فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،دورة هشتم ،شمارة  ،2تابستان  ،4931صص 31-79

توسعة گردشگری و تغییر الگوهای فرهنگی در نواحی روستایی
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چکیده
یکی از انوا گردشگری که در کشور ما همواره افراد زیادی را به خاود جاذب مایکناد،
گردشگری روستایی است .گردشگری پدیدهای است که باع افزایش تعامالت اجتمااعی
میشود و افزایش تعامالت اجتماعی میتواند نگرش و رفتار افراد را تقت تثثیر ررار دهاد
و گسترش این امر امکان تغییرات فرهنگی را فراهم میکند .روستای آسایابسار وارا در
استان مازندران در سالهای اخیر یکی از مقاصد گردشگران بوده است .پژوهش حاضر باه
بررسی تغییرات فرهنگای بومیاان روساتای ماذکور کاه ناشای از گساترش تعاامالت باا
گردشگران است ،پرداختاه اسات .روش ماورد اساتفاده بارای گاردآوری دادههاا در ایان
پژوهش ،پیمایش بوده است .ابزار جم آوری دادههاا پرساشناماة سااختیافتاه اسات و
دادههای گردآوریشده با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSمورد تقلیل ررار گرفتهاند .برای
بررسی همبستگی آماری میان گردشگری و مؤلفههای تغییار فرهنگای از آزماون میاانگین
استفاده شده است .یافتههای حاصل از این پژوهش حاکی از آن است کاه گردشاگری در
تغییر مؤلفههای سبک پوشاک ،مصرف مواد غذایی ،گسترش مصرفگرایی ،زبان و گویش
بومی و سبک ازدواج در روستای مورد مطالعه نقش داشته است.
کلیدواژه :توسعة گردشگری ،گردشگری روستایی ،تغییر الگوهای فرهنگای ،روساتا،
روستای آسیابسر.
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مقدمه و طرح مسئله

امااروزه صاانعت گردشااگری در دنیااا ،یکاای از مناااب مهاام درآمااد اساات و بااهعنااوان
گستردهترین صانعت خادماتی جهاان ،حاائز جایگااه ویاژهای اسات .از ساویی دیگار
گردشگری از نظر فرهنگی دارای اهمیت است؛ چراکه موج

افزایش آگاهی جواما از

شیوههای زندگی یکدیگر و در نتیجه اتقاد و پیوند بیشتر اروام ،مذاه

و فرهناگهاای

مختلف میشود (نیکبین و کرمی .)138 :1311 ،ازاین رو ،بسیاری از کشورها در ررابتی
نزدیک و فشرده ،در پی افازایش بایش از پایش منااف و عوایاد خاود از ایان فعالیات
بینالمللی هستند .یکی از انوا گردشگری که در سالهای اخیر تقاضا برای آن افازایش
یافته است و ازاین رو مورد توجه مقققان بسایاری رارار گرفتاه ،گردشاگری روساتایی

است (دوه .)21 :2115 ،1گردشگری روستایی یکی از انوا گردشگری است کاه شاامل
فعالیتها و گونههای مختلف گردشگری در مقیطهای روستایی و پیرامون آنها میشود
(سوتریدز .)517 :2112 ،2در یک مفهوم کلی میتوان گردشاگری روساتایی را فعالیات
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گردشگری در حوزة غیرشهری تعریف کرد که فعالیتهای انسانی در آن غالبا در بخش
3

کشاورزی است (اوپرمن  .)88 :1115 ،توسعة گردشگری در مناطب روساتایی ،یکای از
راههای نجات روستاها از فقر ،مهااجرت و مشاکالت اجتمااعی و ارتصاادی باهشامار
میرود .در اک ر نواحی روستایی ،به دلیل غال

بودن ارتصاد کشاورزی و آسای پاذیری

آن ،توجه به دیگر فعالیتهای توسعهای نظیر گردشگری باهعناوان مکمال ایان بخاش
میتواند از جنباه هاای مختلاف ،تضامینی در بهباود شارایط زنادگی روساتاییان باشاد
(مهدوی ،ردیری معصوم و رهرمانی .)31 :1385 ،بسیاری از مقققان و صاح نظران بار
این باورند که امروزه گردشگری روستایی و فعالیتهای مرتبط با آن ،بهعناوان یکای از
ارکان اصلی ارتصاد روستایی و منبعی بالقوه برای تنو بخشی به آن در راساتای نیال باه
توسعة پایدار روستایی مطرح است (عینالی و همکاران.)13 :1312 ،
بر اساس مطالعات انجام شده ،در تمام ادوار زندگی اجتماعی بشر هیچ راوم و ملتای
یافت نشده که فرهنگ آنها ثابت و استوار ماناده باشاد (زناد وکیلای .)51 :1383 ،ایان
تغییرات در فرهنگها عموما به سب تغییر در مقیطی است که افراد با آن تعامل میکنند
1. Doh
2. Soteriades
3. Oppermann

یا اینکه نتیجة ورود افراد بیگانه است .همچناین عاواملی مانناد اختراعاات ،اکتشاافات،
نوآوریها ،افزایش جمعیت ،تقوالت بومشاناختی ،جناگهاا و تمااس فرهناگهاا در

تغییرات فرهنگی دخالت دارند (ارابو آگبا 1و همکااران .)315 :2111 ،عاالوهبار ماوارد
مذکور ،پژوهشها نشان داده است که یکی از عوامل ایجاد تغییرات فرهنگی در جواما

مقصااد ،گردشااگری اساات (مونتروبیااو .)1 :2111 ،2گسااترش فزایناادة گردشااگری در
سالهای اخیر ،در جهتی م بت یا منفی به رودررویی اثاربخش یاا منازعاهآمیاز افاراد و
گروههای مختلف با زمینههای فرهنگی متنو منجر شده است (یزدخواستی و همکاران،
 .)133 :1311تفاوتهای فرهنگی میان ساکنان و گردشگران میتواناد زمیناهسااز باروز
تغییرات فرهنگی در جامعة مقصد شاود .ایان تغییارات مارتبط باا نظاامهاای ارزشای،
باورهای مذهبی ،سنتها ،سبکهای زنادگی ،رساوم ،شایوههاای رفتااری ،سابکهاای

