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چکيده
اهميت گونهها مختلف گردشگر در سرطوح رري المللري ،ملري و منطقره ا از نظرر تعرداد
گردشگران و درآمدزايي در حال افزايش است توسعه گردشگر اجتماعي فرهنگي را تأكيد
رر قوميت از گزاره هايي است كه در پايدار آداب و رسوم اقوام اثرگرار است در جوامع چند
قومي ،گردشگر ميتواند همبستگي ،انسجام و ارائه فرصتهايي ررا تلفيق مرزها قرومي
را حمايت كند و رقارت و همکار ميان اقوام را ترغيب نمايد قوميتگرايي ره عنوان جاذرره
گردشگر و استراتژ مناسب ررا ايجاد روارط دوستانه و صميمانهترر ،درآمردزايي و رهبرود
تبادالت ري المللي را جوامع ديگر است در اي عرصه شرناخت مرردم از خرود ،ديگرران و از
سرزمي ها مختلف ريشتر خواهد شد پژوهش حاضر را رويکرد تحليلري كرارررد در صردد
رررسي نقش گردشگر قومي در توسعه گردشگر شهر كرمانشاه است حجا نمونه 384
نفر از گردشگراني است كه در سال  0394از شهر كرمانشاه ديدن كرده اند ره منظرور سرنجش
نقش جاذره ها قومي در توسعه گردشگر شهر  ،متغيرها آگراهي ،جاذررههرا قوميرت،
كيفيت زندگي ،رضايتمند گردشگران ،تصوير ذهني از مقصد ،مرديريت شرهر و مشراركت
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جامعه رررسي و داده ها را استفاده از نرم افزار  SPSSپردازش شده است نترايج حراكي اسرت
مؤلفه جاذرهها قومي را رتا ( ) 0/594در حالت مستقيا ريشتري ترأثير و مؤلفره مشراركت
جامعه را رتا ( )0/079كمتري تأثير را رر توسعه گردشگر قومي داشته اند ساير مؤلفرههرا ررا
توجه ره ميزان رتا محاسبه شده؛ مديريت شرهر ( ،)0/388تصروير ذهنري ( ،)0/238كيفيرت
زندگي ( ،)0/090رضايت گردشرگران ( )0/005و آگراهي ()0/099؛ در توسرعه گردشرگر
قومي شهر اثرگرار روده اند شهر كرمانشاه را وجود ررخوردار رودن از نمايهها فرهنگي رسيار
قو و ريشه دار در فرهنگ قومي از جمله :زران كرد  ،پوشش و لباس خراح زنران و مرردان،
موسيقي محلي ،آوازها و رقص ها محلي ،صنايع دستي و  ،نيازمند ررنامرهريرز و مرديريت
كارآمد ررا تأمي زيرساختها مورد نياز ررا جرب گردشگران داخلي و ري المللي است
واژههــاي كليــدي :گردشررگر شررهر  ،نمايررههررا فرهنگرري ،گردشررگر قررومي ،شررهر
كرمانشاه

مقدمه و بيان مسئله
پايدار و فراگير اجتماعات ملي در جوامع متنوع از جمله ايران متکري رره كرا و كيرف
روارط مناطق مختلف را يکديگر است توسرعه گردشرگر داخلري يکري از گرزارههرايي
است كه مي تواند ره ايجاد ارتباطات مرؤثر كمر

شراياني نمايرد توسرعه گردشرگر و

ارتباط و آشنايي مردم از يکديگر رويژه در سه حوزه تعاملي اقتصراد ،فرهنرگ و اجتمراع
از ي

سو فراگير اجتماع ملي را سبب ميشود و همره اقروام را در عضرويت اجتمراع

ملي قرار ميده د و از سو ديگر را تعميق تعلقات و وفادار مردم ره اجتمراع ملري ،ثبرات
و پايدار اجتماع ملي را تضمي مي كند (مقصود و همکرار )99 ،0388 ،قررن ريسرت و
يکا گواه رشد وارستگي متقارل و همگرايي در جهان است اي تغييرات رنا رر ديردگاههرا
رسيار از انديشمندان همان گونه كه ره همگرايي فرهنگي منجر ميشود ،مي توانرد تفراوت
ها قومي را نيز پديدار نمايد و ره تمايالت دينري ،نرژاد و قرومي منجرر شرود فعاليرت
گردشگر فراتر از ي

صنعت ره پديدها اجتماعي – اقتصراد در سرطح جهران تبرديل

شده است و يکي از رنيانها جهانيساز و نماد ررارز در هرا ف شرردگي فضرا و زمران در
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عصر پسامدرن است (حسريني و همکراران )063- 064 ،0389 ،رعرد اجتمراعي و فرهنگري
حركت گردشگران در محيط ها شهر از نکات قارل رحث در فضا گردشرگر شرهر
است زيرا ررخورد كه ري ميزران و ميهمان ره وجود ميآيرد ،اخرتالف فرهنگري اسرتفاده
از فضا شهر و يا چندگانه رودن عملکرد شهر و تنوع مصرفكننردگان شرهر اسرت
(وارثي و همکاران ) 003 :0393 ،گردشگر از نظر ماهو قبرل از اينکره رره عنروان ير
پديده اقتصاد مطرح راشد ،ي

امر فرهنگي است؛ ره گونره ا كره در پيرامرون آن آثرار

فرهنگي رسيار شکل مي گيرد فرهنرگ و اهميرت آن در گردشرگر و شريوه تعامرل و
تبادل فرهنگي در مسائل گردشرگر ررا انتشرار ريانيره مانيرل در سرال  0980در اجرالس
مجمع عمومي سازمان جهاني گردشگر مورد توجه اساسري قررار گرفرت در اير ريانيره
ضم ررشرمردن آثرار اجتمراعي و فرهنگري ناشري از گردشرگر داخلري و رري المللري از
دولت ها خو استه شد تا در حفرظ منرارع فرهنگري كوشرا راشرند؛ رره نحرو كره اسرتفاده
مستمر ،راعث نارود آنها نشرود (حسريني )068 ،0389 ،انسران عصرر خرالق عرالوه ررر
تأمي نياز ها اساسي در پي پاسرخگويي رره نيازهرا خرالق خرود نظيرر نيراز رره تخيرل،
چيرگي ،سرزندگي ،نوآور و كنجکاو نيز هست يکري از رسرتر هرا اصرلي خالقيرت،
وجود خالقيت در رافت فرهنگي اجتماعي است كه فرد را در رر مي گيررد تنروع فرهنگري
از مها تري عوامل تقويت و تسريع فرآيندها و فعاليت ها خالقانه محسوب ميشود ،امرا
در عصر صنعتي ظهور و فراگيرشدن مفاهيمي چون جهراني شردن ،ظهرور كرالنشرهرهرا
ج هاني و تمايل ره قرار گرفت تحت لروا ررنردها جهراني ،تمرايز تنروع مقاصرد كره از
مها تري عوامل جراريت ي

