسیاري از باشد و همانندداف این تحقیق سازگار و مناسب میاز آنجا که مدل فوق با اه. است
فیروزجایی ،)1393(فیروزجایی و همکاران،)2012(همکاران چیون لو و1تحقیقات انجام شده مانند
و 3وتات اوگلو) 2002(2کیم،)1388(خانی و همکاران ؛)1389(فیروزجایی و همکاران

بر .از این مدل استفاده شده استتأثیرات گردشگريبراي سنجش ادراك و)2002(همکاران
:اساس این مدل تأثیرات گردشگري شامل

هاي عد فرعی، فرصتبراي سنجش تأثیرات اقتصادي از چهار ب:سنجش تأثیرات اقتصادي
هاي گردشگران براي اقتصاد محلی و دولت، استانداردهاي زندگی و هزینهشغلی، اخذ درآمد از

. شودزندگی استفاده می
عد فرعی گیري تأثیرات اجتماعی به دو بهاي سنجش اندازهشاخص:تأثیر اجتماعیايمتغیره

. شوندبندي میمتفاوت، مسائل اجتماعی و خدمات محلی دسته
گیري تأثیر فرهنگی گردشگري به سه هاي سنجش اندازهشاخص:متغیرهاي تأثیر فرهنگی

گ محلی و مبادله فرهنگی بین حفظ فرهنگ محلی، تخریب فرهنفرعی متفاوت شامل،عدب
.شودها تقسیم میساکنان محلی و توریست

محیطی گردشگري به سه هاي سنجش تأثیر زیستشاخص:محیطیمتغیرهاي تأثیر زیست
شوندوحش و اکولوژي تقسیم میآلودگی، تولید مواد زائد جامد و حفظ حیاتعد فرعی ایجادب.

مدل تحقیق

1. Chiun Lo et al
2. Kyungmi Kim
3. ToToghlou et al
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هاي تحقیقفرضیه
.ظرمی رسد نگرش پاسخگویان نسبت به تأثیرات گردشگري برحسب جنسیت متفاوت باشدبه ن- 
.نگرش آنها نسبت به تأثیرات گردشگري رابطه وجود داردبین سن پاسخگویان و- 
.نگرش آنها نسبت به تأثیرات گردشگري رابطه وجود داردبین میزان تحصیالت پاسخگویان و- 
نگرش آنها نسبت به تأثیرات گردشگري رابطه پاسخگویان ورسد بین نوع شغلبه نظر می- 

.داردوجود

روش تحقیق
روش پیمایشی . روش پیمایشی است، این مقالهقبا توجه به ماهیت موضوع تحقیق، روش تحقی

آوري اطالعات و بررسی آنها در بخش آمار توصیفی و بررسی روابط بین متغیرها استوار بر جمع
هاي پیمایشی، جهت گردآوري اطالعاتی درباره پیشینه، رفتارها، باورها ژوهشدر پمحققان.است

واحد . برندکار میههاي رسمی را بها یا مصاحبههاي تعداد زیادي از افراد، پرسشنامهو نگرش
اي که آوري اطالعات از پرسشنامهدر این پژوهش براي جمع. تحلیل در تحقیق حاضر فرد است

پرسشنامه، روش تثبیت شده براي .شودتحقیق تنظیم شده است، استفاده میاساس متغیرهايبر
)2000دیلمن، .(ها در تحقیقات علوم اجتماعی استآوري دادهجمع

سال و باالتر ساکن شهر بندرعباس تشکیل 25جامعه آماري این تحقیق را کلیه شهروندان 
جمعیت شهر بندرعباس 1390ر سال بر اساس آخرین سرشماري عمومی نفوس و مسکن د. دهندمی

براي تعیین حجم . سال سن داشتند25نفر باالي 168133و از این رقم، . بوده استنفر448861
نمونه با استفاده از فرمول کوکران، و با در نظر گرفتن مسائلی مانند عدم همکاري افراد نمونه، 

عنوان نمونه ندرعباس شامل زن و مرد بهنفر از ساکنان ب390ها،محدودیت زمانی و افزایش هزینه
.طور کامل تکمیل نمودندها را بهتحقیق، پرسشنامه

اساس اي استفاده شده است، بدین ترتیب که برگیري خوشهاین طرح از روش نمونهدر
اساس منطقه، بر2یا1بین مناطقی که بیشترین ارتباط با توریسم دارند بندي مناطق شهري، ازتقسیم
گیري در دسترس با اعضاي نمونه صورت نمونهمنطقه بهنمونه انتخاب و سپس در داخل هرحجم