پوشش ،ادراک ،نگرشها و سایر ویژگیها است (سری.)37 :2111 ،3
در دهة  1181میالدی ضرورت توجه به فرهنگ آشاکار و در دهاة  1111مایالدی
اهمیت آن انکارناپذیر شد؛ تا آنجا که برخی معتقدند شاید دلیل بسیاری از نابسامانیهاا
و گمراهیهای طرحهای توسعه به معنای عام و توسعة روساتایی باه معنای خاا در
جهان را باید در بیاعتنایی به فرهنگ ردیابی کرد .اهمیت فرهنگ در دو جنباه خالصاه
میشود :نخست جایگاهی که در هویت و موجودیت جامعه دارد و دیگاری نقشای کاه
در پیشرفت جوام ایفا میکند (نقوی و همکاران .)111 :1312 ،فرهنگ تعیین مایکناد
که افراد یک جامعه چطور فکر و احساس کنند؛ فرهنگ اعمال آنها را هدایت میکناد و
دیااد آنهااا را بااه زناادگی تعریااف ماایکنااد .بساایاری از کشااورها ،بااهویااژه کشااورهای
درحالتوسعه ،به اشتباه مواه طبیعی و توانمندی صنعتی را شایستگیهاای مقاوری و
اصلی خود تلقی کردند و نقش فرهنگ را باهعناوان بساتر و زیرسااخت اصالی نادیاده
گرفتند .اماا باهتادریج و باا پیچیادهتار شادن اوضاا و ناکاامی بسایاری از کشاورها،
سیاست گذاران به بازبینی و مطالعة مسائل و تنگناهای موجود پرداختناد و دریافتناد کاه
عمال بدون وجود شالودة فرهنگی مناس و بارور ،دستیابی باه توساعة ،تاوهمی بایش
نیست (پورطاهری و همکاران .)87 :1311 ،بر این اساس ،پرداختن به تغییرات فرهنگی
1. Oghabo Agba
2. Monterrubio
3. Sari
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از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است ،چراکه عدم توجه به آن ساب باروز مساائل و
آسی های بسیاری در سطوح خرد و کالن و فردی و اجتماعی خواهد شد.
روستای آسیابسر یکی از چهاار روساتای هادف گردشاگری در اساتان مازنادران
است 1که در سالهای اخیر تقاضا برای گردشگری روستایی در آن افزایش چشامگیری
پیدا کرده است؛ بهطوریکه بنا به گفتة دهیار روستا ،در ایاام تعطایالت ناوروز ،روزاناه
چهارصد گردشگر وارد این روساتا مایشاوند و از جاذباههاای گردشاگری آن دیادن

میکنند .2ورود و خروج افراد جامعه از شهر به روستا بهمنظور گاذران اوراات فراغات،
سب

شده است کاه برخوردهاا و تعاامالت اجتمااعی میاان شهرنشاینان و روساتاییان

گسترش یابد و این تعامالت میتواند بستری برای ایجااد تغییراتای در فرهناگ جامعاة
میزبان فراهم آورد .ازاین رو ،پژوهش حاضر بر آن است که به بررسای و تقلیال ادراک
ساکنان روستای آسیابسر از نقاش گردشاگری در تغییارات فرهنگای روساتا بپاردازد.
ازاین رو مقالة حاضر درصدد است به پرسش زیر پاساخ دهاد :براسااس ادراک سااکنان
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مقلی ،آیا گردشگری در تغییرات فرهنگی روستای آسیابسر نقش داشته است؟
مبانی نظری
فرهنگ

فرهنگ بهمعنای الگوهای رفتاری آموختهشدهای است کاه از نسالی باه نسال دیگار یاا
گروهی به گروه دیگر منتقل میشود و بر پایة وارعیاتهاای ذهنای و اجتمااعی شاکل
می گیرد .هر جامعة بشری ،نظام اجتماعی و فرهنگی خود را دارد که بهطورکلی ،نمودی
است خا

و بیهمتا از فرهنگ بشری .اما نظامها از نظر ساخت با هم متفاوتاناد .در

هر نظامی با توجه به زیستگاههای طبیعی ،مناب  ،زبان و غیره ،فرهناگ خاصای حااکم
است (شمس و امینی .)83 :1388 ،تعاریف متفاوتی از فرهنگ ارائه شده است .از میاان
این تعاریف ،تعریف تیلور 3بهعنوان تعریفی جاام و ماان معاروف اسات .از نظار وی
فرهنگ مجموعة پیچیدهای است که شاامل معاارف ،اعتقاادات ،هنرهاا ،صانای  ،فناون،
اخال  ،روانین ،سنن و باالخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی است کاه فارد باهعناوان
1. ecotourism.ichto.ir
2. www.irna.ir
3. Taylor

عضو جامعه ،از جامعة خود فرا میگیرد (روحاالمینی .)17-18 :1371 ،گیادنز 1فرهناگ
را مشتمل بر دو نو مادی و معنوی میداند و معتقد است که از سه عنصر مهام کاه در
بستر زمان شکل میگیرند ،تشکیل شده است .1 :ارزشهاا و ایادئالهاای مجاردی کاه
اعضای گروه اجتماعی به آنها اعتقاد دارند .2 .هنجارهاا و اصاول رطعای اجتمااعی کاه
که

اعضا باید آنها را رعایت و از آن پیروی کنند .3 .کاالهای مادی با ویژگیهای خا
اعضای گروه تولید میکنند (نقوی و همکاران.)111 :1312 ،
با وجود تعاریف مختلفی که از فرهنگ وجود دارد ،همة آنها جوان مشترکی دارند
که تقریبا همة مقققان آنها را بهعنوان مشخصههای فرهنگ پذیرفتهاند؛ ازجمله ،فرهناگ
در تعاملهای سازشپذیر پدیادار مایشاود؛ دارای اجازای مشاترک اسات و در طاول
دورههای زمانی به نسلهای مختلف منتقل میشاود (تریانادیس .)38 :1388 ،2در بیاان
صفات و ویژگیهای فرهناگ ،تغییرپاذیری از اصالیتارین آنهاا اسات ،زیارا فرهناگ
نمیتواند باه صاورت راکاد و بادون تغییار بااری بماناد .ازآنجاکاه فرهناگ در جهات
پاسخگویی به نیازهای انسانی طی زمان ،مکان و مورعیاتهاای متفااوت اسات ،دچاار
تغییرات و دگرگونی میشود (آزاد ارمکی.)85 :1387 ،
تغییر فرهنگی

