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چکیده
گردشگری تجاری فعالیتی است که در ادوار تاریخ اثرات متعددی بر اوضاع اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی شهرها داشته است.
شهرهای مرزی به عنوان دروازه های مبادالتی نقش مهمی در تجارت محلی و منطقه ای دارند و گردشگری تجاری می تواند
نقش بسزایی در توسعه این مناطق ایفا کند .در سالهای اخیر شهرهای بانه و سردشت عالوه بر تجارت مرزی به عنوان شهر
گردشگری تجاری شناخته می شوند .هدف از این پژوهش بررسی اثرات گردشگری تجاری بر وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی بر اساس ادراک کارشناسان ساکن در شهرهای مورد مطالعه است .تحقیق از نوع کمی و تحلیل آن با استفاده از فرآیند
تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است .با توجه به یافته ها و تحلیل مدل  AHPمشخص شد که گردشگری در بعد اقتصادی
باعث افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم افزایش درآمد ملک شده است .همچنین باعث رشد جمعیت ناشی از مهاجر پذیری و
کاهش مهاجرفرستی شده است .در پی این تحوالت و رشد گردشگری بر درآمد مردم افزوده شده است .همچنانکه از نتایج
تحلیل  AHPنیز مشاهده میشود افزایش درآمد در میان متغیرهای اقتصادی رتبه چهارم را داشته و در شهر سردشت وزن این
متغیر  0/098و در شهر بانه  0/102میباشد .به منظور توسعه پایدار در ابعاد اقتصادی و اجتماعی میتوان با اتخاذ سیاستها و
برنامههای مناسب گردشگری تجاری توسعه پایدار را محقق ساخت.
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مقدمه
گردشگری یکی از مهمترین بخش های اقتصادی جهان که توان باالیی برای کمک به پیشرفت سایر بخش های فرهنگ و
اقتصاد محلی و ناحیه ای دارد .امروزه یکی از اساسی ترین و ضروری ترین راهبردهای که می باید در زمینه ی توسعه و پیشرفت
جوامع بدان توجه نمود توسعه صنعت گردشگری است .این بخش فعال که در تعامالت گوناگون اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی و
شکوفایی و رونق آنها تاثیر دارد در اغلب کشورهای مختلف جهان در سطح وسیعی مورد توجه قرار گرفته و در سیاستهای کالن
کشورها جایگاه ویژهای یافته است قرن حاضر ،قرن بهره گیری از فرصتهای بخش گردشگری در اشکال گوناگون و معرفی و بهره
گیری از شاخص های مطلوب و مناسب فرهنگی و اقتصادی جوامع از طریق گردشگری است.
گردشگری با رشد  7درصدی در سال  2017به باالترین سطح رشد اقتصادی در بین فعالیت های اقتصادی دست یافته است.
صنعت گردشگری ،برای اولین بار در جهان رکورد دار شد و تعداد گردشگران ورودی در این سال از مرز یک میلیارد و سیصد بیست
و میلیون نفر ( 1326میلیون نفر )گذشت همچنین ،درآمد حاصله از رقم  1/340تریلیون دالرتجاوزکرد که از رشد  5درصدی
برخوردار شده است .این صنعت با رشد شتابان از رقم  25میلیون نفر در سال 1950به رقم  1326میلیون نفر در سال  2017رسیده
است یعنی  826میلیون نفر بیشتر از سال  ،2016یعنی از رشد متوسط ساالنه  7درصد برخوردار بوده است
( .)Highlights,2018,Tourismاین صنعت در سال  2020با تعداد  1،360میلیارد نفر گردشگر ورودی و تعداد 1،890
میلیارد نفر در سال  2030در اختیار صنعت گردشگری خواهد بود .اگر این صنعت به خوبی برنامه ریزی و مدیریت شود اثرات
اثرات منفی آن بسیار اندک است .در زمان حاضر بسیاری از کشورها منافع اقتصادی و اجتماعی آنها از گردشگری و بویژه
درآمدهای گردشگری برای توسعة زیرساختهای منطقه ای و شهری و روستایی بهره می برند ( Eccles & Casta,