.عمل آمدساکن آن مناطق مصاحبه به

ار و روایی تحقیقاعتب
اعتبار

در تحقیق حاضر سعی شد با طراحی دقیق سؤاالت و استفاده از پرسشگران کارآزموده و 
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و استفاده از کدنامه دقیق و کدگذاري واحد، اعتبار دیده و یادآوري نکات الزم به آنانآموزش
براي سؤاالتی که در قالب طیف هستند از آزمون آلفاي . سؤاالت و نتایج تحقیق را افزایش دهیم

مقدار آلفاي ) 2009(اساس نظر گارسونبر. کرانباخ جهت تعیین اعتبار آنها استفاده شده است
شده در این آلفاي کرونباخ  محاسبهمقدار. ا الزم استهبراي تعیین اعتبار سازه) 70/0(حداقل 

.باشدمی) 75/0(تحقیق

متغیرهاي تحقیق1تحلیل عاملی
تحلیل عاملی اثرات اقتصادي توریسم

2منظور بررسی روایی سازه اثرات اقتصادي توریسم، از تحلیل عاملی با چرخش واریماکسبه

ین تعداد زیادي از متغیرها در تعداد محدودي عامل، گونه تحلیل عاملی، تبیهدف این. استفاده شد
ها نیز از طریق تناسب داده. هاي مشخص استبر اساس یک ساختار اصلی و در قالب مؤلفه

نتایج آزمون نشان داد که . مورد ارزیابی قرار گرفت3و بارتلت.  او. ام. هاي آماري کیآزمون
.کنندانس را تبیین میدرصد از واری78هاي استخراج شده حدود  عامل

هاي مربوط به اثرات اقتصادينتایج و اجزاء تحلیل عاملی گویه: 1جدول
بار عاملیهاگویههاعناوین عاملعامل

دي
صا

 اقت
ات

اثر

ایجاد 
ي هافرصت

شغلی

هاي شغلی ساکنانفرصتتوریسم و
مشاغل مطلوب براي ساکنینتوریسم و

ایجاد تنوعی از مشاغلتوریسم و

66.
69.
66.

از اخذ درآمد 
يگردشگر

وکار محلی از توریسمکسبسودبري تجارت و
گذاري بیشتر در اقتصاد محلیسرمایهتوسعه گردشگري و

هاي دولتیدرآمد دستگاهافزایشتوریسم و

69.
70.
50.

افزایش کیفیت 
زندگی ساکنان

واسطه توریسمافزایش کیفیت زندگی ساکنان به
ها و امکاناتري و افزایش کیفیت راهدرآمد گردشگ

توریسم و بهبود وضع اقتصادي ساکنان

60.
46.
48.

افزایش 
هاي ینههز

زندگی

هاافزایش قیمتتوریسم و
افزایش قیمت امالك و مستغالتتوریسم و

هاي زندگی ساکنانتوریسم و افزایش هزینه

75.
81.
71.

داريیمعنسطح = 0/ 000بارتلت               = 7/1295اُ                . ام. کی= 0/ 78

1. Factor Analysis
2. Varimax rotation
3. Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) and Bartlett
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منظور بررسی روایی سازه اثرات فرهنگی توریسم نیز، از تحلیل عاملی استفاده همچنین به
درصد از 75هاي استخراج شده حدود دهد که عاملنتایج این آزمون نشان می. شده است

.کنندواریانس را تبیین می
هاي مربوط به اثرات فرهنگی توریسمء تحلیل عاملی گویهنتایج و اجزا: 2جدول 

بار عاملیهاگویههاعناوین عاملعامل

گی
رهن

ت ف
اثرا

حفظ فرهنگ 
محلی

توریسم و افزایش درك مردم از فرهنگ خود
محلیهویتوفرهنگداشتننگهتوریسم و زنده 

هاي فرهنگیفعالیتتوریسم و ایجاد تنوعی از  

64.
70.
70.

تخریب فرهنگ 
محلی

دستیصنایعتوریسم و تغییر سبک هنرها و 
توریسم و تشویق براي ترك فرهنگ سنتی

توریسم و اختالل در الگوهاي رفتاري

54.
87..
84..

مبادله فرهنگی 
بین ساکنان و 

هایستتور

توریسم و تقویت ارتباطات بین فرهنگی
توریسم و مبادله فرهنگی

هافرهنگسایر توریسم و آشنایی با 

67.
64.
62.

داريیمعنسطح = 0/ 000بارتلت               = 6/787اُ                . ام. کی= 0/ 75

جدول . براي بررسی روایی اثرات اجتماعی توریسم نیز، از تحلیل عاملی استفاده شده است
هاي استخراج شود، عاملیگونه که مشاهده مهمان. دهدنتایج این آزمون را نشان می3شماره 

.کننددرصد از واریانس را تبیین می81شده حدود 

هاي مربوط به اثرات اجتماعی توریسمنتایج و اجزاء تحلیل عاملی گویه: 3جدول 
بار عاملیهاگویههاعناوین عاملعامل

عی
تما

 اج
ات

اثر

افزایش مسائل و 
مشکالت 
اجتماعی

ساکنانامکانات برايکمبودوتوریسم 
تفریحی براي ساکنانهايمکانتوریسم و شلوغی 

توریسم و افزایش مسائل اجتماعی

78.
80.
79.