مقصد تلقي ميشروند را رره حرداقل رسرانده اسرت (مراكس

نيف  )08 :0989 ،0گردشگر قومي مي تواند ره عنوان نيرويي مؤثر رررا تقويرت هويرت
گروه ها قومي عمل كرده و اي فرصت را ره آنها ردهد كه فرهنگ و ميرراث غنري خرود
را حفظ و عرضه نمايند و سنت  ،زران و افتخارات فرهنگي خود را احيا كننرد (جيمسرون ،2
 )0999تأمي انتظارات و خواستهها مصرف كننده و عمل كردن فراتر از اي انتظرارات و
1 Max-Neef
2 Jamison
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خواسته ها ،نره تنهرا رره معرفري مقصرد گردشرگر ررا وجهرها مناسرب رره گردشرگران
مي انجامد ،رلکه اي امر عراملي مرؤثر در تبليرغ و اطرالعرسراني رررا مقصرد گردشرگر
خواهد رود رديهي است در صورتي كره مقصرد گردشرگر در شناسرايي ررازار هردف رره
درستي عمل نکرده و نتواند نيازها و خواستهها مصرف كنندگان را ره نحو احسر پاسرخ
دهد ،عکس اي موض وع نيز مي تواند اتفاق ريفتد (راج،اكورن  )40 :2006 ،0در كشرورها
در حال توسعه مانند ايران كه گروه هرا قرومي و مرراهب مختلرف در كنرار هرا حضرور
دارند ،تحرک اتباع كره نتيجره آن درک و تفراها ريشرتر گرروه هرا مررهبي و قرومي و
گروه ها ديگر اجتماعي است ،مي توان همبستگي ملي را قوام ريشتر ربخشد و در عمرل
را سعه صدر ،تعامل ،تساهل ،تحمرل انديشره ،عاليرق و سراليق ديگرران را ريشرتر كنرد
(مقصود  )85 ،0388 ،گردشرگر در ايرران ررويژه در اسرتان هرا كردسرتان ،كرمانشراه،
سيستان و رلوچستان ،آذررايجان غرري و خوزستان ،مي تواند ره تعمق وحردت ملري كمر
كند چررا كره در طرول تراريخ معاصرر ،سياسرت هرا اسرتعمار رره همرراه كرا تروجهي
دولت ها وقت و توسعه ناموزون و ناررارر هرا منطقره ا  ،راعرث تقويرت تحركرات
نيروها گريز از مركز شده و ناآراميها يي را در اي منراطق رقرا زده اسرت همچنران كره
گاه قرارت ها فرهنگي را كشورها همسايه راعث تشرديد اير موضروع شرده اسرت ررا
توجه ره چني مالحظاتي ،گردشگر مي تواند زيررنا دوستي ميران اقروام راشرد در اير
عرصه هرچه شناخت مردم از يکديگر و از سرزمي ها همديگر ريشرتر مريشرود ،رواررط
دوستانه تر و صميمانه تر خواهد شد (مقصود و همکار)008 ،0388 ،
پيشينهي پژوهش
اسميت در سال  0977اولي رار از واژه گردشگر قومي نرام مريرررد و آن را رره عنروان
رازديد از آداب و رسوم و سن روميان همانند مردم اسکيمو و را هردف مشراهده خانره
روستايي روميان ،مشاهده رقص و جش و همچني خريد ارزارهرا اوليره زنردگي آنهرا
ريان مي كنرد از آن زمران رره رعرد مفهروم و عواقرب آن ررويژه ررا توجره رره ارتبراط رري
1 Rojpalakorn
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گردشگر و قوميت و اثرات گردشگر رر اقليت ها قرومي مرورد رحرث گسرترده قررار
گرفت امروزه گردشگر قومي رره انگيرزه گردشرگر ير

گردشرگر رررا تجررره

فرهنگ ريگانه شامل رازديد از روستاها قومي ،خانهها اقليت و پارک ها قرومي درگيرر
حوادث قومي و جشنواره ،تماشا رقص ها سنتي ،مراسا يا صرفاً خريرد صرنايع دسرتي
و سوغات اشاره دارد (يانگ  0و همکاران )2000 ،قرخلرو و همکرار ( ،)0386در پژوهشري
را عنوان « رررسي رضايت شغلي كاركنان سازمان حج و زيارت شهرسرتان تهرران و رارطره
آن را گردشگر فرهنگي» مطالعه رفتار در محيط كار ره دليل اهميرت نيررو انسراني در
مقايسه را ديگر منرارع درون سرازماني (منرارع مراد  ،مرالي و اطالعراتي) را دارا اهميرت
دانسته و رضايت شغلي ره عنوان يکي از اصلي تري شاخصهها سرنجش رفترار سرازماني
اسرت و نيرز سررازمان حرج و زيررارت از مهرا ترري سررازمانهرا كشررور رررا توسررعه
گردشگر فرهنگي است در پژوهشري ررا عنروان سراختار و كراركرد گردشرگر مررهبي
فرهنگي و ضرورت مديريت يک،ارچه در كرالنشرهر مشرهد ،رره رررسري آثرار گردشرگر
مرهبي در شهر مشهد شد و چگونگي كاهش اثرات سوء گردشگر ررر كرالنشرهر مشرهد
را رررسي شد؛ كروري ( ،)0387در پژوهشي را عنوان فرهنگ قرومي ،سررمايه فرهنگري و
صنعت گردشگر  ،ره معرفري مفراهيا فرهنرگ قرومي ،سررمايه فرهنگري و گردشرگر
پرداختره اسرت و هرردف نشران دادن ارتباطررات عوامرل اجتمرراعي ،فرهنگري و متغيرهررا
اقتصاد است كشور ايران را توجه ره رهرهمند از فرهنگ ها قوميتي قو از مهاترري
منارع درآمدزا گردشگر قومي فرهنگي است؛ مقصود و همکرار ( )0388در پژوهشري
ررا عنرروان جايگرراه گردشررگر در تعميررق همبسررتگي ملرري در ايررران ،معتقدنررد ررقرررار
همبستگي ملي از چنان اهميتي ررخوردار است كه دولت ررا نيل ره آن همره تردارير را
ره كار مي گيرد و گردشگر از جمله گزاره هايي است كره مري توانرد رره ايجراد ارتباطرات
مؤثر كم
در توسعه

شاياني نمايد؛ رييسي ( ،)0389در پژوهشي را عنوان «جايگراه مرديريت شرهر
ميراث فرهنگي و گردشرگر » عصرر كنروني را عصرر گردشرگر و صرنايع
1 Yang
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وارسته معرفي كرده و معتقد است ررنامهريزان ايران رايد ررا رهرره گيرر از منرارع رو رره
افزايش اي صنعت ،ريشتر تالش كنند؛ تقوايي و همکاران ( ،)0389در پژوهشي ررا عنروان
تحليلي رر توسعه

گرشگر مرهبي ،ره رررسري و ارزيراري تروان هرا گردشرگر شرهر

نورآراد ممسني پرداخته و قارليت هرا و تنگناهرا اير امرر را مرورد توجره قررار دادهانرد؛
حسيني و همکاران ( ) 0389در پژوهشي را عنروان رررسري اثرگررار توسرعه گردشرگر
قومي رر موضوعات اجتماعي و فرهنگي جامعه معتقدنرد كره رزرگترري توليرد و مصررف
قرن ريست و يکا حول محور اوقات فراغت است و صنعت گردشگر در اي رري نقرش
عمده ا رر عهده دارد كه ره عنوان رزرگتري منارع درآمد ملري و در عري حرال از عوامرل
مؤثر در تبادالت فرهنگي ميران كشرورها اسرت؛ قردير معصروم و همکراران ( ،)0390در
پژوهشي را عنروان « همگرايري و همکرار محردود منطقره ا  ،راهکرار رررا توسرعه
گردشگر فرهنگي» معتقدند گردشگر داخلي و ري المللي از مها ترري وسرايل مبرادالت
فرهنگي است كه تجرره ا شخصي را نه فقط از آنچه كه از گرشته ره جرا مانرده ،رلکره از
زندگي و جامعه كنوني رره وجرود مريآورد گردشرگر فرهنگري از مهرا ترري وسرايل
مبادالت فرهنگي ملت و در زمره مها تري ارزارها گفتگو رري فرهنگري اسرت اير
نوع گردشگر عموماً رر رو جوامع سنتي تمركز دارد كه در آنهرا سرن متفراوت ،شرکل
منحصر ره فرد از هنر و الگوها اجتماعي دارنرد و آنهرا را از ديگرر فرهنرگهرا متمرايز
مريسرازند صررفرآراد و همکراران ( ،)2004در پژوهشرري ررا عنرروان «مرديريت فضرراها
گردشرگر شررهر » معتقدنرد توسررعه گردشرگر ررره عنروان ي ر

پديرده فرهنگرري،

گسترش دهنده فرصرت هرا تبرادل فرهنگري رري گردشرگر و جامعره ميزرران اسرت
گردشگر فرهنگي حركت انسان ها ررا رازديد از جاذره ها فرهنگي را هردف رره دسرت
آوردن تجرريات جديد ،ررا ارضا نيازها فرهنگي است در پژوهشي را عنروان «ايجراد
ارزش اجتمرراعي از طريررق گردشررگر » ررره رررسرري نقررش گردشررگر در كررارآفريني
پرداخته اند در اي پژوهش نقش ارزش اجتماعي در عالقهمنرد رره گونرههرا مختلرف
گردشگر ارزياري شرده اسرت كره ريشرتري ارزش در رخرش گردشرگر طبيعري اسرت

مقاصد نوظهور گردشگري شهري با تأكيد بر جاذبههاي اجتماعی832 / ...