 .)1996اهمیت گردشگری تجاری از نظر اقتصادی واشتغال زایی به حدی است که میتوان آنرا به عنوان نیروی محرکه
اقتصادی هرکشوری محسوب کرد ) .(Balaguer, 2002در دنیایی که اوضاع تحوالت اقتصادی و اجتماعی با تغییرات سریع و
شتابانی روبرو است ،صاحبان کسب و کارهای مختلف همواره با تغییر سالیق و نیازهای بازار رو به رو هستند .برای فایق آمدن بر
رقابت های حاصل از این تحوالت به مدیران و افرادی خالق ،ریسک پذیر و آگاه به فرصت های محیطی نیاز است .گردشگری به
عنوان صنعتی که داﺋما در معرض تغییرات محیطی از جمله تغییر در تقاضا (بازار) و به بستری مناسب برای توسعه تولیدات اقتصادی
و اجتماعی تبدیل شده است .با توجه به اهمیت گردشگری تجاری در تولید ثروت ویژگی گردشگری به عنوان ابزاری بالقوه برای
توزیع و بازتوزیع ثروت و کمک موثری جهت توسعه و توانمند سازی جوامع میزبان در تمامی سطوح جامعه بویژه توسعه اجتماعی و
فرهنگی به نظر می رسد .بنابر این گردشگری تجاری فعالیتی عالوه بر مزایای اقتصادی و اشتغالزایی ،تأثیرات اجتماعی و فرهنگی
بسیاری دارد .از تعامل افکار ،اندیشهها ،سالیق و باورها در بستر مکان و تا ظهور تمدن و مدنیت و شهرنشینی توسعه یافته را نام
برد(.)(Khaksari et al, 2013
بر اساس نظر جونز و وایلدا مناطق مرزی که شهرهای مرزی را در برمیگیرد به عنوان مناطق حاشیهای و توسعه نیافته شناخته
میشود این حاشیهای بودن گرچه می تواند معلول موقعیت جغرافیایی مناطق مرزی باشد ،اما خود پدیده مرزی بودن بسیاری از
توجهات و قابلیت های این مناطق را نادیده میسازد ) .(Amanpour et al, 2012: 207بر این اساس کشورهایی که درگیر
ناامنی در مناطق مرزی خود هستند ،دریافتهاند که مهمترین عامل ناامنی ،فقر فرهنگی و فقر اقتصادی ناشی از توسعه نیافتگی آنها
است .به بیان دیگر؛ فقر اقتصادی به دنبال خود فقر فرهنگی میآورد و این دو موجب گسترش ناامنی و جنگهای محلی و
منطقهای میشود .در واقع توسعه نیافتگی مناطق و نواحی مرزی ،ارتباط مستقیمی با عدم تعادل بین این مناطق و نواحی مرکزی
کشور دارد که این موجب نارضایتی و ناامنی در این گونه از مکانها میشود.
بر اساس نظر اکثر محققین اهمیت گردشگری تجاری و توسعه گردشگری شهری به منظور بهره برداری از ظرفیتها و توانمندیهای
شهرها در مناطق کمتر توسعه یافته از جمله مناطق مرزی ایران توسعه گردشگری پایدار به ویژه گردشگری تجاری میتواند
راهبردی مناسب برای توسعه پایدار این مناطق باشد .البته بیشتر مناطق مرزی ایران از آمادگی الزم برای تأمین نیازهای ضروری
در زمینه توسعه گردشگری شهری و کارآفرینی مانند تحقیقات ،برنامه ریزی ،مدیرت ،سرمایه گذاری ،فناوری و اطالعات برخوردار
نیستند .تحلیل محیط محلی ،اقتصاد ،فرهنگ و ارتقاء شاخص های محلی در توسعه گردشگری بسیار با اهمیت وضروری است .از
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این رو برای دستیابی به راهکارهای مناسب این فرایند بررسی اثرات گردشگری را تحت عناوین اثرات اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی ضروری است .درحقیقت روابط گردشگری دو سویه و حتی چند جانبه است .بنابراین هنگام بررسی هر یک از انواع اثرات
باید به خاطر داشت که این اثرات چند جانبه اند و تقسیم بندی آن ها آن طور که غالبا نشان داده شده آسان نیست .به بیان دیگر
نمیتوان اثرات گردشگری را به سادگی صرفا تحت عنوان اثرات اجتماعی ،اقتصادی طبقه بندی کرد بلکه این اثرات گرایش به
