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   گردشگري در ایرانمحیطی زیستاجتماعی و ، مرور نظامند پیامدهاي اقتصادي

  

  4هادي اصغري، 3حسین میرزایی، 2مژگان عظیمی هاشمی، 1زهرا بستان

 
  چکیده

 قـرار  توسـعه  حـال  در کـشورهاي  ویـژه   به،  ورهاکش تمامی موردتوجه پیشرو صنعت یک عنوان به گردشگري

 کـشورها  بر محیطی  زیست و اقتصادي،  اجتماعی هايزمینه در منفی و مثبت تأثیرات آن رونق و است گرفته

 فرهنگی -اجتماعی،  اقتصادي اثرات بررسی هدف با حاضر پژوهش راستا همین در. است داشته آن ساکنان و

 حـوزه  ایـن  در شـده   انجـام  مطالعـات  بررسـی  به ایران کشور بر گريگردش توسعه از حاصل محیطی  زیست و

 روش از اسـتفاده  بـا  مجلـه  60 در گردشـگري  پیامـدهاي  حـوزه  در مقالـه  164 منظور بدین. است پرداخته

 عمـدتاً  ایـران  در گردشـگري  کـه  اسـت  داده نـشان  تحقیـق  یافته. است گرفته قرار بررسی  موردمرورنظامند  

بیشترین پیامدهاي منفی    که حالی در،  است داشته دنبال به مثبت اقتصادي و هنگیفر -اجتماعی پیامدهاي

 قرار بررسی موردروستاها   پیامدهاي گردشگري در سطحعمدتاً. است  بوده محیطی  زیستگردشگري در حوزه    

این امر نشان از اهمیت یافتن روستاها به عنوان مقاصـد گردشـگري اسـت کـه محققـین را در                     ،  گرفته است 

گردشگري در ایران از شهرهاي بزرگ بـه        . ررسی پیامدهاي گردشگري در اجتماعات کوچک برنگیخته است       ب

  . ی را به دنبال داشته استتأملتر تغییر یافته که پیامدهاي منفی و مثبت قابل نقاط بکر و ناشناخته

  

  . پژوهشی داخلی-نشریات علمی، مرورنظامند،  پیامدهاي گردشگري:واژگان کلیدي

  

  

  

                                                                                                                        
شناسی گردشگري پژوهـشکده گردشـگري جهاددانـشگاهی مـشهد، دانـشجوي دکتـري                 عضو پژوهشی گروه جامعه    - 1

 Z. bostan7@gmail. comشناسی اقتصادي و توسعه، نویسنده مسوول مقاله،  جامعه

 وهشکده گردشگري جهاددانشگاهی مشهدشناسی گردشگري پژ دانشیار گروه جامعه -2

  دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد- 3

  دانشجوي دکتري مدیریت گردشگري پژوهشکده گردشگري جهاد دانشگاهی-4
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  مقدمه

، چندبعـدي  مـاهیتی  بـا  کـه  شود  می تلقی پایدارۀ  توسع گذرگاه عنوان به در عصر حاضر گردشگري   

، دایـرت  (شـود   می میزبان جامعه سیستم در ايعمده تغییرات باعث،  گردشگران نیاز تأمین بر عالوه

 هـاي جاذبـه  و فـراوان  تـاریخی  آثار و کهن تمدن از برخورداري به توجه با ایران کشور ).67: 2009

 دهـم  رتبـه  در گردشـگري  هـاي جاذبه بودن  دارا نظر از یونسکو سازمان تصدیق به طبیعی–فرهنگی

، قـدمی  (اسـت  جهـان  در اقلیمـی  تنـوع  بیـشترین  از منـد بهره نخست کشور پنج شمار در و جهان

 نایـ  و بنامنـد  مـرز  یک در جهانی آن را  که است شده موجب ایران در هاجاذبه غناي ).77،  1389

 وجـود  بـه  کشور این به سفر براي کافی انگیزه سلیقه هر براي تقریباً که است متنوع آنقدر هاجاذبه

 داخلی گردشگران از بسیاري مقصد ایران کشور اخیر هايدهه طی در ).94: 1389،  غنیان (آوردمی

ــوده خــارجی و ــصادي . اســت ب ــدهاي اقت ــن حجــم از گردشــگري پیام ــاعی، ای ــی و -اجتم فرهنگ

  .  را به دنبال داشته استمحیطی زیست

این اثرات ممکن است هم مثبـت و        . آینداثرات گردشگري در تمام سیستم گردشگري پدید می       

منبع مهم اشـتغال    ،  گردشگري برون مرزي  ،  براي نمونه در مناطق گردشگر فرست     ؛  هم منفی باشند  

در . شـود   مـی محـسوب     ...و ونقـل   حمـل ي  هـا   بخش،  هافرودگاه،  هاتورگردان،  هابراي خرده فروشی  

 گردشـگري سـهم بـسیاري در تولیـد          ونقـل   حملدر منطقه تردد سیستم     ،   هوایی ونقل  حمل،  مقابل

اثرات گردشـگري حاصـل تعـامالت    . زنداي دارد و آسیب بزرگی به محیط زیست میگازهاي گلخانه 

تمـاعی و   اج،  اي میان مقصد و گردشـگران اسـت و در فـضاي گـسترده و پویـاي اقتـصادي                  پیچیده

، البته حسب نوع گردشگران    ).288: 1391،  شارپلی و تلفر   (دهد باید بررسی شود   سیاسی که رخ می   

جامعه میزبان در منطقه مقـصد و ماهیـت تعامـل بـین            ي  ها  ویژگی ها  فعالیتگونه گردشگري و نوع     

هـا  يهـا و قـانون گـذار      گـذاري دیدارکنندگان و ساکنین و ابزار مدیریت مقصد و چارچوب سیاسـت          

 اثرات گردشـگري    احتماالً  و )124: 1396،  وثوقی و خانی   (پیامدهاي گردشگري متفاوت خواهد بود    

   ).1981، باتلر (ندکن میدر طول زمان و با توسعه مناطق مقصد تغییر 

کـه  ،  انجام شـده اسـت     ایران تحقیقات متعددي   مختلف نقاط بر گردشگري تأثیرات با رابطه در

. انـد  قرارد داده  مطالعه  مورداي خاص   اي گردشگري را در کل کشور یا منطقه       هریک انواعی از پیامده   

، حـوزه  ایـن  در شـده   انجـام  مطالعـات  منـد نظام تحلیل با تا است آن درصدد حاضر پژوهش واقع در

 از حاصـل  هـاي یافتـه  مبنـاي  بـر  و دهـد  قرار بررسی  موردرا   کشور بر گردشگري تأثیرات ترین  مهم

 و فرهنگـی -اجتمـاعی ،  اقتـصادي  هـاي زمینـه  در ایـران  در گردشـگري  عهتوسـ  کـه  دهد تحقیقات

   منفی؟ یا است مثبت عمدتاً تأثیرات این و داشته است یتأثیرات چه کالبدي و محیطی زیست
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 سوابق تجربی

اقتــصادهاي  در درآمــد نــابرابري بــر گردشــگريتــأثیر  بــه بررســی )2016 (1پارامــاتی ردي و آالم

