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چكیده

 تسّری مفهوم پایداری در حوزه گردشگری با هدف حفظ کیفیت و خصوصیات جامعه میزبان در عرصه های 

گردشگری و برنامه ریزی مناسب در این حوزه از سوی دیگر از جمله  گون از یک سو و بهره مندی از منافع  گونا

گردشگری بافت های زنده تاریخی به شمار می آید. در پژوهش حاضر با تمرکز بر  کنونی در حوزه  چالش های 

گردشگری و پیامدهای آن در بافت زنده تاریخی فهادان یزد از منظر جامعه میزبان  پایداری اجتماعی مقوله 

بر روش  تلفیقی مشتمل  بر رویکردی تحلیلی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرند. راهبرد تحقیق  با استناد 

گردشگری در منطقه و روش تحقیق پیمایشی مبتنی بر  تحقیق مبتنی بر زمینه، جهت شناسایی پیامدهای 

پرسشنامه با هدف بررسی نگرش جامعه میزبان اساس پژوهش را شامل می شود. یافته های منتج از سنجش 

گردشگری در وضعیت پایداری قرار  نگرش جامعه میزبان در منطقه فهادان نشان می دهد، از بعد اجتماعی 

گردشگری، پیش بینی بهبود شرایط محله به ویژه در عرصه امنیتی و محیطی، میزان  دارد. وابستگی منطقه به 

گاهی و حساسیت افراد نسبت به مسائل فرهنگی و هویتی از جمله عوامل تأثیرگذار بر ارزیابی افراد نسبت به  آ

گردشگری می باشد.
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مقدمه
گون به وی���ژه فرهنگ گذشتگان و  آشنای���ی با فرهنگ ه���ای گونا
کالب���دی آن در قالب میراث فرهنگی، ابنی���ه و بافت  های  نموده���ای 
گردشگری به شمار می آید و این  تاریخ���ی، انگیزه  ای اساسی در حوزه 
امر گردشگری را به صنعتی پررونق در حوزه ابنیه و بافت  های تاریخی 
ک���رده اس���ت)Chen & Chen, 2010(. طی چندی���ن دهه، منافع  ب���دل 
فزاینده اقتصادی )Eccles and Costa,1996( موجب گردید تا مشکالت، 
کله  که این جری���ان بر جامعه میزب���ان و شا معض���الت و آسیب  های���ی 
کم توجه���ی واقع شود.  می���راث فرهنگی وارد م���ی آورد، مورد غفلت و 
گزارش  های تحقیقی  لیک���ن با گذشت زم���ان از دهه 1980، یافته ه���ا و 
متع���دد، پیامدهای مختل���ف زیست محیطی، اجتماع���ی و فرهنگی 
نامطلوب گردشگری را مورد تأیید قرار داده اند. این جریان موجب به 
چالش کشیده شدن رویکردهای پیشین به گردشگری در دهه 1990  و 
شکل گیری مفهوم توسعه پایدار در عرصه گردشگری گردید. دستیابی 
گردشگری پایدار در جامعه میزبان، مستلزم تسّری مفهوم  به مفهوم 
گ���ون اقتصادی، زیست محیط���ی و اجتماعی  گونا پای���داری در ابع���اد 
خواه���د ب���ود)Isaksson & Garvare, 2003( . در ای���ن می���ان، پای���داری 
اجتماع���ی به مفهوم قضاوت مثب���ت و رضایتمندی جامعه میزبان از 
حضور گردشگران در محیط سکونت خود و توسعه گردشگری، عاملی 
بنیادین درتبیین تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های برنامه ریزان، 
که  گردشگری به شمار م���ی آید؛ چرا  کارشناس���ان و متصدیان عرص���ه 
گرو حمایت فعال جمعیت  موفقیت و پای���داری هر نوع توسعه ای در 
محل���ی از آن می  باش���د )Jackson, 2006(. از س���وی دیگ���ر، نارضایتی و 
گردشگ���ری، در نهایت به توقف  کنین محلی با توسع���ه  مخالف���ت سا
گردشگ���ری در جامعه میزب���ان خواهد انجامید  کامل  و بعض���ًا حذف 
)Gursoy, Dogan, 2004, 495(. به منظور دستیابی به شاخصی جهت 
تعیی���ن پای���داری اجتماعی مفه���وم ظرفیت تحم���ل  اجتماعی شکل 
گرفت. بر این مبنا در بعد اجتماعی ظرفیت تحمل زمانی به آستانه خود 
کنین محلی به سبب پیامدهای نامطلوب گردشگری  می  رسد که سا
تمایلی به حضور گردشگران در محیط سکونت خود نشان نمی دهند 
)Martin and Uysal, 1990, 329(. ظرفی���ت تحم���ل گردشگ���ری در بعد 
کنین  گون از جمله سنج���ش نگرش سا گونا اجتماع���ی از روش ه���ای 
محل���ی نسب���ت ب���ه گردشگ���ری و پیامده���ای آن قاب���ل ارزیابی است
 .)O` Reilly,1986, 254; Lawson et a , 1998,             247; H. Akkawi,             2010,            21(
در ای���ن راست���ا پژوه���ش حاضر با ه���دف ارزیاب���ی ظرفیت تحمل 
اجتماعی گردشگری در قالب رویکردی تحلیلی جهت شناسایی برخی 
عوامل مؤثر بر نوع نگرش و ارزیابی جامعه میزبان نسبت به گردشگری 
گرفت���ه اس���ت و در ت���الش ب���ه منظور  و پیامده���ای متأث���ر از آن شک���ل 

پاسخگویی به سؤاالت ذیل می باشد: 
 أ. وضعی���ت فعل���ی ظرفیت تحم���ل گردشگری در جامع���ه میزبان 

چگونه است؟
 ب. پیامدهای منتج از گردشگری در بافت زنده تاریخی کدامند؟

گردشگری و   ج. قض���اوت و ارزیاب���ی جامع���ه میزب���ان نسب���ت ب���ه 
پیامدهای شناسایی شده چگونه است؟

گردشگری و   د. آی���ا می���ان ارزیاب���ی و قض���اوت جامع���ه میزب���ان از 
مجموعه پیامدهای متأثر از آن رابطه ای وجود دارد؟

 ه. آیا با توجه به نوع رابطه و وابستگی گروه های مختلف در جامعه 
گردشگری تفاوت معنی داری در نوع نگرش آنان به  میزبان نسبت به 

گردشگری و پیامدهای متأثر از آن مشاهده می شود؟
گردشگری را  ک���دام دسته ازپیامدهای منف���ی   و. جامع���ه میزبان 

بیش از دیگران درک و در اولویت قرار می دهد؟
گ���ذاری پیامدهای منفی شناسایی شده بر چه مبنایی   ز. ارزش 

صورت گرفته است؟
ب���ا استن���اد ب���ر رویک���رد تحلیل���ی پژوهش و ب���ا توجه ب���ه ماهیت 
ح شده )به طور مشخص سؤال »د«، »ه« و »ز« ( نتایج  س���ؤاالت مطر
ب���ه دست آمده از مورد پژوهش با تئوری  ها و چارچوب های تحلیلی 
انتخابی مقایس���ه و توانایی نظریه  های پیشنهادی در توجیه نتایج 
گیرد. در بررسی رابطه احتمالی  ب���ه دست آمده مورد بررسی قرار می 
گردشگ���ری و مجموعه  می���ان نگ���رش و ارزیاب���ی جامع���ه میزب���ان از 
پیامده���ای متأثر از آن، تئوری مبادله اجتماعی اساس تحلیل های 
گرفته را شامل می شود. تئوری انگیزه های انسانی مازلو نیز  ص���ورت 
ب���ه عنوان چارچوب تحلیل���ی پژوهش به منظ���ور بررسی چگونگی و 
گردشگری انتخاب شده  گذاری  پیامدهای نامطلوب  دالیل ارزش 
است.  بر این اساس و با توجه به ماهیت سؤاالت پژوهش می توان 

ح ساخت. دو فرضیه ذیل را جهت آزمون در این پژوهش مطر
 أ. ب���ه نظ���ر می رسد ب���ا توجه ب���ه تئ���وری مبادله اجتماع���ی میان 
نگ���رش جامعه میزبان نسبت به گردشگری و ارزیابی آنان از مجموعه 

پیامدهای مثبت و منفی متأثر از آن ارتباط مستقیمی وجود دارد.
گ���ذاری آسیب ها و پیامدهای منفی   ب. محتم���ل است ارزش 
کنین محلی  شناسای���ی ش���ده در منطقه م���ورد مطالعه توس���ط سا
ل ایج���اد ش���ده در تأمی���ن سلسل���ه مراتب  براس���اس می���زان اخت���ال

نیازهای انسانی مازلو باشد.
از جمله یکی از بهترین نمونه  های مبتالبه جهت بررسی، بافت 
تاریخ���ی شهر ی���زد می باش���د. مح���دوده انتخابی، محل���ه مسکونی 
گی  ها و  ک���ه از یك س���وی ویژ فه���ادان، واق���ع در باف���ت مذک���ور است 
کالبدی و جاذبه های تاریخی اش آن را  خصوصیات منحص���ر به فرد 
گردشگری فرهنگی در کشور  ح ترین جاذبه های  در شمار یکی از مطر
ق���رار داده و از سوی دیگ���ر در دوران معاصر جایگاه خود را به عنوان 

کرده است.  کنین خود حفظ  بستری جهت سکونت و زندگی سا

روش تحقیق

گرفته شده  در پژوه���ش حاضر از راهبرد تحقیق تلفیق���ی بهره 
اس���ت. روش تحقیق مبتنی بر زمینه1 جهت شناسایی پیامدهای 

گردشگ���ری در منطقه مورد مطالع���ه و راهبرد تحقیق پیمایشی به 
گردشگری و  منظ���ور سنجش نگ���رش جامع���ه میزب���ان نسبت ب���ه 
گردشگری  پیامدهای متأثر از آن استفاده شده است. پیامدهای 
ب���ر اس���اس مشاه���دات میدانی محق���ق در بافت تاریخ���ی فهادان 



