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 لامیا یشهر ینگرش شهروندان به توسعه گردشگر یبررس

 
 2*رادمحمد جوادی، 9پاکزاد آزادخانی

 

 چکیده
 نابعم و مشاغل بیشتر چه هر تنوع موجب یافتهتوسعه کشورهای در گردشگری توسعه و گسترش

 با که توسعهدرحال کشورهای برای صنعت این. است شده هابخش سایر در ناهماهنگی کاهش و درآمدی

 قرار ریزانبرنامه اختیار در درخور فرصتی تواندمی اندمواجه اجتماعی و اقتصادی حصر و حدبی مشکلات

 قمناط اقتصادی سطوح در توازن و شغلی جدید هایفرصت و درآمدها افزایش ها،نابرابری کاهش با تا دهد

 در تاثرا ولی داشته اخیر هایسال در ایکنندهخیره رشد گردشگری با اینکه یابند. دست کشور مختلف

 ایویژه وجهت مبعث این به باید مقصد بلندمدت یداریپا منظوربه اند،نشدهشناخته  درستیبه میزبان جامعه

باشد، گردد، هدف این پژوهش بررسی نگرش شهروندان به توسعه گردشگری شهری ایلام می مبذول

 کوکران فرمول اساس بر که دهد،ایلام تشکیل می شهر ساکن سال 3۱ بالای جامعه آماری پژوهش را افراد

ساخته است که روایی ای انتخاب شد. پرسشنامه پژوهش محققوشهاز آنها به روش تصادفی خ نفر 1۱3

عادلات مها از طریق آن به شیوه صوری و پایایی آلفای کرونباخ به میزان ... تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده

 ها نشان داد که تمامی ابعاد نگرشی شهروندان از جملهانجام شد. نتایج داده لیزرلافزار در نرم ساختاری

بستگی اجتماعی بر توسعه گردشگری ایلام( اثرگذار محیطی، دلفرهنگی، زیست -اقتصادی، اجتماعی)

 .است

 .توسعه گردشگری، نگرش، توسعه پایدار، شهر ایلامواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

و در  ته استها بوده که در تمامی ادوار تاریخی با آن سروکار داشهای انسانترین فعالیتگردشگری یکی از ابتدایی

 (. 01: 31۱1احمدی،  و نژادحاجی)های متفاوتی نمایان شده است های مختلف به صورتزمان

خیر های اای که در سالجانبه مردم نیازهای جوامع در حال تغییر هستند، پدیدهبا توجه به رشد اقتصادی و توسعه همه

ده گردشگری است که در زمره بزرگترین صنایع جهان قرار رشد روزافزونی داشته و به سرعت در حال تغییر مفاهیم بو

 که است دهش سبب دیگر سوی از گردشگری مقصدهای به علاقه افزایش سویک از المللیبین رشد گرفته است. افزایش

 شگریگرد شهری، گردشگری مذهبی گردشگری آموزشی، گردشگری فرهنگی، گردشگری از بیشتری انواع روزروزبه

 (.13: 3111 اردکانی، و اسدیان آبادیشریف مروتی) شود ایجاد ورزشی گردشگری و سلامت ردشگریگ روستایی،

ی نواحی میزبان گردشگران تأثیرات مستقیم و دهی الگوی توسعهی گردشگری و عوامل مرتبط با آن در شکلتوسعه

 آمدن دیدپ موجب رویکردی چنین ،یطرف از اما است؛ بسیاری محیطیزیست و فرهنگی اجتماعی، غیرمستقیم اقتصادی،

است. این  تهگش محلی ساکنان فرهنگی و تاریخی طبیعی، میراث و زیستمحیط تخریب و تهدید از هاییبیم و هانگرانی

ها برای میزبانان گردشگران سبب نگرشی منفی در آنها شده و این نگرش منفی تردیدی ایجاد کرده که آیا نگرانی

مکاران، صالحی و ه)گر آن به مراتب بیشتر هستند شود یا عوامل تخریبی محیط میزبان میگردشگری باعث توسعه

3113 :13.) 

 تأثیر ریقط از گردشگری. گذاردمی تأثیر ناحیه آن افراد زندگی بر مختلفی هایجنبه از ناحیه یک در گردشگران حضور

زاده یقلی)عل دهدمی قرار تأثیر تحت را کشور اقتصاد ملی بازرگانی تراز و هاقیمت تغییر اشتغال، ملی، درآمد بر

 غلیش هایفرصت ایجاد ارزی، درآمد افزایش گردشگری گسترش اقتصادی مثبت آثار (. از جمله30: 311۱یی، روزجایف

 باشد.می مالی سرمایه تحرک و

توسعه گردشگری  .هنگی استخوبی بیانگر امور اقتصادی، اجتماعی و فرهای جهانی است که بهگردشگری از جریان

ها را به اثرات و پیامدهای اقتصادی، محیطی، توان آنطورکلی میدر مناطق مختلف جهان آثار مختلفی به همراه دارد که به

 در بیشتر یادگیری به علاقه اقامت، مدت معتقد است که، طول( 0233) 3بندی کرد. استاکتوناجتماعی فرهنگی تقسیم

 دانش و اقتصادی گردشگری دانش ذهنی، گردشگری دانش خانوار، درآمد تحصیلات، حسط گردشگری، مورد

های پژوهشگران براساس یافته. بودند گردشگری به نسبت ساکنان نگرش با مرتبط متغیرهای گردشگری، محیطیزیست

تگی دارد. بسدر حیطه گردشگری باید بیان داشت که نگرش مثبت به گردشگری به توسعه گردشگری در آن منطقه 

 اثرات ترینگبزر از یکی و داشته گردشگری به نسبت ساکنان نگرش در توجهیقابل تأثیر اقتصادی گردشگری دانش

 ساکنان نگرش و اقتصادی گردشگری دانش بین معناداری ارتباط. خواهد بود گردشگری به نسبت ساکنان نگرش بر

 . است اشتهد گردشگری به نسبت ساکنان نگرش بر مهمی یاربس تأثیر نیز محیطیزیست گردشگری دانش. دارد وجود

 و صلیف اشتغالات مانند منفی اثرات است ممکن گردشگری میزبان، جامعه زندگی بر گردشگری مثبت آثار کنار در

 باشد تهداش نیز را صوتی و وهواآب آلودگی طبیعی، منابع تخریب غلط، محلی فرهنگ و فحشاء ایجاد تورم، بیکاری،

 هاییمنفعت و مزایا جذب باوجود منفی تأثیرات کردن کم منظوربه(. 33: 31۱1 همکاران، و فیروزجایی زادهلیقلیع)

 در. باشد یافتهتوسعه و شدهریزیبرنامه استراتژیکی ازنظر باید گردشگری باشد، داشته تواندمی گردشگری که بسیاری

 کم آن هدف که است آمده وجود به گردشگری جایگزین فرم یک عنوانبه پایدار گردشگری منفی، تأثیرات به پاسخ