افزایش خدمات 
محلی

رفاهی براي ساکنانهايفرصتتوریسم و افزایش 
توریسم و افزایش توجه به اماکن عمومی و خدماتی

85.
81.

داريیمعنسطح = 0/ 000تلت               بار= 4/1456اُ                . ام. کی= 0/ 81

محیطی توریسم نیز، از تحلیل عاملی با چرخش واریماکس براي بررسی روایی اثرات زیست
گونه که مشاهده همان. دهدنتایج این آزمون را نشان می4جدول شماره . استفاده شده است
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.کنندرا تبیین میدرصد از واریانس 79هاي استخراج شده حدود شود، عاملمی
محیطی گردشگريیستزهاي مربوط به اثرات نتایج و اجزاء تحلیل عاملی گویه: 4جدول 

بار عاملیهاگویههاعناوین عاملعامل

ت 
اثرا

ز
ست

ی
طی

محی

ایجاد آلودگی
محیطیآلودگیتوریسم و افزایش 

سروصداتوریسم و ایجاد 
توریسم و آلودگی دریا و ساحل

83.
83.
83.

توریسم و افزایش زبالهتولید مواد زائد
زیستمحیطآلودگی

80.
72.

حفاظت از 
زیستیطمح

توریسم و مشارکت  در حفظ محیط طبیعی
زیستمحیطتوریسم و توجه به 

پوشش گیاهیتوریسم و

70.
72.
70.

داريیمعنسطح = 0/ 000بارتلت               = 6/1543اُ                . ام. کی= 0/ 79

هاتجزیه و تحلیل داده
. پی. آماري اسافزارشده از پاسخگویان بعد از کدگذاري با استفاده از نرمآوريهاي جمعداده

ها در پژوهش حاضر از جهت تجزیه و تحلیل داده. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند1.اس. اس
بدین منظور براي . ی استفاده شده استهاي آمار استنباطهاي آمار توصیفی و آزمونشاخص

، هایی چون نما، میانگینمطلق، نسبی و تجمعی و آمارهتوصیف متغیرهاي این پژوهش،  از فراوانی
همچنین براي بررسی رابطه بین متغیرهایی مثل جنسیت و . میانه استفاده شده استوانحراف معیار 

بررسی تفاوت شغلی و تأثیرات گردشگري از هاي آماري تی، برايتأثیرات گردشگري از آزمون
درآمد پاسخگویان و تأثیرات و براي بررسی رابطه بین متغیرهایی مثل سن، تحصیالت و2آنوا

. توریسم از ضریب همبستگی استفاده شده است

تحقیقهايیافته
گردشگري و ابعاد آنبررسی تأثیرات

محیطی در اجتماعی و زیستفرهنگی،قتصادي،اثرات گردشگري  از دید ساکنان در چهار حوزه ا
نتایج حاصل از مطالعات میدانی در این پژوهش بیانگر پیامدهاي مثبت . جدول زیر گزارش شده است

پیامدهاي منفی زیستعد اقتصادي،در باجتماعی استعد فرهنگی ومحیطی و اثرات بینابینی در ب.

1. Statistical Package for Social Sciences(SPSS)
2. ANOVA



1394، زمستان 32شماره فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگري، سال دهم،54

ساکنیندیدگاهازگردشگريوتوریسماثراتارزیابی: 5جدول

وشرما ) 1998(براي سنجش تأثیرات گردشگري در این تحقیق از مدل آپ و کرومپتون
رات گردشگري در چهار بخش اقتصادي، بر اساس این مدل، تأثی. استفاده شده است) 2009(ودیر

.محیطی و ابعاد آنها مورد سنجش قرار گرفته استزیستفرهنگی، اجتماعی و

تأثیرات اقتصادي گردشگري
نگرش ساکنان نسبت به گردشگري هاي تأثیرگذار برمنفی اقتصادي یکی از مؤلفهاثرات مثبت و

کیفیت افزایش درآمدهاي ساکنان،هاي شغلی،رصتاین مؤلفه با متغیرهایی مانند ایجاد ف. باشدمی
.هاي زندگی مورد بررسی قرار گرفتندافزایش هزینهزندگی ساکنان و

حضور هاي شغلی توسط گردشگري ومتغیر ایجاد فرصتدهد کههاي تحقیق نشان مییافته
انحراف معیار و) 3,80(میانگین این متغیر . گردشگران براي ساکنان حائز اهمیت زیاد بوده است

هاي شغلی نسبت دهد که متغیر ایجاد فرصتاین میانگین نشان می. گزارش شده است) 0,89(آن
بررسی متغیر افزایش .به سایر ابعاد تأثیرات اقتصادي اولویت بیشتري براي ساکنان داشته است