83

گردآوری شده است. کدگذاری پیامدهای شناسایی شده با توجه 
گانه اقتصادی،  ب���ه حوزه تأثیرگذاری آن پیام���د در عرصه های سه 
اجتماعی_ فرهنگی و محیط���ی، و چگونگی این تأثیرگذاری از باب 
مطلوب و یا نامطلوب بودن آن به انجام رسیده است. همچنین از 
روش مقایسه موارد مشابه2 با هدف اطمینان از صّحت شناسایی 
گرفته ش���ده است. از آن  گردشگ���ری بهره  دامن���ه تأثیرگذاری های 
جمل���ه می توان به بررسی حدود 30 پژوهش انجام شده به منظور 
گردشگ���ری در مناط���ق مختل���ف جه���ان،  شناسای���ی پیامده���ای 
 Lankford & Howard, 1994( مؤلف���ه ای   28 شاخ���ص  بررس���ی 
 ITI4) Ap & Crompton, 1998( و شاخ���ص 35 مؤلف���ه ای TIAS3

اشاره داشت. سنجش نگرش جامعه میزبان نسبت به گردشگری 
گرفته است.  و پیامده���ای متأثر از آن از طریق پرسشنامه صورت 
س���ؤاالت پرسشنامه شام���ل مجموعه ای از س���ؤاالت بسته است 
گی های اجتماعی و جمعیت شناختی  که حاوی اطالعات���ی از ویژ
افراد)س���ن، جنسی���ت، شغل، تحصی���الت، سابقه سکون���ت و ...(، 
گردشگ���ری و توسعه آن و پیامده���ای مطلوب و  ارزیاب���ی آن���ان از 
گردشگ���ران در محله فهادان می باشد.  نامطلوب منتج از حضور 
گیری فاصله ای در  ح سؤاالت از ان���واع مقیاس های اندازه  در طر
قال���ب طیف 5 ارزش���ی لیکرت5 و طیف آزگود )طی���ف دو قطبی( و 
در پ���اره ای م���وارد از مقیاس ترتیبی استف���اده شده است. تحلیل 
اطالع���ات جمع آوری ش���ده، توسط ن���رم افزار تحلی���ل داده های 
کنترل برخی عوامل  گرفته است. به منظ���ور  آم���اری SPSS انجام 
گردشگ���ری در منطقه  گ���ر وب���ا توجه ب���ه فصل���ی ب���ودن  مداخل���ه 
گردشگ���ران  م���ورد مطالع���ه پرسشنامه ه���ا در زم���ان اوج حض���ور 
در ای���ام تعطی���الت ن���وروزی س���ال 1389 توزیع شده ان���د. جامعه 
کارشناسان و  کنی���ن محل���ی،  آم���اری پژوه���ش ب���ه سه دست���ه سا
کسبه محلی تفکیک شده  صاحبنظ���ران حوزه میراث فرهنگ���ی و 
کنین بومی 19 سال به  کنین محلی را سا اس���ت. جامعه آماری سا
که سابق���ه سکونت بیش از ده س���ال را در نزدیک ترین فاصله  ب���اال 
گیری  گردشگری دارن���د شامل می ش���ود. از روش نمونه  از ح���وزه 
گرفته  تصادف���ی طبقه بن���دی شده با حجم نمون���ه 236 نفر بهره 

شده است. 

پیشینه پژوهش

بررسی نگ���رش جامعه میزب���ان در راستای مطالع���ه پایداری 
گردشگ���ری عرص���ه ای نوپ���ا را در می���ان پژوهش های  اجتماع���ی 
گردشگ���ری در ابعاد سه  انج���ام شده ب���ا رویک���رد توسع���ه پای���دار 
گان���ه اقتص���ادی، زیس���ت محیط���ی و اجتماعی_ فرهنگ���ی شامل 
می ش���ود. در ای���ن بی���ن شمار غال���ب پژوهش ها صرفًا ب���ا رویکردی 
توصیف���ی ب���ه شناسایی نگ���رش و ارزیابی جامع���ه میزبان نسبت 
ب���ا  و   )Andriotis & Vaughan,2003( پرداخت���ه  گردشگ���ری  ب���ه 
گرفته ان���د و چرایی  اتک���اء به تکنیک ه���ای آماری مختل���ف شکل 
گرفته  ک���م توجهی ق���رار  کن���ش م���ورد غفلت و  و چگونگ���ی ای���ن وا
اس���ت)Ap, 1992,666(. هرچن���د در دو ده���ه اخی���ر، مطالعات���ی با 
رویک���رد تحلیلی به بررسی مجموعه عوامل داخلی )طبیعت افراد 

گی ه���ا و خصوصیات مکان  ک���ی آنان( و خارج���ی )ویژ و تن���وع ادرا
گردشگری  گردشگری( تأثیرگ���ذار بر نوع قضاوت جامعه میزبان از 
پرداخته ان���د، لیک���ن بررسی مجموع���ه عوامل داخلی ب���ه ویژه در 
چارچ���وب تحلیل���ی مقاله ب���ر پایه تئ���وری مبادل���ه اجتماعی تنها 
 )Ap,شمار اندک���ی از پژوهش ها را به خود اختص���اص داده است
 1990; lindberg & Johnson, 1997; Perdue et al, 1990; Yoon,
 1998; Gursoy et al, 2002; Andereck et al, 2005; McGehee
 )and Andereck, 2004. پژوهش   ه���ای مذکور نیز عمدتًا بر مبنای 
گردشگری  کنین از هزینه ها و منافع  سنجش چگونگی ارزیابی سا
گرفته به  گرفته ان���د و شم���ار زی���ادی از تحقیق���ات ص���ورت  شک���ل 
بررسی منافع و هزینه های اقتصادی پرداخته و ابعاد اجتماعی_ 
کی���د پژوهش حاض���ر می باشد،  که م���ورد تأ فرهنگ���ی و محیط���ی 
گرفت���ه اس���ت. شناسایی  ک���م توجهی ق���رار  در ای���ن می���ان م���ورد 
منف���ی  پیامده���ای  ب���ه  نسب���ت  میزب���ان  جامع���ه  اولویت ه���ای 
گردشگ���ری و تالش در جه���ت تحلیل چنین ارزش گ���ذاری )ای( بر 
اس���اس چارچوب ه���ای موجود، به طور مشخ���ص تئوری سلسله 
مرات���ب نیازه���ای انسان���ی مازل���و عرص���ه ای از پژوه���ش را شام���ل 
کن���ون بدان  که ب���ا استن���اد ب���ه بررسی های محق���ق، تا می ش���ود 
کاربردی با محوریت  پرداخته نشده است. سابق���ه پژوهش های 
کشورم���ان نیز تنها به چند سال اخی���ر باز می گردد  گردشگ���ری در 
و ای���ن امر نش���ان از نوپا بودن و محدودب���ودن این پژوه ش ها در 
کش���ور دارد. از جمل���ه مطالع���ات منتشر شده می ت���وان به بررسی 
کالردش���ت )رهنمای���ی و دیگران،  گردشگ���ری در  ظرفی���ت تحمل 
که با استناد ب���ر یافته های دیگر پژوهش ها  1387( اش���اره داشت 
ح و صرفًا  گردشگری را مطر در مناطق مختلف جهان پیامدهای 
گردشگ���ری و پیامدهای  رابط���ه نگرش جامع���ه میزبان نسبت به 
کرده است.  مذکور رادر چارچوب تئوری مبادله اجتماعی بررسی 

چارچوب های نظری پژوهش

دستیاب���ی به توسعه پای���دار در هر عرصه و زمینه ای، نیازمند 
گون  گونا برنام���ه ری���زی و مدیریت یکپارچ���ه و منسجم در ابع���اد 
زیس���ت محیط���ی، اقتص���ادی و اجتماع���ی _ فرهنگ���ی آن عرص���ه 
می باش���د)firoy, 1960; Lawson et al ,1998(. ب���ر ای���ن مبن���ا، در 
گردشگری، به منظور تعیی���ن شاخص هایی جهت ارزیابی  ح���وزه 
گانه مذک���ور از مفهوم ظرفیت  سط���ح پایداری در حوزه ه���ای سه 
گردشگری، در  گردشگری استف���اده شد. ظرفیت تحم���ل  تحم���ل 
راستای رویکرد توسعه پایدار و به منظور تعیین محدودیت هایی 
کاه���ش و ی���ا ح���ذف پیامده���ای نامطل���وب منت���ج از  ب���ا ه���دف 
گ���ون فیزیکی،  گونا ک���ه در ابعاد  گرفت  گردشگران شک���ل  حض���ور 
زیس���ت محیط���ی، روان شناختی و اجتماعی قاب���ل دسته بندی 
پای���داری  ح���وزه  در   .)O`Brien, 2007,14(می باش���د مطالع���ه  و 
گردی���د.  ح  اجتماع���ی، مفه���وم ظرفی���ت تحم���ل اجتماع���ی مط���ر
بناب���ر تعری���ف )O`Reilly ,1986(، ظرفیت تحم���ل اجتماعی، یك 
گردشگر  گردشگ���ری ظرفیت و توانایی آن مکان در جذب  مقصد 
می باشد پیش از آنکه پیامدها و تأثیرات منفی این حضور توسط 