رنارراي  ،ذ نفعان را سرمايه گرار ريشتر در ا ي عرصه مي تواننرد كرارافريني ريشرتر را در
جوامرع محلري ايجراد نماينرد رسروليمرنش و همکراران ( ،)2005در پژوهشري ررا عنروان
«چارچوب تجديرد نظرر تئرور مبادلره اجتمراعي رره منظرور رررسري عوامرل مرؤثر در
ررداشت ساكنان» ره رررسي ميزان پشتيباني ساكنان محلي از توسعه گردشرگر فرهنگري
پرداختررهانررد يافترره هررا نشرران داد ررداشررت سرراكنان از منررافع اقتصرراد و مشرراركت در
ررنامه ريز و فرايند مديريت را توجه ره مالحظات زيسرتمحيطري مثبرت اسرت كريا  0و
همکاران ( ،)2006در پژوهشي را عنوان «اثر سررمايه اجتمراعي و نروعدوسرتي ررر رفترار
گردشگر سالمندان» ره رررسي نقش سرمايه اجتمراعي در مقاصرد گردشرگر و تکررار
پرير رودن سفر سالمندان در ي

مقصد پرداخته اند نتايج حاكي اسرت ررقررار ارتبراط ررا

مردم محلي و نوع دوستي از عوامل مهمي است كه راعث جرب ريشتر گردشرگران سرالمند
در مقاصد گردشگر

ميشود

مبانی نظري
در ي

تقسيا رند مي توان نظريه ها گردشگر را ررر مبنرا محررک هرا و انگيرزههرا

جرب ره سه دسته تقسيا كرد :دسته اول آن دسته از نظريه ها را شرامل مريشرود كره رره
وجود عواملي در خود افراد اشاره مي كنند كه راعث سفر افراد ره مقصد خاصري مريشرود؛
اي عوامل ريشتر عوامل روانشناختي هستند دسته دوم شامل نظريههايي ميشود كه رره
وجود عواملي در مبدأ اشاره دارند و راعث سفر افراد ره مقصد خاصي مريشرود و دسرته
سوم نظريه هايي هستند كه ره وجود محرک و عواملي در مقصرد اشراره دارنرد كره راعرث
سفر افراد ره آن مقصد خاح ميشوند نظريه مازلو يکي از سادهتري مردل هرا در تبيري
انگيزه

افراد است مرازلو سلسرله مراتبري را ررگزيرده اسرت كره ررا ارائره فهرسرتي از

ارزش ها انساني و رتبهرند آنها مي گويد كه نيازهرا اساسري انسران از مرتبره پرايي
آغاز شده و ره سمت راال هرم پيش ميرود دسته رند مازلو ره شررح زيرر اسرت :الرف -
نيازها جسماني كه اساسي تري نيازها هستند ،مانند غرا ،آب ،هوا ،اسرتراحت و فعاليرت؛
1 Kim

 / 831فصلنامهي مطالعات جامعه شناختی شهري ،سال ششم ،شماره نوزدهم ،تابستان 8412

ب  -نيازها ايمني كه شامل نيراز رره امنيرت ،تمايرل رره رهرايي از فشرارها جسرماني و
روانرري و محافظررت از تهديرردها در حررال و آينررده اسررت؛ ج  -نيازهررا اجتمرراعي كرره در
ررگيرنده

ررقرار دوستي ،عشق ،مورد پرريرش قررار گررفت در ير

محريط اجتمراعي

است؛ د  -نياز ره احترام كره رره اشرتياق فررد رره داشرت تصروير ذهنري مثبرت از خرود و
ررخوردارشدن از شناخت ،توجه و تشرويق از سرو ديگرران تمركرز دارد؛ هرر  -نيراز رره
خودياري يا عزت نفس كه اي طبقه از نيازها افراد را قادر ميسازد تا ره اسرتعدادها خرود
فعليت ربخشند (سينگر )445 ،0990 ،راررر ( ،)0970ره سطوح سهگانه تعامل ررا ديگرران
اشاره مي كند؛ از نظر او افراد در تعامل را ديگران وارد سره سرطح از رارطره شرامل رارطره
م و آن ،رارطه م و شما و رارطه م و تو ميشوند از نظر راررر در تعامرل گردشرگر
را ميزران رايد را اتخاذ شيوه مناسب ررخورد ،رهتري نتيجره را رره دسرت آورد ،پرهيرز از
نگرش شئ گونه ره گردشگر يکي از نکات ضرور در اينگونه تعامالت اسرت در اينجرا
آموزش ررخوردها صحيح در راب رارطه مر و شرما ،يکري از اساسري ترري اقردامات
ررا رهبود روارط گردشگر – ميزران است (كلر )60 ،0379 ،فرهنگ از راه هرا گونراگون
مي تواند رر جرب گردشگر تأثير رگرارد عناصر فرهنگي ها مي توانند مرانع و سرد جررب
گردشگر قلمداد شوند و ها مي توانند نقش پريشرونرده و مثبرت در امرر گردشرگر ايفرا
كنند و رستر مناسبي ررا پيشررفت و ترقري جررب گردشرگران شروند از اصرلي ترري و
مها تري انگيزه ها سفر مرردم ،فرهنرگ اسرت و گردشرگر در هرر شرکل موجرد ترأثير
فرهنگي ررر رازديدكننرده و ميزرران اسرت از آنجرايي كره گردشرگر رريش از هرر چيرز،
پديدار اجتماعي و فرهنگي است رنارراي  ،رايد از رنرد تفکرر اقتصراد رهرا شرود ترا در
نظامي رزرگتر قرار گيرد ،فرهنگ را جهت گير و رويکرد كلينگر ،زمينها مناسرب رررا
مطالعه

گردشگر است (جعفر )40 ،0379 ،

مبادلهي اجتماعی
ديردگاههرا جامعرهشرناختي ا كره ررررا تبيري ميرزان رضرايت گردشرگران از مکرران و
فضررايي كرره ررررا گررردش انتخرراب مرريكننررد ،ديرردگاه هررا كررنش متقارررل نمررادي و
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نظريره مبادلرره اجتمراعي هسررتند نظريره كررنش متقاررل نمررادي ررر نرروع ررداشررت
و تفسير كره گردشرگر از مکران گرردش رره دسرت مريآورد تأكيرد دارد؛ رره اير معنرا
كرره گردشررگر از شرريوه رفتررار مررردم مکرران گررردش و كيفيررت (و هررا چنرري كميررت)
خدماتي كه دريافرت مريكنرد و شريوه چيردمان (طبيعري يرا طررحريرز شرده) عناصرر
فضا گرردش ير

" تعريرف موقعيرت" رره دسرت مريآورد كره ررر تصرمياهرا رعرد

او اثرگررار اسررت (ريترزر )370 :2000 ،نظريرره مبادلرره اجتمراعي ادعررا مريكننررد كرره
انسران هرا اصرو ًال موجررودات عاقرل و حسرارگر هسررتند كره رره منظررور رسريدن رره ي ر
هرردف و يررا كسررب ي ر