یکی از ویژگیهای مهم فرهنگ ،دگرگونی مداوم آن بارای ایفاای کارکردهاایش اسات
(پناهی .)1375 ،واژة تغییر فرهنگی دربرگیرندة حوزة بسیار وسیعی اسات .تغییار فرهنگای
هرگونه تغییر در شیوة زندگی مردم ،مادی و غیرمادی اسات کاه مایتواناد نتیجاة ناوآوری،
اخترا و فرهنگپذیری باشد (تاخرو .)3 :2112 ،3تغییر فرهنگی شامل کلیاة تغییراتای اسات
که در هر بخشی از فرهنگ اتفاا مای افتاد کاه شاامل هنار ،علام ،فنااوری ،فلسافه و  ...و
همچنین تغییرات در اشکال و نقشهای سازمان اجتماعی میشود (چونگلاوی.)21 :2113 ،3
رساترین تعریف در مورد تغییر فرهنگی توسط اینگلهارت 1ارائاه شاده اسات .او تغییار
فرهنگی را به معنای جابهجایی فرهنگی به کار برده است .از نظر او تغییرات فرهنگای باه
لقار جابهجایی ارزشها در جامعة پیشرفتة صنعتی رخ میدهد (آزاد ارمکی.)12 :1387 ،
1. Giddens
2. Triandis
3. Thakhro
4. Chongloi
5. Inglehart
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جامعهشناسان بسیاری متفبالقول هستند که جوام مختلف برای ادامة حیات خود نیازمناد
تماس و بررراری ارتباب با یکدیگر هستند و در این ارتباب و تمااس ،نااگزیر از سااختار
فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و ارتصادی یکدیگر تثثیر مایپذیرناد (نااطبپاور.)11 :1381 ،
بهطورکلی عوامل مؤثر بر فرهنگ را میتوان به سه دسته تقسیم کرد .1 :عوامل ذاتی کاه
مربوب به خود فرهنگ است .2 .عوامل درونی که مربوب باه جامعاهای اسات کاه یاک
فرهنگ در آن وجود دارد .3 .عوامل بیرونی کاه مرباوب باه عوامال خاارج از مرزهاای
جغرافیایی است (صالقی امیری.)71 :1385 ،
تغییرات فرهنگی گاهی از دیدگاه ساختارگرایی مورد مطالعه ررار میگیرند .این نظریاه
بااه تغییاار معتقااد اساات و آن را درون ساااختارهای اجتماااعی اجتنااابناپااذیر ماایدانااد.
ساختارگرایان بر این باورند که در طول زمان ،شکل ساختی ثابات مایماناد؛ اماا سااخت
وارعی که شامل شبکة روابط اجتماعی است ،در معرض دگرگونیهاای چشامگیری رارار
میگیرد .این بدان معناست که ساختهای اجتماعی مانند خانواده ثابت بااری مایمانناد ،اماا
روابط افراد درون این ساخت تغییر میکند (ریویر .)82 :1371 ،1از دیگر نظریاههاایی کاه
معتقد به بروز تغییرات در طول زمان هستند ،میتوان به نظریة اشاعهگرایی اشاره کارد .بار
اساس این نظریه ،فرهنگ جوام از یک یا چند مرکز نشئت گرفته و در اثر ارتباس ،تقلیاد
یا اخذ یک فرهنگ از فرهنگ دیگر شباهتهایی بین فرهناگهاا باه وجاود آماده اسات
(پورطاهری و همکاران .)121 :1311 ،اشاعهگرایان تغییر را عموما نشانی از تثثیرپاذیری از
مقیط بیرونی میدانند که از خالل همجواری یا انتقال و حرکت ،فرهنگ مبدأ را به مقایط
فرهنگ مقصد رسانده است .آنها کمتر به توانایی فرهنگها در کشف و ابدا باور دارناد و
بیشتر به رابلیت آنها در تقلید و فرهنگپذیری تثکیاد مایکنناد (فاساتر .)131 :1378 ،2بار
اساس نظریة کارکردگرایی ،در مطالعاة تغییارات فرهنگای ،پیوساتگی و کلیات اجازا و
عناصر اصلی آن مهم است؛ زیرا با تکیه بار ایان نظریاه مایتاوان فراینادها و تغییارات
فرهنگی نواحی روستایی را بازشناخت .در نظریة کارکردگرایی ،منظور از اصل جامعیت
آن است که هر پدیدة مادی و اجتماعی بهعنوان جزء در نظر گرفته شده و در رابطاه باا
کل تقلیل میشود .مکت کارکردگرایی اجزای فرهنگ را دارای پیوستگی و وابساتگی
متقابل میداند (پورطاهری و همکاران.)121 :1311 ،
1. Riviere
2. Foster

بسیاری از مقققان هر جامعه را بهصورت صاقنة رویاارویی و تاثثیرات متقابال دو
نیرو فرض کردهاند .یکی نیرویی که مردم را به طرف تغییر میکشاند و دیگاری نیرویای
که آنان را به حفظ وض موجود وامیدارد .نیروی اول تالش میکند کاه بارای اساتقرار
خود توازن نیروی دوم را بر هم زند و دومی سعی دارد تا اولی را از رسیدن به مقصاود
بازدارد .ازآنجاکه گرایش به تغییر اصل بنیادی فرهنگ است ،همیشه نیروهای ناوآور باا
کنار زدن تدریجی نیروهایی که حافظ وض موجود هستند ،جایی برای خود باز میکنند
و موج تغییر میگردند (فاساتر .)31 :1378 ،در ماواردی طیاف تغییارات باهگوناهای
وسی و شادید اسات کاه مایتواناد از طریاب ایجااد تغییارات اساسای در ارزشهاای
اجتماعی -اخالری به استقالة اخالری نیز بیانجامد .استقالة فرهنگی فرایندی اسات کاه
در آن تغییرات در فرهنگ جامعة میزبان ابتدا مورتی است و ساپس جنباة اساتعماری و
مخرب پیدا میکند (کولینز .)271 :1178 ،1همچنین دوگانگی اجتماعی بدان جهات کاه
جوانان سعی در پذیرش عناصر فرهنگ بیگانه و تغییر در سنن نهادینة خود دارناد و در
نقطة مقابل سالمندان مصرانه بر حفظ و بقای آن پافشاری میکنند ،میتواند به مهااجرت
نسل جوان و جوانزدایی منجر شود ،چراکه جوانان در برابر نمادها و ظواهر مارتبط باا
گردشگران ررار میگیرند و لذا افب دیگری پایش روی آنهاا گشاوده مایشاود و تااب
مقاومت در برابر سالمندان سنتگرا را ندارند (شاوز 2و ویلیامز .)112 :2112 ،3میتاوان
تغییر فرهنگی را بهصورت طیفی در نظر گرفت که نقاب مختلف آن حاکی از درجههای
متفاوت از لقار شدت دگرگونی اسات و آنچاه مراتا ایان دگرگاونی را باه وجاود
می آورد ،دو عامل زمان و فراگیری تغییر است .باالترین مرتبة تقول به مجموعهتغییراتی
اطال میشود که در یک دورة طوالنی طی یک یا چند نسل در جامعه رخ میدهاد .در
نقطة دیگر این تقوالت ،یک طیف از تغییراتای وجاود دارد کاه باهعناوان پدیادههاای
رابلرؤیت و رابلبررسی در مدتزمانی کوتاه مورد مطالعه ررار میگیرند؛ بهصورتی کاه
هرکس در طول زندگی خود می تواند آن تغییر را شخصا تعقیا نمایاد و نتیجاة آن را
ببیند (عبدی .) 21 :1381 ،میزان آماادگی جامعاة میزباان بارای پاذیرش تقاول ،مقادار
مالکیت افراد بومی و درگیر بودن آنها در این رسم از فعالیت و تصاویری کاه از طریاب
1. Collins
2. Shaws
3. Williams
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رسانهها و تبلیغات از گردشگران و جامعة میزبان در اختیار اسات نیاز ازجملاه عوامال
مؤثر در طیف تغییرات فرهنگی است (توالیی و شاهدی.)115 :1387 ،
فرهنگپذیری و اشاعة فرهنگی