 2012 تا 1991 سال هاي پانلی از  مبتنی بر داده  ها     آن تحلیل. اند  ه پرداخت کشورهاي در حال توسعه   

 بلندمـدت  تعـادلی  روابط تجربیهاي    یافته. جهان بوده است   سراسر در توسعه حال در کشور 49 در

 نـابرابري  گردشـگري  کـه  دهـد مـی  نـشان  بلندمدت هايبرآورد نتایج. کند  می تایید را متغیرها بین

 مـورد  در بلندمـدت قابلیـت ارتجـاعی     ،  ایـن  بـر  عالوه. دهدمی افزایش یتوجه  قابل طور به را درآمد

 تاییـد  را درآمـد  نـابرابري  و گردشـگري  درآمد بین کوزنتس فرضیه جود و گردشگري درآمدمجموع  

 یتـوجه   قابـل  طـور  بـه  امـر  ایـن ،  شود برابر دو گردشگري فعلی سطح اگر که معنی این به،  کند  می

 . دهدمی کاهش توسعه حال در اقتصادهاي رد را درآمد نابرابري

پرداخته است   )SIDS (اي کوچک گردشگري در کشورهاي جزیره   تأثیر   به بررسی    )2015 (2پت

 بـه  گردشـگري در ایـن کـشورها      . هـستند  مواجه اقتصادي توسعه جهت در زیادي هايچالش که با 

 اسـتفاده  با تحقیق این. است ياقتصاد براي رشد  وسیله تنها اوقات گاهی  و حیاتی عامل یک عنوان

 اقتـصاد  اثـرات  ارزیابی براي CGE مدل و پیوند تحلیل و تجزیه،  ورودي خروجی تحلیل و تجزیه از

 بخـش  کـه  دهـد مـی  نـشان  هـا یافتـه . انجام شده است   جزایر این در گردشگري يها  بخش و کالن

 گردشگري که  است داده نشان گردشگري درآمد ضریب. در این کشورهاست   اصلی بخش ونقل  حمل

 بـسیار  اغلـب ،  ماند  می باقی مقصد در که درآمد ؛ اما کرده است  ایجاد را اقتصادي زیادي ي  ها  فعالیت

 بـه  بـراي  راهـی  اسـت  ممکـن  مقیـاس  اقتـصاد  از اسـتفاده  کـه    دهـد   مـی  نـشان  نتایج. اندك است 

  . باشد گردشگري مزایاي رساندن حداکثر

 گردشگري در کشورهاي در حال توسعه پرداختـه          به بررسی اثرات اقتصادي    )2011 (3توحیدي

 و بـا  بلندمـدت  و   مـدت   کوتـاه ریـزي اسـتراتژیک     هاي وي نشان داده است که بـا برنامـه         یافته،  است

اکثـر مـشکالت   ، هاي خاص و تولیدات گردشگري در کـشورهاي در حـال توسـعه          استفاده از توانایی  

 و اقتـصادي ، فرهنگـی  -اجتماعی ثرهايا درك بررسی در ،)2010 (4احمد. شونداقتصادي حل می

 گـسترده  موافقـت  سـویی  از، بـنگالدش  در کـاکس  بـازار  ساکنان سوي از توریسم توسعه محیطی

 و اجتمـاعی  منفـی  تـأثیرات ، دیگـر  سـوي  از و توریسم اجتماعی و اقتصادي مزایاي با پاسخگویان

  . است ساخته نشان طرخا را منطقه در اجتماعی اختالفات و جرم افزایش قالب در آن فرهنگی

                                                                                                                        
1 -  Alam & Reddy Paramati 

2  - Patt 

3- Tohidy 

4- Ahammed 
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 موارد، سمنان استان در روستایی گردشگري يتأثیرگذار ابعاد بررسیِ در ،)2011 (دیگران و 1اقبالی

 تغییـر  ایجاد، ها هزینه افزایش، گردشگري يها فعالیت ریسک میزان بودن باال چون، متعددي منفی

 هـاي آلـودگی  ایجـاد ، آنهـا  یبتخر و محلی امکانات و منابع بر حد از بیش فشار، بومی فرهنگ در

 بررسـی  بـه  کـه  ايمطالعه در )2014 (2سینگال. شمارند  میبر را خاك فرسایش و محیطی- زیست

 منفی و مثبت متعدد اثرهاي، پرداخته هند جایپور شهر در گردشگري اجتماعی - فرهنگی اثرهاي

 را شـهر  ایـن  در شـگري گرد توسـعه  آینـده  بـه  نسبت آنان دیدگاه، شده متذکر مردم دید از را آن

  . کند می ارزیابی خوشبینانه

  

  پیامدهاي گردشگري

علت وجودي گردشگري نقش شناخته شده آن به عنوان تسریع کننده توسعه یا ، از دیدگاه مقصد

ترین دلیل براي پذیرش گردشگري به کنندهقانع، به بیان دیگر. تر رشد اقتصادي استبه طور دقیق

اشتغال ، ارز، درآمدنقش بالقوه آن در اقتصاد محلی و بومی است و منبع ، عنوان یک راهبرد توسعه

 اثرات میان هاپژوهش اکثر در ).40 و 41: 1394، شارپلی (شود می دولت محسوب درآمدو 

  . شوندمی قائل تفاوت گردشگري محیطی زیستفرهنگی و  -اجتماعی، اقتصادي

گردشـگري  . اقتـصادي آن تمرکـز شـده اسـت         تـأثیرات  بـر    عمدتاً،  در بررسی اثرات گردشگري   

زیرا در بطن آن چیزي است که اصطالحا به آن صادرات           ،  خوشایند اقتصادهاي در حال توسعه است     

کـه    ایـن ادغام مبادالت خارجی در درون کشور است بدون، که منظور از آن ،  شود  می اطالق   3نامریی

 ).1981،  4براگهـام و بـاتلر     (حمـل شـود   منابع یا تولیدات آن از طریق صادرات به کشورهاي دیگـر            

براي اقتصادهاي در حال ظهـور      ،  مبادله خارجی برقرار کند   ،  گردشگري قادر است اشتغال ایجاد کند     

 مهمی منبع اغلب گردشگري ).2001،  6 یور و التون   و 2004،  5لیپ (برگشت سرمایه را تضمین کند    

 توسعه به ها  دولت از بسیاري اشتیاق لیلد احتماالً و )1979،  کلوردون (است دولت هايدرآمد براي

 گردشـگري  اقتـصادي  مثبـت  تـأثیرات  اوقات اغلب وجود این با. است مورد همین گردشگري سریع

 بر که فشاري واسطه به گردشگري شده موارد مطرح  بر عالوه. است هابینی  پیش و انتظارت از کمتر

                                                                                                                        
1  - Eghbali 

2- Signal 

3 - Invisible export 

4 - Brougham& Butler 

5 - Lepp 

6 - Weaver&Lawton 
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آن  بـراي  اغلب گردشگري ؛ بنابراین دارد میتور آثار کند  می وارد زمین و غذا مانند کشش بی منابع

 مشکالتی بومی افراد سایر براي اما است سودمند انددخیل آن در مستقیماً که محلی مردم از دسته