پرراداش دسررت ررره رفتارهررا خرراح مرريزننررد و اگررر ميررزان

پاداشرري كرره ررره دسررت مرريآورنررد رررا سرررمايه گرررار اوليرره آن هررا مطارقررت نداشررته
راشررد ،احتمررال رررروز دادن آن رفتررار از طرررف آن هررا در آينررده كرراهش مرري يارررد (ريتررزر،
)423 :2000
جريان گردشگري
پديرده گردشررگر متکرري ررره اشررتراک سرره عامررل اقتصرراد ،فرهنررگ و سياسررت اسررت
كرره رسررته ررره محرريط هررا انسرراني و طبيعرري گونرراگون متفرراوت اسررت چرررا كرره قطعرراً
سياسررت ،اقتصرراد و فرهنررگ در جوامررع انسرراني مختلررف ،تفرراوت هررا اساسرري رررا هررا
دارند رنرارراي  ،گردشرگر نيرز كره مترأثر از اير سره عامرل اساسري در محريط انسراني
اسرررت ،در جوامرررع مختلرررف تفررراوت هرررا اساسررري دارد (قرخلرررو )90 ،0386 ،از
ويژگري هرا گردشرگر اير اسرت كره پرول و گردشرگر از مركرز رره پيرامرون حركرت
مريكننرد هرريچ رسرته اقتصرراد ديگرر (صررنعت ،خردمات و كشرراورز ) ،اير همرره
انسرران را از مراكرررز عمررده سرررکونتي و شررهرها ررررزر

ررره سرررو منررراطق دور

افتررراده كوهسرررتاني ،ج نگلررري ،صرررحرايي ،سررراحلي و روسرررتايي رررره حركرررت در
نمري آورد البتره ،ررازخورد سررمايه و سرود سرررمايه از پيرامرون رره مركرز نيرز رره وجررود
مرري آيررد و ررره ايرر صررورت گردشررگر در عرردالت اجتمرراعي و توزيررع اجتمرراعي
درآمرردها و عرردالت جغرافيررايي در سررطح ملرري نقررش ايفررا مرريكنررد (پرراپلي يررزد ،
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)00 ،0385
گردشگري فرهنگی
ارتبرراط ررري فرهنگرري و انتقررال پيررام در ررري فرهنررگ  ،رررر تررأثير پرررير و توانررايي
شرناختي و رفترار فررد اثرگرررار اسرت و موجرب تسرهيل تعررامالت رري فرهنگري آترري
مي شود اير رويرارويي اضرطراب كمترر توليرد مري كنرد ،نيراز رره تطرارق كمترر دارد
و دسررتياري ررره تطررارق رررا آنهررا آسررانتر اسررت و در نهايررت ،فراينررد ارتباطررات ررري
فرهنگي ره تعامالت گسرترده ترر رره حساسريت كمترر منجرر مريشرود رنرارراي  ،ررر اثرر
اي ر تعررامالت ،سررليقه ،خواسررت ،مطالبررات و انتظررارات همرره افررراد در فرهنررگهررا
مختلف ،ره ها نزدير

شرده ،رواررط خرردهفرهنرگهرا و فرهنرگ هرا عرام ررا يکرديگر

تقويررت مرريشررود گردشررگر داخلرري نقررش رسرريار زيرراد در ايجرراد اي ر وضررعيت و
تقويررت ويژگرري هرررا مشررترک رررري افررراد يرر
همگرر سرراز ررره كمرر

ايرر پديررده محقررق مرريشررود (مقصررود و همکررار،0388 ،

 ) 003گردشررگر ررره عنرروان يرر
ير

جامعررره دارد و در واقررع فراينرررد

امررر فرهنگرري در دو سررو جريرران گردشررگر در

مکران ،تعامرل و تبرادل را سربب مريشرود و ررا انسران ،انگيرزه هرا ،خواسرته ،نيازهرا

و آرزوهررا آنهررا كرره منبعررث از فرهنررگ جامعرره اسررت در ارتبرراط اسررت توسررعه
گردشررگر ررره عنرروان يرر

پديررده فرهنگرري ،موجررب مرريشررود كرره فرصررت كررافي

ررا تبادل فرهنگي رري گردشرگر و جامعره ميزرران رره وجرود آيرد ،ررر اير مبنرا ،آنران
مرري تواننررد يکررديگر را رهتررر درک كرررده ،ررره فرهنررگ هررا ريشررتر احترررام رگرارنررد
فرهنگ ره عنوان نظرام نمادهرايي تلقري مريشرود كره ير

جامعره مريآفرينرد و رره كرار

مرري ررررد تررا خررود را سررامان دهررد و ررره واسررطه آن كررنش متقارررل را تسررهيل نمرروده،
رفتارهررا را قاعرردهمنررد سررازد (ترنررر )95 ،0378 ،مررردم منرراطق و سرراكنان محلرري ررره دو
شرريوه از منررافع فرهنگرري توسررعه گردشررگر رهرررهمنررد مرريشرروند :اول اينکرره
گردشرگر  ،فرهنررگ جامعره ميزررران را رره سرراير جوامرع و فرهنررگ معرفري مرريكنررد
اي ر اثررر ماننررد تبليغررات ررررا گرروهر اسررت كرره هررر جامعرره آن را چررون صرردف در
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درون خود محفروظ مري دارد و هرر چره اير گروهر اصريل ترر و غنري ترر راشرد ،معرفري
آن ررره ديگررران عررزت و احترررام ريشررتر ررررا صرراحبانش ررره همررراه دارد دوم اينکرره
صرنعت گردشرگر فرصرتي رررا سراكنان ايجراد مري كنرد ترا فرهنرگ خرود را مسررتقيا
و ررردون واسررطه و ررره شررکل واقعرري ررره عالقررهمنرردان عرضرره كننررد اي ر عمررل رررويژه
راعرث تقويررت غرررور و همبسرتگي جامعرره ميزررران و افرزايش آسررتانه تحمررل آنرران در
ررارررر فرهنررگ هررا ديگررر مرريشررود (ريچرراردز  )08 ،2000 ،0اينگونرره معرفرري فرهنررگ
رره ديگرران ،هرر گونره شرائبه يررا پنداشرت هرا نادرسرت را دررراره فرهنرگ جامعرره
ميزرران ررطررف مرريكنرد و گردشررگران امکران مشرراهده فرهنرگ واقعرري ميزرران خررود
را ررره دسررت مرريآورنررد؛ ررره عررالوه ميهمانرران مرري تواننررد ررخرري خصررايص فرهنگرري
جامعرره ميزررران را كرره خودشرران كمتررر ررره آن توجرره داشررتهانررد ،شناسررايي و معرفرري
كننررد (اشررنايدر و رارسررو )06 ،0379 ،چنانچرره سرراكنان محلرري رداننررد كرره گردشررگران
رر ه منظرور رازديرد از آثررار فرهنگري و جاذرره ارزشرمند آن منطقرره ،هزينره و رنرج سررفر
را متحمل شرده انرد احسراس غررور خواهنرد كررد و رره آنچره دارنرد افتخرار مريكننرد و
مرري كوشررند تررا زررران ،آداب ،سررن و اصرروالً پيشررينه ترراريخي و فرهنگرري خررود را
حفررظ نماينررد (كرراظمي )45 ،0380 ،ررره ايرر ترتيررب از يرر

سررو فرهنررگ ررره عنرروان

عامررل تسررهيلكننررده در توسررعه گردشررگر عمررل مرري كنررد و از سررو ديگررر
گردشررگر موجررب پايرردار فرهنررگ جامعرره خواهررد رررود (كرراظمي)007 ،0385 ،
همرران گونرره كرره از عنرروان گردشررگر فرهنگرري رررر مرريآيررد فرهنررگ در جررامعتررري
تعريررف آنکرره فرهنررگ مرراد و معنررو يررا غيررر مرراد را در رررر مرري گيرررد ،رنيرراد
ررنامررهريررز گردشررگر تلقرري مرريشررود ،ررردي معنررا كرره از ي ر