فرهنگپذیری گونهای خا

از تغییر فرهنگای باهحسااب مایآیاد (پهلاوان.)113 :1378 ،

فرهنگپذیری را نباید با تغییر فرهنگی همسان گرفت .فرهنگپذیری عباارت اسات از رواج
پدیدههایی که در اثر تماس مستقیم و مداوم بین گروههایی از افراد با فرهناگهاای مختلاف
به وجود میآید .پدیدههایی که از مدلهای فرهنگی یک یاا دو گاروه نشائت گرفتاه اسات
(روحاالمینی .)11 :1371 ،بهعبارت دیگر فرهنگپذیری به آن دگرگونی فرهنگی[ای] اطاال
میشود که بر اثر تماسهای گسترده و مستقیم میان دو یا چندین گروه رخ میدهد که پایش
از این تماس ،گروههاای مساتقلی بودناد (بیاتس 1و پاالگ .)722 :1371 ،2فرهناگپاذیری
فرایندی دائمی ،پایدار و پویا و نه مقطعی یا مورتی است که متضمن پاذیرش انتقاال عناصار
روی فرهنگ دیگری ازجمله باورها و مقدسات آن و نیز اخذ مدلهای فکری فرهنگ دیگار
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است که منجر به تغییراتی در الگوهای فرهنگی اولیة گاروههاا یاا جواما مزباور مایشاود
(دهشیری .)183 :1388 ،عموما دو فرهنگی کاه باا یکادیگر در تمااس هساتند ،باهنادرت
بهصورت دوسویه و به یک میزان فرهنگپذیر میشوند .بهعبارت دیگر ،فرهنگپاذیری یاک
وامگیری فرهنگی بهشکل روابط فرماندهی و فرمانبری است و اغل

پایگاه بااالتر انگیازهای

برای پذیرش عناصر و ایدههای جدید میشود .آن گروههایی که در جامعة پایینتار هساتند،
فکر میکنند که اگر نقش گروه مسلط را بگیرند ،همان احترامی که بارای گاروههاای مسالط
رائلاند برای آنها نیز رائل میشوند و درصورتیکه هیچ گروهی بهوضاوح مسالط نباشاد ،در
پذیرفتن عناصر حالت تدافعی میگیرند و هر گروه اجتماعی سعی میکند هویت خاویش را
به دست آورد (واگو.)118 :1373 ،3
یکی از عوامل بیرونی دگرگونی فرهنگای ،اشااعة فرهنگای اسات .اشااعة فرهنگای
فرایندی است که از طریب آن عناصر یا مجموعههای فرهنگی از یک فرهنگ یاا جامعاه
به فرهنگ یا جامعة دیگر منتقل میشوند و بهتدریج جذب فرهنگ اخیر گشته و ساب
دگرگونی آن میگردند (پنااهی .)13 :1375 ،اشااعة فرهنگای از طریاب مهااجرتهاای

1. Bates
2. Plug
3. Vago

مورت و دائم و تماس بین فرهنگها امکانپذیر میشود که در این صورت مرز مشاترک
با فرهنگپذیری پیدا میکند .فرهنگپذیری ناوعی از اشااعة فرهنگای از طریاب تمااس
نزدیک و مداوم بین فرهنگها است که میتواند اختیاری یا تقمیلای باشاد .دو فرهناگ
که در تماس با هم ررار میگیرند ،در یکدیگر اثار مایگذارناد و عناصاری از یکای باه
دیگری منتقل میشود (واگو.)117-151 :1373 ،
تغییر فرهنگی به میزان چشمگیری بر اثر اشاعة فرهنگ تققب ماییاباد .از اشااعه
هنگامی سخن می گوییم که مردمان فرهنگهای مختلف به نوعی در تماس با هم رارار
میگیرند .هر جامعه ای بسته به اینکاه عناصار جدیاد باا کال بدناة فرهناگ پذیرناده
سازگاری دارد یا نه ،ممکن است عناصر فرهنگای جدیادی را بپاذیرد یاا طارد کناد.
ازآنجاکه فرهنگها کلیتی درهم تافتهاند ،در جریان تغییر فقا ط باه افازودن یاا کاساتن
خصوصیات فرهنگی دیگار اکتفاا نمای کنناد .هار عنصار پذیرفتاة جدیادی بایاد باا
مجموعه کارکردهای فرهنگ پذیرنده سازگاری داشته باشاد و ازایان رو اغلا عنصار
تازه وارد اگر یکسره جاا نیفتاد ،در روناد پاذیرش در معارض دگرگاونیهاایی رارار
می گیرد .تماس فرهنگی فقط صرف افزودن عناصر جدید به ساختار فرهنگی موجاود
نیست .بلکاه ممکان اسات در جریاان تمااس فرهنگای تغییراتای نیاز سار بارآورد.
ساختارهای یکی یا هار دو فرهناگ در تمااس را باا شاتاب زیااد تغییار دهاد و باه
بازسازی ساختاری بکشاند (پهلوان.)113 :1378 ،
هریک از پژوهشهایی که در ارتباب با تغییرات اجتماعی ناشی از گردشگری انجاام
شدهاند از زوایای خاصی به بررسی این تغییرات پرداختهاند و ابعاد خاصی از آن را ماد
نظر ررار دادهاند .چراکه با توجه به گسترده بودن ابعاد تغییر فرهنگی ،مطالعة تماام آنهاا
در یک پژوهش نمیگنجد .در پژوهش حاضر نیز ابعاد خاصی از تغییرات فرهنگای ماد
نظر ررار گرفته اند که باا توجاه باه فراوانای آنهاا در ساایر پاژوهشهاای انجاامشاده،
نظرخواهی از اساتید گردشگری و همچنین مشاهدة میدانی مقققاان از روساتای ماورد
مطالعه ،انتخاب شدهاند.
مدل نظری تحقیق

تغییرات فرهنگی که در نتیجة توسعه گردشگری در مناطب گردشگرپذیر ایجاد میشود ،در
دو سطح عینی و ذهنی صورت میپذیرد .تغییارات عینای ،تغییار در شایوههاای ماادی و
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ملموس زندگی افراد است و تغییرات ذهنی ،تغییر در سطوح درونای و پنهاانی زنادگی را
شامل میشود .در مدل نظری تققیب به متغیرهای هر یک از این سطوح اشاره شده است.
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فرضیههای تحقیق