                                                           
3 . Stockton 
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ود. شمی عرضه هم گردشگری صنعت مزایای آوردن برای به دست کهدرحالی است گردشگری منفی تأثیرات کردن

تأثیرات منفی گردشگری هرچند کوتاه مدت یا اثرگذاری کمی داشته باشند باعث تغییر نگرش میزبانان گردشگری 

تمال آید که احکند نگرش منفی به وجود میانی که نگرش افراد یک جامعه نسبت به یک پدیده تغییر میشود. زممی

گری ی گردشرود رفتارهای غیرمنطقی نسبت به اصل پدیده در ذهن فرد ایجاد کند. نگرش منفی در مقابل توسعهمی

تر باشد توسعه گردشگری در آن منطقه با یقرار دارد و هرچه سطح نگرش افراد جامعه نسبت به مزایای گردشگری منف

 (. Stockton, 2011: 91)مشکلات فراوانی روبه رو می شود 

 امعهج دیدگاه از آن نامطلوب پیامدهای با مقایسه در مثبت گردشگری هایمعتقد است که، تأثیرگذاری (3113)عادلی 

 ردشگریگ نامطلوب پیامدهای بیشترین که است ایعرصه محیطی، مسائل حوزه. برخوردار است بیشتر شدت میزبان از

ماهوی  هاییبآس خصوص در گردشگری مقوله با رابطه در بافت آینده از ساکنین نگرانی بیشترین. است دیده خود به را

. باشدمی( بازدیدکنندگان نگاه در ساکنین زندگی و بافت بودن نمایشی و محلی ورسومآداب و فرهنگ شدن کالایی)

 یراتتأث مجموعه از آنان ارزیابی و قضاوت براساس منطقه در آن توسعه و گردشگری به نسبت محلی امعهج قضاوت

شکل  قهمنط در اجتماعی -فرهنگی  و اقتصادی محیطی، گوناگون ابعاد در شده درک( منفی)نامطلوب  و( مثبت)مطلوب 

 . است اجتماعی مبادله ریتئو در شده تبیین هایچارچوب مطابق وضعیتی چنین که است، گرفته

 صنعت به نسبت ساکنان مثبت نگرش و دانش سطح. است منطقه آن ساکنین حمایت نیازمند منطقه یک گردشگری رشد

 تجربیات، از ترکیبی دانش(. Bihagen, et al, 2018: 66) دارد اهمیت گردشگری مقصد یک موفقیت برای گردشگری

 از آگاهی وسیلهبه اول درجه در گردشگری دانش(. ۱1: 3111 قضاتی، و خمسه)هاست نگرش و اطلاعات ها،ارزش

 جنبه ود از را جامعه ساکنین گردشگری دانش. شودمی گیریاندازه محیطیزیست و اقتصادی فرهنگی، -اجتماعی اثرات

 نگرش .است گریگردش به نسبت افراد دانش از واقعی ارزیابی یک که مستقیم دانش. قرار داد ارزیابی مورد توانمی

 هر گرشن اساس این بر دارد خود اطراف محیط به نسبت که است هاییواکنش احساس و تفکر، شیوه بیانگر فرد یک

 بر افراد رفتار هستند، مهم افراد هاینگرش(. 10: 31۱1شافعی،  و صنایعی) کندایفا می رفتار او در اساسی نقشی فرد

 در بتداییا تغییرات مستلزم پایدار رفتارهای در تغییر هرگونه و گیردمی شکل آنان هاینگرش و باورها ها،اندیشه اساس

 از برداریبهره و موفق توسعه به توجه برای گردشگری اثرات از ساکنان برداشت(. 33: 31۱1 نیا،صفاری) هاستنگرش

های ایجادشده در که با فواید و فرصتقکه، اکثر جوامع آن معتقدند( 0233)و همکاران  3مانترابی. هستند مهم گردشگری

مانند ورزشی ه و آثار سوء آن آشنایی ندارند. اکثر مردم بر این باورند که رویداد مضراتاز گردشگری آشنایی دارند با 

 و هازیرساخت بهبود تجاری، هایفرصت جدید، هایشغل گذاری،سرمایه مانند مثبتی اثرات جام جهانی، المپیک و...

 رافیک،ت گردشگری در یک منطقه باعث تراکم داشت اما خواهد دنبال به را منطقه آن برای ورزشی ردشگریگ پیشرفت

 رویدادهای فواید مردم از کهدرحالی. شودهم می اجناس و کالا قیمت افزایش و سروصدا زباله، افزایش و ازدحام

 هستند.ناآگاه  محلی جامعه در آن نامطلوب عواقب به هستند، آگاه گردشگری

 اهشک و درآمدی منابع و مشاغل بیشتر چه هر تنوع موجب یافتهتوسعه کشورهای در گردشگری توسعه و گسترش

 تصادیاق حصر و حدبی مشکلات با که توسعهدرحال کشورهای برای صنعت این. است شده هابخش سایر در ناهماهنگی

 و دهادرآم افزایش ها،نابرابری کاهش با تا دهد قرار ریزاننامهبر اختیار در درخور فرصتی تواندمی اندمواجه اجتماعی و

 شدر گردشگری با اینکه .یابند دست کشور مختلف مناطق اقتصادی سطوح در توازن و شغلی جدید هایفرصت

                                                           
3 . Monterrubio 
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 منظوربه ،داننشدهشناخته  درستیبه میزبان جامعه مطلوب و نامطلوب در اثرات ولی داشته اخیر هایسال در ایکنندهخیره

 اغلب و تاس وسیع گردشگری اثرات گردد. گستره مبذول ایویژه توجه مبحث این به باید مقصد گردشگری پایداری

 روشن ما برای فرهنگی اجتماعی اثرات مثال عنوانبه است، مربوط گردشگری به کمتر که است تأثیرگذار ایحوزه بر

 و یجمع زندگی شیوه ،روابط خانوادگی فردی، رفتارهای ها،ارزش ظامن در تغییرات به گردشگری چگونه که سازدمی

 هتج به که است میزبان جامعه بر گردشگری اثرات همان فرهنگی اجتماعی اثرات. کندمی کمک دیگر موارد بسیاری

 صنعت این قیتموف(. Choi & Turk, 2018: 5)آیدمی وجود به گردشگری با میزبان جامعه غیرمستقیم یا مستقیم ارتباط

 محلی نینساک نوازیمیهمان نیازمند همچنین ،دارد بستگی گردشگران به شدهارائه خدمات کیفیت و هاجذابیت به اگرچه

 کنند اساحس گردشگران که شد خواهد این به منجر نهایتا   ،اعتمادبی یا علاقهبی ،خشمگین میزبان مشاهده. باشدمی نیز

 فیزیکی، ازنظر طشرای بهترین در حتی ،باشند داشته نامطلوبی احساس چنین گردشگران اگر اندتهنگرف قرار استقبال مورد

 و ماشینی زندگی فشارهای به انسان هایواکنش از یکی(. 33: 3111قربانی و همکاران، )ماند می اثربی هاتلاش همه

