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 صنعت تیفیک بهبود و یمحل ۀجامع نگرش و درک بریمبتن یذهن یهاشاخص نیب ۀرابط یبررس
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 نیقزو واحد ،یاسالم آزاد دانشگاه ،ارشد یکارشناس یدانشجو -*فاخر یحسنعل

 جنوب تهران واحد ،یماسال آزاد دانشگاه اریاستاد -یافشانگل ینیحس احمد دیس

 

 23/11/1396: رشیپذ خیتار                         20/06/1396: افتیدر خیتار

 

 دهیچک

 و داریپا ۀتوسع تحقق یبرا توسعهدرحال و افتهیتوسعه یکشورها در که یاقدامات لهجم از

 یهابرنامه یاجرا ،ردیگیم صورت یطیمحستیز و یاجتماع ،یاقتصاد یفشارها از کاستن

 نیترپاک از یکی ،یگردشگر. است یالمللنیب و یمل ،یمحل سطوح در یگردشگر ۀتوسع

 دهکر جلب خود به را جهان یکشورها و هادولت توجه که رودیم شماربه حاضر عصر عیصنا

 در یگردشگر صنعت تیوضع بهبود در مؤثر عوامل یبررس پژوهش، نیا یاصل هدف .است

 نظر از و یهمبستگ-یفیتوص کار، تیماه و روش نظر از حاضر پژوهش. است البرز استان

 لیتحل یبرا و شده استفاده استانداردشده ۀپرسشنام از پژوهش، نیا در. است یکاربرد هدف،

 ،یاقتصاد یهارساختیز نیب ج،ینتا مطابق. است شده گرفته کارهب SPSS افزارنرم ،هاداده

 ۀجامع نگرش و درک بریمبتن یذهن یهاشاخص ،یفرهنگ-یاجتماع یداریپا ،یطیمح یداریپا

. دارد وجود رابطه البرز استان یگردشگر تیفیک بهبود و یتیامن-یاسیس یداریپا و یمحل

 صنعت، و علم با یدشمن کاهش) یفرهنگ-یاجتماع یداریپا عامل ،دمنیفر آزمون اساسبر

 قرار نخست ۀرتب در 67/6 نیانگیم ةنمر با( یفرهنگ راثیم حفظ در مشارکت ،یبزهکار کاهش

-یاسیس یداریپا و درآمد عیتوز و فقر کاهش ،یطیمح یداریپا یهاعامل ،آن از پس .دارد

 یهاعامل ،تیدرنها .دارند قرار چهارم و سوم دوم، یهارتبه در یکم اریبس ۀفاصل با یتیامن

 و( ضرورت کی عنوانبه یگردشگر منابع و ربناهایز ةندیفزا رشد) یاقتصاد یهارساختیز

 ششم و پنجم یهارتبه در بیترتبه اول عامل 4 به نسبت یشتریب ۀفاصل با یذهن یهاشاخص

 .است گرفته قرار

 

 یهارساختیز ،یطیمح یداریپا ،یفرهنگ-یاجتماع یداریپا البرز، استان: یدیکل یهاهواژ

 .یگردشگر صنعت ،یاقتصاد

  

                                                                                                                                                                          

 imanfakher@yahoo.com: Email          مسئول ۀسندینو *
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 مقدمه

 ییشناسا و یگردشگر یشناسبیآس ،زانیربرنامه و رانیمد یبرا اصل نیترمهم ،یگردشگر یالمللنیب بازار در امروزه

 یهاپروژه و هاطرح و داده شیافزا گذارانهیسرما یبرا را یگذارهیسرما ۀنیهز ادابت در. تاس ییهاتیمحدود و موانع

 یبرا ژهیوبه را یگردشگر خدمات و محصوالت ارزش و هانهیهز ،بعد و کندیم یاقتصاد هیتوجرقابلیغ را یگذارهیسرما

 اتردف و هاشرکت جمله از یخصوص بخش انیمتصد و کارگزاران یسودده و داده شیافزا ،هدف یبازارها انیمشتر

 در یاجتماع و یاقتصاد ۀتوسع ۀکنندمتعادل ،ارزآور یصنعت یگردشگر. دهدیم کاهش را یجهانگرد و یمسافرت خدمات

 و مشاغل جادیا در یاساس نقش از برخوردار صنعت نیا ،نیهمچن .است درآمد ۀعادالن عیتوز ۀبرقرارکنند و مناطق سطح

 مناطق از درآمد تیهدا به که یاقتصاد یهاتیفعال ساختندگرگون ثروت، لیتعد درآمد، یثانو و میمستق یلیتکم منابع

(. 23: 1388 ،یمحسن) دشویم منجر مناطق سطح در یستیبهز و انییروستا یکوچبرون از یریجلوگ و روستاها به یشهر

 در کیهر و است یطیمحستیز و یاجتماع و یفرهنگ ،یاقتصاد اثرات یدارا که است یاگسترده تیفعال یگردشگر

 خود به را نامحقق و گذاراناستیس توجه که بود یاجنبه نینخست ،صنعت نیا یاقتصاد بعد. است بحثقابل خود یجا

 جادیا اشتغال ،یگردشگر. است شده ریگهمه آن گسترش به لیتما بخش نیا مناسب ۀبازد لیدلبه و است کرده جلب

 و شیافزا را کشور یداخل تیامن سفر، یبرا تقاضا شیافزا دنبالبه و اندازدیم انیجر به را یاقتصاد یهاهیسرما و کندیم

 هنوز که ییکشورها از یاریبس و ما یبرا یگردشگر صنعت .دکنیم جادیا را یاسیس تیمشروع یالمللنیب بخش در

 از ییهانمونه ،صنعت نیا بودننوپا لیدلبه. است یدیجد تیفعال اورده،ین دستبه بخش نیا ۀتوسع در یکاف ۀتجرب

 و شناخت را هاآن دیبا که شودیم دهید بخش نیا در یمنف یامدهایپ و حیصح یزیربرنامه عدم نامطلوب، راتیتأث

 مطالعه مورد را یگردشگر صنعت مختلف یایزوا از ،پژوهشگران(. 37: 1392 ،یمشرقلیاسمع و زادهتاج) دکر برطرف

 ،یفرهنگ و یاجتماع عامل ،یطیمح عامل مانند یعوامل) مؤثر عوامل یبررس به هاآن از یاندک تعداد اما ،اندداده قرار

 کاهش ،یمحل ۀجامع نگرش و درک بریمبتن یذهن یهاشاخص ،یتیامن-یاسیس عامل ،یاقتصاد یهارساختیز و اثرات

 ،نمونه یبرا .اندپرداخته( البرز استان در) یمحل یهااسیمق در یگردشگر صنعت تیوضع بهبود بر( درآمد عیتوز و فقر

 ینییتب یالگو یطراح و رانیا یجهانگرد صنعت ۀتوسع بر مؤثر موانع ییشناسا عنوان با یپژوهش در ،(1375) یناصر

 سوء غیتبل که است دهیرس جهینت نیا به یو. است پرداخته یگردشگر موانع ییشناسا به ست،یتور جذب گسترش یبرا