ر بر دهد که میانگین این متغیگردشگري نشان میدرآمدهاي ساکنان توسط صنعت توریسم و
دیگر بیشترعبارتباشد بهمی)0,98(و انحراف معیار آن) 3,72(قسمتی لیکرتروي طیف پنج

یکی .دانندواسطه حضور گردشگران را نسبتاً زیاد میپاسخگویان افزایش درآمدهاي اقتصادي به

نوع اثراتابعاد
ارزیابی اثرات توریسم

خیلی 
خیلی کممتوسطزیادزیاد

کم

ابعاد اقتصادي

22,143,826,95,91,3شغلیهايفرصتایجاد 
25,632,134,45,42,6افزایش درآمدهاي اقتصادي

192937,212,12,8کیفیت زندگی ساکنان
28,524,935,692,1زندگیهايهزینهافزایش 

ابعاد فرهنگی
15,133,337,711,82,1سنتیوحفظ فرهنگ محلی 

.34,135,627,22,38گردشگرانومبادله فرهنگی بین ساکنان 
12,613,638,529,26,2تخریب فرهنگ بومی

18,720,343,616,21,3افزایش خدمات محلیابعاد اجتماعی
17,422,143,114,13,3ایجاد مشکالت اجتماعی

ابعاد 
محیطیزیست

14,421,84913,11,8زیستمحیطحفظ 
9,517,431,333,87,9زیستمحیطتخریب 
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. باشدجزایر اطراف مانند قشم میدالیل این امر تجاري بودن شهر بندرعباس واز
یرات اقتصادي توریسم در نظر گرفته تأثیکی دیگر از ابعاد عنوانبهگی ساکنان کیفیت زند

و انحراف معیار ) 3,49(دهد که میانگین این متغیر یممحاسبه آماري این متغیر نشان . شده است
دهد که بیشتر پاسخگویان اعتقاد دارند که توریسم باعث یمهاي تحقیق نشان یافته. باشدیم) 1(آن

ي هاشاخصتوان گفت که از جمله یمیگر دعبارتبه.کیفیت زندگی آنها شده استافزایش
یسم باعث ایجاد شغل و و تورباشد و وقتی گردشگري یمداشتن شغل و درآمد کیفیت زندگی،

یابد هرچند میانگین کیفیت زندگی به یمدرآمد براي ساکنان شود کیفیت زندگی آنها نیز افزایش 
عد از متوسط نسبت به این بنسبتاًنگرش دهندهنشانی نوعو بهباشد یمکمتردیگر یر دو متغنسبت  

.باشدیمیر اقتصادي تأث
میانگین . عنوان تأثیر منفی اقتصادي توریسم در نظر گرفته شده استهاي زندگی بهافزایش هزینه

هاي مؤلفه.باشدمی) 1,04(و انحراف معیار آن ) 3,68(قسمتی، 5بر روي طیف لیکرت این متغیر
واسطه حضورها، افزایش قیمت زمین و مستغالت بههاي زندگی شامل، افزایش قیمتبعد هزینه

در مجموع . هاي زندگی ساکنان درنظرگرفته شده استدر مجموع افزایش هزینهگردشگران و
واسطه ساکنان بههاي زندگی براي دهد که بیشتر پاسخگویان افزایش هزینههاي تحقیق نشان مییافته

.دانندتوریسم را زیاد می

فرهنگیتأثیرات
، )2009(وشرما ودیر) 1998(یکی دیگر از تأثیرات گردشگري بر اساس مدل آپ و کرومپتون

تأثیرات فرهنگی است که شامل سه بعد حفظ فرهنگ محلی، تخریب فرهنگ سنتی و مبادله 
واسطه توریسم متغیر حفظ فرهنگ محلی بهبررسی. باشدها  میفرهنگی بین ساکنان و توریست

هاي تحقیق یافته. باشدمی)0,95(و انحراف معیار آن ) 3,47(دهد که میانگین این متغیرنشان می
تواند باعث حفظ نشان داد که اکثریت پاسخگویان اعتقاد داشتند که توریسم و گردشگري می

نگ بومی و سنتی خود به گردشگران وحقیقت جامعه میزبان با ارائه فرهدر.فرهنگ سنتی شود
ها ضمن جذب گردشگر بیشتر به حفظ و تقویت احساس غرور ناشی از این فرهنگ و سنت

.کندفرهنگ بومی خود کمک می
مبادله فرهنگی ساکنان محلی با گردشگران یکی دیگر از ابعاد تأثیر فرهنگی گردشگري،

و انحراف معیار ) 4(ها میانگین نگرش ساکنان نسبت به افزایش مبادله فرهنگی با توریست. باشدمی
گردشگري هاي تحقیق نشان داد که ساکنان باور دارند که افزایش توریسم ویافته.باشدمی) 0,88(