 تعطیلات. است دسترس در جهان از دیگر جایی در ارزشمند و خوب زندگی که است باور این ایجاد ساعات کاری زیاد

این  راساسب بنابراین، کوتاهی شرایط ایده آل را تجربه کنند. مدت برای حداقل بتوانند افراد که است مغتنمی فرصت

 لگوهایا انتظار در و دهندمی سفر به تن دیگر جوامع والای فرهنگ و زندگی هایشیوه تجربه برای گردشگران دیدگاه،

  برترند. هایفرهنگ و ریرفتا

 در که زیادی هایپتانسیل لطف به نیز و ایلام است رشد به رو صنایع از یکی ایلام گردشگری شد، گفته آنچه به توجه با

: 31۱0 باشد )مکسول،دارا می نیز راه این از بیشتر درآمد کسب در نتیجه و گردشگری توسعه قابلیت دارد، زمینه این

ورد م توانندمی است، خاص گردشگری هایجاذبه دارای و دارد قرار کوهستانی و بکر طبیعی، منطقه یک ایلام در(. 01

 انتخاب استراحت و تفریح باانگیزه فراغت اوقات گذراندن برای مقصدی عنوانبه و شود واقع گردشگران مختلف توجه

 . کنند جذب خود به را گردشگران از کثیری تعداد و شود

 هاینگلج کنار در کشیده فلک به سر هایکوه پاک، هوای طبیعی، زیبای اندازهایچشم از برخورداری با ایلام شهرستان

 که باشدمی ایلام استان گردشگری مهم هایقطب از یکی قیمتارزان و متنوع کالاهای با یبازارچه وجود بلوط، زیبای

 سال چند طی در و کشور نقاط اقصی از زیادی سافرانم و گردشگران پذیرای سال اول ماههشش در ویژههب و هرساله

 و مثبت تأثیرات( غیراستانی گردشگران ویژهبه)منطقه  به گردشگران ورود افزایش. است بوده خارجی گردشگران اخیر

 اب ات است آن بر حاضر پژوهش رواز این. است داشته آن ساکنان و منطقه بر فرهنگی اجتماعی های،زمینه در را منفی

 تواندمی مه گردشگر،. بپردازد اثرات این بررسی به منطقه گردشگری مسئولان و شاغلین بومی، مردم از نظرات استفاده

 جامعه بر یراتیتأث گردشگران تقاضاهای و برخوردها رفتارها، بگیرد. ظواهر تأثیر آن از تواندمی هم بگذارد تأثیر مقصد بر

 مثبت اثرات ستهدو د در سیستمی رهیافتی با که باشد داشته تأثیری چنین تواندمی نیز نگرش میزبان و گذاردمی میزبان

ر اقتصاد عناص تأثیر نقش حاضر پژوهش در اما منفی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی قرار گرفته شود. و

 مدنظر است.  فرهنگی، عوامل زیست محیطی، نگرش ساکنان بر توسعه گردشگری -گردشگری، عوامل اجتماعی

 امید. ستا منفی اثرات رساندن حداقل به و گردشگری مزایای از مؤثر استفاده ایلام به معنی گردشگری پایدار توسعه

 تخاذا ریزی،برنامه طریق از کند،می ایجاد گردشگری که مناسبی هایفرصت از استفاده با طریق این از بتوان است

 منفی، راتاث کردن محدود با و کرده تبدیل بالفعل به را گردشگری بالقوه مزایای و امکانات آموزش، مؤثر، هایاستراتژی
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 توسعه از تحمای در شهروندان نگرش تأثیر که آنیم دنبال به پژوهش این در لذا .کنیم تضمین را آن پایدار رشد و توسعه

 کنیم. بررسی گردشگری در ایلام را

 

 مبانی نظری پژوهش

 ختلفم کشورهای موردتوجه امروزه فرهنگی -اجتماعی مثبت تأثیرات دلیل به که است ییهابخش از یکی گردشگری

 صنعت به شدنتبدیل حال در کشورها اقتصادی رشد در تأثیر و درآمدزایی لحاظ به گردشگری صنعت است، قرارگرفته

 از برداریبهره درصدد ناسبم هایزیرساخت و هازمینه ایجاد با کشورها از بسیاری کهطوریبه است، جهان در اول

 منطقه در ویژهبه و بوده 31۱2دهه  در صنعت این اساسی موضوع پایدار، گردشگری هستند. مفهوم صنعت این مزایای

 کار به 3112یدهه اواخر در پایدار گردشگری مفهوم حال(. با این11 :3322آرایش و علی حسینی، ) شد مطرح آلپ

 قربانی)ت اس وابسته ساکنان منفعت و گردشگران تجربه کیفیت به پایداری (. این0: 3110، رانتولایی و همکا)شد  گرفته

 زیستی هایمحیط و هافرهنگ تنوع و گوناگونی ،کیفیت حفظ بر علاوه پایدار گردشگری (.31 :3111همکاران،  و

 اکنانس گردشگری، قطب سه بین عادلت نوعی ایجاد و روستاییان زندگی سطح ارتقای و درآمد افزایش درپی مختلف

 گردشگری از شکلی عنوانبه پایدار گردشگری رویکرد(، 311: 3110است )تولایی و همکاران،  گردشگری مکان و محلی

 اشد. ازآنجابمی مقصد زیستمحیط حفظ و گردشگران تجربیات ارتقاء ،محلی ساکنان زندگی بهبود پی در ،جایگزین

 عملکرد و توسعه در آن حمایت و دارد بستگی میزبان جامعه نیت حسن به چشمگیری صورتبه گردشگری توسعه که

 توسعه به رسیدن جهت (. امروزه13: 31۱1فیروزجایی،  زادهعلیقلی) شودمی محسوب ضروری ،گردشگری آمیزموفقیت

 حساسا گردشگری صنعت مدیریت و توسعه برای بنیادین هایریزیبرنامه به وافری نیاز جهانگردی صنعت در پایدار

 ستا آن حفظ برای تلاش و زیستمحیط به نگرش پایدار توسعه برای گذاریسیاست در مهم اهداف از یکی. شودمی

 یتتقو در بسزایی تأثیر اقتصادی هایفعالیت مجموعه عنوانبه گردشگری (. توسعه312: 311۱هواسی و شوهانی، )

 هایدریافت درآمد، کسب ،اشتغال ایجاد برای جدیدی منبع عنوانبه گردشگری نقش. رددا جوامع اقتصادی هایبنیان

 طالعاتم در شود،می صنایع سایر توسعه و رشد موجب که اجتماعی هایزیرساخت تقویت و ارز جذب بیشتر، مالیاتی

 هایسیستم یزندگ کیفیت ود،شمی گردشگری مقصد به تبدیل جامعه یک کهاست. هنگامی قرارگرفته تائید مورد متعدد

 هایمؤلفه از بسیاری و فرهنگی -اجتماعی پایگاه رفتاری، الگوهای ورسوم،آداب ها،نگرش خانوادگی، روابط ارزشی،