 رانیا در یگردشگر صنعت ۀتوسع موانع نیترمهم ،یابیبازار مناسب یهاوهیش از نکردناستفاده و رانیا از نانهیبرواقعیغ

 صنعت داریپا ۀتوسع یالگو ۀارائ و یگردشگر صنعت در دولت یهااستیس ،(1386) ینور و یشجاع. است بوده

 جمله از ساله 5 یهابرنامه از کیهر در یگردشگر یهااستیس که دندیرس جهینت نیا به و اندکرده یبررس را یگردشگر

 یگذاراستیس نیادیبن یهاشاخص به نکردنتوجه خصوصبه و نیمع یگذاراستیس یالگو خأل از توسعه، سوم ۀبرنام

 و هااستیس یریپذعمل زانیم ،گذاراناستیس انیم در کپارچهی و مندنظام دگاهید اهداف، در انسجام و رکزتم ،مانند

 ۀجامع شیگرا و نگرش سنجش یبررس به ،(1393) گرانید و زادهیقلیعل. است بوده برخوردار مؤثر عملکرد یابیارز

 و کندیم یادیز تیحما یگردشگر ۀتوسع از یمحل ۀجامع که دهدیم نشان جینتا. اندپرداخته یگردشگر ۀتوسع به زبانیم

. است... و التیتحص سطح ،یدرآمد یوابستگ ،یشغل یوابستگ ،یگردشگر ۀتوسع سطح از یتابع هاآن تیحما زانیم

 یروستاها در ناساکن یذهن ریتصو نکهیا به توجه با ،کنندیم یادیز تیحما یگردشگر از روستاها نیا ،یطورکلبه

 در ناساکن به نسبت ترفیضع ،یگردشگر یمنف اثرات بعد در و تریقو یگردشگر مثبت اثرات بعد در ریپذگردشگر

 تیحما ،شتریب یریپذگردشگر سطح با یروستاها ت،یحما زانیم لحاظبه است، شده درک ریپذ گردشگر کمتر یروستاها

 ییهایبررس داریپا ۀتوسع و ستیزطیمح سبز، یگردشگر با رابطه در .اندداشته ریگردشگرپذ کمتر یروستاها از یشتریب

 ،زادهحسن) است یگردشگر صنعت ۀتوسع در ستیزطیمح یداریپا مؤثر اریبس نقش ۀدهندنشان که است گرفته انجام



  93 ...و محلی جامعۀ نگرش و درک برمبتنی ذهنی هایشاخص بین رابطۀ بررسی

 یعوامل .است شده انجام یمحل یهااسیمق در رانیا در یگردشگر صنعت یشرویپ موانع مورددر قاتیتحق یبرخ. (1394

 موانع نیترمهم از ،مطالعه مورد مناطق در یرفاه امکانات کمبود و یگذارهیسرما کمبود ت،یامن احساس ضعف مانند

 و ینهاد ،یخارج و یداخل یاسیس عوامل که گفت توانیم البته. (1392 ،گرانید و یفیلط) دهستن یگردشگر ۀتوسع

 و یتیامن ،ینید و یفرهنگ عوامل و دارند رانیا در یگردشگر ۀتوسع نبود بر یمعنادار ریتأث یاقتصاد و ییربنایز ،یسازمان

 مهماندوست، و یسیو) ندارند رانیا در یگردشگر صنعت ۀتوسع موانع عنوانبه یمعنادار ریتأث یگردشگر یهاجاذبه

 شده یشتریب دیتأک کیدئولوژیا و یاسیس عوامل بر ،یخارج یهاپژوهش در که دیآیبرم نیچن فوق قاتیتحق از(. 1394

 عوامل نیترمهم عنوانبه یرفاه و یاقتصاد ،یتیامن عوامل رینظ یگرید عوامل ،یداخل قاتیتحق در بالعکس و است

 عوامل از یشتریب سهم بتواند که یقیتحق کی انجام ضرورت ،اساس نیا بر. است شده یمعرف یگردشگر ۀتوسع موانع

 صنعت تیوضع یبررس ،حاضر پژوهش یکل هدف .شودیم احساس کند، نییتب و نییعت را یگردشگر ۀتوسع بر رگذاریتأث

 و هامؤلفه که است آن پژوهشگر هدف. است موجود وضع بهبود یبرا ییراهکارها ۀارائ و البرز استان در یگردشگر

 نیا حذف ای اصالح یبرا ییراهکارها و کرده یبررس ،دارند یاساس نقش صنعت نیا ۀتوسع در که را ییهاچالش و عوامل

 صنعت تیفیک بهبود و مؤثر عوامل نیب ارتباط مطالعه، مورد موضوع و قیتحق هدف به توجه با. دکن ارائه موانع

 ،یفرهنگ-یاجتماع یداریپا ،یطیمح یداریپا ،یاقتصاد یهارساختیز یعنی بعد شش از البرز استان یگردشگر

 یبررس یتیامن-یاسیس یداریپا و درآمد عیتوز و فقر کاهش ،یمحل ۀجامع نگرش و درک بریمبتن یذهن یهاشاخص

 یگردشگر صنعت تیفیک بهبود و عوامل نیا نیب ایآ که شود داده پاسخ یاساس پرسش نیا به شودیم تالش و شده

 .دارد وجود یارابطه البرز استان

 مطرح ریز صورتبه توانیم را حاضر پژوهش اتیفرض مطالعه، اهداف هب یابیدست و پژوهش ۀمسئل نییتب منظوربه 

 :کرد

 تیفیک بهبود و( ضرورت کی عنوانبه یگردشگر بعمنا و ربناهایز ۀندیفزا رشد) یاقتصاد یهارساختیز رشد نیب .1

 .دارد وجود رابطه استان یگردشگر

 .دارد وجود رابطه استان یگردشگر تیفیک بهبود و درآمد عیتوز و فقر کاهش نیب .2

 .دارد وجود رابطه استان یگردشگر تیفیک بهبود و( ستیزطیمح حفظ) یطیمح یداریپا نیب .3

 راثیم حفظ در مشارکت ،یبزهکار کاهش صنعت، و علم با یدشمن کاهش) یفرهنگ-یاجتماع یداریپا نیب .4

 .دارد وجود رابطه استان یگردشگر تیفیک بهبود و( یفرهنگ

 .دارد وجود رابطه استان یگردشگر تیفیک بهبود و یمحل ۀجامع نگرش و درک بریبتنم یذهن یهاشاخص نیب .5

 وجود رابطه استان یگردشگر تیفیک بهبود و( تیامن حفظ و یاسیس اصول حفظ) یتیامن-یاسیس یداریپا نیب .6

 .دارد

 

 ینظر یمبان

 یگردشگر صنعت

 ،(یجهانگرد ای سمیتور) یگردشگر. درویم شماربه نینو یگردشگر یریگشکل مهم علل از ینیشهرنش گسترش

 مراحل ،یخیتار تحوالت با جیتدربه و داشته وجود یانسان جوامع در خود خاص اشکال با زمان رید از که است یادهیپد