گردشگری و پیامدهای آن دریک  بررسی نگرش جامعه میزبان نسبت به 
بافت زنده تاریخی
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کنی���ن محلی آن جامعه احساس ش���ود و آنان دیگر تمایلی به  سا
گردشگران نش���ان ندهند. از ده���ه 1970، شاخص ترین و  حض���ور 
گردشگری  کاربردی تری���ن روش ارزیابی ظرفیت تحمل اجتماعی 
گردشگری و پیامدهای  کنین محلی نسبت به  سنجش نگرش سا
  )O`Reilly,1986,آن در سط���ح جامعه میزبان ب���ه شمار می آی���د
)Lawson et al , 1998, 247; H. Akkawi, 2010, 21 ;254. نگرش، 
نوع���ی ارزیابی و تصور ذهنی اس���ت)Allport , 1960, 24(؛ گرایشی 
دیرپ���ا نسبت ب���ه جنبه یا نم���ودی خاص از زیست ب���وم از جانب 
که متأث���ر از عواملی همچون ط���رز تفکر، احساسات و  اف���راد است 
 )McDougall &چگونگی برخ���ورد و مواجهه فرد ب���ا آن، می باشد
) Munro 1987, 87; Carmichael, 2000, 603. آندریوتیس ووگان 
که آنچه  کنین آن است  گی نگرش سا که مهم  تری���ن ویژ معتقدند 
توس���ط آن���ان ادراك می شود لزوم���ًا با واقعیت موج���ود هماهنگ 
نیس���ت )Andriotis and Voughan, 2003, 173(؛ در واق���ع ادراك 
که ب���رروی نگرش و به  آن���ان از واقعی���ت و نه خ���ود واقعیت است 
کنین تأثیر می گذارد. بسیاری از محققین بر  تب���ع آن، طرز رفتار سا
گردشگری، تنها بازتاب  کنین نسبت به  ک���ه نگرش سا این باورند 
گردشگ���ری نیست؛ بلکه چنین نگرشی  ادارك آن���ان از پیامدهای 
کنی���ن و مجموعه عوام���ل تأثیرگذار بر  در تعام���ل می���ان ادراك سا
نگ���رش آن���ان شک���ل می گی���رد )Lankford et al ,1994(. در زمین���ه 
گردشگری  کن���ش و نگ���رش اف���راد نسب���ت ب���ه  درك و شناخ���ت وا
ح ش���ده و الگوه���ا و تئوری های  چندی���ن روش و چارچ���وب مطر
گون���ی در حوزه ه���ای توصیف���ی و تحلیل���ی ب���ه بح���ث در این  گونا
زمینه پرداخته ان���د )Beeton, 2006, 26(. از جمله چارچوب های 
که به معرفی و تبیین شاخص های���ی در راستای تشریح  تحلیل���ی 
گردشگری و  کنی���ن نسبت ب���ه  و تحلی���ل رابط���ه میان نگ���رش سا
پیامدهای متأثر از آن می پ���ردازد، تئوری مبادله اجتماعی است
 .)Ap, 1992; Perdue et al, 1990; Mc Gehee and Andereck 2004(
شال���وده فک���ری تئ���وری مبادل���ه اجتماعی، ب���ا استناد ب���ر تئوری 
روان شناس���ی رفتاری و تئوری اقتص���ادی اصالت سودمندی بنا 
ش���ده اس���ت)kim, 2002, 12(. بن���ا ب���ر نظریه مذک���ور، روابط میان 
انسان ه���ا براس���اس تعامل می���ان دو مفهوم ”هزین���ه“و ”منفعت“ 
ک���ه اف���راد پ���س از ارزیاب���ی سود و  شک���ل می گی���رد. بدی���ن معنی 
هزینه ه���ای ی���ك مبادله تصمیم ب���ه مشارکت و یا ع���دم مشارکت 
کنین  گردشگری سا در آن مبادل���ه می گیرند. بر این مبنا در حوزه 
گرفته ارزیابی می کنند  گردشگ���ری را با توجه به مبادالت ص���ورت 
گردشگری تحت  )Ap, 1992( و قض���اوت جامع���ه محلی نسبت به 
که در  تأثی���ر قض���اوت و ارزیابی آنان از مناف���ع و هزینه هایی است 
گردشگران ارائه می کند، دریافت  که آن جامعه به  قبال خدماتی 
گردشگری  می گ���ردد )Ap, 1990, 670(. در ای���ن راستا، پیامدهای 
در دو بعد پیامدهای مطل���وب )منفعت( و پیامدهای نامطلوب 
 .)Gursoy et al, 2002( قاب���ل دست���ه بن���دی می باشن���د )هزین���ه(
کنین دریافت  ک���ه سا لذا چنانچ���ه پیامدهای مطلوب و منافعی 
می کنند از نظر آنان رضایت بخش باشد هر چند این منافع در یك 
گردشگری  کسب شود، نگرش آنان به  رابط���ه غیرمتعادل و نابرابر 
کنین، مناف���ع )پیامدهای  ک���ه سا مثب���ت خواهد بود و ت���ا زمانی 

گردشگ���ران را بی���ش از هزینه ه���ا و  مطل���وب( حاص���ل از حض���ور 
کنن���د، ب���ه مشارکت و  پیامده���ای ن���ا مطل���وب پرداخت���ی ب���رآورد 
گرایش  همیاری در آن رابط���ه و پشتیبانی و حمایت از توسعه آن 
 )Andereck and vogt 2000, Juroskiو تمایل نش���ان خواهند داد
 et al, 1997; Ap 1992, Perdue et al, 1987; Allen, Hafer, Long
)and Perdue, 1993 . ب���ا استن���اد ب���ه تئ���وری مبادل���ه اجتماع���ی، 
ح و پی ریزی است. براساس رویکرد  رویکرد طبقه بندی قابل طر
گردشگری متأثر از  کنین محلی نسبت ب���ه  رده بن���دی، نگرش سا
گردشگری  میزان و نوع مشارکت، درگیری و ارتباط آنان با صنعت 
می باش���د  )F. Mc Cool, Moisey, 2001(. ب���ر ای���ن مبنا، در میان 
کنینی  گروه  ه���ا و طبق���ات مختلف جامعه محلی، آن دست���ه از سا
گردشگری وابست���ه بوده و ی���ا منافع  گونه ای ب���ه صنع���ت  ک���ه ب���ه 
گردشگران در سطح جامعه دریافت  شخصی بیشتری را از حضور 
کسب  ک���ه چنی���ن احساس���ی از  کنین���ی  می کنن���د، نسب���ت ب���ه سا
گردشگری ندارن���د، دارای نگرش مثبت  س���ود و منفعت از جانب 
گردشگران در محل  گردشگری ب���وده و از حض���ور  ت���ری نسبت به 
 )Jurowski et al, 1997;سکون���ت خود بیشترین حمایت را دارن���د
 Lankford and Howard, 1994; Liu and Var, 1986; Mcgehee
 and Andereck, 2004; Perdue et al 1990; Haralambopoulos

.and Pizam, 1996(
گ���ذاری پیامده���ای نامطلوب  در خص���وص چگونگ���ی ارزش 
گردشگ���ری از جان���ب جامع���ه میزب���ان، ب���ه نظ���ر می رس���د اف���راد 
گردشگران را ب���ا توجه به  پیامده���ای نامطل���وب منتج از حض���ور 
که ای���ن پیامدها در جری���ان سکونت  لی  می���زان و اهمی���ت اختال
کرده اند، مورد توجه قرار می دهند. در نظریه سلسله  آن���ان ایجاد 
ک���ه در س���ال 1954 توسط ابراهام  مرات���ب نیازه���ای انسانی مازلو 
گردید، دامن���ه ای از نیازه���ای انسانی وج���ود دارد  ح  مازل���و مط���ر
که سکون���ت مطل���وب و موفقیت انس���ان مستلزم ب���رآورده شدن 
ای���ن مجموع���ه نیازها می باش���د. براین مبن���ا، ناتوانی و ی���ا تأخیر 
ل در روند تأمی���ن آنها  در ب���رآوردن چنی���ن نیازهای���ی و ی���ا اخت���ال
کنش بحرانی را در فرد ایجاد  می تواند نارضایتی، نارسای���ی و یا وا
کن���د )شولت���ز، 1389، 363؛ Beeton, 2006(. مازل���و ای���ن مجموعه 
نیازه���ا را به صورت سلسله مراتبی در قال���ب هرم نیازمندی های 
که نیازه���ای انسانی به  گون���ه ای  ک���رده است؛ به  ح  انسان���ی مطر
ترتی���ب اولویت از پایین به ب���اال در این هرم ق���رار دارند. نیازهای 
مذک���ور ب���ا توجه ب���ه سلسله مرات���ب اهمیت و اولوی���ت آن عبارت 
از: ال���ف( نیازهای فیزیولوژیکی شامل غ���ذا، آب،  هوا، پناهگاه، ... 
ب( نیازه���ای ایمن���ی شامل امنیت، نظم و ثب���ات ج( نیازبه تعلق 
داشت���ن و عشق د( نیازبه احترام از جانب خ���ود و دیگران ه( نیاز 
ب���ه خودشکوفای���ی می باشد)شولت���ز، 361،1389(. لذا پیش   بینی 
گردشگری را با توجه  می شود اف���راد پیامدهای نامطلوب ح���وزه 
که این پیامدها در روند رفع نیازهای آنان ایجاد  لی  به نوع اختال
که پیامدهایی  می کنن���د، مورد ارزیابی قرار می دهن���د. بدین معنا 
ک���ه از نظر سلسله مراتب پایین- لی در تأمین نیازهایی  ک���ه اختال
کنش  تر ق���رار دارند، ایجاد می کنن���د نارضایتی، رنج���ش و بعضًا وا
کنین و جامع���ه میزبان به همراه دارند.  شدیدت���ری را از سوی سا
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گردشگری را براساس  بر این مبنا می ت���وان پیامدهای نامطلوب 
ل در  سلسله مراتب ذی���ل در اولویت اهمیت قرار داد. الف( اختال
تأمین مایحتاج روزانه و آشفتگی در تأمین مسکن، ب( برهم زدن 
حس امنی���ت، نظم، ثبات و آرامش محل سکونت، ج( برهم زدن 
کنین، د( از بی���ن بردن و خدشه  محرمی���ت و عرص���ه خصوصی سا
کردن برحس تعلق افراد نسبت به زیست بوم محل سکونت  وارد 
خ���ود، ه( خدشه دار شدن هویت شخص���ی، فرهنگی و اجتماعی 
گذاری جامع���ه میزبان نسبت به  اف���راد و جامعه. ارزیاب���ی ارزش 
کارایی  گردشگ���ری بیانگر توانایی و یا عدم  پیامدهای نامطلوب 

نظریه مذکور در جامعه مورد مطالعه خواهد بود. 