 (. تجربه02: 3110تولایی و همکاران، )دارند  تأثیر گردشگری توسعه از حمایت در مردم نگرش روی بر نوعیبه دیگر،

 مشکلات یابد،توسعه  مشخص استراتژی و ریزیبرنامه چارچوب بدون هرکجا گردشگری که است داده نشان

د شومی آن فواید از بیشتر گردشگری، مشکلات درازمدت در و پیداکرده ظهور متعددی اجتماعی و محیطیزیست

 عوامل میان ایویژه جایگاه از امروز دنیای در گردشگری که صنعت نیست (، شکی330: 311۱، هواسی و شوهانی)

 آن اتنگتنگ ارتباط و محیط در پایدار گردشگری اندیشه شدنمطرح است، برخوردار کشورها اقتصادی یتوسعه و رشد

 تمامی یرندهدربرگ اقتصادی فرهنگی، محیطی،زیست پایداری کنندهمنسجم نظری گرایش یک عنوانبه پایدار، توسعه با

 و مقصد بر (، گردشگری۱1: 3113نژاد، الهقلی و )استعلاجیاست  گردشگری گسترش و توسعه در انتظارقابل وجوه

 این ،است تأثیرگذار گردشگری توسعه از حمایت در میزبان جوامع نگرش نوعی بربه هم و گذاردمی اثر میزبان جامعه

 به توجه اب. شودمی ملشا را محیطیزیست یا و سیاسی اقتصادی، فرهنگی، -اجتماعی اثرات از ایگسترده طیف اثرات

 باید که دارند ایپیوستههمبه و گسترده ابعاد نیز هافعالیت این از ناشی اثرات گردشگری، هایفعالیت پیچیدگی و تنوع
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 درآمدزا صنایع به توجه(. 021: 31۱1ی و همکاران، ارخود ی)مودودشود  توجه هاآن به گردشگری اثرات مطالعات در

 حسوبم کشور پایدار توسعه و رشد منظوربه قدم اولین محصولی،تک اقتصاد تراژدی به دادن پایان رمنظوبه ارزآور و

آرایش )است  محیطیزیست فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، سطوح در پایدارتوسعه اصلیعوامل  از گردشگری. شودمی

 (.11 :3322و علی حسینی، 

 

 توسعه پایدار گردشگری

ها و برخوردهایی ناشی از تعاملات پیچیده میان صنعت گری رویکردی مثبت در جهت کاهش تنشتوسعه پایدار گردش

چنین تعریفی  311۱گردشگری، گردشگران، محیط، جامعه میزبان و گردشگران است. سازمان جهانی گردشگری در سال 

ا همیزبان باشد در عین حال از فرصتآن نوع از توسعه که متناسب با نیاز امروز گردشگر و جامعه »را ارائه کرده است: 

 (.320: 3113 ،نژادالهقلیو  )استعلاجیبرای آینده گردشگری حمایت کند و آنها را افزایش دهد 

 

 

 اهمیت توسعه گردشگری

مخارج سفرهای تفریحی  0233طبق گزارش سالانه آثار اقتصادی جهان، کمیسیون سفر و گردشگری جهان در سال 

گردشگری و سهم مخارج  0233درصد سهم تولید ناخالص ملی و در سال  0/10طور کلی ه( به)داخلی و وارد شوند

درصد  3/3، 0203درصد رشد داشته است و در سال  1/1، 0233درصد بوده است. در سال  3/01سفرهای تجاری تنها 

درصد رشد خواهد کرد  0/1، 0203درصدی داشته و در سال  3، رشد 0233یابد. سفرهای تجاری در سال افزایش می

 (.۱1: 3110یی و همکاران، )تولاتواند نقش به سزایی در تولید ناخالص ملی داشته باشد که می

 

 اصول توسعه پایدار گردشگری

محافظت و استفاده پایدار از منابع طبیعی، اجتماعی و فرهنگی ضروری است. بنابراین گردشگری باید با توجه به 

 ریزی و مدیریت شود. و استفاده بهینه از منابع طبیعی و انسانی برنامههای زیست محیطی محدودیت

 ریزی، توسعه و عملیات گردشگری باید در جهت تکمیل راهبردهای ملی و محلی توسعه پایدار باشد. برنامه 

 اد های اقتصی وسیعی از فعالیتمحیطی، دامنهها و منافع زیستگردشگری باید ضمن در نظر داشتن هزینه

 محلی را پشتیبانی کند. 

 ریزی، توسعه و کنترل گردشگری، تشویق جوامع محلی، باید با حمایت دولت و صنعت، به مشارکت در برنامه

 شوند. 

 اند به فرهنگ، اقتصاد، سبک زندگی، محیط زیست و ساختار سیاسی مقصد ها و افراد موظفتمام سازمان

 (.33: 3113، زاده)باباخاناحترام بگذارند 

 

 2و تورک 9های توسعه پایدار گردشگری از دیدگاه چوشاخص

                                                           
3 . Choi 
0 . Turk 
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 ها، بازآفرینی وهای اجتماعی مدیریت پارکعنوان کیفیت زندگی شاخص»( در کتابی با 0233از دیدگاه چو و تورک )

های پایداری گردشگری پرداخته است. شش بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اکولوژی، به بررسی شاخص« گردشگری

هایی که ذکر کرده بررسی نگرش مردم محلی نسبت به توسعه پایدار کند. از جمله مؤلفهاسی و تکنولوژی معرفی میسی

 گردشگری است. 

وری که طبعد اقتصادی: ارتقا گردشگری و اطمینان از رشد مدیریت شده گردشگری با در نظر گرفتن ظرفیت مقصد به

 باعث نارضایتی گردشگران نشود. 

 عی: توانایی جامعه برای افزایش جذب گردشگران ورودی بدون آثار منفی و آسیب به فرهنگ بومی. بعد اجتما

 های گردشگری.بعد محیطی: مربوط به ظرفیت طبیعی و ساخت محیط با کنترل آسیب

و استفاده ایدار ریزی پبعد صنعتی: تعهد مقصد برای اعلام توسعه گردشگری پایدار به وسیله پیوسته کردن اصول برنامه

 (.10: 3113ی، ارخود یمودودهایی که پایداری را نشان دهد )از شاخص

 

 اهمیت بحث نگرش در پژوهش حاضر

بندی ها، موقعیت اقتصادی، شغل، طبقهها، ارزشمعتقد است سبک زندگی علاوه بر مصرف، نگرش جی. ای. ویل

توان چنین استدلال کرد که نگرش افراد یرد. پس میگهای اوقات فراغت را هم در برمیاجتماعی، مشارکت در فعالیت

های سنجش ترین روشهای مختلف برخواسته از سبک زندگی آنان است و از طرف دیگر یکی از کاربردیبه پدیده

: 3113، یارخود یمودودتوسعه پایدارگردشگری بررسی نگرش مردم محلی نسبت به توسعه پایدار گردشگری است )

31.) 