 یازهاین از یناش ،خود که شده بنا ییجابجا و سفر ۀیپا بر هدیپد نیا. است دهکر یط حاضر عصر تا را خود تکامل

 ،جهانگردان تعداد شیافزا خصوصبه و یگردشگر ۀتوسع. است انسان یاقتصاد و یاجتماع ،یفرهنگ ،یروان گوناگون

 و رونق(. 8: 1394 ان،یاثیغ و یعیسم) شودیم زبانیم ۀمنطق ای کشور یاقتصاد یهاتیفعال از یعیوس فیط رونق موجب
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 ۀتوسع در که یعوامل که است معتقد یرضوان. دارد یبستگ یگوناگون عوامل به کشور هر در یگردشگر صنعت رکود ای

 و یفرهنگ-یاجتماع عوامل ،یاقتصاد عوامل ۀدست سه به دارند، یاعمده نقش و شده واقع مؤثر یگردشگر صنعت

 یاسیس یدئولوژیا عوامل که است معتقد 1بیتر(. 38: 1393 ،یپورجابرمحمد) شوندیم میتقس یگردجهان التیتسه

 ،یفرهنگ راثیم ،یعیطب عوامل ،یانتظام و یتیامن یهارساختیز ،ینید و یفرهنگ و یاجتماع عوامل ،المللنیب روابط

 میمستق اثر یگردشگر صنعت بر یاقتصاد عوامل و هیسرما و یفناور آموزش، ،یاتوسعه یهارساختیز ،یخیتار ۀسابق

 که معتقدند و دانندیم متنوع و ادیز اریبس را یگردشگر بر مؤثر یپارامترها ،2یچیر و گولدنر (. ,1997Tribe :32) دارد

 ریسا به نسبت یشتریب نقش کشور هر در یگردشگر تیریمد و یفرهنگ منابع و ینوازمهمان روح ،یعیطب منابع تیوضع

 یهاآژانس وجود) دسترس در و مندنظام یگردشگر صنعت ،3امزیلیو(.  2009Ritchie,  andGoeldner :13) دارند عوامل

 و ارتباطات و ونقلحمل تیفیک ،(یمحل یراهنماها و غاتیتبل ت،یفیباک و فراوان یهااقامتگاه جامع، یتورها ،یمسافرت

 ،شدهانجام یکارها از گرید یبرخ (.Wiliams, 2001: 63) داندیم یگردشگر بر مؤثر عوامل نیترمهم را یاقتصاد ۀتوسع

 کشور کی عنوانبه یمالز یگردشگر صنعت ۀمطالع با ،4نید. اندکرده دیتأک یگردشگر صنعت بر ریمتغ کی ریتأث به

 ،7هندرسون ؛1998 ،6کرک ؛1990 ،5هال) (. ,1989Din) داندینم یگردشگر ۀتوسع مانع را ینید یهاآموزه ،یاسالم

 ای توسعه عامل عنوانبه کیدئولوژیا و یاسیس عوامل نقش ،(2013 ،10نچیل و چیکازو ،2010 ،9جونز ؛2006 ،8میک ؛2002

 است معتقد یگردشگر بر نفت ریتأث ۀمطالع با 11کنیب. دانندیم عوامل ریسا از شیب را یگردشگر صنعت در مانع عامل

 .دارد وجود یمیمستق ۀرابط زیخنفت یکشورها در یگردشگر ۀتوسع و نفت متیق نیب که

 

 گردشگری هایمدل

 بینیپیشدر جهت  هااستدالل ایناست. اغلب  زیادی هایاستداللو  مفاهیم دارایمدل  ۀواژ ،گردشگریدر مطالعات 

کاربرد  ،بنابراین ؛شوندمیکار گرفته هب گردشگری سیستم نظریاز ابعاد  بعضی یا ریزیبرنامه فرایندنمودار  ترسیم، هامدل

 دشومشخص  تحقیق،مورد  هایمدلذات و هدف  همیشهاست  ضروریپس  ،استفاده شود غلطبه شایدمدل  ۀمعمول واژ

و  «مدیریتی فرایند /ریزیبرنامه» هایمدل بین اصلی تمایزتوجه به  باید ،همچنین. (24: 1395، دیگرانو  کریمی)

، داشت. پس دو دسته از دهندمی توضیحرا  گردشگری سیستم کارکردی هایجنبهاز  بعضیکه  «نظری» هایمدل

 سیستم نظری، هایمدلاساس بر .فرایندی /عملیو  نظری هایمدل از: اندعبارت گردشگری بنیادین هایمدل

به  واقعیتبه  نزدیکی برحسبرا  هاآن توانمیو  شودمیو انطباق داده  اجرا ترسیم،از کل،  بخشی یاکل  گردشگری

 اجزای توصیفبه ) توصیفی هایمدل. 1 :ندشومی تقسیمبه سه دسته  هامدل اینکرد.  تبدیل نیز تریییجز تقسیمات
                                                                                                                                                                          
1. Tribe 

2. Goeldner and Ritchie 

3. Wiliams 

4. Din 

5. Hall 

6. Kreck 

7. Henderson 

8. Kim 

9. Jones 

10. Kazwitch and Linch 

11. Bicken 
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گرفتن روابط نظربدون در یا سیستمکارکرد  ماهیت تشریحبه ) تشریحی هایمدل. 2 ؛(پردازندمی گردشگری سیستم

 دیگری .استوار است( معلولیعلت و  روابطدانش  ۀپای)بر  کنندهبینیپیش هایمدل .3 (؛پردازندمی هاآن معلولی

اهداف  تبیینو از  شوندمی طراحیحل مشکل  برای) سنتی هایمدل :از اندعبارتکه  است فرایندی /عملی هایمدل

براساس ) استنباطی /ذهنی( و رسندمی به اجرا ← گزینهانتخاب  ← هاگزینه ارزیابی ← مختلف هایگزینه ۀارائ ←

. دشونمی تقسیم( دهستن فرایندیبا  نظری هایمدلاز  یقی)تلف هاسیستم تئوریتفکرات خاص( و  یا شخصیتعصبات 

 ،(ایحرفه هایقضاوت دلفی، هایتکنیک انندمهستند ) استنباطی یا دارند گرایشی هاییابیعلترا که فقط  هاییمدلآن 

درمورد  گردشگری هایمدلندارند.  ارتباطی نظری هایتوسعهکه به  نامید یندیافر هایتکنیکرا  هاآن توانمی

 المللیبین یا ملی ناحیه، محلی،اعم از مکان/ پروژه،  فضاییمختلف  هایمقیاسخرد در  یهاسیستمکل و  هایسیستم

 (.5: 1394 ،انیاثیغ و یعیسمکاربرد دارند )

 

 گردشگری ۀزمیندر  شدهارائه هایمدلو  هادیدگاه

 پریل دگاهید

 .2 ؛ک فاعل استیستم ین سیگردشگران/گردشگر در ا .1 :داندمؤثرمی یستم گردشگریرا در س یعنصر اصلسه  1پریل