توان گفت دیگر میعبارتبه.  شودگردشگران میها وارتقاء فرهنگی بین آنباعث تبادل فرهنگی و
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.  کنندواسطه توریسم را در حد زیادي مثبت ارزیابی میکه پاسخگویان افزایش مبادله فرهنگی به
هاي یافته.بومی استهاي منفی تأثیر فرهنگی تضعیف یا تخریب فرهنگ سنتی ویکی از جنبه
عبارتبه. باشدمی) 1,08(و انحراف معیار آن ) 2,97(ردهد که میانگین این متغیتحقیق نشان می

بین رفتن و تخریب فرهنگ بومی دیگر ساکنان چندان باور نداشتند که گردشگران باعث از
توان اشاره کرد که چون فصل گردشگري و توریسم در بندرعباس در توجیه این مسئله می.شوندمی

تواند باعث تخریب رند که توریسم و گردشگري نمیباشد بنابراین ساکنان اعتقاد دامحدود می
کند که نگرش ساکنان در این باره در هاي آماري نیز تأیید مییافته.فرهنگ بومی و محلی آنها شود

.باشدحد متوسط و کمتر از آن می

اجتماعیتأثیرات
ن باور ساکنا.باشدهاي تأثیرات اجتماعی گردشگري، افزایش خدمات محلی مییکی از جنبه

عالوه . آیدوجود میهاي رفاهی بیشتري براي آنها بهواسطه حضور گردشگران فرصتدارند که به
رسانی بیشتر به گردشگران توجه بیشتري به اماکن محلی براي خدماتبر این مسئوالن شهري و

. واهد بوداستفاده خدهند که براي ساکنان هم قابلو غیره نشان میهاعمومی و خدماتی نظیر پارك
دهد  که نگرش پاسخگویان نسبت به افزایش هاي تحقیق نشان میتوان گفت که یافتهطورکلی میبه

.باشدازحد متوسط میواسطه تأثیر گردشگران بیشخدمات محلی به
مشکالت اجتماعی ناشی از مربوط به مسائل وگردشگري،تأثیر منفی اجتماعی توریسم و

ساکنان محلی اعتقاد دارند که در طول دوره گردشگري براي آنها .باشدحضور گردشگران می
شلوغ بودن جمله این مشکالت کمبود امکانات براي ساکنان،از. آیدوجود میمشکالت متعددي به

هاي اجتماعی مانند فحشاء،افزایش آسیبافزایش ترافیک وهاي تفریحی و خدماتی،مکان
دلیل تقاضاي گردشگران  در جامعه میزبان باشد که بهخریدوفروش مواد مخدر و الکلیسم می

دهد که میانگین نگرش پاسخگویان نسبت به هاي تحقیق نشان مییافته.کندفراوانی بیشتري پیدا می
توان گفت که طورکلی میدیگر، بهعبارتبه. باشدمی) 1(و انحراف معیار آن ) 3,38(این متغیر 

واسطه توریسم بیش از حد متوسط یش مشکالت اجتماعی بهنگرش پاسخگویان نسبت به افزا
.باشدمی

محیطیتأثیرات زیست
.باشدزیست میداري از محیطنگهحفاظت ومحیطی  گردشگري،یکی از تأثیرات زیست

زیست و همچنین توجه بیشتر عد شامل مشارکت گردشگران در حفاظت محیطهاي این بشاخص
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اما ساکنان در این زمینه نگرش ساکنان . باشدزیست و حفاظت از آن میطمردم به محیمسئولین به و
واسطه توریسم و زیست بهمیانگین نگرش ساکنان نسبت به حفظ محیط. چندان مثبت نیست

هاي تحقیق نشان داد که نگرش ساکنان یافته. باشدمی) 1,09(و انحراف معیار آن) 2,86(گردشگري 
دیگر، ساکنان نگرش چندان عبارتبه. حد متوسط به پایین بوده استزیست در نسبت به حفظ محیط

.اندزیست نداشتهمثبتی نسبت به گردشگران در زمینه حفظ محیط
. کندواسطه حضور گردشگران میزیست بهزیست اشاره به تخریب محیطتأثیر منفی محیط

و انحراف ) 3,33(زیست توسط گردشگرانمیانگین نگرش پاسخگویان نسبت به تخریب محیط
ساکنان اعتقاد دارند که حضور گردشگران باعث تولید مواد زائد، . باشدمی) 0,93(معیار آن

طورکلی، ساکنان در به. شودافزایش زباله میساحل وافزایش آلودگی محیطی،آلودگی دریا و
.شودب میها تخریزیست توسط گردشگران و توریستحد متوسط به باال اعتقاد دارند که محیط