 

 تعریف نگرش

هایی در رابطه با اشیاء، مردم و رویدادهاست. اجزاء آن شامل: جزءشناختی یک نگرش هایی ارزش گذار یا داوریگذاره

های اعتقادی یا باور یک نگرش، جزء احساسی، جزء رفتاری. انسجام نگرش، مردم به دنبال هماهنگ کردن نگرش

 (.3۱: 3111ی و همکاران، نقرباخوان خود و هماهنگ کردن نگرش و رفتار هستند )ناهم

 

 های نگرشتئوری

 تئوری ناهمسازی شناختی

، لئون فستینگر تئوری ناهمسازی شناختی را مطرح کرد. در این تئوری به بیان رابطه نگرش و رفتار 3132در اواخر دهه

ر یا و نگرش یا بیشتپردازد. ناهمسازی یعنی عدم انسجام و ناهمسازی شناختی به هرگونه ناسازگاری که فرد بین دمی

ند ککند. فستینگر بر این عقیده است که در صورت رخ دادن یک ناهمسازی فرد سعی میبین رفتار و نگرش تصور می

 (.۱3: 3113، زاده)باباخانهای مختلف این ناهمسازی را کاهش دهد به روش

 

 تئوری ادراک خویشتن

عنوان هها بد. در تئوری ادراک خویشتن به جای آنکه از نگرشپردازبرخی مطالعات به بررسی اثر رفتار بر نگرش می

ابزاری که بر عمل مقدم است، استفاده شود، بعد از انجام عمل برای معنا دادن به اقدامی که الان روی داده است، استفاده 
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ا پرسیم آنهششان میشفاهی هستند. زمانی که از مردم در مورد نگر -های علیها صرفا  گزارهگوید نگرششود و میمی

 (.01: 3111ی و همکاران، قربانکنند )جوابی منطقی خواهند داد نه آنچه واقعا  بر آن باور هستند و عمل می

 

 تئوری تبادل اجتماعی

نی افراد گیرد، یعشکل می« سود»و « هزینه»ها براساس تعامل دو مفهوم براساس تئوری تبادل اجتماعی، روابط میان انسان

س گیرند. پس براین اساهای یک مبادله تصمیم به مشارکت یا عدم مشارکت در آن میارزیابی منفعت و هزینه باید از

ساکنین محلی با ارزیابی مزایا و منافع حاصل از گردشگری، حاضر به حمایت یا عدم حمایت از توسعه گردشگری 

 (.11: 3113، نژادالهقلیو  )استعلاجیهستند 

 

 سعه گردشگریتأثیرات اقتصادی تو

واند تترین علل این درصد بالای بیکاری میاز معضلات اساسی شهرستان ایلام درصد بالای بیکاری آن است که مهم

ای هگذاریمواردی چون؛ مرزی بودن منطقه، عدم توجه دولتمردان، عدم تمایل بخش خصوصی و حتی دولتی به سرمایه

های شهرستان در زمان جنگ تحمیلی اشاره کرد. می از زیرساختکلان در این شهرستان و از بین رفتن بخش عظی

خوشبختانه در طی چند سال اخیر با توجه به تحولات مرزی و استفاده از مرز مهران به عنوان پل اصلی ارتباط بین مردم 

ام و ن ایلای گرفته است. حجم بالای گردشگران مذهبی به شهرستاایران و عراق گردشگری در این منطقه رونق تازه

طوری که مشاهدات نگارنده های جدید و فصلی در این منطقه شده است. بههای اطراف آن باعث ایجاد شغلشهرستان

ها می، دکههای غیررسنیز بیانگر این موضوع بوده است، برای نمونه در مسیر این زائران تعداد بسیار زیادی در قالب شغل

گردشگری همچنین باعث افزایش درآمد ساکنان منطقه نیز گردیده است. ورود کنند. ها امرار معاش میو دستفروشی

ای منطقه ههای اخیر باعث بهبود کیفیت زندگی ساکنان، بهبود امکانات و زیرساختگردشگران به استان ایلام در سال

 (. 0: 3322حسینی، لیباشد )آرایش و عها میی این پیشرفتهای جدید از جملهها و جادهشده است. ایجاد پارکینگ

 

 فرهنگی توسعه گردشگری -تأثیرات اجتماعی

 های اخیر این ویژگی فرهنگیکردند. اما سالهای بومی استفاده میها و گویشهای گذشته مردم ایلام اکثرا  از لباسدر دهه

تاها چند این امر در مورد روسکنند. هری فارسی بیشتر استفاده میهای غربی و لهجهاز بین رفته و مردم ایلام از پوشش

فرهنگی منطقه ایلام  -توان ویژگی اصلی اجتماعی (. با این حال می1: 311۱کند )هواسی و شوهانی، کمتر صدق می

باشد و با توجه به مسیر گردشگری مذهبی که درصد آن شیعه می 12ی مذهب است که حدود یک دست بودن در زمینه

های گاههای صلواتی و اقامتیوند دوچندان گردشگران و ساکنین منطقه شده است. ایجاد غرفهگذرد باعث پاز این استان می

 توان گفت که توسعه گردشگری ایلام در افزایشتر کرده است. میی بین گردشگران و ساکنین را صمیمیرایگان رابطه

رت گری در منطقه ایلام افزایش شهترین تأثیرات توسعه گردشسطح آگاهی ساکنان نقش بسزایی داشته، یکی از مهم

نوازی ساکنان است ی مهمانتر از همه روحیهباشد. مهممرزی با کشور عراق میمنطقه بوده است که بیشتر به خاطر هم

 (. 3: 3322حسینی، تر ارتباط مطلوبی با آنها برقرار کنند )آرایش و علیکه سبب شده گردشگران سریع

 

 ریمحیطی گردشگتأثیرات زیست
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ای ههای متوسط که فضاهای سبز و جذاب فراوانی را تشکیل داده است. وجود جنگلای کوهستانی با بارشایلام منطقه

های زیبا تأثیرپذیری این منطقه را دوچندان کرده است. وجود های خروشان، چشمهبلوط، آبشارهای متعدد، رودخانه

اشد. بیکی از اهداف اصلی گردشگران برای ورود به این منطقه می های پرآب و بکرهای متراکم، آبشارها و تنگهجنگل

ایی هی گردشگری در مناطق بکر استان ایلام و تبلیغ تورهای گردشگری که بیش از توان مناطق بوده باعث آلودگیتوسعه

وص توسعه در خصرفته به نگرش منفی در این مناطق شده که نارضایتی ساکنان را موجب شده است. این نارضایتی رفته

نند و کگردشگری در این مناطق تبدیل گردیده تا جایی که ساکنان محلی بعضی مناطق از ورود گردشگران ممانعت می

 (.۱1: 3111کنند )شوهانی و همکاران، های منتهی به این مناطق را تخریب میجاده

 

 معرفی محدوده موردمطالعه

این شهر در بخش مرکزی شهرستان ایلام براساس  .ستا هشد قعوا ناستا لشمادر  شهر ترینمهمو  مرکز میالا شهر

 01' 23"تا  30° 00' 0۱"های جغرافیایی هکتار بین طول 1332با مساحتی حدود بر  3113طرح جامع شهری در سال 

ن یا متوسط عتفاار(. همچنین 3قرار گرفته است )شکل  11° 11' 13"تا  11° 10' 13"های جغرافیایی و عرض °30

جز در  به جزبندی سیاسی کشور به شکل باشد. موقعیت جغرافیایی شهر ایلام در تقسیممی متر 3332 یادر سطحاز  شهر

 شکل زیر نشان داده شده است.