د موجب سلطه امکانات و خدمات خارجی در منطقه         توان  میعالوه بر آن گردشگري     . کند  می ایجاد را

دمات و موادغذایی را بـه دنبـال داشـته باشـد و در              کاالها و خ  ،  افزایش قیمت زمین و مسکن    ،  گردد

 و یـا    برخی از کاالهاي خاص بـا مـشکل مواجـه شـود            تأمینچنین شرایطی ممکن است منطقه در       

افراد بیکار از جاهاي دیگر به این منـاطق هجـوم بیاورنـد و در نتیجـه نـرخ بیکـاري در ایـن        که   این

، 3هال و پـیج ، 2002، 2توسان، 2001، یور و التون و 2017،  1همیلتون و دیگران   (رود  می مناطق باال 

 اغلـب  فراینـد  ایـن . شـود   میبـو  غیر افراد ممکن است باعث نفوذ    گردشگري صنعت توسعه ).2002

 بـه  کمـی  سـود   و )1964،  فارستر (شود خارج محلی افراد دست از صنعت کنترل که شود  می باعث

 شوندمی ارائه خارجی دهندگان توسعه توسط استاندارد و گسترده امکانات زیرا رسدمی محلی افراد

، گـشکتر ؛  1979،  هیلـر ؛  1979،  کلـوردون  (دارد همـراه  به را ابستگی و توسعه از بیش موضوع این و

 باید در نظر داشت دریافتی هر کشور از گردشگر باید با مخارج گردشگري همان کـشور                 اما ؛)1978

وثـوقی و    (همان کشور به خارج سنجیده شـود      یعنی در ارتباط با سفر مردم       ،  در کشورهاي خارجی  

   ).126: 1396، خانی

 و  هـا   سـنت اقتصادي و نوگرایی ممکن اسـت از        –توسعه اجتماعی ،  در کشورهاي در حال توسعه    

د اثراتی در مقصد بـه همـراه        توان  میرود گردشگران    و منابع اصیل فرهنگی اهمیت بیشتري پیدا کند      

بلکـه بـه نـوع      ،  شـود   مـی ها به تعداد گردشگران ورودي محدود ن       میزان این اثرات تن    ؛ اما داشته باشد 

محققـان معتقدنـد کـه میـان رونـق گردشـگري و              ).2009،  4هـالووي  (گردشگر نیـز بـستگی دارد     

رابطـه مـستقیم    ،  اجتماعی و محیطی آن بر جامعه میزبان      ،  معیارهاي عینی و ذهنی اثرات اقتصادي     

جامعه میزبان ممکن است گردشگري را بـه عنـوان           .)630: 1994،   و دیگران  5جانستون (وجود دارد 

 فرهنگی  -اثرات اجتماعی  ).40: 2002،  6کیم (عاملی مثبت یا منفی براي محیط خود در نظر بگیرد         

الگوهـاي  ،  اي که گردشگري و مسافرت باعث تغییر در نظام ارزشی افراد          گردشگري عبارتند از شیوه   

 اثـرات   تـرین   مهـم محققـان   . شود  میکیفیت زندگی   سبک زندگی و    ،  ساختارهاي اجتماعی ،  رفتاري

                                                                                                                        
1 - Hillman  

2  - Tosun 

3  - Hall&page 

4 - Holloway 

5- Johnston 

6 - Kim 
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تقلیـد از سـبک زنـدگی       ،  اجتماعی گردشگري بر جامعه میزبان را تغییر در امنیت و ایمنی منطقـه            

ازدحـام و   ،  رشد ناهنجاري در منطقه   ،  محلیهاي    تضعیف زبان ،  آشنایی با زبانهاي جدید   ،  گردشگران

،  ناشی از حـضور گردشـگران را احیـاي فرهنـگ            اثرات فرهنگی  ترین  مهمهمچنین  . داند  می شلوغی

مـسئله  ،  فرهنـگ شدن    کاالیی،  دلبستگی به آن    و 1حس مکان ،  ي تاریخی ها  مکانحفظ و حراست از     

به اعتقـاد    ).2001،   و هال و پیج    2004،  لیپ (دانند  می تحلیل رفتن فرهنگ محلی   ،  انتقال فرهنگی 

 در در تـوان   مـی  راهـا      آن اکثـر  اما است عمتنو و بسیار گردشگري فرهنگی – اجتماعی کوهن اثرات 

 میان روابط ماهیت،  تروسیع هايچارچوب در اجتماع مشارکت: داد جاي اصلی دسته ده این از یکی

 قـشربندي ،  کـار  نیـروي  تقسیم،  مهاجرت،  اجتماعی زندگی ریتم،  اجتماعی سازمانهاي    پایه،  فردي

   ).1984، 2کوهن (هنر و سومر و آداب، اجتماعی انحرافات، قدرت توزیع، اجتماعی

 به موضوعاتی چون اثرات و عمدتاً،  درباره موضوع گردشگري و محیط زیستشده انجاممطالعات 

اقدامات جمعی و مطالعات مربوط به چالشهاي پیش ، پیامدهاي محیطی ناشی از توسعه گردشگري

ررسی آثار محیطی در این راستا بیشتر تحقیقات به ب ).2000، 3کاسیس (رو توجه داشته است

مطالعات .  بوده استوهوا آب، پیامدهاي آن بر خاك، پوشش گیاهی، گردشگري بر حیات وحش

گستره و شدت اثرات در نواحی خاص ،  آن است که اثرات محیطی گردشگري بر اساس نوعگر بیان

ه است که  نشان داد)2000:35 (4مطالعات شاو و ویلیامز. بندي و شناسایی استمتغیر و قابل طبقه

طیفی از اثرات منفی را بر محیط طبیعی و انسانی به جاي ،  توسعه انبوه آنویژه بهرشد گردشگري 

را در پنج حوزه کلی شامل تنوع ها   آنمحیطی زیستیلیامز جهت بررسی آثار  وخواهد گذاشت

بصري -ي تغییرات ساختار و)اساسی (منابع اولیه، ها آلودگی، فرسایش و خسارات فیزیکی، زیستی

مشکالت ، وهوا آبهاي آلودگی، هاي صوتی و بصريایجاد آلودگی ).Williams,2009: 55 (دگرد می

از آثار ، مشکالت استفاده از زمین و تخریب آن، خسارت رسیدن به آثار باستانی و تاریخی، دفع زباله

 تهدید یک بیشتر از مدرن گردشگري. شود می گردشگري قلمداد محیطی زیستمنفی 

 ویژه به تأثیراتاین ، است استخراجی صنایع مشابه تقریباً اغلب آن اثرات چراکه است محیطی یستز

  فاصله دارد بیشتر است"یالملل بیناستاندارهاي " که با توسعه درحالدر کشورهاي 

)Cohen,1998.(  

                                                                                                                        
1-Sense of place 

2  -  Cohen 

3  - Kousis 

4  - Shaw&William 
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این ، از مطالعات در این زمینه به انجام رسیده استاي   حجم گستردهتاکنون مسلم است چه آن

 پیامدهاي ترین مهم در مطالب فوق به عنوان چه آننوشتار درصدد آن است که با توجه به 

 پیامدهاي توسعه گردشگري در ترین مهم شده انجامهاي بر اساس پژوهش، گردشگري اشاره شد

  . ایران را مورد واکاوي و نقد قرار دهد

  