معرفی محدوده مورد مطالعه

باف���ت تاریخ���ی شه���ر ی���زد بزرگتری���ن باف���ت خشت���ی تاریخی 
که وج���ود آثار و ابنی���ه غنی فرهنگ���ی و تاریخی،  در جه���ان اس���ت 
گردشگ���ری ق���رار داده  شه���ر ی���زد و باف���ت مذک���ور را مقصد مه���م 
گردشگری انبوه  گی���ری  است)مکی���ان، 1382، 204(. زمان شکل 
در ای���ن بافت را می ت���وان به سال 1370 دانس���ت. جریان داشتن 
زندگ���ی در بافت تاریخی موج���ب شده بافت مذک���ور نمونه مبتال 
گردشگ���ران و جامعه میزبان به شمار  ب���ه مناسبی از تعامل میان 
گانه در بافت تاریخی، محله فهادان  آید. در می���ان محالت هفت 
گی ها و خصوصی���ات منحصر به ف���رد آن انتخاب  ب���ا توجه ب���ه ویژ
گذرهای با ارزش تاریخی محله مذکور  ش���ده است. وجود ابنیه و 
گردشگ���ری نسبت ب���ه دیگر مح���الت غنی  را از بع���د جاذبه ه���ای 
گردشگری به دلیل  ساخت���ه است. از سوی دیگر مح���ور فرهنگی_ 
دربرگرفت���ن سرمایه ه���ای می���راث در ای���ن محله ق���رار دارد. محله 
کنونی بین خیابان های ام���ام خمینی، قیام  مذک���ور در وضعی���ت 
گشته است.  خ و خیابان فه���ادان شمالی محصور  گل سر و سی���د 
کنین  با توج���ه به تأیید اهمی���ت بعد مسافت مح���ل سکونت سا
گردشگ���ری  آن���ان از  گردشگ���ری در چگونگ���ی ارزیاب���ی  ک���ز  از مرا
)Sheldon &   Var, 1984( ب���ه منظور تحدید این عامل منطقه مورد 
کز حضور گردشگران در بافت در نظر  مطالعه در نزدیکترین فاصله از مرا
گرفته شده است. این منطقه در مجاورت محور فرهنگی _گردشگری 
تا س���ه بلوک مسکون���ی فاصل���ه از آن تعیین ش���ده است)نقشه 1(. 

نگرش جامع���ه میزبان نسبت ب���ه پیامدهای 
گردشگری متأثر از 

از  ک���ه  اس���ت  آن  بیانگ���ر  پژوه���ش،  از  حاص���ل  یافته ه���ای 
گ���ون اقتصادی،  گونا گردشگ���ری در ابعاد  منظ���ر جامعه محل���ی، 
اجتماعی_فرهنگی و محیطی مسبب و زمینه ساز تأثیرات مثبت 

و منفی متفاوتی در منطقه بوده است. 

الف. پیامدهای اقتصادی
ب���ا توجه ب���ه نتایج ب���ه دست آمده، ب���ه نظر می رس���د جامعه 
گردشگ���ری در بعد اقتصادی را نسبت  میزب���ان پیامدهای مثبت 
کید قرار  ب���ه پیامدهای نامطلوب آن در این ح���وزه بیشتر مورد تأ

نقش���ه 1- موقعیت مح���دوده مورد مطالع���ه در مجاورت مح���ور فرهنگ���ی _گردشگری تا سه 
بكوک مسكونی فاصله از آن واقع در محله فهادان.

گردشگری  محور فرهنگی_ 

گردشگری   پیامدهای مطلوب اقتصادی 
گردشگری  پیامدهای نامطلوب اقتصادی 

گردشگ���ری در بافت تاریخ���ی فهادان. نم���ودار 1- وضعّی���ت ارزیاب���ی پیامدهای اقتص���ادی 

پیامدهایی که پایین تر از خط نرمال )میانگین 3( قرار دارند وضعیت نامطلوب)منفی( دارند.

گردشگری و پیامدهای آن دریک  بررسی نگرش جامعه میزبان نسبت به 
بافت زنده تاریخی
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ئ���ق و تقاضای  گردشگ���ران فرهنگ���ی با عال داده است)نم���ودار 1(. 
خ���اص خود موجب شکل  گیری و رش���د مشاغل متنوعی از جمله 
گرفت���ن بخش  های  فعالیت ه���ای تولی���د صنای���ع دست���ی ورون���ق 
خدمات���ی_ تج���اری ش���ده اند. ب���ر این اس���اس، مهم  تری���ن پیامد 
گردشگری در محله فه���ادان توسط جامعه  مطل���وب درک ش���ده 
 x= 3/69میزبان، افزای���ش فرصت های شغلی جدید ب���ا میانگین
می باش���د. از جمله دیگر پیامدهای مثب���ت اقتصادی شناسایی 
ش���ده می ت���وان ب���ه ورود سرمای���ه ب���ه باف���ت )x= 3/57(، احیای 
 )x= 3/39( متن���وع سازی مشاغل ،)x= 3/56( پیشه های سنتی
کنین )x= 3/16( و سازمان های  اش���اره داشت. افزایش در آمد سا
گردشگری در  دولت���ی )x= 3/10( نی���ز از جمل���ه پیامدهای مثب���ت 
ح���وزه اقتصاد به شمار می روند؛ هرچند از دیدگاه جامعه میزبان 
گردشگ���ری ب���ر پیامدهای مذک���ور در ب���رزن فهادان  تأثیرگ���ذاری 
نسب���ت به دیگر پیامدهای ذکر ش���ده در پایین ترین میزان خود 
گردشگری پیامدهای نامطلوب اقتصادی را نیز در پی  قرار دارد. 
داشت���ه است. از جمله مهم ترین آنها می توان به ورود افراد سود 
کرد. از سوی دیگر،  ک���اذب )x= 3/54( اشاره  ج���و و ایجاد مشاغل 
گردشگری  که نقش  یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد 
 ،)x= 2/66(در ب���روز پیامدهایی همچ���ون افزایش هزینه زندگ���ی

نوس���ان در آم���د )x= 2/54( و افزایش قیمت زمی���ن)x= 2/45(در 
محله فهادان چندان مؤثر نمی باشد )x<3() جدول 1(.

ب. پیامدهای اجتماعی _فرهنگی 
از دیدگ���اه جامع���ه میزب���ان در عرص���ه اجتماع���ی_ فرهنگی نیز 
گردشگ���ری پیامدهای مطل���وب و نامطلوب���ی را در محل���ه فهادان 
گذارده است. یافته های پژوه���ش نشان می دهد، جامعه  برج���ای 
میزبان بر پیامدهای مطلوب اجتماعی_ فرهنگی گردشگری نسبت 
کید بیشتری  ب���ه پیامدهای نامطلوب و منف���ی آن در این عرصه تأ
گردشگری  دارد) نم���ودار 2 (. برای���ن مبن���ا، از جمل���ه اث���رات مثب���ت 
می توان به تقویت حس مهمان نوازی)x= 3/73( و ایجاد شادابی 
و سرزندگ���ی در محل���ه)x= 3/61( اش���اره داش���ت. همچنین به نظر 
می رسد حضور گردشگران در محله فهادان موجب زنده نگه داشتن 
و ارتق���اء فرهنگ محل���ی)x= 3/58(ب���وده و بست���ر مناسبی جهت 
 )x= 3/44(کنین محلی با بازدیدکنندگان تبادل فرهنگی مثبت سا
فراهم آورده است. تقویت حس همبستگ���ی)x= 3/43( و ارتقای 
سط���ح امنی���ت عمومی در محل���ه)x= 3/40(، تقوی���ت حس تعلق 
کنین محلی به محیط سکونت خود  خاط���ر و دلبستگی بیشتر سا
)x= 3/28(، ارتق���ای سط���ح آسایش عموم���ی )x= 3/26(و توسعه 

پیامدهای اقتصادی
گردشگری  متأثر از 

میانگین
کنین محلی سا

میانگین
کسبه محلی

میانگین
کارشناسان

میانگین
کل جمعیت 

E13/653/54/23/69افزایش فرصت های شغلی جدید

E2کنین 3/152/53/73/16افزایش درآمد سا

E33/563/573/73/57ورود سرمایه به بافت

E43/143/52/43/10افزایش در آمد سازمان های دولتی

E53/412/853/63/39متنوع سازی مشاغل

E63/543/573/553/55احیاء پیشه های سنتی

E72/421/853/152/45افزایش قیمت زمین

E82/702/422/452/66افزایش هزینه زندگی

E92/562/352/452/54نوسان در آمد

E10کاذب 3/564/073/053/54ورود افراد سود جو و ایجاد مشاغل 

گردشگری در بافت تاریخی فهادان. جدول 1- ارزیابی جامعه میزبان نسبت به پیامدهای اقتصادی 

نمودار 2- وضعّیت ارزیابی پیامدهای اجتماعی _فرهنگی گردشگری در بافت تاریخی فهادان.
پیامدهایی که پایین تر از خط نرمال )میانگین 3( قرار دارند وضعیت نامطلوب)منفی( دارند. 

گردشگری  پیامدهای مطلوب اجتماعی _فرهنگی 
گردشگری  پیامدهای نامطلوب اجتماعی _فرهنگی 
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امکانات تفریحی بیشتر برای جامعه محلی )x= 3/06( از جمله دیگر 
تأثیرات مطلوب گردشگری می باشد. در این میان از دیدگاه جامعه 
گردشگ���ری در توسعه امکانات  میزبان علی رغم تأثیرگذاری مثبت 
گردشگ���ری در توسع���ه امکان���ات و بخش های  تفریح���ی، عملک���رد 
کنین محلی)x= 2/70( چندان  کننده نیازهای سا خدماتی تأمین 
گردشگ���ری در افزایش سطح  مؤث���ر نبوده اس���ت. همچنین نق���ش 
گاه���ی و دان���ش عموم���ی )x= 2/90(، شکل دهی تجرب���ه ارزشمند  آ
کیفیت زندگی  کنی���ن محل���ی )x= 2/92( و ارتقای سط���ح  ب���رای سا
جامعه میزبان)x= 2/75( ضعیف ارزیابی شده است )x<3(.جامعه 
آماری بر وجود برخی پیامدهای نامطلوب در این عرصه نیز صحه 
گردشگری،  گذارده اس���ت. در این زمینه از جمله پیامدهای منفی 
اولویت داشتن گردشگری در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های 
کارشناس���ان می باش���د )3x=/36(. ب���ه نظ���ر می رس���د  متولی���ان و 
گرفته از اهتمام متولیان امر و َصرف سرمایه  چنی���ن نگرشی نشأت 
گردشگ���ران و توجه  در توسع���ه امکان���ات خدماتی_ تفریح���ی برای 
گردشگری است.  ب���ه باف���ت و ابنیه تاریخی به عن���وان یک جاذب���ه 
کان از  کما کنین محلی  حال آنکه خواسته ه���ا و نیازمندی های سا
سوی مسئولی���ن بدون رسیدگی باقی مانده اس���ت. از سوی دیگر، 
کنین محلی  علی  رغم تأیید برخی تبادالت مثبت فرهنگی میان سا
کید جامعه میزبان بر زنده نگه داشتن فرهنگ و  گردشگ���ران و تأ و 
کنین  گردشگ���ران به زندگی سا آداب و رس���وم سنتی، نگاه موزه ای 
در باف���ت تاریخی )x= 3/29( و نمایش���ی شدن آداب و رسوم سنتی 
که عرصه فرهنگ را در محله  )x= 3/13( از جمله آسیب هایی است 