 

 
 .3113 لام،یا ی: استاندارمنبعموقعیت جغرافیایی شهر ایلام، (: 9) شکل

 روش پژوهش

 عبارت آماری جامعه یک .باشدمی پیمایشی هاداده گردآوری وهنح از لحاظ و کاربردی هدف از لحاظ حاضر تحقیق

 بومی، ساکنین ما آماری جامعه. باشند مشترک صفت یک حداقل دارای که واحدها با افراد از ایمجموعه از است

 عالیتف گردشگری بخش در غیرمستقیم و طورمستقیمبه که منطقه گردشگری شاغلین و مسئولان و اندرکاراندست

 شود،می انتخاب تربزرگ ایجامعه یا گروه قسمت، یک از که هانشانه از ایمجموعه از است عبارت کنند. نمونهمی

(. در 032: 31۱1خاکی، )باشد  تربزرگ جامعه یا گروه قسمت، آن هایویژگی کیفیات معرف مجموعه این کهطوریبه

 نمونه حجم تعیین جهت حاضر تحقیق در. است شدهانتخاب آن از اینمونه آماری جامعه گستردگی دلیل به پژوهش این

 نفر 1۱3 کوکران فرمول اساس بر که ایلام، شهر ساکن سال 3۱ بالای افراد ما آماری نمونه. شد استفاده کوکران فرمول از

 یکسانی نتایج ایهانداز چه تا یکسان شرایط در گیریاندازه ابزار که دارد تأکید موضوع این به یاد شده مفهوم .باشندمی
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 آلفای روش ولی کرده برآورد مختلفی هایروش با توانمی را گیریاندازه ابزار یک پایاییمیزان . دهدمی دست به

 آلفای ضریب. است SPSSافزار نرم در گیریاندازه ابزار پایایی میزان محاسبه روش پرکاربردترین و ترینمهم کرونباخ

 یکدیگر به مناسب نحو به مجموعه یک در هاگویه چگونه که دهدمی نشان که است یپایایضریب نوعی کرونباخ

 فرداناییشود )می محاسبه مفهوم، کننده گیریاندازه هایگویه میان درونی هایهمبستگی میانگین قالب در و اندخوردهگره

 به ضریب این مقدار هرچه آن، اساس بر که دارد نوسان( 3)و ( 2)بین  کرونباخ آلفای (. ضریب30: 311۱ همکاران، و

 پایایی سنجش برای تحقیق این در. باشدمی مقیاس یک هایگونه بیشتر همسازی دهندهنشان باشد، ترنزدیک( 3)عدد 

 شده است. استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه

 
 ضرایب آلفای کرونباخ-9جدول

 ضریب آلفای کرونباخ فرضیات

 13/2 گریگردش اقتصاد

 ۱1/2 فرهنگی - اجتماعی

 13/2 محیطیزیست

 ۱1/2 نگرش

 13/2 توسعه گردشگری

 

 ها یافته تحلیل و تجزیه

 معادلات یابیمدل یا لیزرل. باشدمی ساختاری معادلات یابیمدل است، شدهاستفاده پژوهش این در که آماری روش

 بسط تردقیق انبی به و چندمتغیری رگرسیون خانواده از رومندنی و کلی بسیار چندمتغیری تحلیل تکنیک یک ساختاری

 آزمون مورد زمانهم یگونه به را رگرسیون معادلات از ایمجموعه دهدمی امکان پژوهشگر به که است کلی خطی مدل

 .دهد قرار

 

 
 فرضیات تحقیق مدل ضرایب استاندارد-2شکل 
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 معناداری فرضیات تحقیقمدل ضرایب -9شکل 

 

 نتایج فرضیات-2دول ج

 ضریب معناداری ضریب استاندارد فرضیات

(t -val ue) 

 تائید یا رد فرضیه

بین نگرش ساکنان در خصوص اقتصاد گردشگری بر توسعه 

 مثبت و معنادار وجود دارد. ریتأث لامیاگردشگری 

 تائید فرضیه 31/۱ 03/2

فرهنگی گردشگری  -بین نگرش ساکنان در خصوص عوامل اجتماعی

 مثبت و معنادار وجود دارد. ریتأث لامیار توسعه گردشگری ب

 تائید فرضیه 11/1 33/2

محیطی گردشگری بر بین نگرش ساکنان در خصوص عوامل زیست

 و معنادار وجود دارد. منفی ریتأث لامیاتوسعه گردشگری 

 تائید فرضیه -30/3 1۱/2

 

 مدل ارزیابی تناسب

 گیری، مدلشود این است که آیا مدل اندازهای آن، اولین سؤال اساسی که مطرح میسازی و تخمین پارامترهبعد از مدل

رازش پذیر است. منظور از ب. پاسخ به این سؤال تنها از طریق بررسی برازش امکانریخ ایباشد گیری مناسبی میاندازه

وقتی یک مدل  (.301: 31۱۱، کلانتری) های مربوطه سازگاری و توافق داردمدل این است که تا چه حد یک مدل با داده

صورت برای پذیر گردد، در اینهای همانندی باشد، برآورد و آزمون آن امکانشود و دارای ویژگیدقیقا  مشخص می

 شود:آورده می جدول پایین ها درترین آنزیادی وجود دارد که مهم هایشاخصارزشیابی برازندگی آن 

 
 مدل زشبرانیکویی  هایشاخص-9ل جدو

 آماره مدل فرضیات معیار مقبولیت شاخص برازش
3RMSEA RMSEA<0.08 0.073 

                                                           
3. Root Mean Squarerror of Approximation 
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3NFI NFI >0.90 0.94 

NNFI NNFI >0.90 0.90 
I FI I FI >0.90 0.92 

0CFI CFI >0.95 0.98 
1GFI GFI >0.90 0.93 
3AGFI AGFI >0.85 0.88 

RMR RMR<075 0.058 

 

 اهشاخص این از یکی اگر. است بالا آمده جدول در شوندمی گزارش تتحقیقا اکثر در که هاییشاخص نیترمتداول

 از ناشی ستا ممکن ضعف این که باشدمی مدل نسبی ضعف دهندهنشان بلکه نیست مدل رد بر دلیلی نباشد قبولقابل

ای یک مدل شده و مقایسه آن با مقدار مطلوب برهای ارائهشاخص. باشد دیگر عوامل یا نمونه جمعیت گیری،نمونه

برازش  کهتوجه در برازش مدل این است که، درحالیدارد. نکته قابلتحقیق مدل  برازش یافته، نشان از برازش مناسب