فرضیة اصلی :توسعة گردشگری در تغییرات فرهنگی روستای آسیابسر نقش داشته است.
با توجه به ادبیات موضو و شاخصهای متعدد مرتبط با تغییرات فرهنگی ،صقت فرضایة
اصلی تققیب در رال فرضیههای فرعی پژوهش به شرح زیر مورد آزمون ررار گرفته است:
فرضیة فرعی اول :توسعة گردشگری در تغییر سبک پوشاک در روستای آسایابسار
نقش داشته است.
فرضیة فرعی دوم :توسعة گردشاگری در تغییار مصارف ماواد غاذایی در روساتای
آسیابسر نقش داشته است.
فرضیة فرعای ساوم :توساعة گردشاگری در گساترش مصارفگرایای در روساتای
آسیابسر نقش داشته است.
ف رضیة فرعی چهارم :توسعة گردشگری در تغییر زبان و گاویش باومی در روساتای
آسیابسر نقش داشته است.
فرضیة فرعی پنجم :توسعة گردشگری در تغییار ارتباطاات خاانوادگی در روساتای
آسیابسر نقش داشته است.

فرضیة فرعی ششم :توسعة گردشگری در تغییر هویت در روستای آسیابسر نقاش
داشته است.
فرضیة فرعی هفتم :توسعة گردشگری در تغییر سبک ازدواج در روستای آسیابسار
نقش داشته است.
فرضیة فرعی هشاتم :توساعة گردشاگری در تغییار اعتقاادات ماذهبی در روساتای
آسیابسر نقش داشته است.
طراحی سؤاالت در راستای سنجش شاخصهای تغییر فرهنگی باا بررسای متاون و
ادبیات مربوب ،مطابب جدول ( )1انجام گرفته است.
جدول  .4مؤلفهها و گویههای مورد بررسی تغییرات فرهنگی
مفهوم

مؤلفهها
سبک پوشاک

گویهها (متغیرها)
میزان استفاده از پوشاک رایج ،نو پوشاک ،رنگ پوشاک ،پیروی از مد،
سبک آرایش مو ،میزان تمایل فرزندان به پوشیدن لباس سنتی و مقلی.

تعداد
5
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استفاده از غذای مقلی ،استفاده از غذای آماده ،مقل مصرف غذا،
مصرف مواد غذایی

روش مصرف غذا ،راههای تهیة مواد الزم برای طبخ غذا ،میزان تغییر

5

در الگوی مصرف مواد غذایی.
گسترش مصرفگرایی

تغییرات فرهنگی

زبان و گویش بومی

نو وسایل مورد استفاده ،میزان استفاده از وسایل تزیینی ،میزان
مصرف وسایل.
گویش غال

در منزل ،میزان استفاده از لهجه و زبان مقلی ،اکراه
مردم بومی از صقبت با گویش بومی.

3
3

احترام به پدر و مادر از سوی افراد خانواده ،احترام به بزرگترهای
ارتباطات خانوادگی

روستا ،زمانهای دیدن یکدیگر توسط افراد خانواده ،همدلی و
همدردی افراد خانواده با یکدیگر ،مسئولیتپذیری اعضای خانواده،

5

احساس امنیت و خوشبختی در خانواده.
پاسداشت عیدها و سنتها ،توجه به میراث فرهنگی ،افتخار به
هویت

روستایی بودن ،میزان تعص

به فرهنگ و آداب و رسوم روستا،

5

اعتمادبهنفس ،توجه به توان خود.
سبک ازدواج

سبک برگزاری ازدواج ،سن ازدواج ،نو همسریابی و همسرگزینی
توسط والدین برای افراد خانواده.

3

میزان شرکت در نماز جمعه ،میزان رفتن به مسجد ،میزان شرکت در
اعتقادات مذهبی

جلسات ررآن ،میزان شرکت در جشنها و عزاداریهای مذهبی،
توسل به ائمه ( ).

1
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محدودة مورد مطالعه

روستای آسیابسر از تواب بخش مرکزی شهرستان بهشهر ،در ششکیلومتری جناوب
غربی شهرستان بهشهر ررار دارد .این روستا از ساطح دریاا شاش متار ارتفاا دارد و
آبوهوای آن تقت تثثیر ارلیم جلگهای است و زمستانهاای معتادل و تابساتانهاای
گرم دارد .درآمد اک ر مردم روستا از فعالیت های زراعی ،داماداری و باغاداری تاثمین
میشود .رودخانة کوهستان و چشمه های پرآبای همچاون میاانچشامه ،شمشایربر و
سرچشمه از جاذبه های طبیعی این روستا هستند .حاشیة جنوبی روستای آسایابسار،
از جنگل هایی انبوه با انوا درختان توسکا ،آزاد ،اوجا و طاو پوشایده شاده اسات.
آرامگاه امیر کمال الدین ،امیار جماال الادین و همچناین خاناه هاای تااریخی آیات اهلل
هاشمینس

و آیتاهلل کوهستانی از مکاان هاای تااریخی و دیادنی روساتا باه شامار

می روند .در ارتفاعات جنوبی و جنوب غربی روستا نیز ،آثار تاریخی رلعة شااهنشاین
و آتشکدة کوسان وار شده اند .رلعة شاه نشین در جنوب روساتای آسایابسار و بار
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باالی ارتفاعات آن وار شده است و تقت شمارة  1311در فهرست آثار ملای ایاران
1

به ثبت رسیده است .
این تققیب از نظر هدف ،کاربردی و از نظار نقاوة گاردآوری دادههاا ،پیمایشای اسات.
جامعة آماری این تققیب را کلیة خانوارهای روساتای آسایابسار تشاکیل مایدهناد .طباب
سرشماری انجامشده از خانوارهای روستایی در سال  ،1311تعاداد خانوارهاای ایان روساتا
 338نفر بوده است که از میان آنها با اساتفاده از فرماول کاوکران  211نفار باهعناوان نموناه
انتخاب شدند .روش نمونهگیری مورد استفاده در این تققیب ،نمونهگیری در دساترس باوده
است .بهمنظور گردآوری دادهها ،پرسشناماهای مققابسااخته در رالا

طیفای باا دامناة 1

(مخالف) تا ( 3موافب) طراحی شد و در اختیار ساکنان روستا ررار گرفت .پرسشنامة مذکور
متشکل از دو بخش است .بخش نخست مرتبط با ویژگیهای جمعیتشناختی افراد و بخش
دوم در ارتباب با تغییرات فرهنگی ایجادشده در منطقة مورد مطالعه ،بر اساس شااخصهاای
تغییرات فرهنگی است.
برای آزمون روایی پرسشنامه از روایی صوری و مقتوایی استفاده شد ،بهطوریکاه
پرسشنامه در اختیار اساتید و کارشناسان ارشد حوزة مربوب ررار گرفت و پس از چناد
1. www.irna.ir