)علت  مقصد گردشگر ۀمنطق (ب ؛ختن سفر(یبرانگ یفشار برامسافر ) ۀتولیدکنند ۀمنطق (شامل الف ییایعوامل جغراف

مشتمل  یصنعت گردشگر .3 ؛دن به مقصد(یرس یبرا یانیم هایمکان) ونقلحمل ۀمنطق( ج ؛(یگردشگر یبرا یوجود

ستم یو عوامل س عناصر ک ازیهستند. هر یع محصول گردشگریر در توزیدرگ هایسازمانو  هاتجارتاز  ایدامنهبر 

 هایزمینهو البته  یو آثار گردشگر یط معامالتیشرا یبلکه برا ،یع محصول گردشگریتوز یبرا تنهانهپر یل یگردشگر

 .(Leiper, 2004: 53) هستند گر در تقابلیکدی، با افتدمیاتفاق  یگردشگر که در یمتفاوت

 

 
 و مقصد گردشگر( مبدأمحور مسافر،  ۀسیستم گردشگری )ناحی :1 شماره شکل

 Leiper, 2004: 53 :منبع

 

 کاسپار دگاهید

 سیستمبا  یو فرع یموضوع هایسیستمریاعم از ز یباز مشتمل بر ساختار داخل سیستمیرا همانند  گردشگری 2کاسپار

                                                                                                                                                                          
1. Leiper 

2. Kaspar 

𝑇𝐷𝑅3 

𝑇𝐺𝑅 

𝑇𝐷𝑅2 

𝑇𝑅1 

𝑇𝑅1 

𝑇𝑅1 

𝑇𝑅1 

TGR  نواحی مختلف مقصد گردشگر است ۀکنندبیانمسافر عالئم  مبدأمنطقه 

TR  ،مسیر ترانزیتTDR مقصد گردشگری ۀمنطق 

 

𝑇𝐷𝑅1 
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گر هستند، یدکیارتباط متقابل با  یه داراک یولوژکو ا وریافن، یاسیس اقتصادی، اجتماعی، هایمحیطل از کفرادست متش

شود.  بررسیدر معنا و مفهوم آن  ،فرادست محیطاز  ستم جدایس یساختار داخل نبایدده داشت، یعق ی. وکردمیمحسوب 

و گسسته  یبخش بررسیکه از  سازدمیقرار دارد، ما را وادار  گردشگری رویدادکه انسان در کانون  واقعیت همین

پارچه به کی طوربه االمکانحتی برآییم درصدد، رها ساخته و نگربعدیتک  ۀاندیشخودمان را از  باید. ما کنیم پوشیچشم

 هایمدل ۀدر زمر ،یگردشگر هایمدلن یادیبن بندیطبقهاساس اسپار برک(. مدل 23: 1386 مؤمنی،) بپردازیممسائل 

 .است یحیتشر ۀل و از گونکستم یس-ینظر

 
 گردشگری سیستم :2 شماره شکل

 23: 1386 ، مومنی منبع:

 

 دگاه گانید

ن به کو متم مندعالقهت یدر بخش تقاضا، جمع .داندمیبر دو بخش عرضه و تقاضا یرا مبتن یستم گردشگری، س1گان

 یاصل هایبخشعناصر و  یرو و در بخش عرضه، قرار گرفته (المللیبینو  یداخل ی)اعم از بازارها انجام سفر و گردش

در تعامل و ارتباط متقابل با  ،عناصر نیاز ا کیهر .د داردیکغات تأی، خدمات، اطالعات و تبلونقلحمل، هاجاذبه مانند

ستم یعناصر عرضه در س یرو ید خاصیکتأ ی. ودهندمیل یکان را تشکم کی یستم گردشگریگر قرار داشته و سیدکی

، ارتباط متقابل، یارکتعامل، هم ۀیان را در ساکم کیدر  یگردشگر ییایت و پویان دارد و موفقکم کی یگردشگر

غات ی، اطالعات و تبلونقلحمل، ی، مراکز اقامتهاجاذبهمانند  بخش عرضه ۀپیچیدت عناصر متعدد و یو موفق ییکارا

را در  یبیا هر ترتیر یسا اثربخشیو  کاراییت، یاهم یگردشگر هایبخشا ی از عناصر یبعض ،آیدمینظر به ی. گاهداندمی

 )عوامل عرضه( مانند ستمیس یاز ساختار درون یا بخشی یهر عنصر ،دیگر عبارتیبه. گیرندمیده ین خصوص نادیا

، ایاجاره یالهای، وهاخانه، پذیرهامهمان، هاآپارتمان، هتل هامتل، هاهتل) مسافران هایاقامتگاه ۀصاحبان توسع

و... از نگاه خودش  یسات گردشگری، تأسیمسافربر هایآژانسو...( مؤسسات و  ییرایپذ ی، محل خواب، واحدهاهاکمپ

گر یدها( و دیو تهد هافرصتستم اعم از یس یرونیب-یطی)عوامل مح یر عوامل خارجیاما تأث ،کتر استینزد یبه گردشگر

و خطوط  هاهتلتنها از  یگردشگر ،درواقع .استت یحائز اهم یستم گردشگریعملکرد س ییایز بر پوین هابخشعناصر و 

 همدیگراست که با  ایعمدهمختلف و  یاز اجزا تییکلل نشده است، بلکه یمجزا تشک صورتبه هابخشگر یو د ییهوا

                                                                                                                                                                          
1. Gun 

 مکان گردشگری

 بنگاه تولید
 گردشگری

 هایسازمان
 گردشگری

موضوعی  :زیرسیستم
 گردشگری

 محیط اجتماعی سیستم فرادست محیط اقتصادی

 سیستم گردشگری

 وریافنمحیط 
 اکولوژی محیط محیط سیاسی
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 است یعرضه و تقاضا( گردشگر) سیستمشرفت در یحرکت و پ دارعهدهاجزا  ایناز  یکو متقابل دارند. هر نزدیکارتباط 

تالش  هاآنت یکسب موفق ید برایران بایو مد ریزانبرنامه است که یات و عناصریجزئ ،یکل هایشاخهن یدرون ا و

 بندیطبقهدر  ین گردشگریادیبن هایمدل ۀبا توجه به دو دست ،شده ارائهاز طرف گان  که ی. مدل(Gun, 2002: 38)کنند 

 .است زیراز طرف گان به شکل  شدهارائهمدل  .است هاسیستم یتئور ۀاز گون ریزیبرنامهت و یریند مدیفرا هایمدل
 

 
 سیستم گردشگری : 3شماره  شکل

 Gun, 2002: 38: منبع
 

 ؛است متنوع و متفاوت اریبس یگردشگر بر مؤثر عوامل با رابطه در یگردشگر شمندانیاند نظرات و آرا یبررس

 6 به د،یجد یرهایمتغ یبرخ ۀمداخل و یسازکیتفک ای یسازادغام با و فوق اتینظر از استفاده با نگارندگان ن،یبنابرا