  سواالت تحقیق

   است؟ پیامدهاي گردشگري از کدام نوعترین مهم -

  اند؟ شده انجام به چه روشی عمدتاًاین مطالعات  -

  اند؟ از چه نظریاتی براي بررسی پیامدهاي گردشگري بهره گرفتهعمدتاًاین مطالعات  -

 ؟ انجام شده است ).روستا، شهر، استان، کشور ( در چه سطحعمدتاًپیامدهاي گردشگري  -

  

  روش تحقیق

 مرور. است سیستماتیک یا مندنظام مرور آن اجراي روش و ثانویه مطالعات نوع از مطالعه این

 اختیار در مفید و مختصر صورت به را خاص موضوع دربارة یک شده انجام هايپژوهش، مندنظام

 مورد در نکته ترین مهم. کنند میمتابعت  ايسختگیرانه و دقیق قواعد و اصول از و گذارد می

در  اطالعات از ايخالصه و جامع يانداز چشم به قادر را ماها   آنکه است این مروري تحقیقات

-نظام مرور، مطالعه این انجام از هدف ).1390، آویارد (ندکن می خاص موضوع یک درباره دسترس

 مقاالت، اساس همین بر. ایران است در در حوزه پیامدهاي گردشگري شده چاپ مقاالت مند

  . گرفتند قرار مورد جستجو ورکش داخل پژوهشی علمی مجالت در شده چاپ فارسی زبان

  

  مقاالت جستجوي راهبرد

 یانسان علوم جامع پرتال وSID يهاتیسا یبررس، حاضر پژوهش در مقاالت يجستجو ياستراتژ

 و جهانگرد، يجهانگرد، ستیتور، سمیتور، يگردشگر، گردشگران، گردشگر واژه يمبنا بر

-برنامه، يگردشگر تیریمد فصلنامه جمله از يگردشگر مجالت نیهمچن. است بوده جهانگردان

 قرار بررسی مورد مجزا طور به يگردشگر یاجتماع مطالعات فصلنامه دو و يگردشگر توسعه و يزیر

  . گرفت
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 مقاالت انتخاب معیارهاي

 قرار بررسی موردمقاالتی که در حوزه پیامدهاي گردشگري کردن  نوشتار براي مشخص این در

  .  الگوبرداري شده استشناسی وهن در جامعهاند از مدل مفهومی کگرفته

 چاپ مقاالت یتمام قیتحق يآمار جامعه ولحاظ نشده است  یزمان تیمحدود مقاالت انتخاب يبرا

طی بازه زمانی سال  کشور یپژوهش-یعلم اتینشر در يگردشگر یاجتماع مطالعات حوزه در شده

 164تعداد ، هایافته و اهداف، یدهچک، عنوان بررسی از پس. است شده شامل را 1395 تا 1379

، بخش سه یبررس با  پیامدهاي گردشگريابعاد از کی هر. انتخاب گردید هینشر 70 حدود ازمقاله 

  . است آمده به دست مقاله کل تینها   در و مقاله دهیچک، مقاله عنوان

  

  واحدهاي ثبتسازي  عملیاتی

 يها ویژگی ينظر اتیادب، سندگانینو صاتمشخ، مقاله مشخصات لحاظ به مقاالت نوشتار نیا در

  . اندشده لیتحل و هیتجز یموضوع يمحتوا و شناختی روش

  

 ي فرمی و محتوایی مقاالتها ویژگیسازي  یاتیعمل. 1 جدول

مشخصات فرمی 

  مقاله

مشخصات 

  نویسندگان

به لحاظ 

  ادبیات نظري

  به لحاظ روشی

سال چاپ  .1

  مقاالت

  ویسندگانتعداد ن .1

حوزه تحصیلی  .2

  نویسنده

  گردشگري .1

 علوم .2

  اجتماعی

  مدیریت .3

  اقتصاد .4

  بازاریابی .5

  روانشناسی .6

  جغرافیا .7

  ).تبیینی، توصیفی (تحقیق سطح .1

  ).ترکیبی و کیفی، کمی (تحقیق روش .2

  ).ترکیبی، ثانویه، اولیه (ها داده منابع .3

-مصاحبه، نامه پرسش (اطالعات گردآوري ابزار .4

  ).هناممشاهده، ترکیبی، نامه

، نخبگان، میزبان، گردشگر (مشاهده واحد .5

  ).ترکیبی و اسناد، گردشگري کارگزاران

  

 مقوله مبناي، اقتصادي -اجتماعی و فرهنگی-اجتماعی پیامدهاي از ).1984 (کوهن بندي مقوله

 - محیطی زیست پیامدهاي البته. است بوده مقاله این در اقتصادي و اجتماعی پیامدهاي بندي

  . شد افزوده بندي دسته این رب نیز کالبدي
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 يگردشگر انواع پیامدهاي. 2جدول

  ابعاد  مقوله جزئی

  درآمد

  اشتغال

  تغییر قیمتها

  گذاري سرمایه

  سایر

  

   اقتصادي– اجتماعی تأثیرات

  ).مثبت یا منفی (

  آموزش و آگاهی اجتماعی

  اعیتغییر روابط اجتم

  تغیر کیفیت اجتماعی

  مهاجرت

  قشریندي اجتماعی

  مشارکت اجتماعی

  انحرافات اجتماعی

  تغییر آداب و رسوم و هنرها

  سایر

  

  

  

مثبت یا  ( اجتماعی فرهنگیتأثیرات

  ).منفی

  آلودگی هوا

  آلودگی صوتی

  آلودگی منابع آب و خاك

  تخریب مناظر طبیعی

  ي کشاورزيها زمینتغییر کاربري 

  غییر معماريت

  ها ساختتغییر زیر

  سایر

  

  کالبدي-  محیطی زیست تأثیرات

  

  تحقیقهاي  یافته

 کلی ویژگی به اول بخش در. است شده گزارش بخش دو در مقاالت تحلیل از حاصل هايیافته

 روش، مسوول نویسنده تخصصی رشته، نویسندگان تعداد، زمانی روند جمله از شده انجام مطالعات

 گردشگري در ایران پیامدهاي هايگونه و میزان به دوم بخش در. است شده اشاره ...و  تحقیق

  . است یافته اختصاص
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 روند زمانی مطالعات اجتماعی گردشگري

 که است آن گر بیان ایران پژوهشی علمی نشریات در پیامدهاي گردشگري حوزه مقاالت بررسی

 از، اي پژوهش حاضرهطبق یافته. دگرد می باز 1379 سال در این حوزه به مقاالت زمان آغاز چاپ

. است شده تولید مقاله 164 مجموعاً پیامدهاي گردشگري پیرامون 1395سال پایان تا زمان آن

این زمان . است بوده 1392سال در پیامدهاي گردشگري حوزه در مقاالت انتشار میزان بیشترین

جله مدیریت بدین ترتیب که م، مصادف با انتشار سه مجله علمی پژوهشی در حوزه گردشگري است

ریزي و توسعه پژوهشی شد و مجله برنامه- حائز رتبه علمی1389توسعه گردشگري در سال 

 منتشر 1392 و دو فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگري نیز در سال 1391گردشگري در سال 