بار بازبینی به تثیید نهایی آنها رسید .پایایی پرسشنامه نیز با انجاام آزماون پاایلوت بار
روی سی نفر از افراد نمونه و همچنین کس

ضری

آلفای کرونباخ باالتر از  %71برای

کل پرسشنامه و همچنین هریک از مؤلفههای تغییرات فرهنگی (سابک پوشااک= ،%77
مصرف مواد غذایی=  ،%81گسترش مصرفگرایای=  ،%73زباان و گاویش باومی= ،%81
ارتباطات خانوادگی=  ،%12هویت=  ،%75سبک ازدواج=  %13و اعتقادات مذهبی= ،)%88
تثیید شد.
در این پژوهش برای تجزیاه وتقلیال دادههاای حاصال از پرساشناماه و آزماون
فرضیات ،از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است؛ بدین صورت کاه
ابتدا جهت تلخیص و طبقهبندی اطالعات ،از روش های آماار توصایفی و در رسامت
بعد به منظور آزمون فرضیات تققیب از روش های آمار استنباطی اساتفاده شاده اسات.
برای آزمون فرضیات تققیب ،از نرمافزار  SPSSمبتنی بر آمارة آزمون  Tاستفاده شاد.
به منظور بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی مؤثر بر ادراک جامعة مقلی از نقاش
گردشگری در تغییرات اجتماعی روستای آسیابسر  ،با توجه باه مقاایس متغیرهاا ،از
آزمونهای تقلیل واریانس یکطرفه ( )ANOVAو  Tباا دو نموناة مساتقل اساتفاده
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شده است.
یافتههای پژوهش

در این بخش ابتدا تجزیهوتقلیل دادهها بر اساس ویژگیهای جمعیتشاناختی و فاردی
پاسخدهندگان به تفکیک بیان میشود .در رسمت بعد با استفاده از آزمونهای آماری باه
رد یا پذیرش فرضیهها میپردازیم.
جدول  .2ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان
ویژگی
جنس

فصلنامه علمیت پژوهشی

تعداد

درصد

مرد

113

13

زن

17

35

ادامة جدول  .2ویژگیهای جمعیتشناختی پاسخگویان
ویژگی
وضعیت تأهل

تحصیالت
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سن

درآمد ماهیانه

تعداد

درصد

متثهل

123

11

مجرد

85

31

بیسواد

11

1

زیر دیپلم

51

31

دیپلم

51

21

فو دیپلم

35

17

لیسانس

21

12

باالتر از لیسانس

3

2

بیکار

31

13

کارمند

35

17

کارگر

31

11

کاس

32

21

دانشجو

11

7

خانهدار

11

23

کشاورز

5

3

21-21

17

27

31-31

12

21

31-31

38

23

11-11

35

17

51-71

17

8

کمتر از  311هزار تومان

83

31

بین  311-311هزار تومان

31

13

بین  511-111هزار تومان

35

22

بین  711-811هزار تومان

21

12

بین  111تا یک میلیونوصد هزار تومان

11

1

بیش از یک میلیونوصد هزار تومان

5

3

به منظور آزمون فرضیات تققیب از آزمون تی تکنموناهای اساتفاده شاده اسات .باا
توجه به سهگزینهای بودن پاسخها ،ارزش آزمون عدد ( )2در نظر گرفته شده است.

فرضیة اصلی تققیب :بین توسعة گردشگری و تغییرات فرهنگی روستای آسیابسر
رابطه وجود دارد.
فرضیة صفر ( :)H0پاسخگویان در رابطاه باا نقاش گردشاگری در ایجااد تغییارات
فرهنگی در روستای آسیابسر پاسخی برابر یا کمتر از  2دادهاند.
فرضیة یک ( :)H1پاساخگویان در رابطاه باا نقاش گردشاگری در ایجااد تغییارات
فرهنگی در روستای آسیابسر پاسخی بیشتر از  2دادهاند.
جدول  .9آمارهای تکنمونهای

تغییر فرهنگی

تعداد

میانگین

انحراف معیار

انحراف استاندارد

211

2/17

1/25

1/21

جدول  .1آزمون تی تکنمونهای
ارزش آزمون=2

تغییر فرهنگی

آمارة تی

درجة آزادی

3/13

131

سطح

اختالف از

معناداری

میانگین

1/111

1/17

فصلنامه علمیت پژوهشی

فاصلة اطمینان %11
اختالف از میانگین
حد پایین

حد باال

1/13

1/12

همانطور که جدول ( )3نشان میدهد ،سطح معنااداری آزماون  1/111بارآورد شاده
است .ازاینرو میتوان گفت که اختالف میانگین پاسخها با میانگین مورد انتظار در ساطح
اطمینان  %11معنیدار است .ازآنجاکه میانگین مقاسبهشده ( )2/17بیشتر از میانگین ماورد
انتظار ( )2است ،فرضیة صفر رد میشود و فرضیة اصلی تققیب پذیرفته میشود .یعنی بین
توسعة گردشگری و تغییرات فرهنگی در روستای آسیابسر رابطة معناداری وجود دارد و
توسعة گردشگری یکی از عوامل مؤثر در تغییرات فرهنگی در روستا است.
یافتههای تققیب نشاان مایدهاد کاه توساعة فعالیاتهاای گردشاگری ،بار برخای
مؤلفه های تغییر فرهنگی در مقصد مورد مطالعه اثراتی بر جای گذاشته است کاه برخای
از آنها م بت و برخی دیگر منفی بودهاناد .جادول ( )1نگارش ماردم مقلای باه نقاش
گردشگری در هریک از مؤلفههای فرهنگی را بهتفکیک نشان میدهد.
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جدول  .5نگرش مردم به نقش گردشگری در تغییر مؤلفههای فرهنگی (آزمون  Tتکنمونهای)

1/111

1/21
1/31

سبک پوشاک

211

2/38

1/38

مصرف مواد غذایی

211

2/21

1/53

3/82

211

2/31

1/15

5/85

1/111

211

2/11

1/51

2/12

1/131

1/11

211

1/77

1/11

-1/1

1/111

-1/23

هویت

211

1/71

1/33

-5/8

1/111

-1/22

سبک ازدواج

211

2/21

1/18

1/38

1/111

1/21

اعتقادات مذهبی

211

1/58

1/33

-8/11

1/111

-1/31

زبان و گویش
بومی
ارتباطات
خانوادگی
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11/32