سررو ررررا جرررب

گردشرگران فرهنگرري اهتمررام ويررژه مبرررول مرري گررردد و از سررو ديگررر فرهنررگ مرراد
و غيرر مراد جامعره ررر پايره نگراهي مقايسره ا تراريخي ،محرور رنيرادي گردشرگر
تلقري مريشررود رره ديگررر سرخ سرره سرطح كررالن ،ميانره و خرررد در رحرث گردشررگر
1 Richards
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حرول فرهنرگ رره هررا پيونرد مريخورنرد (كروررري )320 ،0387 ،شراخص هرا موجررود
رررا ارزيراري گسرتره ميرزان سرهيا ررودن منرارع و سررمايه فرهنگري در شرکلدهرري
رره رفتررار مناسرب فرررد و جمرع عبارتنررد از :ارزيراري نقررش منرارع فرهنگرري در توسررعه
فرررد و ا جتمرراع محلرري؛ ارزيرراري نقررش فرهنررگ و منررارع فرهنگرري در جهررت انسررجام
اجتمرراع محلرري؛ ارزيرراري نقررش فرهنررگ و منررارع فرهنگرري در پررريرش و درک تنرروع و
متنروع ررودن؛ وجررود راهکارهرا سياسرتي ،اقرردامات و اررزار امکرانپرررير سراز مرروارد
مركور (ميرر )05- 4 :2005 ،0
گردشگري قومی
هررارون و وايلررر  0992ررره ارائرره تعريفرري از گردشررگر قررومي ،آن را مسررافرتي رررا
قصررد آشررنايي رررا فرهنررگ و محرريط جامعرره قررومي ،مشرراهده اصررطالحات فرهنگرري
عجيرب ،سررب

زنرردگي افرراد قررومي در روسررتاها رکرر و شررركت در مراسررا و جش ر

هرا آنهرا معرفري كررردهانرد (حسريني )066 ،0389 ،ادريرات جامعررهشرناختي گرروههررا
قرومي و قوميررت گرايري در كشررورها غررري رخصرروح امريکرا و انگلرريس ،رره عنرروان
مهراجران و پناهنرردگان كشررورها ديگررر ررره خرراک آن كشررور در نظررر گرفترره مرريشررود
كه اغلرب در اقليرت هسرتند اير امرر در حرالي اسرت كره در ايرران ،گرروه هرا قرومي
رخشري از تراريخ چنرد هرزار سراله ايرران هسرتند كمترر حکرا اقليرت قرومي مريترروان
استفاده كرد چررا كره اقروام مختلرف ايرران دارا هويرت ملري هسرتند در تعريرف قروم
رايد گفرت كره ررا توجره رره قوميرت ررا قروم ير
زررران ،فرهنررگ و سررب
ير

شرراخه رررزر

گرروه انسراني و نرژاد اسرت كره از

زنرردگي و خواسررتهررا گررروه هررا خاصرري در چررارچوب
نررژاد ررخرروردار ه سررتند ،ررره طررور كرره حترري از ديگررر گررروه

هرا نرژاد خررود قاررل تشرخيص هسررتند قوميرت گرايري رررر خرالف نظرر و عقيررده
گرشتگان رر ويژگي هرا خراح افرراد رري دير و كرافر تأكيرد نردارد رلکره انديشرمندان
اجتمرراعي ،قوميررت گرايرري را ويژگرري و خصوصرريات اعضررا جامعرره مرريداننررد كرره
1 Mercer

مقاصد نوظهور گردشگري شهري با تأكيد بر جاذبههاي اجتماعی824 / ...

شرامل نررژاد ،قلمرررو ،اقتصراد ،مرررهب ،فرهنررگ و زيبرراييشناسري و زررران اسررت (نررواح،
)54 ،0389
روش تحقيق
تحقيق از نوع كارررد و توسعها و شيوه گردآور اطالعرات ،ميرداني و كتارخانرها
است را توجه ره مجموعه اطالعات ره دست آمرده ،گزينره هرا و سرؤاالت مرورد نيراز رره
صورت مدون و در قالب پرسشنام ه ،تدوي شده است در روش آمار اسرتنباطي رره منظرور
تعيي اثر متغيرها رر يکديگر از كا اسکوير استفاده شده است پرسشنامه تهيره شرده رره
منظور سنجش نقش جاذره ها قومي در توسعه گردشگر شهر  ،متغيرهرا توسرعه
گردشگر شهر ره عنوان متغير وارسته و مؤلفه ها  :آگاهي ،جاذره ها قوميرت ،كيفيرت
زندگي ،رضايت مند گردشگران ،تصوير ذهنري از مقصرد ،مرديريت شرهر و مشراركت
جامعه را ره عنوان متغير مستقل رررسي نموده است گويههرا رره كرار رفتره در مرحلره
اول را استفاده از ديدگاه متخصصان تأييرد و در ادامره از سرو گردشرگران ارزيراري شرده
است رر اساس خروجي آزمون الفا كرونباخ ،سطح پايرايي گويره هرا پرسشرنامه تأييرد
شد جامعه

آمار اي پژوهش گردشگراني اسرت كره در سرال  0394از شرهر كرمانشراه

ديدن كردهاند اطالعات جمعآور شرده ررا اسرتفاده از نررم افرزار  SPSSپرردازش شرده
اسرت و آزمررون هررا آمررار رراسرراس ماهيرت داده هررا و اهررداف پررژوهش در دو رخررش
يافته ها توصريفي و تحليلري تنظريا شردهانرد در يافتره هرا توصريفي اطالعرات فررد
پاسخگويان رررسي شده است در يافته ها تحليلي ارتدا گويه هرا هرر ير

از متغيرهرا

كالن مؤثر رر توسعه گردشگر شهر را يکديگر تركيرب شرده و ررا اسرتفاده از آزمرون
تي ت

نمونه ا تحليل گرديد در ادامه ررا درک ميزان تأثيرگرار متغيرها مستقل ررر

متغير وارسته از تحليل مسير استفاده شده است
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جدول  - 8آلفاي كرونباخ مؤلفهها و گويههاي پژوهش
مؤلفهها
آگاهي

آلفاي

گويهها

كرونباخ

نگرش  -درک  -آگاهي از حساسيت ها زيست محيطي -
آكاهي از حق همگاني طبيعت

0/670

ويژگي ها قومي و فرهنگي ؛ ميزان آگاهي گردشرگران از
جاذرهها
قوميت

ويژگي ها

زراني؛ معمار محدوده؛ ويژگيها لبراس و

پوشش مردم محلي؛ صنايع دستي ،غراها و شريرينيجرات
محلي ،شيوه و سب

متغيرها
مستقل

زندگي

كيفيت

شلوغي منطقه ،رهبود خدمات عمومي ،افزايش هزينههرا

ز ندگي

زندگي ،افزايش جرم ،رهبود امکانات رهداشتي

رضايتمند
گردشگران

رضرايت از قيمررت محصرروالت و خرردمات ،رضررايت از

0/796

ميهمان نواز جامعه محلي

تصوير ذهني
از مقصد

ررا كودكان  -ررگزار جشنوارهها

شهر

0/825

رضايت از امکانات منطقه ،رضايت از جاذرهها منطقره،

مديريت مقصد  -مديريت فعاليت ها

مديريت

0/790

فراغتري  -امکانرات

0/784

مرديريت مناسررب ،مهرارت مررديريتي ،تمايرل ررره اجرررا
تصميمات مديريتي ،توانايي مرديريت مشرکالت ،حمايرت

0/874

ساكنان از مديران ،ارزياري ررنامهها
سرمايه گرار افراد محلي ،مشاركت در تصمياگيرر هرا،

مشاركت

مشاركت در ررنامه ريز  ،شركت در جلسرات ،آگراهي از

جامعه

تصميمات اخر شده ،متأثر كردن تصميمات ،انتقال نظررات

0/760

ره تصمياگيران

تحليل يافتهها
اشکال نمود قومی فرهنگی
رررا گردشررگران مرردرن جررراريت ريشررتر در تمراس نزدي ر

رررا مررردم محلرري و تجرررره

فرهنررگ اصرريل اسررت تصرررورات از اقرروام ررره طرررور فزاينرردها موجررب جررررب

مقاصد نوظهور گردشگري شهري با تأكيد بر جاذبههاي اجتماعی822 / ...