فه���ادان تهدید می کند؛ از این روی به نظر می رسد تالش در جهت 
زن���ده نگ���ه داشت���ن و رواج فرهن���گ و آداب و رسوم سنت���ی تنها در 
سط���وح ظاهری و سطحی متوقف مان���ده و بیشتر مخاطبین آن را 
کنین محلی به  گردشگران شامل می شوند. پیروی و الگوبرداری سا
 )x= 3/05( ویژه جوانان از رفتار و منش گردشگران و بازدیدکنندگان
از جمل���ه دیگر تأثیرات منفی گردشگری در بعد اجتماعی_ فرهنگی 
کنار زدن و حتی تحقیر بسی���اری از ارزش های سنتی  که  می باش���د 
کم بر جامعه میزبان پیامد آن محسوب می شود. همچنین تغییر  حا
الگوی جمعیتی در منطقه فهادان )x= 3/07( به واسطه مهاجرت 
گردشگ���ران در محیط  جمعی���ت بومی از محل���ه، در نتیج���ه حضور 
سکونت آنان از دیگر پیامدهای نامطلوب گردشگری در این عرصه 
ب���ه شمار می آید. با توجه به تعیین مسیر حرکت بازدیدکنندگان در 
قالب معبر فرهنگی گردشگری، گردشگری در تضعیف سلسه مراتب 
و عرص���ه بندی های موج���ود در باف���ت تاریخ���ی )x= 2/93(،ایجاد 
شلوغ���ی و ازدحام، بروز حس بیگانگی)x= 2/52(، ایجاد ناراحتی و 
کنین  کیفیت زندگی سا کاهش  احساس عدم آرامش)x= 2/38( و 

محلی )x= 2/29( نقش چندانی نداشته است )x<3( )جدول 2(.

ج. پیامدهای محیطی
پیامده���ای محیط���ی از دیدگ���اه جامع���ه میزب���ان در دو بعد 
پیامده���ای مطل���وب و نامطلوب قاب���ل بررسی می باش���د. توجه 
ب���ه بافت وابنی���ه تاریخ���ی از طری���ق انج���ام اقدام���ات حفاظتی، 
گردشگری  مرمت، احی���ا و نگهداری از این سرمایه های تاریخی- 

گردشگری در بافت تاریخی فهادان. جدول2- ارزیابی جامعه میزبان نسبت به پیامدهای اجتماعی_ فرهنگی 

پیامدهای اجتماعی_ فرهنگی
گردشگری  متأثر از 

میانگین
کنین  سا

محلی

میانگین
کسبه 
محلی

میانگین
کارشناسان

میانگین
کل جمعیت 

S-C1گردشگران 3/443/573/403/44تبادل فرهنگی مثبت با 

S-C23/383/503/503/40ایجاد یا افزایش امنیت

S-C33/173/573/253/20ایجاد یا افزایش آسایش

S-C43/433/073/663/43ایجاد یا افزایش حس همبستگی

S-C53/593/503/853/61ایجاد یا افزایش شادابی و سرزندگی

S-C63/613/423/403/58زنده نگه داشتن و ارتقاء فرهنگ محلی

S-C73/753/573/663/73ایجاد یا افزایش حس مهمان نوازی

S-C83/302/783/453/28ایجاد یا افزایش حس تعلق و دلبستگی

S-C93/022/853/603/06توسعه امکانات تفریحی بهتر و بیشتر برای جامعه محلی

S-C102/752/643/302/79 توسعه امکانات خدماتی بهتر و بیشتر برای جامعه محلی

S-C11گاهی و دانش عمومی 2/922/213/252/90افزایش سطح آ

S-C12گردشگران 2/922/283/352/92شکل دهی یک تجربه ارزشمند ارتباط با 

S-C13کنین کیفیت زندگی سا 2/752/503/002/75بهبود 

S-C14 کنین 2/953/002/702/93کم رنگ شدن عرصه زندگی خصوصی سا

گردشگری و پیامدهای آن دریک  بررسی نگرش جامعه میزبان نسبت به 
بافت زنده تاریخی
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که توسط جامعه  گردشگری است  آنها از جمله دیگر اثرات منفی 
میزبان شناسایی شده است. انج���ام برخی مرمت های شتابزده 
گردشگران  و غیراصولی )x= 3/26( در بافت، ریختن زباله توسط 
در هنگ���ام بازدید از ابنی���ه تاریخ���ی )x= 3/19(و نوشتن یادگاری 
ب���ر جداره بناهای تاریخی و معاب���ر بافت)x= 3/06( از جمله دیگر 
آسیب ه���ای شناسای���ی شده از جان���ب جامعه میزب���ان در محله 
فه���ادان می باشد. دخل و تصرف غیراصول���ی در ابنیه تاریخی به 
گردشگری  کاربری برخ���ی از این بناه���ا به خدم���ات  عل���ت تغیی���ر 
گردشگران  )x= 2/88(، تخری���ب آث���ار و اشی���ای تاریخ���ی توس���ط 
غی���ر  تص���رف  و  دخ���ل   ،)x=  2/79( باف���ت  تخری���ب   ،)x=  2/92(
گذرها )x= 2/72(، اعطای  اصول���ی درشبکه معابر و جداره سازی 
کاربری  کاربری نامناسب به بناه���ای تاریخی )x= 2/76( و تغییر 
گردشگری  نامناسب فضاهای تج���اری محله به خدمات تجاری 
)x= 2/84(، آسیب ه���ا و پیامده���ای نامطل���وب منت���ج از حض���ور 
که از نظر جامعه محلی چنین تأثیراتی  گردشگران به شمار می آید 
گردشگری  کم اهمیت می باشد. همچنین عملکرد  بعض���ًا ناچیز و 
 ،)x= 2/52( کنین محلی ل در تأمین مایحتاج روزمره سا در اختال
کاه���ش دسترس���ی ب���ه خدم���ات محل���ی )x= 2/44( ب���ه جه���ت 
کاهش دسترسی  گردشگ���ران و  کاربری های مختص به  افزای���ش 
به مکان های تفریحی )x= 2/18( از سوی جامعه میزبان ضعیف 

ارزبابی شده است )جدول 3(.

گردشگری  کلی پیامدهای مطلوب و نامطلوب  د. ارزیابی 
گردشگری در  گر چه بررسی پیامدهای مطلوب و نامطلوب  ا
گون اقتص���ادی، فرهنگی- اجتماعی و محیطی، نشان  گونا ابعاد 
گردشگ���ری در جامعه مقصد به صورتی دوگانه  می دهد، عملکرد 

کیزگی بافت )x=  3/63( و توسعه  )x= 3/79(، توجه به نظافت و پا
گذرها  و ارتق���ای زیرساخت ه���ای شهری خصوصًا شبک���ه معابر و 
درباف���ت و خیابان های منتهی ب���دان )x=  3/14(، در زمره مهم-
گردشگری در عرصه محیط���ی به شمار  تری���ن پیامدهای مثب���ت 
گردشگری، زمینه س���از بروز پاره ای پیامدهای نامطلوب  می آید. 
و بعض���ًا آسیب های محیط���ی نیز بوده اس���ت. از جمله مهم  ترین 
گردشگری می توان به تشدید فرسایش  تأثیرات منفی درک شده 
ناخواست���ه بافت و ابنی���ه تاریخی )x= 3/44(، ب���ه واسطه حضور 
شم���ار زی���اد بازدیدکنندگ���ان در منطقه اشاره داش���ت. همچنین 
افزای���ش ترافی���ک و ازدح���ام و مختل شدن رفت و آم���د سواره در 
سطح خیابان ه���ای شهری و مسیرهای منتهی به محله فهادان 
که  گردشگران از دیگ���ر مسائلی است  ب���ه ویژه در ای���ام اوج حضور 
کرده  ل مواجه  کنین محلی را با اخت���ال نه تنه���ا زندگی روزم���ره سا
گردشگران را نی���ز موجب شده  اس���ت، بلک���ه نارضایتی و رنج���ش 
اس���ت. ایجاد اغتش���اش و آلودگ���ی بص���ری )x= 3/36( در نتیجه 
گردشگری در جداره ها  نصب ان���واع تابلوها و بنرهای تبلیغات���ی_ 
گردشگری به  و معاب���ر بافت نی���ز از جمله پیامده���ای نامطل���وب 
شم���ار می آید. از سوی دیگر، نمایشی بودن بافت و ابنیه تاریخی 
گردشگ���ران )x= 3/36( و نگاه موزه ای بازدیدکنندگان  از دیدگاه 
به بافت )x= 3/36(، ب���ه عنوان جاذبه ای تاریخی برای بازدید و 
ع���دم توجه به ماهی���ت اصیل و حقیقی محله ب���ه مثابه محیطی 
گردشگری  کنین خود تأثیرات نامطلوب  مسکونی برای زندگی سا
که وجه ماهوی بافت تاریخی را تهدید می کند.  را شامل می شود 
گره های تجمعی  کاربری نامناسب برخی فضاهای جمعی و  تغییر 
گردشگ���ران )به ویژه  محل���ه به مکانی جهت پ���ارک وسایل نقلیه 
گردشگران داخلی( )x= 3/35( و از میان رفتن ماهیت عملکردی 