داشتن ابعاد به هم پیوسته بسیاری دارند .توجه به جایگاه صنعت توریسم ،از آن رو اهمیت دارد که میتوان با بهره گیری مناسب
از منابع طبیعی و انسانی ،عالوه بر امکان رشد اقتصادی ،به توسعه بخشهای دیگر جامعه دست یافت و گامی در مسیر بهبود
اوضاع سرزندگی و پاسداشت مواریث فرهنگی بومی و آداب و رسوم محلی در جوامع میزبان برداشت؛ عالوه براین ،گردشگری
میتواند موجبات بهبود فرایند توسعه شهری و روستایی را با ایجاد فعالیت مکمل بخش کشاورزی ،اشتغالزایی و افزایش درآمدهای
خانوارها امکانپذیر سازد ) .(Eftekhari, 2002این صنعت ،فعالیتی گسترده است که تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
زیست محیطی مهمی را با خود به همراه دارد و هریک در جای خود قابل بحث وبررسی است ) .(Liue, 2003در صورت برنامه-
ریزی و مدیریت صحیح از پیش اندیشیده شده ،گردشگری قادر است منافع مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی،
محیطی و سیاسی را ایجاد و سهم قابل توجهی را در توسعه ملی ایفا نماید ،به عبارتی به بهبود شاخصهای عدالت اجتماعی ،ارتقاء
سطح زندگی ،رفاه عمومی و تعادل و توازن منطقهای منجر گردد ).(Khani et al, 2009
این مقاله در صدد است تا اثرات توسعه گردشگری تجاری را بر شهرهای بانه و سردشت به عنوان نمونه ای از شهرهای مرزی
شمال غرب کشور مورد بررسی قر ار دهد .با توجه به اینکه شهرهای مرزی نقاطی هستند که به سبب دوری از مرکز و مساﺋلی مانند
کمتر توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی در حاشیه قرار گرفتهاند ،گردشگری میتواند موجب توسعه یافتگی آنها حفظ و تقویت
همبستگی ملی قومیت ها و فرهنگ های محلی شود .بنابراین تقویت همدلی و همگرایی اقوام در ایران بویژه مناطق غرب و شمال
غرب ایران از طریق گردشگری تجاری ضروری است .الزمه این امر و دستیابی به توسعه به واسطه توسعه گردشگری تجاری به
وسیله برنامهریزی همه جانبه و استفاده از توان ها و امکانات محلی در این خصوص است .شهرهای مرزی شما ل غرب کشور از
جمله شهرهای بانه وسردشت ،شهرهایی هستند که به دلیل ویژگیهای خاص محیطی و جغرافیایی گردشگری تجاری طی سال-
های اواخر دهه  70شمسی در این شهرها رشد کرده که نمود بارز آن را در افزایش تعداد مسافران به این شهرها ،افزایش کاربری-
های تجاری در سطح شهر و رشد مراکز اقامتی و مالی در آنها عنوان کرد .به این منظور جهت سنجش و ارزیابی اثرات اقتصادی
و اجتماعی  -فرهنگی گردشگری در شهرهای بانه و سردشت اقدام به گردآوری اطالعات از شهرهای مورد مطالعه شده است.
مرزی بودن شهرهای مورد نظر ،اقتصاد نه چندان توسعه یافته ،وابستگی به اقتصاد مرزی ،مبادالتی و خدماتی و تغییرات جمعیتی،
اجتماعی این شهرها طی سال های اخیر ،همچنین رشد زیاد مسافران ورودی و امکان بهره برداری از توانهای بالفعل شهرهای
مورد نظر برای جذب گردشگر در راستای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و کاهش بیکاری از مهمترین ضرورتهای این بررسی می-
باشد .هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اثرات اجتماعی و اقتصادی گردشگری و البته سنجش میزان تأثیر گذاری گردشگری بر هرکدام
از شاخصهای تحقیق در شهرهای مرزی مورد مطالعه میباشد و پاسخ به این سؤالها است :اثرات گردشگری تجاری بر وضعیت
اقتصادی ،اجتماعی شهرهای بانه و سردشت چگونه است؟ کدامیک از بخش های اقتصادی بیشتر تحت تاثیر گردشگری تجاری
قرار می گیرند؟
شهرها و گردشگری دارای روابط مکملی هستند چراکه همه انواع گردشگری به کانونها و خدمات شهری نیازمند میباشند.