گردشررگران ررره مجموعرره هررا جرراذب فرهنگرري از جملرره :مراكررز ميررراث فرهنگرري،
موزه ،گرالر هرا ،روسرتاها تي،ير  ،پرارک هرا فرهنگري ،انجرام نمرايشهرا سرالني و
جشررنواره شررده اسررت (مکنررل  )0984 ،0شرريوه هررا زنرردگي مرسرروم و گردشررگر ،
نمايشرگاه هرا قررومي چهرره ررره چهررها را ايجراد مرريكنرد فرهنررگ هرا و آداب قررومي
در ررخررورد رررا عوامررل گردشررگر از جملرره تبليغررات ،راهنماهررا و مرردلهررا تغييررر
مرري كننررد (ريرران و ايکرر  )2005 ،2از آنجررا كرره اقليررت هررا قررومي اغلررب ررره عنرروان
نژاد ها در حرال مرر

تلقري مريشرود ،ررا اير حرال ايجراد تصراوير فرهنگري از آنران،

از تقاضرراها ضرررور اسررت تنرروع ترراريخي و فرهنگرري اقليررت هررا قررومي و زنرردگي
معاصررر و همچنرري طبيعررت در حررال تحررول ،فرهنررگ قوميررت را كمرنررگ مرريكنررد
اسرتدالل در مرورد نمايره هرا فرهنگري اير اسرت كره ررا توجره رره اينکره اقليرتهررا از
گرشرته هسرتند كمتررر توسرعه يافترهانررد نمايره ممک ر اسرت رره حفررظ راورهرا سررنتي
پريرفته شده كه ي

سيسرتا را ررر اسراس تفراوت هرا قرومي تصرديق مريكنرد ،كمر

كننرد در ترالش رررا جررب ريشرتر گردشررگران رازيگرهرا هرر روز لبراس هرا گرشررته
را مرريپوشررند و يررا نمررايشهررا ريشررهدار در گرشررته هررا دور را نمررايش مرريدهنررد
(يانررگ  )563 :2000 ،3جاذررره هررا فرهنگرري معاصررر اغلررب رازديررد مرريشرروند ررره
عنروان چشرا انرداز از فضراهايي كره ررره واسرطه آنهرا قردرت ،هويرت ،معنرا و رفتررار
سرراخته شررده اسررت ،مررراكره در مررورد آنهررا مطررارق رررا پويررايي اجتمرراعي و فرهنگرري
صررورت مرري گيرررد (ايچسررون  4و همکررار )50 :0998 ،سياسررت نمايررههررا فرهنررگ
قررومي ايرر اسررت كرره در مجمرروع پيچيررده تررر و جالررب تررر راشررند و رقارررت و چررالش
ريشتر ررا آينده ره همراه داشته راشند (يانگ)563 :2000 ،

1 McConnell
2 Ryan &Aicken
3 Yang
4 Aitcheson
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شکل  - 8نمودهاي فرهنگی در گردشگري قومی (ماخذ :يانگ)5383 ،

گردشگري قومی و نمايههاي فرهنگی
در دهرره اخيررر ،اهميررت گردشررگر در سررطح ررري المللرري هررا از لحرراظ تعررداد
گردشررگران و هررا از لحرراظ درآمررد ارز همررواره و ررره طررور ررريسررارقها در حررال
افررزايش اسررت (تومرراس  0و همکرراران )2005 ،ايررران از جملرره كشررورها مسررتعد
گردشررگر در سررطح جهرران اسررت فولکلررور يررا فرهنررگ قررومي محورهررا مهررا
ررنامرره ريررز گردشررگر اسررت فرهنررگ قررومي ررره عنرروان سرررمايه فرهنگرري
گردشررگر  ،در قالررب يکرري از مهررا تررري منررارع درآمرردزا مغفررول مانررده كشررور
اسررت ايررران كشررور چنررد قررومي و چنررد فرهنگرري اسررت ،در نتيجرره سررفره متنرروع
قررومي و فرهنگرري ،ايررران را از نظررر الگوهررا و تنرروع غرررايي در رتبرره رررااليي قرررار
مري دهررد موسرريقي اقروام متنرروع ،ايررران را از نظرر فولکلررور رسرريار غنري سرراخته اسررت
دست ساخته ها اقروام مختلرف رره فرهنرگ مراد  ،غنرايي چشرا گيرر رخشريده اسرت و
فرهنررگ شررفاهي اقرروام ،ايررران را از ايرر نظررر در ررري چنررد كشررور مهررا جهرران قرررار
1 Thomas

مقاصد نوظهور گردشگري شهري با تأكيد بر جاذبههاي اجتماعی822 / ...

مرريدهررد ،داسررتان هررا روايترري اقرروام قارليررت ريرران تصرروير رررااليي دارد و هنرهررا
نمايشرري قررومي قررادر ررره تبررديل شرردن ررره انررواع ررنامرره هررا جلررب گردشررگر اسررت
(كروررري )322 ،0387 ،شررهر كرمانشرراه را ررره يقرري مرري ترروان مهررد شررگفتيهررا
طبيعت خوانرد ،چشرا انردازها طبيعري منحصرر رره فررد در كنرار چشرمههرا جوشران
و كروههرا سرر رره فلر

كشرريده ،ترنفس در هروا پراک و زالل ،هرر گردشررگر را در

ررردو ورود ررره اي ر شررهر مسررحور خررود مرريسررازد رررا ايرر حررال وجررود قارليررتهررا
فرهنگرري ،ترراريخي و قررومي از جملرره مزايررا ديگررر ايرر شررهر اسررت كرره ررررا
ررنامرهريرز و توسررعه انرواع گردشرگر فرصررت هرا فراوانري را مهيررا كررده اس رت
گردشررگر قررومي از جملرره انررواع جديررد و رو ررره رشررد از گونرره هررا گردشررگر
است كره زمينره هرا رونرق و شرکوفايي را داراسرت نمايره هرايي همچرون زرران كررد ،
لبرراس و پوشرررش محلررري ،رقررص و آوازهرررا محلررري ،معمررار خررراح ،غرررراها و
شرريريني هررا محلرري و صررنايع دسررتي از جملرره عناصررر ررجسررتها اسررت كرره در
صرورت ررنامرهريرز مري توانرد در غالرب نمايره هرا فرهنگري رسريار قرو و ريشرهدار
در فرهنررگ و سررنت ايرانرري ،زمينرره هررا جرررب گردشررگران داخلرري و خررارجي را
ايجاد نمايد
توصيف جامعهي آماري
تعداد  384نفر از گردشگران وارد شده ره شهر كرمانشاه ره عنوان نمونه آمرار انتخراب
شدهاند  %63از جامعه آمرار را مرردان و  %37را زنران شرکل دادهانرد كره از ميران آنهرا
 %52متأهل و  %48مجررد رروده و ميرانگي سرني آنهرا  38سرال اسرت از اير تعرداد %09
كارشناسري ارشررد و رراالتر %50 ،دارا مرردرک كارشناسري %08 ،ديرر،لا و  %03زيرر ديرر،لا
روده اند همچني ميانگي درآمد پاسخگويان  900000هرزار تومران رروده اسرت جردول 2
ويژگي ها فرد پاسخگويان را نشان ميدهد
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جدول  : 5توزيع فراوانی و درصد خصوصيات فردي جامعهي آماري
تنوع