 یداریپا ،یاقتصاد یهارساختیز ،یفرهنگ-یاجتماع یداریپا: از اندعبارت که انددهیرس یگردشگر بر مؤثر ۀمؤلف ای عامل

. یمحل ۀجامع نگرش و درک بریمبتن یذهن یهاشاخص و درآمد عیتوز و فقر کاهش ،یطیمح یداریپا ،یتیامن-یاسیس

 .دشویم ارائه ریز صورتبه حاضر پژوهش یمفهوم مدل ،اساس نیا بر

 تقاضا

 سفر انجام به متمکن و مندعالقه تیجمع

 هاجاذبه

 غاتیتبل

 خدمات

 ونقلحمل

 اطالعات

 عرضه
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 پژوهش یمفهوم مدل : 4شماره  شکل

 نویسندگان: منبع

 مطالعه مورد ةمحدود

 کشور کمی و یس استان و جدا تهران استان از 1389 سال در لومترمربعیک 5121/694 مساحت با البرز سیتأس تازه استان

 با شهرستان 4 یدارا که افتی صیتخص استان نیا به کشور کل مساحت از درصد 3/65 ،درمجموع. است داده لیتشک را

 شهرستان نیچهارم عنوانبه ساوجبالغ شهرستان از ییجدا با طالقان بخش) طالقان و ساوجبالغ نظرآباد، کرج، یهانام

 15 و دهستان 21 و بخش 9 شامل یکشور ماتیتقس نیآخر اساسبر استان نیا(. است دهیرس بیتصو به البرز استان

 36 تا قهیدق 28 و درجه 35 در و ییایجغراف طول ۀقیدق 30 و درجه 51 و قهیدق 10 و درجه 50 در استان نیا. است شهر

 (.1386 البرز، استان جامع طرح) است شده واقع یشمال عرض ۀقیدق 30 و درجه

 

بهبود کیفیت 
 گردشگری

 اقتصادی هایزیرساخت

 پایداری محیطی

 فرهنگی -پایداری اجتماعی

 کاهش فقر و توزیع درآمد

 امنیتی -پایداری سیاسی

بر ذهنی مبتنی هایشاخص
 درک و نگرش جامعه

 رشد زیربناها و منابع گردشگری

 رشد اقتصادی و بازساخت

 کارایی اقتصادی

 زیستمحیطحفظ 

 پوشش گیاهی

 افزایش کارایی انرژی

 کاهش دشمنی با علم و صنعت

 کاهش بزهکاری

 مشارکت در حفظ میراث فرهنگی

 و صلح و دوستی زداییتنش

 افزایش امنیت مرزی و داخلی

 حفظ اصول سیاسی

 نسبت گردشگران به ساکنان

 بوم محوری هایارزش

 پیامدهای مطلوب حضور گردشگران

 گردشگری هایپروژه ۀبهبود توسع

 عمومی هایسرمایهتشکیل و توزیع متعادل 



  99 ...و محلی جامعۀ نگرش و درک برمبتنی ذهنی هایشاخص بین رابطۀ بررسی

 
 مطالعه مورد محدودة نقشۀ :  5شماره  شکل

 1386 البرز جامع طرح: منبع

 

 نیهم بر. است مختلف یکشورها و شهرها در گردشگر جذب یاصل عوامل از یکی یگردشگر یهاجاذبه وجود

 از یمختلف یهاجاذبه شامل که شودیم پرداخته البرز استان یگردشگر یهاجاذبه یمعرف و یبررس به ابتدا در ،اساس

-یفرهنگ یهاجاذبه که گفت توانیم انیم نیا در. است یحیتفر-یسالمت و ،یعیطب ،یاقتصاد ،یخیتار-یفرهنگ جمله

 (.1 جدول شماره) دارد استان نیا در گردشگر جذب در یترگسترده و ترمهم نقش یعیطب

 
 البرز استان گردشگری مختلف هایجاذبه : 1شماره  جدول شماره

 جاذبه نام جاذبه نوع

 یعیطب
 گچسر هایالله باغ

 چالوس جاده
 کرج پرندگان باغ

 یخیتار-یفرهنگ

 ورده تاریخی روستای

 برغان روستای

 احمدآباد ۀقلع
 سلیمانیه کاخ

 رستم تخت ۀآتشکد

 دیزین پیست یحیتفر-یسالمت

 عبدالقهار امامزاده یمذهب

 نگارندگان: منبع

 

 پژوهش روش

 یبررس کی یزمان نظر از و یکاربرد هدف، نظر از و یهمبستگ-یفیتوص کار، تیماه و روش نظر از حاضر پژوهش
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 ،(...و رهایپذمهمان ،هتلداران) یخصوص یهابخش رانیمد و کارکنان را یآمار ۀجامع ،پژوهش نیا در. است یمقطع

 گرید و( ...و استان یگردشگر و یدستعیصنا ،یفرهنگ راثیم کل ۀادار کارشناسان و هادانشگاه دیاسات) کارشناسان

 یهنر و یفرهنگ سازمان جمله از استان یفرهنگ یهادستگاه کارشناسان) البرز استان یگردشگر صنعت به وابستگان

 پژوهش نیا در. است نفر 108 با برابر افراد نیا تعداد. است داده لیتشک( یاسالم ارشاد و فرهنگ کل ۀادار و یشهردار

 ستین یریگنمونه به یازین و است دهش استفاده( یشمار تمام) یسرشمار روش از ،یآمار ۀجامع تیمحدود به توجه با

 قرار دسترس در موقعبه یماریب ای محل در حضور عدم لیدلبه نظر مورد ۀجامع افراد یهاپاسخ ،شودیم خاطرنشان)

 افزارنرم ،هاداده لیتحل یبرا و است استانداردشده ۀپرسشنام پژوهش، نیا در هاداده یگردآور یاصل ابزار(. است نگرفته

SPSS به اسخپ یبرا( 5 تا 1 یگذارارزش با) یانهیگز پنج کرتیل اسیمق از زین پژوهش نیا در. است شده گرفته کارهب 

 که ،صورتنیبد. است شده استفاده یصور ییروا از پرسشنامه، ییروا سنجش منظوربه. است شده استفاده هاسؤال

 هاآن یاصالح نظرات اخذ از پسس ،گرفت قرار کارشناسان و خبرگان و دیاسات اریاخت در آزمونشیپ صورتبه پرسشنامه

 با اعتماد بیضر زانیم پرسشنامه، ییایپا نییتع یبرا. شد گرفته کاربه هاداده یآورجمع یبرا و یطراح یینها ۀپرسشنام

 تعداد یبرا آمدهدستبه یآلفا مقدار. است شده ارائه( 2) جدول شماره در آن جینتا که شد محاسبه کرونباخ یآلفا روش

 شودیم محسوب یخوب یرقم که آمده دستبه 798/0 با برابر ما پژوهش در یآمار ۀجامع انیم شدهعیتوز ۀپرسشنام 30

. است نظر مورد مفهوم سنجش یبرا هاهیگو نیب باال یدرون یهمبستگ ۀدهندنشان کرونباخ، یآلفا بیضر زانیم نیا و