 . است بوده افول به رو حوزه این در مقاالت چاپ آن از بعد. اندشده

  

 
  يگردشگر مقاالت در حوزه پیامدهاي یزمان روند. 1 نمودار

  

- نشریه علمی 60از حدود ،  پژوهشی شناسایی شده در حوزه پیامدهاي گردشگري–مقاالت علمی

 . گردآوري شده استپژوهشی 

  

  نویسندگان مقاالت اجتماعی گردشگري مشخصات

 را نقش بیشترین دهد جغرافیدانانینشان م مسؤول نویسنده تخصصی بررسی توزیع فراوانی رشته

 از )درصد 53 ( مقاله87چنان که . اند داشته هاي مرتبط با پیامدهاي گردشگري راپژوهش انجام در

رود پیامدهاي اقتصادي و  انتظار آن میکه آنحال . است شده نگاشته جغرافیدانان سعی به مقاالت
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معه شناسان و در مجموع متخصصان رشته اجتماعی و فرهنگی بیشتر توسط اقتصاددانان و جا

 نفر سهها   آننویسندگان تعداد، بررسی مورد مقاالت بعالوه عمده.  قرار گیردبررسی موردگردشگري 

 یک با مقاالت درصد 10 و نویسنده دو با مقاالت درصد 35 ،)درصد 55 (است بوده آن از بیشتر و

  . است شده نگاشته نویسنده

  

   مقاالت در حوزه پیامدهاي گردشگرياختیشن روشبررسی نظري و 

 رویکرد محققان در مطالعه بودن اياي یا چند رشتهسوال دیگر این پژوهش میزان تحقق بین رشته

. پیامدهاي گردشگري از طریق بررسی مفاهیم اصلی و نظریات به کار گرفته شده در مقاالت بود

حدود . اندهکردیات نظري گردشگري استفاده  درصد مقاالت فقط از ادب59ها نشان داد حدود یافته

-هاي تخصصی مانند جامعه گردشگري و دیگر رشتهعمدتاً ( درصد از ادبیات نظري ترکیبی20

. اند درصد از ادبیات نظري در حوزه علوم اجتماعی بهره برده3 و ) ...و  اقتصاد، مدیریت، شناسی

  . اند درصد مطالعات نیز فاقد ادبیات نظري بوده12حدود 

 
  

  محوریت ادبیات نظري مقاالت. 2 نمودار

  
 منابع، تحقیق انجام محل، تحقیق روش، تحقیق سطح قالب در، شناختی روش لحاظ به مقاالت

 گر بیان پژوهش هاي یافته. اند گرفته قرار واکاوي مورد مشاهده ها و واحد داده گردآوري ابزار، ها داده

 - توصیفی و تحلیلی-توصیفی، توصیفی (توصیفی سطح در )درصد 97 (مقاالت عمده که است آن

www.SID.ir

www.sid.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

میراث و گردشگريفصلنامه                                                  178 

. اندتبیینی بوده سطح هاي درمبتنی بر پژوهش مقاالت درصد 3 تنها  وانجام شده است )همبستگی

 73 : بوده استشناختی روش رویکرد 4بر  بررسی مورد نیز تمرکز مقاالت تحقیق روش لحاظ به

 هاي پژوهش نوع از مقاالت درصد 21 ،)پیمایش روش به غالباً (کمی روش به مقاالت درصد

 به نیز درصد 3 و )شناسی پدیدار، يها زمین تئوري روش با عمدتاً (کیفی روش به درصد 3، اسنادي

 که دهد می نشان تحقیق از بخش این هاي یافته. انجام شده است ).کیفی – کمی (ترکیبی روش

  . است ایران در گردشگري پیامدهاي مطالعات رد غالب رویکرد کمی روش

  
  مقاالتشناختی روشرویکرد . 2 جدول

 فراوانی درصدي فراوانی نوع پژوهش

 17 .73 120 کمی

 05 .3 5 کیفی

 05 .3 5 ترکیبی

 73 .20 34 اسنادي

 00 .100 164 جمع کل

  

  ها دادهگردآوري و تحلیل هاي  شیوه

  

  منابع اطالعاتی مورد استفاده نویسنده، بررسی مورد مقاله 164 از ). درصد67 ( مقاله110در 

)  درصد21 ( مقاله35در . ه استکرداي بوده است که خود به گردآوري آن اقدام  منابع اولیه).گان(

 له مقا19هایی صورت گرفته است که در اختیار محقق قرار داشته است و در تحلیل ثانویه بر داده

 . هاي ثانویه استفاده شده استهاي اولیه و هم از داده نیز هم از داده). درصد12(

  از ابزار ). درصد63 ( مقاله103بررسی ابزار گردآوري اطالعات در مقاالت نشان داده است که 

ر  از چند ابزا). درصد12 ( مقاله20، نامه از مصاحبه) درصد4 ( مقاله6، اند بهره گرفتهنامه پرسش

انجام شده  ).مصاحبه و یا مشاهده، نامه پرسش (یعنی حداقل با دو تا سه ابزار، اندهکرداستفاده 

فاقد ابزار گردآوري داده ، اند جز مطالعات اسنادي بودهعمدتاً نیز که ) درصد21 ( مقاله35. است

 . انده با استفاده از مصاحبه یا مشاهده صورت گرفتعمدتاًمطالعات کیفی نیز . اندبوده

 از حاکی )است آمده به دست آن از اطالعات که واحدي (مشاهده واحد حیث از بررسی مقاالت 

 59 موردنیاز اطالعات که چنان.  استبوده جامعه میزبان مقاالت اکثر مشاهده واحد که است آن

) د درص7 ( مقاله12احد مشاهده  وگردآوري شده استاز جامعه میزبان  ،) درصد36حدود  (مقاله

 ). درصد5 ( مقاله8در . اند بوده) ...و اساتید ، مدیران، اعم از کارشناسان (خبرگان حوزه گردشگري
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، موردنیاز براي گردآوري اطالعات ) درصد23 ( مقاله37در . اندنیز واحد مشاهده گردشگران بوده

اهده به صورت  واحد مش) درصد29 ( مقاله47اند و در اسناد مورد واکاوي و تحلیل قرار گرفته

 . بوده است ...و  گردشگران به همراه جامعه میزبان و یا خبرگان عمدتاًترکیبی بوده است که 

 
 بررسی مورداحد مشاهده مقاالت  و3 جدول

 فراوانی درصدي فراوانی واحد مشاهده

 4,9 8 گردشگر

 36,0 59 میزبان

 7,3 12 خبرگان

 0,6 1 يکارگزاران گردشگر

 22,6 37 اسناد

 28,7 47 ترکیبی

 100,00 164 جمع کل

  

 این، است بوده فوق واحدهاي از ترکیبی صورت به آن مشاهده احدهاي ومطالعات از زیادي بخش

 مستلزم گردشگري پیامدهاي دقیق بررسی چراکه. انجام شده است تحقیقات قوت نقطه عنوان به

 از اطالعات گردآوري و اسناد مطالعه خصوصاً (است مختلف تیاطالعا منابع از اطالعات گردآوري