ميانگين درصد

ويژگی

زير دي،لا

03

دي،لا

08

كارشناسي

50

كارشناسي ارشد و راالتر

09

آزاد

72

دولتي

28

تحصيالت

شغل
ميانگين درآمد

 900000تومان

ميانگين سن

38

جنس
وضعيت تأهل

مرد

63

زن

37

مجرد

48

متأهل

52

تحليل رابطهي ويژگیهاي فردي و توسعهي گردشگري قومی
ررا

متغيرها

درک رارطه ري

اسمي مانند س  ،جنس ،تحصيالت ،تأهل و شغل از

آزمون همبستگي في استفاده شد نتايج حاكي است ري
متغيرها

اسمي رارطه

معنادار

توسعه

گردشگر

قومي و

وجود دارد ميزان همبستگي محاسبه شده و سطح

معنادار محاسبه شده ( )0/000اي ادعا را تصديق ميكنند
جدول  - 4تحليل رابطه ي بين متغيرهاي فردي و توسعه ي گردشگري شهري قومی كرمانشاه
ميزان
توسعه
گردشگر شهر

همبستگي
سطح معنادار
تعداد
مشاهدات

س

جنس

تحصيالت

تأهل

شغل

0/737

0/405

0/675

0/267

0/742

0/000

0/002

0/000

0/000

0/000

384
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ررا درک رارطه ري متغيرها اصلي را توجه ره ماهيت تحقيق و نوع دادههرا (فاصرلها )
از ضريب هم بستگي پيرس اسرتفاده شرده اسرت رري آگراهي رره عنروان متغيرر كره از
گويه ها مختلفي (جدول  )4تشکيل شده و توسعه گردشگر قومي رارطه معنرادار
وجود دارد ميزان همبستگي ررارر را  0/085و سرطح معنرادار رراررر ررا  0/009اسرت كره
وجود رارطه در سطح  0/05را ري دو متغير تأييد مي كند؛ رره اير معنرا كره هرچره ميرزان
آگرراهي از جاذررره هررا و فضرراها گردشررگر افررزايش يارررد ،ررره همرران ميررزان توسررعه
گردشگر قومي افزايش مييارد
جدول  - 3نتايج آزمون همبستگی تأرير متغيرهاي مستقل بر توسعه ي گردشگري قومی
آگاهي
توسعه
گردشگر
قومي

ميزان همبستگي
سطح معنادار

(*)0/085

(**)0/267

0/009

0/000

0/000

تعداد مشاهدات

384

زندگي

توسعه
قومي

شهر

(**)0/366

كيفيت
گردشگر

مديريت

ميزان همبستگي
سطح معنادار
تعداد مشاهدات

رضايتمند گردشگر

تصوير

جاذرهها

ذهني از

مشاركت

قومي

جامعه

(**)0/655

(**)0/678

(*)0/080

(**)0/208

0/000

0/000

0/000

0/002

مقصد

384

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

تحليل عوامل مؤرر بر توسعهي گردشگري شهري با تأكيد بر جاذبههاي قوميت
را توجه ره هدف و ماهيت داده ها تحقيق ،از تحليل مسرير رررا درک اثررات مسرتقيا و
غيرمستقيا متغيرها مستقل در تبيي متغير وارسته اسرتفاده شرد نترايج تحليرل مسرير در
مرحله

اول نشان ميدهد كه همه مؤلفهها در توسعه گردشگر شهر ررا تأكيرد ررر

جاذرره هرا قررومي در شرهر كرمانشرراه تأثيرگر ارنرد نتررايج نشران دهنررده آن اسرت كرره
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جاذره هرا اجتمراعي فرهنگري قوميرت ررا رترا ( )0/594ريشرتري ترأثير را در توسرعه
گردشرگر شرهر كرمانشراه دارد تحليررل وضرعيت جاذرره هرا قررومي نشران مريدهررد
گردشگران انگيزه رااليي ررا رازديد مجردد از شرهر دارنرد از رري مؤلفرههرا رررسري
شده ،مشاركت جامعه را رترا ( )0/079كمترري ترأثير را در تبيري توسرعه گردشرگر
شهر كرمانشاه داشته است مصاحبه ميرداني از ذ نفعران محلري نيرز نشران مريدهرد،
زمينه ها جلب مشاركت محلي ررا توسعه گونه هرا ممختلرف گردشرگر در شرهر
كرمانشاه پايي است رضرايتمند گردشرگر ان از عملکررد مرديران شرهر در سراماندهي
امکانات و زيرساخت ها مرتبط را گردشگر از جمله :رهداشت محريط ،طراحري شرهر ،
امکانات اقامتگاهي و شبکه ها ارتباطي و  ،مري توانرد در نحروه نگررش گردشرگران و
رضا مند آن ها مؤثر راشد ،رتا  0/005در اي رعد ،ادعا ياد شده را تأييرد مريكنرد از
ديگر متغيرها مستقل در توسعه گردشگر شهر  ،تصوير ذهنري از مقصرد اسرت كره
نتايج ره دسرت آمرده ( )0/238تأثيرگررار رراال اير رعرد را نشران مريدهرد ررخري از
متغيرها رررسي شده ،عالوه رر مسير مسرتقيا رره صرورت غيرمسرتقيا نيرز در توسرعه
گردشگر شهر تأثيرگ رار هستند رره عنروان نمونره ،رضرايتمند گردشرگران ررا ترأثير
معنادار رر مؤلفره هرا تصروير ذهنري از مقصرد ( ،)0/030جاذررههرا قوميرت ( )0/649و
كيفيت زندگي ( ) 0/396از سه مسير غيرمستقيا رر گردشگر شرهر كرمانشراه تأثيرگررار
است اما تنها مؤلفها كه ره عنوان متغير مداخلهگر شرناخته مريشرود ،يعنري جاذررههرا
قوميت در مرحله
مؤلفه

اول از شش مؤلفه مستقل تأثير مريپرريرد؛ رره اير صرورت كره از

تصوير ذهنري از مقصرد ( )0/970ريشرتري ترأثير و از مؤلفره مشراركت جامعره

( )0/030كمتري تأثير را پريرفته است
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شکل  - 5نمودار تحليل مسير عوامل مؤرر بر توسعه ي گردشگري قومی شهر كرمانشاه
منبع :يافتههاي پژوهش8413 ،

رر اساس نتايج جدول  5جاذره هرا قرومي در حالرت مسرتقيا ،ريشرتري ترأثير ( )0/594و
مؤلفه

مشاركت جامعه كمتري تأثير ( )0/079را رر توسعه گردشرگر قرومي در شرهر

كرمانشاه داشته است را اي حال نتايج كلي متفاوت است ،رره طرور كره كيفيرت زنردگي
( )0/950ريشتري نقش را در توسعه گردشگر شهر كرمانشراه داشرته اسرت تصروير
ذهني از مقصد را رتا ( )0/804ره عنوان دومي مؤلفه تأثيرگرار ررر گردشرگر شرهر
است در واقع تصوير ذهني از مقصد نگرشي است كه گردشگران نسبت رره مقصرد دارنرد
و ارتباط نزديکي ري تصوير ذهني از مقصد و ميزان آگراهي گردشرگران وجرود دارد؛ هرر
چند آگاهي را رتا ( )0/099در مقايسه را مؤلفهها جاذره ها قرومي ،مرديريت شرهر و
تصوير ذهني ره طور مستقيا ترأثير ررااليي ررر توسرعه گردشرگر نردارد ،امرا رره طرور
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غيرمسررتقيا رررر چهررار مؤلفرره جاذرررههررا قررومي ( ،)0/240كيفيررت زنرردگي (،)0/206
رضايت مند گردشگران ( )0/574و تصوير ذهني ( )0/242و در نهايرت رره طرور مسرتقيا
و غيرمستقيا ( )0/505رر ميرزان توسرعه گردشرگر شرهر كرمانشراه تأثيرگررار رروده
است
جدول - 2تحليل مسير براي درک متغيرهاي مستقل بر رفتارهاي زيستمحيطی گردشگران
اثر مستقيا