 رهایمتغ از کیهر از آمدهدستبه کرونباخ یآلفا زانیم یبررس به ،پرسشنامه یهاهیگو ییایپا از نانیاطم یبرا ادامه، در

 .است شده پرداخته
 

 پژوهش متغیرهای از یکهر کرونباخ آلفای میزان: 2 جدول شماره

 کرونباخ آلفای ضریب متغیر

 756/0 یاقتصاد یهارساختیز

 949/0 درآمد عیتوز و فقر کاهش

 825/0 یطیمح یداریپا

 729/0 یفرهنگ-یاجتماع یداریپا

 823/0 یذهن یهاشاخص

 752/0 یتیامن-یاسیس یداریپا

 نگارندگان: منبع

 

 پرسشنامه که گفت توانیم ن،یبنابرا ؛است شتریب 7/0 مقدار از رهایمتغ یتمام کرونباخ یآلفا مقدار نکهیا به توجه با

 .است برخوردار پژوهش انجام یبرا یمناسب ییایپا از

 یبررس به منسجم صورتبه که یامطالعه که است آن از یحاک کشور، از خارج و داخل در موضوع ۀنیشیپ مرور

 یبررس ،اساس نیا بر. ستین موجود باشد، پرداخته البرز استان در آن بهبود بر مؤثر عوامل و یگردشگر صنعت تیوضع

 شدهارائه یرهایمتغ نیب یمنطق روابط توانیم که است آن ۀدهندنشان ،پژوهش در موجود یرهایمتغ به مربوط میمفاه

 .است شده ارائه حاضر پژوهش در یبررس مورد یرهایمتغ و یلیتحل مدل 5 شکل در. گرفت نظردر
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 سندگانینو: منبع

 هاافتهی و بحث

 پژوهش یرهایمتغ تیوضع یبررس

 و کیپارامتر یهاآزمون یکل ۀدست دو به ،ندیگویم زین یآمار یهاآزمون هاآن به که استفاده مورد یآمار یهامدل

 یبرا باشند، نرمال استفاده مورد یرهایمتغ کهیدرصورت(. 32: 1372 ،اینحافظ) شوندیم میتقس 1کیناپارامتر یهاآزمون

 نباشند، نرمال استفاده مورد یهاداده کهیدرصورت و شودیم استفاده کیپارامتر یهاآزمون از هاداده نیا یاستنباط لیتحل

 آزمون از بودن،نرمال آزمون منظوربه ابتدا .شد خواهد استفاده هاداده یاستنباط لیتحل در کیناپارامتر یهاآزمون از

 .است شده ارائه ریز جدول شماره در آزمون نیا جینتا که دش استفاده 2نوفریاسم -لموگروفوک

 
 هاداده بودننرمال بررسی برای اسمیرنوف-لموگروفوک آزمون :3 جدول شماره

 تحقیق متغیرهای تعداد Z ةآمار معناداری سطح

 یاقتصاد یهارساختیز 108 193/0 000/0

 درآمد عیتوز و فقر کاهش 108 169/0 000/0

 یطیمح یداریپا 108 154/0 000/0

 یفرهنگ-یاجتماع یداریپا 108 229/0 000/0

 یتیامن-یاسیس یداریپا 108 149/0 000/0

 یذهن یهاشاخص 108 149/0 000/0

 نگارندگان: منبع

 

 درصد 5 از کمتر ق،یتحق یرهایمتغ یبرا یمعنادار سطح مقدار آمد، دستبه 3 جدول شماره در که یجینتا به توجه با

 بردنکاربه مستلزم امر نیا که شودیم دیتائ هاداده بودننرمال ریغ بریمبن 𝐻1فرض ،نیبنابرا ؛است شده مشاهده

 یهاداده لیتحل یبرا کیناپارامتر هاآزمون از دیبا ،گرید عبارتبه. است یاستنباط لیتحل در کیناپارامتر یهاآزمون

 .دکر استفاده قیتحق

 

                                                                                                                                                                          
1. Parametric and Non-Parametric 

2. Kolmogorov–Smirnov test 

 در مؤثر عوامل
 تیوضع بهبود

یگردشگر  

 یاقتصاد یهارساختیز

 و درک بریمبتن یذهن یهاشاخص
 یمحل ۀجامع نگرش

 درآمد عیتوز و فقر کاهش

 یتیامن-یاسیس یداریپا یطیمح یداریپا

 یفرهنگ-یاجتماع یداریپا

 پژوهش یرهایمتغ یمعرف و یلیتحل مدل :  6شماره  شکل
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 پژوهش یهاهیفرض یآمار یهالیتحل

 هاآن ۀدربار یریگجهینت و قیتحق یهاهیفرض از کیهر یبررس به ،1یانمونهتک یت آزمون از استفاده با بخش نیا در

 .شودیم پرداخته
 هافرضیه اینمونهکت تی آزمون نتایج :4 جدول شماره

 میانگین فرضیه
 سطح

 معناداری
 𝒕 ةآمار

 اطمینان ۀفاصل
 نتیجه

 باال نییپا

 تأیید 7345/0 5125/0 134/11 000/0 634/3 یگردشگر تیوضع بهبود ← یاقتصاد یهارساختیز

 تأیید 9334/0 7027/0 061/14 000/0 828/3 یگردشگر تیوضع بهبود ← درآمد عیفقروتوز کاهش

 تأیید 9255/0 6682/0 278/12 000/0 806/3 یگردشگر تیوضع بهبود ←یطیمح یداریپا

 تأیید 9182/0 6923/0 130/14 000/0 815/3 یگردشگر تیوضع بهبود ←یفرهنگ-یاجتماع یداریپا

 تأیید 6943/0 4995/0 149/12 000/0 607/3 یگردشگر تیوضع بهبود ←یذهن یهاشاخص

 تأیید 8091/0 5719/0 538/11 000/0 701/3 یگردشگر تیوضع بهبود ←یتیامن-یاسیس یداریپا

 نگارندگان: منبع

 

 نوع از هاآزمون نیا ،نکهیا به توجه با. است شتریب 3 مقدار از قیتحق یرهایمتغ نیانگیم زانیم ،4 جدول شماره به توجه با

:𝐻1) هستند راست ۀدنبال کی یهاآزمون 𝜇 >  به تا میکن میتقس 2 عدد بر دیبا را دنباله دو( یمعنادار سطح) یمعنادار ریمقاد ،(3

 جهینت نیچن توانیم است، کمتر 05/0 مقدار از ریمتغ یبرا دنباله کی یمعنادار ریمقاد ،نکهیا به توجه با .شود لیتبد دنباله کی

 میابییدرم هاآن عالمت گرفتننظردر و 𝑡 ستون به مراجعه با. دارد 3 عدد با یمعنادار اختالف رها،یمتغ نیا نیانگیم که گرفت

 بودنباالتر ۀدهندنشان نییپا و باال حدود بودنمثبت و است شتریب 96/1 یجدول شماره مقدار از حاصله 𝑇 ۀآمار ریمقاد که