.زیست دارنددیگر گردشگران تأثیر تخریبی بیشتري بر محیطعبارتبه
:میانگین تأثیرات گردشگري و ابعاد چهارگانه آن

میانگین و انحراف معیار تأثیرات مثبت و منفی گردشگري:6جدول 

ابعاد
اثرات منفیاثرات مثبت

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین
3,7879.3,681,04ادياقتص

3,6187.2,971,08فرهنگی
3,3613,381,03اجتماعی
.2,861,093,3393محیطی

نگرش نسبت به تأثیرات گردشگرياي ورابطه بین متغیرهاي زمینه
رابطه بین جنسیت و تأثیر اجتماعی منفی گردشگري

نه آن از آزمون تی استیودنت با براي بررسی تفاوت تأثیرات گردشگري در ابعاد چهارگا
از بین ابعاد توریسم فقط دو بعد تأثیرات اجتماعی منفی توریسم و . هاي مستقل استفاده شدنمونه

تأثیرات مثبت محیطی با متغیر جنسیت  رابطه معنادار نشان داد و میانگین سایر ابعاد برحسب جنسیت 
و سطح = 99/1t(آمده از آزمون تی، مقدارستدنتایج به. پاسخگویان تفاوت معناداري نشان نداد

بیانگر وجود تفاوت معنادار بین میانگین تأثیرات اجتماعی منفی توریسم برحسب ) 04/0داري معنی
و مردان با 56/9زنان با میانگین(ها در بین دو گروه با مقایسه میانگین. پاسخگویان زن و مرد است
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ه نگرش مردان نسبت به تأثیرات اجتماعی  منفی توریسم توان نتیجه گرفت کمی) 13/10میانگین
.بیشتر از زنان است

همچنین از آزمون تی استیودنت براي بررسی تفاوت میانگین نگرش ساکنان نسبت به تأثیر 
نتایج این آزمون نشان داد که .محیطی مثبت توریسم برحسب جنسیت آنها استفاده شده استزیست

و سطح ) 2,50(مقدارتی . نگرش پاسخگویان بر اساس جنسیت وجود داردتفاوت معناداري بین این 
نسبت به )10,13(دهد که نگرش مردانها نشان میمقایسه میانگین. باشدمی) 0,01(داري آنمعنی

دیگر،  مردان بیشتر از زنان عبارتبه. باشدمی) 9,48(تأثیرات مثبت محیطی توریسم بیشتر از زنان
تحقیقهايیافته. زیست کمک کندتواند به حفظ محیطگردشگري میوریسم واعتقاد دارند که ت

و فیروزجایی،)2013(وازتركترکر) 2011(کایاتوالنگ،)2002(اگلوتاتهايیافتهباهمسو
بهنسبتساکناننگرشدارنداعتقادکهباشدیم) 1389(همکارانویو قدم) 1393(همکاران

.باشدیممتفاوتجنسیتتغیرمبرحسب توریسمیراتتأث
جنسیتبرحسبیرات اجتماعی و محیطی توریسم تأثنتایج آزمون تی استیودنت تفاوت میانگین : 7جدول شماره

سطح 
داريیمعن Tمقدار

انحراف 
استاندارد میانگین N جنسیت متغیر وابسته

/04 1/99 2/63 10/13 267 مرد یرات اجتماعی منفی تأث
2/52توریسم 9/56 123 زن

01/ 50/2 33/2 13/10 167 مرد مثبتمحیطییراتتأث
52/2توریسم 48/9 123 زن

گردشگريرابطه بین سن پاسخگویان و تأثیرات
براي تعیین وجود رابطه همبستگی بین سن پاسخگویان و نگرش آنها نسبت به تأثیرات 

دهد هاي جدول نشان مییافته. استگردشگري از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده 
که بین نگرش پاسخگویان نسبت به تأثیرات اقتصادي مثبت، تأثیرات فرهنگی مثبت، تأثیرات 

دار وجود لحاظ آماري رابطه معنیاجتماعی منفی و تأثیرات محیطی منفی با سن پاسخگویان از
قتصادي توریسم، رابطه مثبت و بر اساس این نتایج، بین سن پاسخگویان و نگرش به تأثیر ا. دارد
توان بر این اساس می. باشدمیR=.5مقدار ضریب همبستگی در این رابطه . دار وجود داردمعنی

نتیجه گرفت که هرچه سن افراد بیشتر باشد،  نگرش آنها نسبت به تأثیرات اقتصادي مثبت توریسم 
هاي جدول نشان عالوه بر این، یافته.باشددار میمعنی05/0این رابطه در سطح . باشدبیشتر می

دهد که بین نگرش پاسخگویان نسبت به تأثیرات فرهنگی مثبت توریسم و سن پاسخگویان هم می