 .کند که آن مدل، یگانه مدل معتبر استکند، هرگز ثابت نمیمدل ساختاری آن مدل را تائید می

 گیرینتیجه

 لامیا یتوسعه گردشگر ی درساکنان در خصوص اقتصاد گردشگرنگرش  دهد کهنتایج آزمون فرضیه اول نشان می

توان بیان نمود که نگرش ساکنان در خصوص ی دارد. همچنین میتأثیر مثبت و معنادار( 31/۱با مقدار ضریب معناداری )

نژاد  یاجحهای مطالعه نماید. نتایج این فرضیه با یافتهدرصد توسعه گردشگری ایلام را تبیین می03اقتصاد گردشگری 

از لحاظ بررسی تأثیر مثبت نگرش اقتصادی بر توسعه گردشگری، اهمیت اقتصاد گردشگری و  (31۱1)ی و احمد

ی اردکان انیاسد آبادی وباشد. همچنین، با پژوهش مروتی شریفسو میتأثیرات نگرش مثبت بر توسعه گردشگری هم

 یو عل شیآراباشد. نتایج پژوهش سو میورد هدف هم( از لحاظ بررسی توسعه گردشگری بر توسعه مناطق م3111)

( از لحاظ بررسی اهمیت توسعه گردشگری و تأثیر آن بر پیشرفت اقتصادی مناطق مورد هدف گردشگری، 3322ی )نیحس

( از لحاظ بررسی اهمیت نگرش مثبت به توسعه گردشگری، آثار مثبت اقتصادی گردشگری، 3111شوهانی و همکاران )

از لحاظ بررسی تأثیرات نگرش مثبت و رضایتمندی نسبت به توسعه گردشگری و بر توسعه  (311۱) یهانو شو یهواس

روزجایی فی زادهاقتصادی و عقیلیتوسعه به لحاظ بررسی تأثیرات دانش گردشگری بر  (023۱)ک او تر یچواقتصادی، 

ی گردشگری و توسعه اقتصاد توسعه به نمیزبا جامعه گرایش و نگرش به لحاظ بررسی رابطه بین(31۱1)و همکاران 

 باشد.سو میمنطقه هم

 به بتنس ساکنان مثبت نگرش و دانش سطح. است منطقه آن ساکنین حمایت نیازمند منطقه یک گردشگری رشد

 بهجن دو از را جامعه ساکنین گردشگری . دانشدارد اهمیت گردشگری مقصد یک موفقیت برای گردشگری صنعت

 بر فرادا ادراک و شخصیت نگرش، دانش، و یادگیری. غیرمستقیم دانش و مستقیم دانش: قرارداد رزیابیا مورد توانمی

 آن موفقیت رایب گردشگری صنعت به نسبت ساکنین مثبت نگرش و دانش افزایش . بنابراینگذاردمی تأثیر هاآن رفتار

                                                           
3. Normed Fit Index 

0. Comparative Fit Index 

1. Goodness of Fit Index 

3. Adjusted Goodness of Fit Index 
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 تهداش آن اثرات و گردشگری به نسبت کمی انشد و نگرش افراد که زمانی ؛است برخوردار یاژهیو اهمیت از مقصد

 .بیندمی گردشگری لطمه درنهایت و شد خواهد کم هاآن حمایت باشند،

 در یگردشگر یفرهنگ -ینگرش ساکنان در خصوص عوامل اجتماع دهد کهنتایج آزمون فرضیه دوم نشان می

. به عبارتی نگرش ساکنان در خصوص دار داردتأثیر مثبت و معنا (11/1با ضریب معناداری ) لامیا یتوسعه گردشگر

 استعلاجی هاینماید. این فرضیه با نتایج پژوهشدرصد توسعه گردشگری ایلام را تبیین می33فرهنگی  –عوامل اجتماعی 

 گردشگری بر تغییر نگرش به توسعه گردشگریریزی توسعه پایدار برنامه ( به لحاظ بررسی اهمیت3113) نژادالهقلی و

 یصنعت گردشگرتوسعه در  ینقش مشارکت جوامع محل ( به لحاظ بررسی اهمیت3110)یی و همکارانتولای، محل

 یو اجتماع یدر تحولات اقتصاد ینقش گردشگر ( به لحاظ بررسی3113)ی و همکاران ارخود یمودود، داریپا

 -نان در خصوص عوامل اجتماعی( به لحاظ بررسی رابطه بین نگرش ساک0233، مونتربیو همکاران )هدف یروستاها

ه توسعبر نگرش و دانش گردشگران  یابیارز( به لحاظ بررسی 0233)استاکتونفرهنگی گردشگری بر توسعه گردشگری، 

سازی دانش گردشگری و نگرش مثبت به گردشگری ( رابطه بین فرهنگ023۱ی و بیهایگن و همکاران )گردشگر داریپا

 باشد.سو میهم

 اکنینس حمایت و دارد بستگی میزبان جامعه نیت حسن به گیریچشم صورتبه گردشگری وسعهت کهاز آنجایی

 رویکرد، این در شود،می محسوب ضروری امری گردشگری، آمیزموفقیت عملکرد و توسعه در گردشگری از محلی

 کنینسا حمایت ان. میزباشدمی میزبان جامعه کیفیت حمایت درک و شناخت مستلزم گردشگری پروژه هر موفقیت

 و طول یلاتتحصسطح درآمدی،وابستگی وابستگی، منطقه، ساکنین مشارکت گردشگری، توسعه از سطح تابعی محلی

 نسبت جامعه انساکن تعلق حس با جامعه بستگیدل. باشدگردشگران می و ساکنین بین ارتباط و منطقه آن به افراد اقامت

 به اکنانس نگرش بینیپیش در مهم متغیر یک عنوانبه و است ساکنان زندگی کیفیت از مهم جزء یک محلی، منطقه به

 طول لهوسیبه اول درجه در گردشگری به نسبت ساکنان نگرش بررسی مطالعات در و شد شناسایی گردشگری سمت

 شود.می گیریاندازه محلی ساکنین اقامت مدت

عه توس ی درگردشگر یطیمحستیر خصوص عوامل زنگرش ساکنان د دهد کهنتایج آزمون فرضیه سوم نشان می

به عبارتی نگرش ساکنان در خصوص عوامل  و معنادار دارد. یتأثیر منف( -30/3با ضریب تأثیر ) لامیا یگردشگر

( به لحاظ 3113)های عادلی نماید. این نتیجه با پژوهشدرصد توسعه گردشگری ایلام را تبیین می10محیطی زیست

( به لحاظ بررسی آثار 3111عه میزبان نسبت به گردشگری و پیامدهای آن، صالحی و همکاران )بررسی نگرش جام

 یابیارز ( به لحاظ بررسی3111ی و همکاران )قربانمحیطی گردشگری مناطق مورد هدف گردشگری، مخرب و زیست