 .شودیم دییتأ فوق اتیفرض از کیهر که گرفت جهینت توانیم ،نیبنابرا ؛است 3 عدد از نیانگیم مقدار

 بر مؤثر عوامل تیاهم درک و یبندرتبه یبرا ،یعامل تک یت آزمون قیطر از پژوهش یهاهیفرض آزمون از پس

 کدام که شودیم مشخص دمنیفر آزمون قیطر از ،گرید عبارتبه. است شده استفاده 2دمنیفر آزمون از گردشگر صنعت

جدول  در آزمون نیا جینتا. دارد البرز استان یگردشگر صنعت بر عوامل ریسا به نسبت یشتریب ریتأث و است ترمهم عامل

 استان یگردشگر صنعت بر مؤثر عوامل یبندرتبه که دهدیم نشان زین دمنیفر دو یکا آزمون. است شده ارائه 5 شماره

 (.5 جدول شماره) میکن استفاده یبندرتبه یبرا آزمون جینتا از میتوانیم ما و است معنادار 05/0 یآلفا سطح در البرز

 
 فریدمن آزمون از استفاده با البرز استان گردشگری صنعت بر مؤثر لمعوا بندیرتبه : 5 جدول شماره

 رتبه هاعامل میانگین ةنمر فریدمن آزمون ةآمار

 1 یفرهنگ -یاجتماع یداریپا 67/6 دو یکا 830/40

 2 یطیمح یداریپا 94/5 نمونه تعداد 108

 3 درآمد عیتوز و فقر کاهش 89/4 یآزاد ۀدرج 5

 4 یتیامن-یاسیس یداریپا 34/3 یمعنادار سطح 000/0

 5 یاقتصاد یهارساختیز 13/2  

 6 یذهن یهاشاخص 75/2  

                                                                                                                                                                          
1. One Sample t Test 

2. Friedman test 
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 نگارندگان: منبع

 :است شرحنیبد دمنیفر آزمون از آمدهدستبه جینتا لیتحل

 راثیم حفظ در مشارکت ،یبزهکار کاهش صنعت، و علم با یدشمن کاهش) یفرهنگ-یاجتماع یداریپا عامل

 گردشگران که ییهازهیانگ از یکی که گفت توانیم ،قتیحقدر. دارد قرار نخست ۀرتب در 67/6 نیانگیم ۀنمر با (یفرهنگ

 و یادمانی یهاجاذبه. است یمیقد یشهرها ژهیوبه شهرها، در یخیتار و یادمانی یهاجاذبه وجود ،کشاندیم شهرها به را

 به ای مهم یدادیرو شدنماندگار یبرا ،هاجاذبه از یگروه. اندآمده وجودبه گوناگون یهازهیانگ با شهرها در یخیتار

 تیهو هدف با که یاقدامات مجموعه اما ،شوندیم احداث شهرها، خیتار در تیاهم یدارا یادوره شدنادآوری مناسبت

 یگردشگر یکاربردها بعد از هامؤلفه نیا نیترمهم که هستند یمتعدد یهامؤلفه تابع ،رندیگیم انجام شهرها در یشهر

 و فضاها شهر، ساختار شهر، شکل مانند یقیمصاد. است یخیتار گوناگون یهادوره از ،یشهر تیهو مصنوع مؤلفه و

 یبناها احداث. هستند شهرها یخیتار تیهو ۀدهندلیتشک عناصر جمله از هامحله و هاکاخ ،یعموم یوسازهاساخت

 و رهایبادگ ،انبارهاآب بازارها، ،هاآتشکده و ساهایکل و مساجد مقدسه، اماکن کاروانسراها، ،هاپل ،هاابانیخ ،هادانیم ادبود،ی

 و تیجذاب جادیا موجب شهرها، در هاآن وجود که هستند یاقدامات جمله از ،یشهر یوسازهاساخت از گرید یاریبس

 .شوندیم شهرها یبرا شتریب کشش

 یهارتبه در یکم اریبس ۀفاصل با یتیامن-یاسیس یداریپا و درآمد عیتوز و فقر کاهش ،یطیمح یداریپا یهاعامل

 التیتسه از یریگبهره ازمندین یاقتصاد گرید تیفعال هر مانند یگردشگر صنعت کهآنجا از. دارند قرار چهارم و سوم دوم،

 به ازین یگردشگر صنعت در یگذارهیسرما ۀتوسع به کمک منظوربه ن،یبنابرا ؛است دولت یاسیس و یمال یهاتیحما و

 و ینسب یهاتیمز اساسبر التیتسه و اعتبارات صیتخص یالگو اصالح مسئوالن، یاسیس یهادگاهید اصالح

 نیهمچن و استان و کشور مسئوالن نزد یتیامن و یاسیس ۀنانیبدب نگرش. است البرز استان در یگذارهیسرما یهاشاخص

 به یجاسوس تهمت توهم و کشور یامننا بریمبن یخارج یهارسانه یمنف غاتیتبل به توجه با) یخارج گردشگران

 صنعت یهایژگیو از یکی گر،ید یسو از. است دهکر همراه یمخاطرات با کشور به را هاآن سفر( یخارج گردشگران

 مدتکوتاه در صنعت نیا مختلف یهابخش از یناش یدرآمدها که است آن یاقتصاد یهاتیفعال ریسا به نسبت سمیتور

 نیا سرعت که است یحالدر نیا و بوده رگذاریتأث جامعه فیضع اقشار ژهیوبه مردم یاقتصاد تیوضع رونق در یخوببه

 حضور امکان ،یدرآمد مناسب سطح با یکشور و منطقه در مقابل، در. ستین حد نیا تا ینفت یدرآمدها خصوص در روند

 .گرندیکدی ملزوم و الزم پارامتر دو نیا ،نیبنابرا ؛ابدییم شیافزا ...و یفرهنگ و یتیامن لیدالبه ستیتور

 یهاشاخص و (ضرورت کی عنوانبه یگردشگر منابع و ربناهایز ۀندیفزا رشد) یاقتصاد یهارساختیز یهاعامل

 ،یاقامت ساتیتأس .است گرفته قرار ششم و پنجم یهارتبه در بیترتبه اول عامل 4 به نسبت یشتریب ۀفاصل با یذهن

 ۀروزمر یازهاین رفع یبرا گردشگران ،است مسلم آنچه. است یگردشگر ۀتوسع ملزومات جمله از یالتیتسه و یرفاه

 دنید که را یگردشگران تواندیم تنها ،یاساس یازهاین رفع یبرا ساتیتأس جادیا البته و دارند اجیاحت امکانات نیا به خود

 با و عیوس سطح در مراکز نیا احداث ازمندین عام، گردشگران جذب یبرا و دکن جذب دارد، تیاهم شانیبرا خاص اماکن

 بخش نیا در یاریبس یکمبودها با البرز استان که دارد آن بر داللت ،آمدهدستبه جینتا که میهست ایدن روز متد نیآخر