59گردشگريتأثیراتبندرعباس نسبت به ساکنان شهر بررسی نگرش 

این رابطه . باشدمیR=.13مقدار ضریب همبستگی در این رابطه.دار وجود داردرابطه مثبت و معنی
شود رچقدر سن پاسخگویان بیشتر میها، هبر اساس این یافته.دار استمعنی05/0هم در سطح 

هاي این تحقیق از دیگر یافته.شودنگرش آنها نسبت به تأثیرات فرهنگی مثبت توریسم هم بیشتر می
دار و منفی بین سن پاسخگویان و نگرش آنها نسبت به تأثیرات منفی توان به وجود رابطه معنیمی

=Rاي تأثیرات اجتماعی منفی مقدار ضریب همبستگی بر.باشداجتماعی و محیطی می براي و11.-
=Rتأثیرات منفی محیطی  . باشددار میمعنیSig=.01و Sig=.05ها در سطح این رابطه.باشدمی15.-

توان نتیجه گرفت که هرچقدر سن پاسخگویان بیشتر باشد نگرش آنها نسبت به بر این اساس می
بنابراین افراد مسن کمتر باور دارند که .شدباتأثیرات منفی اجتماعی و محیطی هم کمتر می

نتایج این یافته . محیطی داشته باشندتوانند اثرات منفی اجتماعی و زیستها و گردشگران میتوریست
)2013(وازتركترکر) 2011(کایاتوالنگ،)2002(اگلوتاتیله تحقیقات پیشین که توسطوسبه

یراتتأثبهنسبتساکناننگرشدارنداعتقادکهشودیمحمایت ) 1393(و همکارانو فیروزجایی
.باشدیممتفاوتسن پاسخگویانمتغیربرحسب توریسم

یرات گردشگريتأثنتایج آزمون همبستگی پیرسون بین سن پاسخگویان و : 8جدول شماره 
ضریب همبستگی 

پیرسون
یرات تأث

اقتصادي مثبت
یرات تأث

فرهنگی مثبت
یرات تأث

اجتماعی منفی
یرات تأث

محیطی منفی
**158.-*113.-**139.**151.سن

003.006.037.002.داريیمعنسطح 
385385385385(N)تعداد

01/0دار در سطح همبستگی معنی**
05/0دار در سطح همبستگی معنی*

آزمون همبستگی بین میزان تحصیالت پاسخگویان و نگرش نسبت به تأثیرات گردشگري 
همچنین نتایج تحلیل واریانس بین .وجود نداشتداري بین این دو متغیران داد که رابطه معنینش

.داري نشان ندادنوع شغل پاسخگویان و نگرش نسبت به تأثیرات گردشگري نیز رابطه معنی

گیرينتیجه
بیشترین هاي تحقیق نشان داد که از بین ابعاد چهارگانه تأثیرات گردشگري، بعد اقتصاديیافته

در مقایسه با بعد ) 3,78(که میانگین تأثیرات مثبت اقتصاديطوريبه. تأثیر نسبت به سایر ابعاد دارد
و تأثیرات ) 3,36(، تأثیرات مثبت اجتماعی با میانگین)3,61(تأثیرات مثبت فرهنگی با میانگین
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د که مهمترین جنبه و تأثیر دهنها نشان میبنابراین یافته. باشدمی) 2,86(میانگینمحیطی بازیست
تواند به این دلیل باشد که با توجه این امر می. گردشگري براي ساکنان شهر مسئله اقتصادي است

هاي خاص بندرعباس  و غالب بودن وجه تجاري آن، توریسمی که در این منطقه بیشتر به ویژگی
ن است که توریسم در مرحله بعدي نگرش مردم ای. افتد گردشگري تجاري استاتفاق می

نگرش مردم نسبت به اینکه گردشگري .تواند جنبه فرهنگی مثبت براي آنها داشته باشدمی
کمترین رتبه را در بین پاسخگویان )2,86(زیست شود با میانگینتواند باعث حفاظت از محیطمی

ولویت دهد که انشان میهاي سایر محققان هماهنگ است واین نتایج با یافته. داشته است
.دهنده در نگرش نسبت به گردشگري استاقتصادي براي جامعه میزبان مهمترین عامل شکل

هاي شغلی و افزایش درآمدهاي اقتصادي براي بین ابعاد تأثیرات اقتصادي، ایجاد فرصتاز
در. اندگیري نگرش مثبت نسبت به تأثیرات اقتصادي بودهجامعه میزبان مهمترین عوامل در شکل

بیشترین تأثیر ) 4(تأثیرات فرهنگی، بعد مبادله فرهنگی بین ساکنان و گردشگران با میانگینحوزه 
در بعد تأثیرات اجتماعی، از دید . فرهنگی ایفا کرده استنگرش مثبت نسبت به بعددر