S-C23کنین 2/362/422/502/38ایجاد ناراحتی و عدم آرامش برای سا

S-C243/153/282/853/13نمایشی شدن زندگی مردم و آداب و رسوم سنتی

S-C25 کنین اصیل بافت از نگاه گردشگری بر مردم و سا اولویت داشتن 
متولیان

3/403/003/253/36

S-C26)کاهش جمعیت بومی 3/093/282/653/07تغییر الگوی جمعیتی )افزایش مهاجر و 

S-C27گردشگران در بافت 2/852/782/652/83شلوغی و ازدحام ناشی از حضور 

S-C28کنین گردشگران به فرهنگ و زندگی سا 3/283/573/203/29نگاه فانتزی و موزه ای 

S-C152/402/641/902/37ایجاد یا افزایش ناامنی

S-C163/023/352/853/03برانگیختن حس منفعت طلبی وسودجویی

S-C17)2/592/712/352/58افزایش مهاجرت )مهاجر فرستی

S-C182/532/572/352/52افزایش یا ایجاد حس بیگانگی

S-C193/083/422/553/05ایجاد الگوهای نامناسب رفتاری به ویژه در میان جوانان

S-C20کیفیت زندگی 2/322/282/002/29کاهش 

S-C212/582/352/102/53ایجاد مشکالت فرهنگی

S-C222/662/352/752/65استفاده بیش از حد از منابع، خدمات محلی و مکان های تفریحی
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گردشگری و پیامدهای آن دریک  بررسی نگرش جامعه میزبان نسبت به 

بافت زنده تاریخی

گردشگری میانگینپیامدهای محیطی متأثر از 
کنین  سا

محلی

میانگین
کسبه 
محلی

میانگین
کارشناسان

میانگین
جمعیت 

کل

E-F3)گذرها 3/092/643/953/14توسعه و ارتقای زیر ساخت ها )شبکه معابر و 

E-B5)...3/803/423/953/79توجه بیشتر به بافت و ابنیه تاریخی)مرمت، احیاءو

E-V4کیزگی بافت 3/633/213/903/63پا

E-B42/802/852/652/79افزایش تخریب بافت

E-F2کاربری نامناسب به ابنیه تاریخی 2/722/783/202/76اعطاء 

E-F2 کاربری ل در تأمین مایحتاج روزانه به علت افزایش  اختال
گردشگری

2/522/712/352/52

E-F3-2 کمرنگ شدن ماهیت حقیقی محله و تبدیل شدن به
گردشگری جاذبه 

2/782/002/402/69

E-F4-2 کاربری نامناسب فضاهای تجاری به خدمات تغییر 
گردشگری تجاری 

2/862/502/852/84

E-F4-2 تغییر نامناسب فضاهای محله به پارکینگ وسایل نقلیه
گردشگران

3/412/853/153/35

E-B1-1, E-B4-13/133/072/603/08نوشتن یادگاری و خراشیدن پیکره ابنیه تاریخی

E-B3-1, E-B2-12/963/212/502/94تخریب اشیاء و آثار باارزش و تاریخی

E-B4-32/893/002/702/88دخل و تصرف و تغییر غیر اصولی در ابنیه تاریخی

E-B5-3, E-B6-3 2/732/712/552/72دخل و تصرف غیر اصولی در معابر و جداره سازی

E-B1-2 3/513/572/653/44تشدید فرسایش ناخواسته توسط بازدیدکنندگان

E-B33/263/143/353/26مرمت های شتابزده

E-V2 3/363/783/003/36ایجاد یا افزایش آلودگی بصری

E-V1)3/203/213/003/19ایجاد یا افزایش آلودگی محیطی )تولید زباله

E-F4-1 افزایش ترافیک بیش از حد و مختل شدن رفت و آمد
سواره

3/413/423/203/39

E-Mگردشگران 3/323/783/503/36نمایشی شدن بافت و ابنیه تاریخی برای 

E-M3/373/423/253/36ایجاد نگاه موزه ای به بافت

E-F2کنین به امکانات خدماتی در محله 2/462/712/002/44کاهش دسترسی سا

E-F2کنین به مکان های تفریحی 2/192/641/702/18کاهش دسترسی سا

گردشگری در بافت تاریخی فهادان. جدول 3- ارزیابی جامعه میزبان نسبت به پیامدهای محیطی 

کید  بوده است، لیک���ن یافته های حاصل از پرسشنام���ه بیانگر تأ
گردشگ���ری در مقایسه با  جامع���ه میزب���ان بر تأثیرگ���ذاری مثب���ت 
تأثی���رات نامطلوب و منف���ی آن در جامعه مورد مطالعه می باشد. 
که 69/90% از افراد جامعه میزبان محاسن و مزایای  گونه ای  ب���ه 
کرده اند و تنها 3/38% از  گردشگ���ری را زیاد و خیلی زی���اد ارزیابی 
گردشگری را در سطح  جمعیت مورد بررسی، پیامدهای مطلوب 

کم و خیلی کم برآورد کرده و 3/39% نیز معتقد به عدم تأثیرگذاری 
گردشگری در بافت فهادان بوده اند. در خصوص سنجش  مثبت 
گردشگری نی���ز 41/95% از جمعیت  می���زان پیامدهای نامطلوب 
گردشگری را در  جامع���ه محلی آسیب ها وتأثیرگذاری ه���ای منفی 
کرده  ک���م، 30/51% در ح���د متوس���ط ارزیابی  ک���م و خیلی  سط���ح 
ان���د. در این میان 26/61% از جامع���ه میزبان چنین پیامدهایی 
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را در سط���ح زیاد و خیلی زیاد دانسته اند و 5/93% نیز بر این باور 
گردشگ���ری در جامعه م���ورد مطالعه تأثی���رات منفی  که  هستن���د 
ب���ر جای نگ���ذارده اس���ت. همچنی���ن یافته های پژوه���ش، بیانگر 
ع���دم وجود تفاوت معن���ی دار در ارزیابی پیامده���ای اقتصادی، 
گروه ه���ای  گردشگ���ری در می���ان  اجتماع���ی فرهنگ���ی و محیط���ی 
کروسکال والیس تفاوت  گانه مورد مطالعه می باشد آزم���ون  س���ه 
گروه های مختل���ف جامعه محل���ی را در خصوص  معن���ی دار بی���ن 
.)p= 0/340( گردشگ���ری تأیی���د نمی کن���د پیامده���ای محیط���ی 

گردشگری  ه� . نگرش جامعه میزبان نسبت به 
گردشگری با استناد  سنجش نگرش جامعه میزبان نسبت به 
کسی6 صورت  ح ش���ده در شاخص رنج���ش دا ب���ر مؤلفه های مطر
گرفته اس���ت. بر اساس شاخ���ص مذکور، قض���اوت جامعه میزبان 
گردشگ���ری، با ازدیاد شم���ار بازدیدکنندگان در جامعه  نسب���ت به 
مقص���د طیف���ی از خشن���ودی، بی تفاوت���ی، رنج���ش و خصومت را 
در ب���ر می گی���رد. بر ای���ن مبن���ا 74,58% از جمعیت م���ورد مطالعه 
گردشگ���ران در محی���ط سکونت خود اب���راز خشنودی و  از حض���ور 
کرده اند  رضای���ت، 18,64% ابراز بی تفاوتی و 5,93% اب���راز رنجش 
گردشگری در  و تنها 0/85% رویکردی خصمانه نسبت به جریان 
محی���ط سکونت خود داشته ان���د. همچنین یافته های حاصل از 
پژوه���ش بیانگر نگ���رش مثبت و حمایت جامع���ه میزبان از تداوم 
گردشگ���ری و توسع���ه آن در باف���ت تاریخی فه���ادان می باشد. به 
ک���ه می���زان حمای���ت 61/87% جامعه میزب���ان از حضور  گون���ه ای 
گردشگ���ران در منطقه م���ورد مطالعه در سطح ب���اال ارزیابی شده 
است و صرفًا حمایت 4/66% از جمعیت محلی نسبت به توسعه 

کم می باشد.  گردشگری در سطح بسیار 

و. عوامل مؤثر بر نحوه نگرش جامعه میزبان 
گردشگ���ری و  ارزیاب���ی می���زان وابستگ���ی محل���ه فه���ادان ب���ه 
گردشگران در منطقه از دیدگاه جامعه  تأثیرپذیری مثبت از حضور 
که از نظر بی���ش از 54% از جمعیت محلی  میزب���ان نشان می ده���د 
منطقه فهادان به گردشگری و فعالیت های مرتبط بدان وابستگی 
زی���ادی دارد. در این راستا صرف���ًا 5/93% از جمعیت مورد مطالعه 
کرده  گردشگ���ری را در سطح پایی���ن ارزیابی  وابستگ���ی منطقه ب���ه 
ان���د. همچنین یافته های حاصل از بررسی های انجام شده بیانگر 

که در مجموع بی���ش از68% از افراد جامعه میزبان آینده  آن اس���ت 
گردشگری  باف���ت تاریخ���ی فه���ادان را با توجه به ت���داوم و توسع���ه 
کرده ان���د و صرفًا  در منطق���ه مثب���ت و در جه���ت پیشرف���ت ارزیابی 
9/32% از جمعیت محلی آینده مطلوب و خوشایندی برای بافت 
گردشگران در منطق���ه متصور نشده  ب���ا توجه ب���ه گسترش حض���ور 
گرفته از نگ���رش جامعه میزبان نسبت  ان���د. نتایج ارزیاب���ی صورت 
گان���ه اجتماعی  گروه ه���ای سه  ب���ه آین���ده باف���ت تاریخی با توج���ه 
کارشناسان  کسب���ه محل���ی x= 4/00 و   ،x= 3/65کنین محل���ی سا
x= 3/45  نشان از ارزیابی مثبت آنان نسبت به این موضوع دارد.