 .است بخش نیا در یخارج و یداخل یهایگذارهیسرما ازمندین و بوده اجهمو

 که است امر نیا ۀدهندنشان دارد، قرار آخر ۀرتب در یمحل ۀجامع نگرش و درک بریمبتن یذهن یهاشاخص نکهیا

 یپندارها نیا. است نهیزم نیا در نادرست یپندارها وجود استان، در گردشگران جذب راه سر بر یفرهنگ موانع از یکی

 و بوده کشور در رسومات و رسم بردننیب از و رییتغ وجود غلط تصور همان که داشته وجود کشور از خارج در هم نادرست

 به و کرده کشور وارد را یغلط فرهنگ خود با یخارج گردشگران که است صورتنیبد غلط تصور نیا ز،ین داخل در هم
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 گاهچیه ،کنندیم مسافرت یخاص حیتفر یبرا که یگردشگران که است یضرور نکته نیا به توجه. پردازندیم آن ۀاشاع

 نیا برعکس یحت و ستین یخبر ناسالم یحیتفر مراکز و نوهایکاز ،هاکافه از رانیا در رایز ؛نکرده انتخاب را رانیا

 .است حاکم هم مصداق

 

 یریگجهینت

 البرز استان یگردشگر صنعت بر یمعنادار ریتأث مهم، عامل کی عنوانبه( یاقتصاد عامل) یاقتصاد یهارساختیز عامل

 ریسا به یتوجهیب و نفت یمحصولتک اقتصاد به دولت یعموم ۀبودج ادیز یاتکا که گفت توانیم ،یطورکلبه .دارد

 تواندیم آنان از تیحما عدم و یخصوص بخش به یگردشگر مهم مراکز یواگذار عدم و یگردشگر رینظ یارز منابع

 مشابه باًیتقر ،(1387) روزیپ و نوبخت پژوهش از حاصل جینتا با آمدهدستبه جینتا. شود یگردشگر صنعت ۀعتوس از مانع

 اشاره یاجتماع عامل قت،یدرحق. دارد البرز استان یگردشگر صنعت بر یمعنادار ریتأث ،یفرهنگ-یاجتماع یداریپا. است

 میمستق تماس سبب به تحوالت و رییتغ نیا و دهدیم رخ زبانیم ۀجامع مردم یزندگ در که دارد یتحوالت و رییتغ به

 هنر، در که است یتحوالت و رییتغ ،یفرهنگ اثرات از منظور .ردیگیم صورت جهانگردان و ارید آن ساکنان و یاهال

 و رشد موجب ،جهیدرنت و هستند تربلندمدت راتییتغ نیا .دهدیم رخ زبانیم جامعه ساکن مردم یمعمار و ورسومآداب

. است مشابه( 1391) گرانید و یمحراب قیتحق از حاصل یهاافتهی با جینتا نیا. شوندیم یجهانگرد صنعت ۀتوسع

 فیتعر که یزیچ آن هر امروزه. دارد البرز استان یگردشگر صنعت ۀتوسع بر یمعنادار ریتأث یتیامن-یاسیس یداریپا

 صنعت در امر نیا. ردیگیم خود به رکود حالت ای خورده شکست نباشد، حاکم آن بر یمنطق قواعد و نداشته یعلم

 مطالعات از آمدهدستبه جینتا با جینتا نیا (.1389 ،مقدمیتیهدا و ییدایص) است صادق زین آن تیامن بعد و یگردشگر

 یمعنادار ریتأث یطیمح یداریپا. است کسانی( 1389) مقدمیتیهدا و ییدایص و( 2010) جونز ،(1386) ینور و یشجاع

 ،یاقتصاد ارکان به توجه گرو در داریپا یگردشگر ۀتوسع به یابیدست. دارد البرز استان یگردشگر صنعت ۀتوسع بر

 زین ستیزطیمح که( 1394 ،یدهقینظر و یوکیب یامرالله) است جامعه کی در یطیمحستیز و یفرهنگ ،یاجتماع

 یهاافتهی با جینتا نیا. است حراست و حفظ ازمندین داریپا یگردشگر ۀتوسع به یابیدست یاساس ارکان از یکی عنوانبه

 نگرش و درک بریمبتن یذهن یهاشاخص ،نیهمچن و درآمد عیتوز و فقر کاهش. است راستا کی در( 1394) زادهحسن

 یمحل ۀجامع یتمندیرضا و مثبت نگرش و قضاوت. دارد البرز استان یگردشگر صنعت بر یمعنادار ریتأث یمحل ۀجامع

 صنعت بر رگذاریتأث و مهم اریبس عوامل از یگردشگر ۀتوسع و خود سکونت طیمح در گردشگران حضور از زبانیم

 صنعت بر مؤثر عوامل یبندرتبه. است کسانی( 1391) یعادل جینتا با جینتا نیا(. 2010 جونز،) است یگردشگر

 در یفرهنگ-یاجتماع یداریپا عامل که است یاگونهبه هاآن ضعف و شدت و اثر زانیم نظر از البرز استان یگردشگر

 یبعد یهارتبه در کم اریبس ۀفاصل با درآمد عیتوز و فقر کاهش و یطیمح یداریپا عوامل ،آن از پس و است اول ۀرتب

 بر یمعنادار ریتأث نخست، عامل 3 به نسبت یشتریب ۀفاصل با که است یتیامن-یاسیس یداریپا آن از پس. اندگرفته قرار

 نسبت یترنییپا اریبس ۀفاصل با یذهن یهاشاخص و یاقتصاد یهارساختیز یهاعامل اما ،دارد البرز استان یگردشگر

 به کهیطوربه ؛دارند یکمتر ریتأث البرز استان یگردشگر صنعت بر مؤثر عوامل عنوانبه نخست عامل 4 نیانگیم ۀنمر به

 .است گرفته قرار ششم و پنجم یهارتبه در بیترت

 استان به گردشگر ورود از حاصل یمنف و مثبت یامدهایپ شیافزا و یگردشگر صنعت ۀتوسع یراستا در ،تیدرنها

 انجام کشور گرید یهااستان در که گرید یهاپژوهش یهاافتهی با پژوهش نیا یهاافتهی که دشویم شنهادیپ البرز،

 در و یزبان یرهایمتغ از یآت پژوهشگران که دشویم شنهادیپ. داد انجام یترقیدق قضاوت بتوان تا دشو سهیمقا ،ردیگیم

 هیتوص یآت پژوهشگران به نیهمچن. ندکن سهیمقا حاضر پژوهش جینتا با را جینتا و پرداخته پژوهش به یفاز طیمح



  105 ...و محلی جامعۀ نگرش و درک برمبتنی ذهنی هایشاخص بین رابطۀ بررسی

 یگردشگر صنعت یهافرصت و دهایتهد ضعف، قوت، نقاط ییشناسا به SWOT یراهبردها از استفاده با که دشویم

 در سمیتور صنعت و یگردشگر مناسب یراهبردها ۀارائ به نسبت که دشویم هیتوص پژوهشگران به. بپردازند البرز استان

 .ندکن اقدام یراهبرد یزیربرنامه یهاروش از استفاده با البرز استان
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