اثر غير مستقيا

اثر كل

آگاهي و تبليغات

0.099

0.306

0.505

جاذرهها قومي

0.594

-

0.594

كيفيت زندگي

0.090

0.760

0.950

مشاركت جامعه

0.079

0.625

0.704

رضايتمند گردشگران

0.005

0.490

0.606

تصوير دهني از مقصد

0.238

0.576

0.804

مديريت شهر

0.388

0.042

0.430

نتيجهگيري
پايدار و فراگير اجتماعات ملي در جوامع متنوع از جمله ايران متکري رره كرا و كيرف
روارط مناطق مختلرف ررا يکرديگر اسرت توسرعه گردشرگر شرهر ررا رهرره گيرر از
جاذره ها قومي يکي از گزاره هايي است كه در ايجراد ارتبراط ميران گرروههرا مختلرف
جامعه مي تواند اثرگررار راشرد انتخراب گونره گردشرگر توسرط گردشرگر ،ير

امرر

اجتماعي ،فرهنگي و اقتصراد اسرت در جوامرع چنرد قروميتي ماننرد ايرران ،گردشرگر
مي تواند همبستگي و انسجام قومي و ارائه فرصت ررا تلفيق مرزها قومي را تشرويق
نمايد و نيز ره رقارت و همکار ميان اقوام منجر شود قوميت گرايري رره عنروان جاذرره
گردشگر و استراتژ مناسرب رررا ايجراد درآمرد و رهبرود تبرادالت رري المللري اسرت
رسيار از كشرورها از مزيرت تنروع اجتماعرات فرهنگري و قرومي خرود رهرره رررده و از
گردشگر قومي ره عنوان ارزار ررا توسعه همره جانبره كشرور اسرتفاده مريكننرد
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توسعه

گردشگر شهر را تأكيد رر جاذره ها قومي مي تواند رره عنروان نيرويري مرؤثر

ررا تقويت هويت گروه ها قومي عمل نموده و اي فرصت را ايجاد نمايد تا فرهنرگ و
ميراث غني خود را حفظ و عرضه نمايد و سنت  ،زران و افتخرارات قرومي فرهنگري خرود
را احياء كنند در كشورها در حال توسعه از جمله ايران كه گروه هرا قرومي و مرراهب
مختلف در كنار هرا حضرور دارنرد ،تحررک اتبراع كره نتيجره آن درک و تفراها ريشرتر
گروه ها مرهبي و قومي و گروه ها ديگرر اجتمراع اسرت ،مري تروان همبسرتگي ملري را
تقويت نمايد و در عمل را سعه صدر ،تعامل و تساهل؛ تحمل انديشه ،عاليرق و سراليق
ديگران رينجامد گردشگر در ايران رويژه در استان هرا كردسرتان ،كرمانشراه ،سيسرتان و
رلوچستان ،آذررايجان غررري و خوزسرتان مري توانرد رره تعمرق وحردت ملري كمر

كنرد

همچنان كه گهگاه نزديکي و مشارهت فرهنگي را كشرورها همسرايه را عرث تشرديد اير
موضوع مي شود را توجه ره چني مالحظاتي ،گردشگر شهر مي تواند زيررنا دوسرتي
ميان اقوام راشد در اي عرصه را افرزايش شرناخت مرردم از يکرديگر و سررزمي هايشران،
روارط دوستانه تر و صميمانه تر ايجراد خواهرد نمرود چنانچره سراكنان محلري رداننرد كره
گردشگران ره م نظور رازديد از آثار اجتماعي ،فرهنگري ،قرومي و جاذرره هرا ارزشرمند آن
منطقه ،هزينه و رنج سفر را متحمل شده اند ،را احساس غرور در حفظ پيشرينههرا قرومي
فرهنگي خود خواهند كوشيد توسعه گردشگر شهر رره عنروان يکري از گونرههرا
مورد توجه گردشگر از اهميت زياد ررخوردار است؛ از اي رو سنجش ميرزان توسرعه
گردشگر شهر و پايدار اي توسعه ره عنوان اررزار رررا ررنامرهريرز حفراظتي از
شهر و جاذره ها آن محسوب ميشود شهر كرمانشاه يکري از مقاصرد خراح گردشرگر
فرهنگي و قومي است در اي پژوهش مؤلفره هرا آگراهي ،جاذرره هرا قوميرت ،كيفيرت
زندگي ،رضايت مند گردشگران ،تصوير ذهنري از مقصرد ،مرديريت شرهر و مشراركت
جامعه ره عنوان متغيرها مستقل و مؤلفه توسعه گردشگر قرومي رره عنروان متغيرر
وارسته در نظر گرفته شده است نتايج تحقيق حاكي است كه در مجموع ري ويژگريهرا
فرد پاسرخگويان (سر  ،جرنس ،تأهرل و تحصريالت) و توسرعه گردشرگر رارطره

 / 843فصلنامهي مطالعات جامعه شناختی شهري ،سال ششم ،شماره نوزدهم ،تابستان 8412

مستقيا و معنادار وجرود دارد ررر اسراس نترايج جاذرره هرا قرومي در حالرت مسرتقيا،
ريشتري تأثير ( )0/594و مؤلفه مشاركت جامعه ،كمتري تأثير ( )0/079را ررر توسرعه
گردشگر قومي در شهر كرمانشاه داشته است را اي حال نتايج كلري متفراوت اسرت ،رره
طرور كره كيفيرت زنردگي ( )0/950ريشرتري نقرش را در توسرعه گردشرگر شررهر
كرمانشاه مي تواند داشته راشد تصوير ذهني از مقصد ررا رترا ( )0/804رره عنروان دومري
مؤلفه

تأثيرگرار رر گردشگر شهر است مؤلفره آگراهي ررا رترا ( )0/099رره طرور

مستقيا تأثير رااليي رر توسعه گردشگر ندارد ،اما رره طرور غيرمسرتقيا ررر مؤلفرههرا
جاذره ها قومي ( ،)0/240كيفيت زندگي ( ،)0/206رضرايتمنرد گردشرگران ( )0/574و
تصوير ذهني ( )0/242تأثيرگرار روده است
 پيشنهادها0

ارائره اطالعررات ررره گردشرگران در مررورد مقاصررد گردشرگر از ارعرراد فرهنگرري،
اجتماعي ،قومي و روحيه حاكا رر آنها

2

ررگزار دورهها آموزشي  -توجيهي ررا شيوه ررخورد مردم و مرديران شرهر
را گردشگران

3

ساماندهي و آموزش افراد متخصص و مسرلط رره زررانهرا رري المللري رررا رفرع
خواسته ها و نيازها گردشگران و كا كردن فاصله ها فرهنگي و از ري ررردن سروء
تفاهاها در سطح شهر

4

تشويق و دعوت ره همکار ارگران هرا رررا اطرالعرسراني و ترالش رررا معرفري
فرهنگ ديرينه و ديرپا ايراني ره صورت عام و فرهنگ مشهد ره طور خاح

5

تشويق ايرانيان مقيا خارج از كشور ررا استفاده از فرهنگ و رسوم ايراني

6

ررگزار هفته ها فرهنگي در كشورها مختلف و اختصاح غرفها خاح رررا
معرفي شهر و جاذره ها فرهنگي آن
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منابع
-

اشررنايدر ،سرروزان ،وژان رارسررو ( )0379مررديريت در پهنرره فرهنررگهررا ،ترجمرره
اعراري رارزد  ،تهران :دفتر پژوهشها فرهنگي

-

پاپلي يزد  ،محمدحسي

( ) 0385گردشگر  ،ماهيت و مفاهيا ،تهران :سمت

 ترنررر  ،جاناترران اچ ( )0378مفرراهيا و كاررردهررا جامعررهشناسرري ،ترجمرره محمرردفرروالد و محمررد عزيررز رختيررار  ،تهررران :مؤسسرره آموزشرري پژوهشررکده امررام
خميني
-

تقوايي ،مسعود؛ موسو  ،سيدعلي؛ غالمي ريمر  ،يونس (« )0389تحليلي رر توسعه
گردشگر مرهبي (مطالعه مورد  :شهرستان نورآ راد ممسني)»  ،فضا جغرافيايي ،سال
دها ،شماره 39- 64 :30

-

جعفر  ،جعفر ( ) 0379راهبردار

علمي توسعه

فرهنگي ،ترجمه محمد فاضل،

تهران :انتشارات تبيان
-
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