1/111

1/37

مؤلفه

تعداد

مصرفگرایی

88

معیار

تی

معناداری

میانگین

میانگین

گسترش
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انحراف

آمارة

سطح

اختالف از

نتیجه آزمون
عدم تثیید
فرض صفر
عدم تثیید
فرض صفر
عدم تثیید
فرض صفر
عدم تثیید
فرض صفر
تثیید فرض
صفر
تثیید فرض
صفر
عدم تثیید
فرض صفر
تثیید فرض
صفر

بررسی وضعیت مؤلفههای تغییرات فرهنگی بر اساس آزمون  Tتکنموناهای نشاان
می دهد که از دید ساکنان مقلی ،توسعة گردشگری در پنج مؤلفة سبک پوشاک ،مصرف
مواد غذایی ،گسترش مصرفگرایی ،زبان و گویش بومی و سابک ازدواج نقاش داشاته
است؛ بهطوریکه میانگین مقاسبهشدة آنها باالتر از حد متوسط ( )2بوده است .در ایان
میان باالترین ارزش میانگین متعلب به مؤلفة سبک پوشاک (با میانگین  )2/38بوده است.
همچنین از نظر ساکنان ،توسعة گردشاگری در مؤلفاههاای هویات ،اعتقاادات ماذهبی و
ارتباطات خانوادگی نقشی نداشته است و در این میان مؤلفة اعتقادات مذهبی (باا میاانگین
 ) 1/58کمترین ارزش میاانگین را داشاته اسات .بارای درک بهتار اثارات گردشاگری بار
تغییرات فرهنگی ،وضعیت مؤلفههای مرتبط با تغییر فرهنگی بهتفکیک بررسی میشوند.

در این تققیب مؤلفة سبک پوشاک ،با استفاده از گویه های میزان استفاده از پوشاک
رایج ،نو پوشاک ،رنگ پوشاک ،پیا روی از ماد ،سابک آرایاش ماو و میازان تمایال
فرزندان به پوشیدن لباس سنتی و مقلی ماورد بررسای رارار گرفات .درباارة مؤلفاة
مذکور ،میانگین مشاهده شده ( ) 2/38باالتر از میاانگین ماورد انتظاار اسات .ازایان رو
می توان گفت که گردشگری در تغییر سبک پوشاک ساکنان مقلی نقش داشته است .با
توسعة گردشگری تغییراتی در پوشاک ساکنان مقلی ،مخصوصا جوانان روساتا ایجااد
شده است .افراد تمایلی باه اساتفاده از پوشااک مقلای ندارناد و ساعی مایکنناد از
لباس های مد روز استفاده کنند .سبک آرایش مو نیز در سال های اخیر دستخوش تغییر
شده است .مصرف مواد غذایی از دیگر مؤلفه های تغییار فرهنگای اسات کاه در ایان
تققیب به آن پرداخته شده است و میانگین مشاهده شدة آن ( ) 2/21بااالتر از میاانگین
مورد انتظار است .این مؤلفه با گویه های استفاده از غاذای مقلای ،اساتفاده از غاذای
آماده ،مقل مصرف غذا ،روش مصرف غذا ،راه های تهیة مواد الزم برای طابخ غاذا و
میزان تغییر در الگوی مصارف ماواد غاذایی ماورد آزماون رارار گرفات .باا توساعة
گردشگری ،الگوی مصرف مواد غذایی در روساتا تغییار کارده اسات و افاراد تمایال
بیشتری به استفاده از غذاهای آماده دارند .روش مصرف مواد غاذایی نیاز دساتخوش
تغییر شده است و با روش سنتی آن فاصله گرفته است .همچنین مواد الزم برای طبخ
غذا و راه های تهیة آن نیز تغییر کرده است .گردشگری در حوزة مورد مطالعه موجا
گسترش مصرف گرایی شده است ،بهطوریکه میاانگین مشااهده شاده در ایان مؤلفاه،
 2/31است .این مؤلفه با گویه های نو وسایل مورد استفاده ،میزان استفاده از وساایل
تزیینی و میزان مصرف وسایل ،مورد سنجش ررار گرفته اسات .بار اسااس اطالعاات
حاصل از پرسش نامه ،با توسعة گردشگری ،تقاضای روستاییان بارای خریاد کاالهاای
مصرفی افزایش یافته است .اکنون بسیاری از وسایل مورد اساتفاده روساتاییان ناه بار
اساس نیاز و ضرورت کارکردی آن ،بلکه تنها به منظور تزیین خریاداری و نگهاداری
میشوند .یکی دیگر از مؤلفه های تغییر فرهنگی در این تققیب ،زبان و گاویش باومی
است که با گویه های گویش غال در منزل ،میزان استفاده از لهجاه و زباان مقلای و
اکراه مردم بومی از صقبت با گویش بومی سنجیده شده است .میانگین مشااهدهشاده
برای این مؤلفه  2/11است که حاکی از تغییر این مؤلفه در سال های اخیار اسات .تاا
پیش از توسعة گردشگری ،گویش مقلی ،گویش غال در روستا مقسوب میشاد و
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ساکنان روستا عموما به گویش مقلی صاقبت مای کردناد .باا توساعة گردشاگری از
اهمیت گویش مقلی کاسته شده و تا اندازهای استفاده از زباان فارسای اهمیات پیادا
کرده است .اگرچه گاویش مقلای همچناان گاویش غالا روساتا مخصوصاا میاان
میانساالن و سالخوردگان روستا مقسوب میشود ،بااین حال جوانان روستا تمایلی باه
یادگیری و استفاده از آن ندارند .سبک ازدواج از دیگر مؤلفه های این تققیب است که
میانگین آن ( ) 2/21باالتر از حد متوساط باوده اسات .بارای سانجش ایان مؤلفاه از
گویه های سبک برگزاری ازدواج ،سن ازدواج و نو همسریابی و همسرگزینی توسط
والدین برای افاراد خاانواده اساتفاده شاده اسات .باا توجاه باه دادههاای حاصال از
پرسش نامه ،با توسعة گردشگری شیوة برگزاری مراسم ازدواج دچاار تغییراتای شاده
است؛ به طوری که مراسم و مناسک سنتی روستا کمتر ماورد توجاه رارار مایگیارد و
سبک برگزاری ازدواج به شیوة مرسوم انجام نمای گیارد .همچناین اگرچاه در اغلا
موارد همسریابی توسط افراد خانواده برای جوانان انجام میگیارد ،بااایان حاال نقاش
جوانان در این میان در ریاس با گذشته پررنگ تر شده است .سن ازدواج نیاز در میاان
پسران و دختران روستا افزایش یافته است .مؤلفة دیگری که در ایان پاژوهش ماورد
بررسی ررار گرفت ،ارتباطات خانوادگی است .این مؤلفه با گویههای احترام به پدر و
مادر از سوی افراد خانواده ،احترام به بزرگترهای روستا ،زماانهاای دیادن یکادیگر
توسط افراد خانواده ،همدلی و همدردی افراد خانواده باا یکادیگر ،مسائولیتپاذیری
اعضای خانواده و احساس امنیت و خوشبختی در خانواده سنجیده شد .میاانگین ایان
مؤلفه  1/77مقاسبه شده است .ازاین رو ،می توان گفت که ساکنان روستا معتقدند کاه
توسعة گردشگر ی در ارتباطات خانوادگی آنها تغییری ایجاد نکرده است .همچنین باه
اعتقاد ساکنان روستا با توسعة گردشگری در هویت افاراد روساتا نیاز تغییاری ایجااد
نشده است .این مؤلفه که میانگین آن  1/71مقاسبه شده است با گویههای پاسداشات
عیدها و سنت ها ،توجه به میراث فرهنگی ،افتخار به روستایی بودن ،میزان تعصا باه
فرهنگ و آداب و رسوم روستا ،اعتمادبه نفس و توجه به توان خود مورد بررسی رارار
گرفته است .اعتقادات مذهبی با میانگین  1/58دیگر مؤلفه ای است که ساکنان تغییاری
در آن احساس نکردهاند .این مؤلفه با گویههای میزان شرکت در نمااز جمعاه ،میازان
رفتن باه مساجد ،میازان شارکت در جلساات رارآن ،میازان شارکت در جشانهاا و
عزاداری های مذهبی و توسل به ائمه ( ) سنجیده شده است.