یافته های تحلیلی

یافته ه���ای پژوهش از یک سو نش���ان از رضایتمندی جامعه 
گردشگ���ران در محیط سکونت خ���ود دارد، و از  میزب���ان از حض���ور 
گردشگ���ری در محل���ه فهادان را  س���وی دیگر، تأثیرگ���ذاری مثبت 
نسب���ت به مجموعه پیامدهای منف���ی متأثر از آن مورد تأیید قرار 
می دهد. در این راستا آزمون پیرسون، وجود همبستگی معنی دار 
گردشگری  مثب���ت میان قضاوت و نگرش مثبت جامعه میزبان از 
و تأثیرگذاری ه���ای مطلوب آن را تأیی���د می کند )p> 0/01(. چنین 
ک���ه پیامده���ای مثب���ت  وضعیت���ی، بیانگ���ر ای���ن واقعی���ت اس���ت 
گردشگ���ری در منطقه فهادان، یکی از عوام���ل بنیادین و مهم در 
گردشگ���ری می باشد. همچنین  نگ���رش مثبت جامعه نسب���ت به 
نتای���ج به دست آم���ده از پژوهش بیانگر حمای���ت جامعه میزبان 
گردشگری در منطقه است. بر این مبنا، آزمون  از تداوم و توسعه 
پیرسون وجود همبستگی معنی دار مثبت میان حمایت جامعه 
گردشگری و ارزیابی مثبت آنان از مجموعه پیامدهای  محل���ی از 
 .)p> 0/01 ،p= 0/36( گردشگران را تأیید می کن���د متأثر از حض���ور 
گسترش  از س���وی دیگر، میان حمایت جامعه میزب���ان از تداوم و 
گردشگران در محله فهادان و آسیب ها و تأثیرگذاری های  حضور 
گردشگری در ای���ن منطقه رابطه ای معک���وس وجود دارد  منف���ی 
گردشگری  که هر چ���ه پیامدهای منفی  )p=-0/44(. بدی���ن معنا 
در محل���ه در سط���ح پایین تری قرار داشته باش���د، میزان حمایت 

گردشگری بیشتر خواهد بود.  جامعه میزبان از تداوم و توسعه 
نتای���ج به دس���ت آمده، بیانگ���ر عدم وجود تف���اوت معنی دار 
کارشناسان و صاحبنظران  کنین محل���ی،  گروه سا در نگ���رش سه 

گردشگری در بافت تاریخی فهادان. نمودار 3- وضعّیت ارزیابی پیامدهای محیطی 
که پایین تر از خط نرمال )میانگین 3( قرار دارند وضعیت نامطلوب)منفی( دارند.  پیامدهایی 

گردشگری  پیامدهای مطلوب اجتماعی _فرهنگی 
گردشگری  پیامدهای نامطلوب اجتماعی _فرهنگی 
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گردشگری و  کسب���ه محلی نسب���ت ب���ه  ح���وزه می���راث فرهنگ���ی و 
گردشگران درمحله  گسترش حضور  میزان حمایت آنان ازتداوم و 
کارشناس���ان  و  صاحبنظ���ران   .)p= 0/796( می باش���د  فه���ادان 
گردشگ���ری در باف���ت  ح���وزه می���راث فرهنگ���ی، ت���داوم و توسع���ه 
تاریخ���ی فه���ادان را عامل���ی مثب���ت در جهت حفاظ���ت و صیانت 
گردشگ���ری فرهنگی  ک���ه سرمایه ه���ای  از باف���ت و ابنی���ه تاریخ���ی 
می باشن���د، ب���ه حس���اب می آورن���د. از س���وی دیگ���ر، حفاظ���ت و 
کنین محلی  ک���ه محیط سکون���ت سا نگه���داری از باف���ت تاریخی 
را شام���ل می شود و توسع���ه بخش های تفریح���ی و رونق اقتصاد 
محل���ه از طریق توسع���ه بخش های خدماتی_تج���اری با توجه به 
کنین  گردشگ���ران، موج���ب رضایتمندی و حمای���ت سا تقاض���ای 
گردشگ���ران در منطقه فهادان  کسبه محلی از حض���ور  و ب���ه وی���ژه 
ش���ده است. لذا ب���ا استناد بر تئ���وری مبادله اجتماع���ی و رویکرد 
گ���روه مختل���ف اجتماعی  طبق���ه بن���دی و باتوج���ه ب���ه انتفاع سه 
فرهنگ���ی،  می���راث  ح���وزه  صاحبنظ���ران  و  کارشناس���ان  شام���ل 
گردشگری در منطقه م���ورد مطالعه،  کسبه محل���ی از  کنی���ن و  سا
حض���ور  گست���رش  و  ت���داوم  از  آن���ان  حمای���ت  و  مثب���ت  نگ���رش 
گردشگ���ران در محل���ه فهادان روش���ن و بدیهی به نظ���ر می رسد. 
گردشگری با توجه  ب���ا استناد بر ارزیابی پیامدهای نامطلوب 
گردشگ���ری، تأثیرات  گستردگ���ی آن پیامد در رب���ط با  ب���ه ش���دت و 
کنین محلی ب���ه ترتیب الف(  گردشگ���ری از دیدگ���اه سا نامطل���وب 
تأثی���رات منف���ی اقتص���ادی)ورود اف���راد سودجو و ایج���اد مشاغل 
ل در نظام  ک���اذب(، ب( آسیب به بافت و ابنیه تاریخ���ی، ج( اختال
عملک���ردی باف���ت، د( تأثیرات منف���ی ماه���وی و ه( تأثیرات منفی 
فرهنگ���ی_ اجتماعی می باشد. لیکن یافته های حاصل از پژوهش 
که اهمیت پیامده���ای نامطلوب مذک���ور از نظر  بیانگ���ر آن اس���ت 
گون���ه ای متفاوت از ارزیابی ش���دت آن پیامد  کنی���ن محلی به  سا
که  گردشگری  گردشگری می باشد. پیامدهای منفی  در ارتباط با 
کنین محل���ی در اولویت قرار دارن���د، مشتمل بر الف(  از جان���ب سا
آسیب به بافت و ابنیه تاریخی، ب( پیامدهای نامطلوب فرهنگی 
ل در روند  _اجتماعی، ج( تأثیر گذاری های منفی ماهوی، د( اختال
کنین و ه( تأثیرات منفی اقتصادی است. چنین  زندگ���ی روزانه سا
اختالف���ی بیانگ���ر وج���ود نظ���ام ارزش گ���ذاری متفاوت���ی در اولویت 
کنین محلی است. با  گردشگری از جانب سا بندی تأثیرات منفی 
استناد به نظریه سلسله مراتب نیازهای انسانی مازلو، پیش بینی 
ل  می شود پیامدهای نامطلوب گردشگری با توجه به میزان اختال
کنین  موج���ب شده در سلسله مراتب نیازهای انسانی از سوی سا
کلی و بدون در  گیرند. بنابراین در حالت  محل���ی مورد ارزیابی قرار 
گرفت���ن شرایط جامعه م���ورد مطالعه، در ص���ورت تأثیرگذاری  نظر 
کلی���ه عرصه های مذکور، اولوی���ت پیامدهای منفی  گردشگری در 
گردشگ���ری با توجه به نظریه مذکور عب���ارت از الف( تأثیرات منفی 
کنین  ل درنظام معیشت سا که موجب اختال اقتصادی در صورتی 
باش���د، ب( آسی���ب به باف���ت تاریخی ب���ه عنوان محی���ط سکونت 
ل در نظام عملکردی بافت ب���ا توجه به برهم  کنی���ن، ج( اخت���ال سا
زدن ثب���ات و نظم محل���ه، د( تأثیرات منفی فرهنگ���ی اجتماعی و 
ه( تأثی���رات منف���ی ماهوی می باش���د. با توجه به ن���وع تأثیرگذاری 

گردشگری در عرصه اقتصاد)ورود افراد سودجو  پیامدهای منفی 
ک���اذب( و ارتباط ضعیف پیام���د مذکور با جریان  و ایج���اد مشاغل 
کنی���ن )تأمین  سکون���ت در جامع���ه محل���ی و نظ���ام معیشت���ی سا
گردشگری  ک و...( و همچنی���ن عملکرد ضعی���ف  ک، پوش���ا خ���ورا
درب���روز پیامدهای���ی همچون افزای���ش هزینه های زندگ���ی، ایجاد 
ل در تأمین نیازهای روزم���ره )x= 2/5( از  ت���ورم )x= 1/29(و اخت���ال
گردشگری در ورود سرمایه به بافت و  ی���ک سوی و تأثیرات مثبت 
ل در نظام  گردشگری در ایجاد اختال اشتغال زایی و ... ، لذا نقش 
کنین محل���ی بسیار ضعیف ارزیابی می ش���ود. نیاز به  معیش���ت سا
سرپناه و مکان سکونت از جمله دیگر نیازهای فیزیولوژیکی است. 
کنین  کالن محیط سکونت سا بافت تاریخی فه���ادان، در مقیاس 
گونه آسیب ب���ه بافت تاریخی در  محل���ی را شامل می شود. لذا هر 
کنی���ن محلی به شمار  حقیق���ت تهدیدی ب���رای محل سکونت سا
می آید. در نتیجه به نظر می آید آسیب به بافت تاریخی، مهم  ترین 
کنین محلی محسوب شود.  گردشگ���ری از جانب سا پیامد منفی 
گردشگ���ری نه تنها مانعی در مسیر  در خص���وص نیازهای امنیتی، 
تأمی���ن و ارضای این دسته از نیازه���ا در منطقه نبوده بلکه تاحد 
)x= 3/40( زی���ادی زمینه افزایش سطح امنیت عموم���ی در محله
را نی���ز فراهم نموده است. افزایش ترافیک و ازدحام بیش از حد و 
کاربری نامناسب  مختل شدن رفت و آمد سواره و همچنین تغییر 
فضاه���ای محله به مک���ان توقف وسایل نقلی���ه بازدیدکنندگان از 
گردشگری در محله فهادان به شمار  جمله پیامدهای نامطلوب 
ل در نظم و ثب���ات محله شده است. لذا  ک���ه موجب اختال می آید 
ب���ه نظر می رسد چنین آسیبی می بایست در درجه بعدی اهمیت 
گ���ذاری ش���ود. در زمینه نیازهای  از س���وی جمعیت محلی ارزش 
اجتماع���ی مبن���ی ب���ر احساس تعل���ق و دوس���ت داشتن، ب���ا توجه 
گردشگ���ری در تقوی���ت حس مهمان  کنی���ن محلی  ب���ه ارزیابی سا
نوازی در می���ان جمعیت محل���ی )x= 3/73( و همچنین افزایش 
حس تعلق و دلبستگی افراد)x= 3/23(، تقویت حس همبستگی 
گ���ذارده است بر این مبنا،  )x= 3/43( تأثی���رات مثبت���ی را بر جای 
ل در تأمین نیازهای ف���وق در منطقه  گردشگ���ری در ایج���اد اخت���ال
فه���ادان تأثیری نداشته است. در خص���وص نیاز به احترام و عزت 
گردشگ���ری در حوزه  نف���س، با توج���ه ب���ه تأثیرگذاری های منف���ی 
فرهنگ و آداب و رسوم سنتی و همچنین اذعان جامعه محلی به 
کنین  گردشگران ب���ه فرهنگ و زندگی سا نگ���اه نمایشی و موزه ای 
و باف���ت و ابنی���ه تاریخ���ی پی���ش بین���ی می ش���ود تأثیرگذاری های 
کنین محلی  گرفته توس���ط سا منف���ی ماه���وی در ارزیابی ص���ورت 
در رده پایی���ن اهمی���ت طبقه بن���دی شود. با استناد ب���ر آنچه ذکر 
گردشگری را با  آن رف���ت، می ت���وان اولویت بن���دی تأثیرات منف���ی 
توج���ه به نظریه سلسل���ه مراتب نیازه���ای انسانی مازل���و در محله 
تاریخ���ی فهادان به این ترتی���ب رده بندی نم���ود. الف( آسیب به 
ل در  کنین، ب( اختال بافت تاریخی به عن���وان محیط سکونت سا
نظ���ام عملکردی بافت با توجه به بره���م زدن ثبات و نظم محله، 
ج( تأثی���رات منفی فرهنگی اجتماع���ی و د( تأثیرات منفی ماهوی. 
مقایس���ه دسته بن���دی به دست آمده با استن���اد بر نظریه سلسله 
گردشگ���ری و ارزیابی  مرات���ب نیازه���ای انسان���ی مازل���و در عرص���ه 