 باشد.سو میهم جاذب گردشگر یروستاها زیستمحیط بر یی گردشگرتوسعه یاثرات منف

 هایگرشگردشگری ن صنعت توسعه موافق کمتر هستند منطقه مورد هدف گردشگری مقیم طولانی مدتی که اکنانیس

 ارهایرفت در تغییر هرگونه و گیردمی شکل آنان هاینگرش و باورها ها،اندیشه اساس بر افراد رفتار هستند، مهم افراد

 است، پیچیده سیارب رابطه این البته گذارند،می تأثیر رفتار بر هانگرش. هاستنگرش در ابتدایی تغییرات مستلزم پایدار

 موضوع کی مورد در فرد اما اساس موضوع به این نکته اشاره دارد که نگرش نیست، برقرار مستقیم طوربه رابطه همیشه

 .است تأثیرگذار آن به نسبت وی رفتار بر

 پیشرفت برای تضمینی تواندمی احتمالا   افراد رفتار و گذاردمی رتأثی هاآن رفتار بر افراد نگرش و دانش که، از آنجا

 به سبتن جامعه افراد نگرش چگونگی و دانش میزان ارزیابی گردشگری، توسعه مسیر در هاگام نخستین از یکی باشد،



07 

 فصلنامه مطالعات عمران شهری  9911 تابستان، زدهمسیم، شماره دوره چهار

 

 توسعه هتج آنی هایریزیبرنامه در مدیران برای راهنمایی تواندمی نگرش و دانش این شناخت. است پدیده این

 را بتمث نگرش این و نمود بهینه برداریبهره آن از توانمی چگونه است مثبت نگرش این چنانچه. باشد گردشگری

 با. افتی نگرش این بهبود و تغییر برای راهکارهایی و برآمد هاعلت جستجوی در است منفی نگرش اگر و کرد تقویت

اد با شناخت تأثیرات مثبت و منفی نگرش افر پژوهش این شور،ک سطح در گردشگری صنعت درآمدزایی بحث به توجه

 مسئولین، و افراد ی گردشگری قصد دارد راهکارهایی ارائه نماید و از این طریق حمایتمحلی منطقه بر توسعه

 آمدزاییدر و اقتصادی بخش در جانبههمه و پایدار توسعه برای مطلوب مناطق طبیعی و بکر ویژهبه ایلام گردشگری

محیطی توسط گردشگران سبب شده های زیستتخریب .نماید کسب شهر این در فرهنگی -اجتماعی و محیطیزیست

محیطی مطلوبی در ذهن افراد ساکن در مناطق موردنظر شکل نگیرد، زیرا اکثر مطالعات براین باورند های زیستتا نگرش

ا با توجه به زیست هستند. امپایبند به اصول پایداری محیطزیست توجه دارند و ی کردنشین ایلام بسیار به محیطمنطقه

وصی گذاران خصشده شهر ایلام ازلحاظ صنایع بزرگ و سرمایههای سرشماری چاپنرخ بالای بیکاری که توسط سالنامه

صلی، های فلباشد و مردم از اقتصاد پویا و پایداری برخوردار نیستند اغلب افراد دارای شغشرایط نامطلوبی را دارا می

فروشی هستند. لذا ساکنان دیدگاه مثبت اقتصادی نسبت به گردشگری دارند و بر این باورند که صنعت کاذب و دست

های متنوع جدید اقتصاد نامطلوب منطقه های اقتصادی منطقه را کاهش دهد و با ایجاد شغلتواند کاستیگردشگری می

 را رونق بخشند. 

 

 های پژوهشپیشنهاد

 که شود،می ادپیشنه دارد، بنابراین ذینفع هایگروه تمامی حمایت و پشتیبانی به نیاز پایدارگردشگری که جاییازآن -

ساکنان و تغییر نگرش افراد محلی در خصوص صنعت  دانش افزایش برای آموزشی کارگاه یک ایجاد با شهر ایلام

  .شود برگزار وکارکسب محلی بانصاح جامعه و تبلیغات کمیته شهرستان، گردشگری با کمک مقامات

یافته های تحقیق این نکته را به درستی نشان داد که مهم ترین عامل ایجاد نگرش منفی در ساکنان نگرش نامطلوب  -

به آسیب های زیست محیطی بوده و با آموزش گردشگران و تغییر فرهنگ گردشگری آنها می توان این آسیب های 

 ح نگرانی مردم منطقه را به حداقل رساند. زیست محیطی را کاهش داد و سط

 بنابراین داشتند یگردشگر مورد در مثبتی کلی نگرش تحقیق در کنندهشرکت افراد بیشتر تحقیق هاییافته اساس بر -

 در کافی یلاتتسه و امکانات و باشند داشته مقوله این به بیشتری توجه شهرستان مقامات و مسئولین شود،می پیشنهاد

 . کنند پیدا دست خود توسعه و اصلی جایگاه به ترسریع تا شود گذاشته افراد این اختیار

 ردشگریگ اثرات کل در و باشندمی گردشگری صنعت توسعه خواهان ایلام شهر ساکنین تحقیق این نتایج براساس -

 ترینمهم زا. است همنطق این در گردشگری پیشرفت برای مناسب بستری دهندهنشان این و کنندمی ارزیابی مثبت را

 جرم، افزایش و محلی خدمات شدن بدتر از ترس باشدمی ایلام شهر ساکنین از ایعمده بخش نگرانی باعث که مسائلی

 از اشین خدمات بخش هایکاستی جبران برای که طلبدمی را اندرکاراندست تلاش لذا. باشدمی منطقه ناآرامی و فحشا

 هایضعف دادن پوشش در محلی ساکنین دادن مشارکت با و کنند مبذول را کافی توجه منطقه، به گردشگران ورود

 ردشگرانگ اکثرا   که ازآنجایی علاوهبه. سازند فراهم را گردشگران رضایت درنتیجه و ساکنین رضایت خدمات، در احتمالی

 شناآ ایلام مردم بافرهنگ را نانآ گردشگران به مناسب رسانیاطلاع و آموزش با باشندمی کشور داخل از منطقه این به

 نگردند. محلی ساکنین در نارضایتی ایجاد باعث ناخواسته گردشگران تا سازند
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 محلی مردم راگ است، ساکنین در مثبت نگرش ایجاد در شخصی منفعت تأثیر کرد اشاره آن به باید که نکاتی دیگر -

 حمایت گریگردش بیشتر چه هر توسعه از مسلما   برسد هاآن به گردشگری از سودی یا کنند فعالیت گردشگری بخش در

 فعتیمن و ندارند ارتباطی گردشگری بخش با مردم از ایعمده بخش که شد متذکر باید هم را نکته این اما. کرد خواهند

 ردمم قهعلا و نوازیمهمان روحیه از حاکی امر این. دارند مثبت نگرشی گردشگری توسعه به بازهم اما برندنمی آن از هم

 با. دش متصور آن برای را اقتصادی انگیزه صرف تواننمی و است گردشگران به خود هایسنت و فرهنگ شناساندن به

 دارند. پیش در ساده کاری امر متولیان که گفت توانمی پتانسیل این به توجه
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