،  اند هبود متمرکز مشاهده واحد یک بر تنها که تحقیقاتی که آن حال )خبرگان و محلی مردم

 . اندهکرد بررسی زاویه یک از تنها و محدودتر شکلی به را گردشگري پیامدهاي

  

  محدوده جغرافیایی مقاالت حوزه پیامدهاي گردشگري

 به شده انجام از مطالعات ) درصد51 ( نیمی؛ اما متفاوت بوده استبررسی موردحوزه و منطقه مقاالت 

 درصد به بررسی 18حدود . بررسی پیامدهاي گردشگري در مناطق روستایی متمرکز بوده است

 درصد متمرکز بر پیامدهاي صنعت 12. پیامدهاي گردشگري در یک شهر یا شهرستان پرداخته است

، ها درصد مطالعات پیامدهاي گردشگري را در سطح مراکز استان9. اند هدشگري بر کل کشور بودگر

  . اند قرار دادهبررسی مورداي را  درصد مناطق ساحلی و یا جزیره3 درصد در سطح استان و 7حدود 
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 بررسی موردمحدوده جغرافیایی مقاالت . 4 جدول

 فراوانی درصدي نیفراوا محدوده

 12,2 20 کشور

 6,7 11 استان

 9,1 15 استان مراکز

 17,7 29 شهرستان یا شهر

 51,2 84 روستا

 3,1 5 جزایر و ساحلی مناطق

 100,00 164 جمع کل

  

  پیامدهاي گردشگري

توسعه صنعت گردشگري در ، شده انجامکه بر حسب تحقیقات  است این حاضر نوشتار سوال اصلی

 منظور همین به. ر در حال توسعه همچون ایران چه پیامدهایی را به دنبال داشته استیک کشو

  کالبدي-محیطی زیستفرهنگی و -اجتماعی، بعد اقتصادي سه پیامدهاي گردشگري در

  . گرفت قرار بررسی مورد

ري  فرهنگی گردشگ-اجتماعی به پیامدهاي میزان مقاالتی که، دهد می نشان ها یافته که طور همان

 و دوم مرتبه در کالبدي -محیطی زیست بررسی پیامدهاي. بیش از سایر موضوعات است، اندپرداخته

 موضوعات اختصاصی در ذیل ترین مهمدر ادامه . است داشته قرار سوم مرتبه در اقتصادي پیامدهاي

  . کالبدي اشاره شده است-محیطی زیستفرهنگی و -اجتماعی، پیامدهاي اقتصادي

  فرهنگی گردشگري-پیامدهاي اجتماعی. 5 جدول

  درصد فراوانی  یفرهنگ-اجتماعی پیامدهاي

  4 .8  27   مردم آگاهی سطح افزایش  

  8 .7 25  اجتماعی تعامالت افزایش  

  6 .6  21  زندگی سطح کیفیت ارتقا  

  3 .5  17  مهاجرت کاهش  

  1 .4 13 عمومی رفاه افزایش  

  0 .5  16  سنتی و بومی فرهنگ احیاي و تقویت  

 -پیامدهاي اجتماعی 

  فرهنگی مثبت
  4 .3  11  عمومی خدمات افزایش

  1 .4  13  اجتماعی همبستگی و انسجام افزایش  
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  درصد فراوانی  یفرهنگ-اجتماعی پیامدهاي

  8 .3  12  سالمت و بهداشت سطح ارتقا  

  1 .3  10  اجتماعی امنیت افزایش  

  2 .2  7  فراغت و تفریح امکانات افزایش  

  9 .1  6  منطقه شهرت  

  9 .1  6  مسکن کیفیت ودبهب  

 مردم باورهاي و رفتار بهبود و تغییر  

  محلی
5  1. 6  

  3 .5  17  سایر  

 يها ارزش و فرهنگ تضعیف و تغییر

   بومی
31  9. 7  

  6 .6  21  اجتماعی انحرافات افزایش

  1 .3  10  اجتماعی مشارکت و انسجام کاهش

 کاالهاي و مصرفی فرهنگ گسترش

  تجملی
10  3. 1  

  5 .2  8  خدمات و امکانات به دسترسی کاهش

  5 .2  8  فرهنگی و اجتماعیهاي  تضاد افزایش

  2 .2  7  شلوغی و ازدحام

  9 .1  6  اجتماعی نابرابري افزایش

  3 .1  4  فصلی مهاجرت افزایش

  

  

 فرهنگی -پیامدهاي اجتماعی

  منفی

  8 .2  9  سایر

 100  100  جمع کل  

  

 وجوهی دو گانه دارد و محققان معتقد به ایجاد پیامدهاي فرهنگی گردشگري -پیامدهاي اجتماعی

 ترین مهم، هاي جدول فوقطبق داده. فرهنگی مثبت و منفی گردشگري در ایران هستند-اجتماعی

افزایش تعامالت  ،) مورد24 (افزایش آگاهی و دانش مردم،  فرهنگی مثبت-پیامدهاي اجتماعی

از دیگر نتایج مثبت .  است) مورد19 (دگی مردم و ارتقا سطح کیفیت زن) مورد22 (اجتماعی

زایی ناشی از بدین معنا که با اشتغال. اجتماعی گردشگري براي جامعه میزبان کاهش مهاجرتهاست

خصوصا انگیزه ،  جامعه میزبان تمایل به مهاجرت کاسته شده استدرآمدگردشگري و افزایش 

، از دیگر پیامدهاي اجتماعی مثبت گردشگري. یابدجوانان براي ماندن در جامعه محلی افزایش می

تقویت و احیاي فرهنگ بومی و سنتی و انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی ، افزایش رفاه عمومی
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گردشگري را ، اندهمچنین مقاالتی که به بررسی پیامدهاي اجتماعی گردشگري پرداخته. است

 و امنیت اجتماعی در جامعه میزبان موجب ارتقا سطح زندگی و از جمله بهبود وضعیت بهداشت

  . دانندمی

تغییر و تضعیف فرهنگ و ، فرهنگی منفی گردشگري- پیامدهاي اجتماعیترین مهماز طرفی دیگر 

 و کاهش انسجام و ) مورد20 (افزایش انحرافات اجتماعی ،) مورد30 (ي بومی جامعه میزبانها ارزش

در مجموع در .  ذکر شده است) مورد10 (یمشارکت اجتماعی در سطح خانواده و اجتماع محل

فرهنگی مثبت گردشگري بیش از پیامدهاي منفی آن -پیامدهاي اجتماعی، بررسی موردمقاالت 

  .  شده استبرآورد

  

  پیامدهاي اقتصادي گردشگري. 6 جدول

  درصد فراوانی  پیامدهاي اقتصادي

  1 .28  68  یی و کارآفرینیزااشتغال
  6 .18 45  درآمدافزایش 

  و) ...و صنایع دستی  (رونق اقتصاد محلی

  ملی 
27  

11. 2  
  7 .8  21  ).داخلی و خارجی (گذاري سرمایهافزایش 

  6 .6 16 ها ساختتوسعه زیر

  

  

پیامدهاي اقتصادي 

  مثبت

  1 .4  10  ي اقتصاديها فعالیتتنوع 

  9 .9  24   زمین و مسکنافزایش قیمت و سوداگري
  2 .6  15  و خدماتها  افزایش قیمت کاال