بحث و نتیجهگیری

حفظ فرهنگهای بومی به این دلیل ضرورت دارد که این فرهناگهاا نشاانگر تااریخ و
مدنیت یک سرزمین هستند؛ فرهنگهای بومی بارای یاک کشاور هویاتسااز هساتند.
وحدت و انسجام ملی در عین تک ر عرفها و هنجارهای بومی ،بیانگر ردرت یک ملت
خواهد بود .به حاشیه رفتن فرهنگهای بومی زیر سایة سایطرة فرهناگ غالا

شاهری

خود آسیبی جدی است که باید برای آن چارهای اندیشید .یکای از مسایرهای برراراری
سیطرة فرهناگ شاهری ،گردشاگری اسات؛ باه ویاژه گردشاگری از شاهر باه روساتا.
گردشگران شهری که از شهر به روستا سفر میکنند تا دمای چناد از مشاکالت شاهر و
شهرنشینی بیاسایند ،بدون آگاهی از بایستههای اجتماعی و فرهنگای زنادگی روساتایی،
همواره با خود آسی هایی را برای فرهنگ بومی و متعاربا زندگی اجتمااعی روساتاییان
به همراه می آورند .روستای آسیابسر یکی از مقاصد گردشگران شاهری اسات کاه در
سالهای اخیر مورد هجمة بیرویه گردشگران شاهری رارار گرفتاه اسات .ارزان باودن
ریمت زمین و مسکن در این منطقه ،انگیزهای برای شهرنشینان نقاب دور و نزدیک شاده
است تا در این روستا به ساختوساز سازهها و بهاصطالح ویالهای تفریقای بپردازناد.
این اماکن باع

سکونت طوالنیمدت ساکنان شهرهای مختلف در روستای آسایابسار

شده است و این تداوم و طوالنی شدن سکونت خود عااملی بارای گساترش تعامال باا
بومیان روستا شده که این امر متعاربا سب

انتقال الگوهای فرهنگی باه بومیاان روساتای

آسیابسر گشته است.
موض باال به پایین شهر نسبت به روستا تا حد زیادی سب

انتقال الگوهای فرهنگی

بهصورت یکسویه از شهریها به روستاییها شده است .این اتفا بهویژه در میان رشر
جوان بیشتر شای بوده است .این مسئله سب

شده است که همین رشر جوان کاه رارار

است الگوهای فرهنگی بومی را حفظ کنند و تداوم بخشند ،تاا حاد زیاادی از فرهناگ
خود بیگانه شوند و در جستوجوی تغییر باورهای فرهنگیشان برآیند .از سوی دیگار،
مورعیت برتر شهر نسبت به روستا به لقار امکاناات رفااهی و فناوراناه ،ساب

تعمایم

برتری به سطح فرهنگی نیز شده است .کنشاگر شاهری کاه خاود را در موضاعی برتار
می بیند ،اجازة خودبرتربینی در سطح فرهنگی را نیز برای خود رائل مایشاود .از ساوی
دیگر ،کنشگر روستایی نیز موض پست و مادون را پذیرفته است .این موضو باهم اباه
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یک رابطة متقابل عمل میکند که از سطح ذهنی به ساطح عینای (مصانوعات فرهنگای،
لباس و پوشش ،عادات و رفتارها و  )...منتقال مایشاود و دوبااره باه ساطح ذهنای و
باورهای فرهنگی (ارزشها ،هنجارها ،عقاید و باورها و  )...انتقاال ماییاباد .تماام ایان
عوامل دست به دست هم میدهند تا مسیر انتقال فرهنگی از باال به پایین (از شهرنشینان
به روستاییان) هموار شود.
یافته های این پژوهش نیز حاکی از آن است که گردشگری در حوزة مورد مطالعه در
بروز تغییرات فرهنگی مؤثر بوده است .در این پاژوهش رابطاة گردشاگری و تغییارات
فرهنگی با مؤلفههای سبک پوشاک ،مصرف مواد غذایی ،گسترش مصرفگرایی ،زبان و
گویش بومی ،ارتباطات خاانوادگی ،هویات ،سابک ازدواج و اعتقاادات ماذهبی ماورد
سنجش ررار گرفته است .مطابب نتایج بهدستآماده ،گردشاگری بار پانج مؤلفاة سابک
پوشاک ،مصرف مواد غذایی ،گسترش مصارفگرایای ،زباان و گاویش باومی و سابک
ازدواج تثثیر گذاشته است و بار ساه مؤلفاة ارتباطاات خاانوادگی ،هویات و اعتقاادات
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مذهبی تثثیری نداشته است .بر این اساس به نظر میرساد کاه در تغییار فرهنگای ابتادا
جنبههای صوری و ظاهری فرهنگ تغییر میکنند و ایجااد تغییار در جنباههاای درونای
فرهنگ نیازمند زمانی طوالنیتری است و تقول سری آن بهسرعت امکانپذیر نیست.
همانطورکه ذکر شد حفظ فرهنگهای بومی برای هر جامعه و هار فرهنگای دارای

ضرورتی اساسی است؛ ازاینرو مقتضی است که سیاستهاای اجتمااعی– فرهنگای در
حوزة گردشگری روستایی بهسمت حفظ ارزشها و فرهنگ بومی سو داده شود تاا از
بروز مشکالت در ناحیههای هدف گردشگری جلوگیری به عمل آید.
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