گردشگری و پیامدهای آن دریک  بررسی نگرش جامعه میزبان نسبت به 
بافت زنده تاریخی
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گردشگری و توسعه آن در منطقه فهادان  جامعه محلی نسبت ب���ه 
ب���ر اس���اس قض���اوت و ارزیاب���ی آن���ان از مجموع���ه تأثی���رات مطلوب 
گون محیطی،  گونا )مثب���ت( و نامطلوب )منفی( درک شده در ابعاد 
گرفته است که  اقتص���ادی و فرهنگ���ی- اجتماعی در منطقه شک���ل 
چنی���ن وضعیت���ی مطاب���ق چارچوب ه���ای تبیی���ن ش���ده در تئوری 
مبادل���ه اجتماعی است. بر این مبنا، فرضیه نخست پژوهش مبنی 
گردشگری  ب���ر ارتب���اط مستقیم نگ���رش جامعه میزب���ان نسبت ب���ه 
گردشگری  و ارزیاب���ی آن���ان از مجموع���ه پیامدهای منفی و مثب���ت 
گروه های  تأیید می ش���ود. عدم وجود تف���اوت معنی دار در نگ���رش 
گردشگری و حمای���ت از آن به جهت  گان���ه اجتماعی نسبت به  سه 
گردشگ���ران در بافت  گروه ه���ای مذکور از حض���ور  انتف���اع هر ی���ک از 
تاریخ���ی نیز با استناد به رویکرد طبقه بندی قابل تحلیل می باشد.
 از س���وی دیگ���ر، ب���ا استن���اد ب���ر مطال���ب ارائ���ه ش���ده در بخش 
گذاری  ک���ه ارزش  چارچوب ه���ای نظری مقاله، مشخ���ص می شود 
گردشگری از نگاه جامع���ه میزبان با  آسیب ه���ا و پیامدهای منف���ی 
ح شده در تئوری سلسل���ه مراتب نیازهای انسانی  مؤلفه ه���ای مطر
ل  مازلو مبنی بر اهمیت یافتن تأثیرات منفی با توجه به میزان اختال
آنه���ا در تأمی���ن نیازهای انسانی مطابق���ت ن���دارد و در جامعه مورد 
مطالعه ارزش های اجتماعی- فرهنگی و مسائل هویتی به ویژه در 
سطح اجتماعی نسب���ت به برخی مشکالت و نابسامانی های ایجاد 
کنین در اولویت قرار دارد. بر این مبنا  شده در روند زندگی روزانه سا
فرضی���ه دوم تحقیق و انطب���اق جامعه مورد مطالع���ه با مؤلفه های 
گذاری  ح شده در تئوری مازل���و رد می شود. با توجه ب���ه ارزش  مط���ر
تأثی���رات نامطلوب گردشگری از سوی جامعه میزبان و نگرانی های 
جامعه از آینده بافت تاریخی، به نظر می رسد در کنار توجه به ابعاد و 
وجوه کالبدی بافت تاریخی، توجه به ماهیت حقیقی و اصیل بافت 
گی های حقیقی فرهنگ و آداب و  به عنوان محیطی مسکونی و ویژ
رسوم سنتی می بایست در مرکز توجه مسئولین و متولیان امر قرار گیرد.

گردشگ���ری در محله  که  یافته ه���ای پژوهش، بیانگ���ر آن است 
فه���ادان در بع���د اجتماع���ی در وضعیت پای���داری ق���رار دارد. حضور 
گردشگ���ران در منطق���ه م���ورد بررس���ی، پیامده���ای متع���ددی را در 
گون اقتصادی، اجتماع���ی_ فرهنگی و محیطی در  گونا عرصه ه���ای 
گردشگ���ری در عرصه های  که عملکرد  گونه ای  پی داشت���ه است به 
گرچه  گان���ه مذک���ور، متف���اوت و بعض���ًا متناقض ب���وده اس���ت؛ ا س���ه 
گردشگری در  نتای���ج نشان از شدت بیشتر تأثیرگذاری ه���ای مثبت 
مقایس���ه با پیامدهای نامطلوب آن از دیدگ���اه جامعه میزبان دارد. 
مهم ترین پیامدهای مطلوب گردشگری از دیدگاه جامعه میزبان از 
گسترش شمار  یک سو و مهم تری���ن عامل حمایت جامعه محلی از 
بازدیدکنندگ���ان در منطقه از س���وی دیگر شامل حفاظ���ت از بافت 
و ابنی���ه تاریخ���ی، توسع���ه اقتصادی محل���ه و ارتق���ای جایگاه بافت 
تاریخی فهادان در شهر می باشد. حوزه مسائل محیطی، عرصه ای 
گردشگری را به خود دیده  که بیشترین پیامدهای نامطلوب  است 
که وضعیت ح���دود 45% از پیامدهای شناسایی  گونه ای  اس���ت به 
ش���ده در این عرصه از جان���ب جامعه محلی نامطلوب ارزیابی شده 
گون بصری،  است. تأثیرات منفی گردشگری در این عرصه، ابعاد گونا
کالبدی، معنایی و ماهوی را شامل می شود. بیشترین  عملکردی، 
کنین از آینده بافت در ربط با مقوله گردشگری در خصوص  نگرانی سا
آسیب های ماهوی)کاالیی شدن فرهن���گ و آداب و رسوم محلی و 
کنی���ن در نگ���اه بازدیدکنندگان(  نمایشی ب���ودن باف���ت و زندگی سا
گردشگ���ری بافت  می باش���د همچنی���ن توجه بی���ش از حد ب���ه بعد 
تاریخی در مقایسه با ماهیت اصلی آن به عنوان محیطی مسکونی 
در برنامه ریزی ه���ا و سیاست گذاری های متولیان امر از جمله دیگر 
نگرانی های جامعه محلی از آینده بافت تاریخی در راستای توسعه 

گردشگری محسوب می شود.
گردشگری  نتای���ج سنجش نگ���رش جامعه میزب���ان نسبت ب���ه 
ک���ه قضاوت  و ارزیاب���ی آن���ان از پیامده���ای موج���ود نشان می دهد 

نتیجه

سپاسگزاری
شایست���ه اس���ت از همفکری و رهنموده���ای پژوهشگر دکتری مرمت، جن���اب آقای محسن عباسی هرفت���ه، همکاری مهندس علی 

کارشناسی آقای پرویز مقتدر در حوزه محاسبات آماری پژوهش سپاسگزاری شود. جدیدی در تکمیل اطالعات و پرسشنامه ها و 

کنین محلی در باف���ت تاریخی فهادان، نشان  گرفته از سا ص���ورت 
از عدم تطابق در اولویت بندی مفروض و نتایج به دست آمده از 
سنجش نگرش جمعیت محل���ی دارد )جدول 4(. به نظر می رسد 

گردشگری از جانب  ارزیابی مجموعه پیامدهای منفی 
کنین محلی در منطقه فهادان سا

به  استناد  با  گردشگری  منفی  پیامدهای  مجموعه  ارزیابی 
نظریه سلسله مراتب نیازهای انسانی مازلو در منطقه فهادان 

آسیب به بافت و ابنیه تاریخیآسیب به بافت و ابنیه تاریخی

کنین و نظام عملکردی بافتتأثیرات منفی فرهنگی اجتماعی ل در روند زندگی روزانه سا اختال

تأثیرات منفی فرهنگی _اجتماعیتأثیرات منفی ماهوی

کنین و نظام عملکردی بافت ل در روند زندگی روزانه سا تأثیرات منفی ماهویاختال

گاهی و حساسیت قرار دارد  جامع���ه میزبان در سطحی از شع���ور، آ
ل  که آسیب  های ماهوی و فرهنگ���ی_ اجتماعی را نسبت به اختال

در روند زندگی روزمره خود در اولویت اهمیت قرار داده است.

گردشگری با استناد به قضاوت جامعه میزبان و نظریه نیازهای انسانی مازلو. جدول 4- ارزیابی پیامدهای نامطلوب 
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1 Grounded Theory.
2 Related Case.
3 Tourism Impact Assessment Scale.
4 Index For Tourism Impacts.
5 Likret Scale.
6 Doxy`S Irridex Model.
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