  5 .4  11  يدرآمداشتغال فصلی و بی ثباتی 

  

پیامدهاي اقتصادي 

  منفی

  1 .2  5  يدرآمدنابرابري و شکاف 

  100  242  جمع کل  

  

و فرصت  ) مورد63 ("زایی و کارآفرینیاشتغال" پیامد مثبت اقتصادي ناشی از گردشگري ترین مهم

دو دلیل اصلی براي تشویق توسعه گردشگري ، در حوزه اقتصاد. بان بوده استاشتغال در جامعه میز

در مقصد ها   آن و اشتغال است که در نتیجه مخارج گردشگران و حضوردرآمدمنافع ناشی از ایجاد 

 موردتوجه اقتصادي در اغلب مقاصد قبول قابلاین اثرات به عنوان اثرات مثبت و . شوندایجاد می

 اندزایی حاصل از گردشگري را فصلی و موقتی دانسته در تعدادي از مقاالت اشتغالهر چند. هستند
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دیگر پیامدهاي اقتصادي .  از آن به عنوان یک پیامد منفی اقتصادي یاد شده است و) مورد10(

رونق و توسعه اقتصاد محلی و یا اقتصاد ، هاي حاصل از گردشگريدرآمدافزایش ، مثبت به ترتیب

  . گذاري در حوزه گردشگري ذکر شده استش سرمایهملی و افزای

اعم از  (ها در جامعه میزبانمتی پیامد منفی اقتصادي گردشگري افزایش قترین مهم، از سوي دیگر

به طور پراکنده در مقاالت به  )مقاله13 ( عنوان شده است)زمین و مسکن، افزایش قیمت کاالها

  . نابرابري نیز اشاره شده استپیامدهاي اقتصادي دیگري چون کاهش فقر و 

  

   و کالبدي گردشگريمحیطی زیستپیامدهاي . 7 جدول

  درصد فراوانی  ها مؤلفه      

  9  ها ساختمانبهبود سبک معماري 
3. 6  

  6 .3 9  حفظ منابع طبیعی و تاریخی

  محیطی زیستپیامدهاي 

   مثبتو کالبدي

  5 .6  16  سایر

  1 .16  40  و باغات ي کشاورزي و مراتعها زمینتغییر کاربري 
  5 .10  26  تخریب مناظر طبیعی 

  5 .10  26  آلودگی محیطی و کاهش کیفیت محیط زیست
  7 .7  19  آلودگی منابع آب 

  9 .6  17  آلودگی صوتی
 2 .3  8  آلودگی خاك
  2 .5  13  افزایش زباله
  4 .2  6  آلودگی هوا

  0 .4  10  ترافیک
  8 .2  7  تغییر پوشش گیاهی
  4 .2  6  تغییر حیات جانوري
  4 .2  6  تغییر الگوي معماري

  5 .6  16  ساخت و سازهاي بی رویه
  0 .2  5  تغییر بافت سنتی و معماري

  6 .1  4  تخریب ابنیه تاریخی 

 
 
 
 
 

  محیطی زیستمدهاي پیا

   منفیو کالبدي

  0 .2  5  سایر

 100  248  جمع کل  

  

 بدان بررسی مورد و کالبدي گردشگري که مقاالت محیطی زیست پیامدهاي ترین مهمق در جدول فو

 بر عموماً آن است که تحقیقات گر بیانهاي پژوهش یافته. گزارش شده است، انداشاره داشته
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ي کشاورزي و ها زمینتغییر کاربري . اند داشتهتأکید گردشگري محیطی زیستپیامدهاي منفی 

 پس از آن تخریب منابع طبیعی ) مورد34 (اوانی را به خود اختصاص داده استمراتع بیشترین فر

چنان .  پیامدهاي منفی گردشگري بیان شده استترین مهماز جمله   آلودگی محیطی و) مورد24(

 گردشگري محیطی زیست پیامد ترین مهمتخریب مناظر طبیعی ،  آمدهبه دستهاي که طبق یافته

 پیامدهاي ترین مهملگوي معماري و حفظ منابع طبیعی و تاریخی به عنوان بهبود ا ) مقاله13 (است

  . کالبدي مثبت گردشگري محسوب شده است

  

  گیري نتیجهبحث و 

 اثرات قالب در اثرات این اغلب. کند می پیدا کرد مختلفی هايفرم و اشکال در گردشگري پیامدهاي

. است گرفته قرار بررسی و بحث دمور، مقاصد محیطی زیست و فرهنگی-اجتماعی، اقتصادي

کمی و با  روش به عمدتاً ایران کشور در گردشگري پیامدهاي پیرامون شده انجام تحقیقات

 و گردشگري پیامدهاي در حالی که بررسی. انجام شده است خبرگان و محلی مردم از نظرسنجی

اي به تنهایی د مشاهدهچنین واح ).دهدمی رخ تدریجی صورت به عمدتاً که (آن از ناشی تغییرات

 یا و عینی شواهد مبناي بر باید بلکه، ارزیابی دقیقی از پیامدهاي گردشگري ارائه دهد دتوان مین

خصوصا سنجش دقیق برخی . گیرد ورت: اندکرده محاسبه را تغییرات این دقیق طور به که اسنادي

م اقتصادي گردشگري بسیار آثار تحمیلی و غیرمستقی، گذاريي اقتصادي مانند سرمایهها شاخص

  . استدشوار است و لزوما با بررسی نظر مردم محلی و خبرگان قابل سنجش ن

 آن است که پیامدهاي گردشگري تنها بررسی موردهاي  در پژوهش، نکته حائز اهمیت دیگر

تمرکز ، به رغم ارتباط دوسویه بین جامعه میزبان و گردشگر. براي جامعه میزبان رصد شده است

کننده گردشگر و خود ده مطالعات در این زمینه بر مقصدهاي گردشگري بوده و به نواحی اعزامعم

کمتر توجه شده است و پیامدهاي گردشگري براي گردشگر و جوامع گردشگر فرست ، گردشگران

نوع ، عالوه بر این پیامدهاي گردشگري بدون توجه به نوع گردشگران. مطمح نظر قرار نگرفته است

  .  و تعامالت آنان با جامعه میزبان مورد سنجش قرار گرفته استها فعالیت

 - اجتماعی پیامدهاي بر عمدتاً، گردشگري پیامدهاي پیرامون شده انجام در مجموع مطالعات

 -میزان پیامدهاي مثبت اجتماعی، بر مبناي این تحقیقات. اندمتمرکز بوده گردشگري فرهنگی

بیشتر از پیامدهاي منفی گردشگري در این ابعاد  گردشگري اقتصادي فرهنگی و پیامدهاي مثبت

 روستاها و اجتماعات کوچک هستند عمدتاً بررسی موردبا توجه به این که مناطق . بوده است

همچنین .  فرهنگی و اقتصادي مثبتی به همراه داشته است-گردشگري پیامدهاي اجتماعی

 گردشگري که دلیل این به، است کرده لبج خود به را زیادي توجهات مثبت اقتصادي تغییرات
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 اقتصادي اثرات سنجش، طرفی دیگر  است و ازتأکید مورد محلی اقتصاد تقویت یا پشتیبانی براي