بیشتر از تأثیرات مثبت اجتماعی ) 3,38(پاسخگویان تأثیرات منفی اجتماعی گردشگري با میانگین
اي نسبت به تأثیرات بینانهدیگر پاسخگویان نگاه خوشعبارتبه. بوده است) 3,36(انگینبا می

محیطی هم مانند تأثیرات اجتماعی، تأثیر در حوزه تأثیرات زیست. انداجتماعی گردشگري نداشته
بوده ) 2,86(بیشتر از تأثیر مثبت آن با میانگین) 3,33(محیطی گردشگري با میانگینمنفی زیست

زیست بیشتر توان گفت پاسخگویان باور داشتند که گردشگري به محیطدیگر میعبارتبه. تاس
توان نتیجه بنابراین می. زیست باشدکند تا اینکه در پی حفاظت از محیطآسیب و صدمه وارد می

اساس نگرش پاسخگویان، ابعاد اقتصادي و گرفت که از بین ابعاد چهارگانه تأثیر توریسم، بر
محیطی جنبه تأثیر منفی آنها اند و ابعاد اجتماعی و زیستشدهنگی بیشتر مثبت ارزیابی فره

.تر برآورد شده استبرجسته
تـوان بـه رابطـه بـین جنسـیت پاسـخگویان و تـأثیر اجتمـاعی منفـی          از دیگر نتایج تحقیق مـی 

اد که بـین  آزمون تی استیودنت بین جنسیت و تأثیرات گردشگري نشان د.گردشگري اشاره کرد
امـا میـانگین   . داري وجـود نـدارد  جنسیت پاسخگویان و تاثیرات اقتصادي و فرهنگی رابطه معنـی 

تأثیرات اجتماعی منفی گردشگري در بین زنان و مردان متفاوت است و نگرش مردان نسـبت بـه   
نـان و  محیطی در بـین ز همچنین میانگین تأثیرات مثبت زیست. باشداین تأثیرات بیشتر از زنان می

.تري نسبت به زنان دارندمردان متفاوت است و مردان نگرش مثبت
. هاي تحقیق رابطه بین سن پاسخگویان و تأثیرات گردشـگري بـوده اسـت   یکی دیگر از یافته

دهنـد کـه بـین سـن و نگـرش نسـبت بـه تـأثیرات مثبـت اقتصـادي رابطـه مثبـت و             نتایج نشان می
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کند نگرش آنهـا  هرچقدر سن پاسخگویان افزایش پیدا میدیگرعبارتبه. داردداري وجودمعنی
حوزه تأثیر فرهنگـی نیـز، نتـایج نشـان داد     در. شودتر مینسبت به اثر اقتصادي گردشگري مثبت

هرچه سن پاسخگویان باالتر باشد، نگرش . داري در این زمینه وجود داردکه رابطه مثبت و معنی
عـالوه بـر ایـن،  بـین سـن پاسـخگویان و       . ز بیشـتر اسـت  آنها نسبت به تأثیرات مثبت فرهنگـی نیـ  

. دارددار وجـود محیطی رابطه منفی و معنینگرش آنها نسبت به تأثیرات منفی اجتماعی و زیست
توان گفت که افراد جوان تأثیرات منفی اجتماعی توریسم و تأثیر منفـی در حـوزه   در حقیقت می

.کننددرك میآگاهی بیشتر دلیل دانش وزیست را بهمحیط

هاپیشنهاد
ومنطقـه درزیسـت محـیط داشتننگهپاكهايزمینهدرتبلیغاتیپوسترهايوبروشورهاتهیه

زبالـه هايسطلآوردنفراهمچنینهموآلودگیمضراتوآنفوایدگردشگران ازسازيآگاه
.خصوص در سواحلهاسکان مسافران بهايمحلدربه همنزدیکفواصلدر

درزیاديکمکتواندزیست میخصوص در حوزه گردشگري و محیطهها بNGOیل تشک
تضادکاهشوقوتنقاطتقویتوپایداري گردشگريجهتمهمانومیزبانجامعهبینتعامل

.ساکنان و گردشگران نمایدبینمنفیاثراتو

هاي ارزشوهویتشناختجهتدرمیزبانجامعهآموزشواجتماعیوذهنیسازيآماده
شهرفرهنگوتاریخمعرفیبرايمردمیهايمشارکتازاستفادهوبومیفرهنگ

ارتقا هدفباگردشگريبامرتبطهايبنگاهوهاسازمانمیانارتباطبرقراريوسازماندهی
شوراهاي صنوف،ها،اتحادیهمثلغیردولتیهايسازمانتوانازگیريبهرهباخدماتکیفی

.گردشگريهايتعاونیتأسیسورهاشهاسالمی

منظور پیدا کردن موانع و راهکارها و انجام تحقیقات گوناگون بهگردشگري،کمیتهتشکیل
.جامعه میزبانهاي جلب بیشتر گردشگر و بررسی اثرات گوناگون گردشگري برراه
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