 در قالب گردشگري با مرتبط مشاغل اغلب. شود می نمایان سریعتر و بوده ترساده )تئوري در(

 شغلی هايفرصت سایر. گیرندرار میق هاجاذبه و گردشگري تاسیسات در خدماتی مستقیم مشاغل

 صورت به ونقل حمل خدمات و تولید، ماهیگیري، کشاورزي مانند اقتصادي دیگري يها بخش در نیز

 ایجاد سریعتر، گردشگري با مرتبط هايکار و کسب. هستند مرتبط گردشگري به مستقیم غیر

. دارد نیاز )اقتصاديي ها بخش از دیگر بسیاري با مقایسه در (کمتري اولیه سرمایه به و شود می

 با، مقاصد اقتصادي تنوع و درآمد ایجاد، اشتغال در اقتصادي مثبت اثرات بر عالوه گردشگري البته

 ییها ویژگی داراي نیز گردشگري مستقیم مشاغل از برخی. است همراه نیز اقتصادي منفی اثرات

 که هستند اقامت بخش در ویژه به، تفاوتم کار ساعات، بودن وقت پاره، بودن فصلی، کم درآمد مانند

 نقش گردشگري مشاغل عموماً اما؛ کنندمی ایجاد بخش این در اشتغال مسیر در را مشکالتی

 بخش در اقتصادي اثرات منفی جنبه. دارند محلی جامعه اشتغال و اقتصاد در مکمل و حمایتی

 خود خدمات و کاالها از برخی ینتأم در گردشگري مقاصد بودن ناگزیر، دولتی و عمومی هايدرآمد

که در هیچ یک از  است بازدیدکنندگان هايخواسته و نیازها نبرآورد جهت در مقصد از خارج از

  . تحقیقات بدان اشاره نشده است

 توسعه از ناشی اثرات اصلی ابعاد از یکی عنوان به مثبت فرهنگی – اجتماعی پیامدهاي

گرفتن  قرار با. اندداشته اشاره "تقا سطح دانش و آگاهی مردمار" موضوع به عمدتاً، مقصد گردشگري

 و درك و دید افق، دیگر هايزبان و ها فرهنگ معرض  در)خصوصا در اجتماعات کوچک (بومی افراد

 و ها ساختزیر بهبود و گردشگري توسعه نتیجه بعالوه در. یابدافزایش میها   آناجتماعی آگاهی

 حضور به ساکنان همه البته. یابدمی بهبود ساکنان زندگی کیفیت، محلی جامعه اقتصادي توان

 ايتوسعه حال در کشور در گردشگري منفی پیامد ترین مهم که چنان؛ نیستند عالقمند گردشگران

. است فرهنگی و افزایش تضادهاي اجتماعی و فرهنگی آداب و سنن تضعیف و تغییر، ایران چون

پیامدهاي گردشگري را در اجتماعات ، شده انجاماغلب مطالعات باید این نکته را یادآور شد که 

محققان بر این باورند هرچه . اند قرار دادهبررسی موردکوچک مقیاس مانند روستا یا شهرستان 

تضاد بین میزبان ، میزبان فضاي کمتري داشته باشد و از تحمل فرهنگی پایینی هم برخوردار باشد

احتمال  ).98: 1395،  و حاتمی نژاد و عیوضلو133: 1386، موحد( کند میو مهمان افزایش پیدا 

 فضا و تفاوت فرهنگی بیشتر بین بودن بروز چنین تضادهایی در جوامع روستایی به دلیل کوچک

 مقاله نیز بروز تضادهاي فرهنگی و اجتماعی 8چنان که در ، میزبان و گردشگر بیشتر خواهد بود

ز یکی دیگر از پیامدهاي اختالفات فرهنگی بین گردشگر و طبق نظر ویلیام.  شده استتأکید

 مشاهده گردشگران باعث به وجود آمدن تغییرات رفتاري در که چنان.  است"اثر نمایشی"، میزبان
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 این خود باعث ایجاد دو دستگی اجتماعی بین افراد ).1998ویلیامز  (جامعه میزبان خواهد شد

امکان وقوع اثرنمایشی هنگامی است که ارتباط بین بیشترین . ترها خواهد شدجوان و مسن

گسترش فرهنگ مصرفی و کاالهاي .  استمدت کوتاه سطحی و نسبتاًساکنین و دیدارکنندگان 

د اثرنمایشی گردشگري بر مناطق توان می ).شده انجامبر حسب تحقیقات  (تجملی در جامعه میزبان

 مقصد در گردشگري توسعه فرهنگی شکالتم چه چنان، نهایت در. گردشگري ایران قلمداد شود

 تجربه تضعیف باعث نتیجه در و یابندمی غلبه منافع بر منفی پیامدهاي، شوند نهادینه

  . شد خواهد بازار شدید افت احتماالً و اجتماعی آشفتگی، بازدیدکنندگان

-اشتهد تأکید شدت به گردشگري محیطی زیست منفی پیامدهاي افزایش بر شده انجام مطالعات

 زمین شکل در منفی تغییرات به عموماً ساخت انسان و طبیعی هايمحیط در گردشگري توسعه. اند

 شده منجر ...و  خاك، آب، هوا آلودگی، محیطی زیست هايآلودگی انواع افزایش و هاانداز چشم و

 را عمومی احساسات  وهستند روئیت قابل بیشتر فیزیکی تغییرات لحاظ به پیامدها از نوع این. است

 توسعه، محیطی زیست منفی پیامدهاي افزایش با نتیجه در. دهندمی قرار تأثیر تحت بیشتر

از جمله ایران  در کشورهاي در حال توسعه. داشت نخواهد توجیهی محلی مردم نظر از گردشگري

ا در در این کشوره. هاي کمتري درباره حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی وجود دارد تالشعمدتاً

 اغلب  وندکن می پوشی چشم حفاظتی به خاطر مالحظات اقتصاديهاي   از جنبهمدت کوتاه

ند و از این رو اثرات منفی گرد میهاي حاصل از گردشگري در موارد اقتصادي دیگر مصرف درآمد

  . گیرندگردشگري بر محیط زیست اغلب از انواع مثبت آن پیشی می

 گردشگري که گرفت نتیجه توان می گردشگري پیامدهاي وزهح در شده انجام با بررسی مطالعات

، طبیعی توان و ظرفیت پایه بر، چندوجهی و پویا صنعت عنوان به توسعه حال در کشورهاي در

 و اقتصادي رشد و پویایی گردشگري. شود می گذاريپایه سرزمین فرهنگی و اجتماعی، کالبدي

 و اجتماعی منفی پیامدهاي ؛ اماداشت خواهد الدنب به توسعه حال در کشورهاي در را اجتماعی

 جامع هايطرح اجراي و تهیه و برنامه وجود صورت در. است توجه قابل نیز آن محیطی زیست

 منفی تأثیرات بلکه، دگرد می فراهم بیشتر گردشگر جذب امکان تنها نه، کشورها در گردشگري

  . یابدمی کاهش نیز جامعه فرهنگ و زیست محیط بر گردشگري توسعه
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