بنابراین در هرگونه برنامهریزی برای توسعه و ترقی گردشگری باید به توانمندی کانون های شهری در اراﺋه خدمات (مستقیم و
غیرمستقیم) نیز توجه شود ) .(Noori kermani et al, 2009شهرها همواره در طول قرون متمادی با توجه به اینکه کانون
قدرت و تصمیم گیری بودهاند؛ لذا درون خود جاذبههای تاریخی و فرهنگی بسیار ی دارند که امروزه در کانون توجه گردشگران
قرار گرفته است ) .(Weaver, 2006کریستالر معتقد است ساکنان شهرها در جستجوی گذران اوقات فراغت به سمت حومهها
میروند ،تا اواسط دهه  1980مورد اجماع اکثر محققان بوده است .از طرف دیگر امروزه ،به طور فزایندهای بدلیل پذیرش حجم
وسیعی ازگردشگران توسط شهرها بزرگ ،گر دشگری شهری جایگاه قابل توجهی درمیان حوزههای مختلف گردشگری یافته است
) .(Law, 1993صنعت گردشگری به لحاظ درآمدزایی و تأثیر در رشد اقتصادی کشورها با ایجاد زمینهها زیرساختهای مناسب
در صدد بهره برداری از مزایای این صنعت هستند .برای اغلب این کشورها گردشگری منبع مهمی برای فعالیتهای تجاری،
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کسب درآمد ،اشتغال زایی و مبادالت خارجی محسوب میشود ) .(Haber et al, 1998بسیاری از این کشورها ساالنه درآمد
سرشاری از این صنعت به دست میآورند ،برای مثال در طی دو دهه گذشته استرالیا از این بخش  52بیلیون دالر درآمد به دست
آورده است ) .(Foster, 1997همچنین تغییر در ساختار اجتماعی و نیز تغییر در نقشهای اجتماعی ،ایجاد فرصتهای جدید
اجتماعی برای اسکان ،کاهش نابرابری های اجتماعی و کمک به حفظ میراث فرهنگی از دیگر نقشهای مهم صنعت گردشگری
به حساب میآید ) (Kin Hong, 2004گردشگری میتواند با ایجاد تغییر در مؤلفه های مختلفی مانند اقتصاد ،جمعیت و فرهنگ
و خصوصیات دیگر اجتماعی در تغییرات فضایی شهرها مؤثر باشد ) .(Hajinejad et al, 2009همچنین گردشگری به عنوان
فعالیتی انسانی تأثیری عمیق بر فضاهای جغرافیایی و جوامع محلی میزبان می نهد .این فعالیت که از آن به عنوان یک صنعت
تأثیرگذارو صادرات نامرﺋی نام میبرند ،در دهه های اخیر به عنوان یک صنعت پایه به اقتصاد شهری کمک نموده است
) .(Aminian, 2012این بخش اقتصادی یک صنعت حیاتی مهم برای برای بسیاری از نواحی جهان است (Jarvis and et
) .al, 2016گردشگری با اتمام قرن گذشته سریعتر از تمام پیش بینیهایی که قبالً انجام شده بود در حال رشد است و پیش بینی
میشود در  20سال آینده این رشد دوبرابر شود ).(Budeanu, 2005
امروزه عالوه بر اینکه گردشگری یک بازار مهم است بلکه فرایند و فاکتورهای تفریح در شهرها برای مشارکت اجتماعی و فرهنگی
در محیط است که باید به صورتی عاقالنه و سنجیده محاسبه شود ) .(Yildiz, 2013گردشگری مزیتهای فراوانی دارد و می
تواند منبع مهمی برای اشتغال باشد ،چراکه اشتغال در این صنعت به مهارت و کارآموزی باالیی نیاز ندارد و مردم محلی با کمی
مهارت میتوانند در مشاغل خدماتی مشغول به کار شوند ) .(Brown, 2003همچنین میتوان به اشتغالزایی؛ تجدید حیات
مناطق توسعه نیافته یا غیرصنعتی؛ نوزایی هنرها و فنون محلی و فعالیتهای فرهنگی سنتی؛ بهبود زندگی اجتماعی و فرهنگی
جامعه محلی؛ نوسازی سنتهای معماری محلی و افزایش توجه به حفاظت از مناطق فوق العاده زیبایی که دارای ارزشهای
زیبایی شناختی و فرهنگی هستند اشاره کرد) . (Mason, 1995گردشگری تجاری پدیدهای است که تأثیرات فوقالعاده
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و شخصی دارد) . (Crossley & et al, 2012بر اساس چهار دهه تحقیقات بانک جهانی،
گردشگری به عنوان اهرمی قدرتمند در پارادایم توسعه مورد تایید قرار گرفته به طوری که مروری بر مبانی نظری صنعت
گردشگری ،نقش این صنعت را به عنوان عاملی تاثیر گذار بر توسعه نشان میدهد ) (Donald E. Hawkins, 2006گردشگری
هر چند که نقش مثبت اقتصادی در ایجاد اشتغال و فرصتهای جدید دارد اما با بی مدیریتی و غفلت نتایج منفی هم می تواند
داشته باشد ) .(Ashowrth, 1989به هرحال توسعه گردشگری در یک منطقه و یا یک شهر ،موجب تغییرات اجتماعی-
فرهنگی آن منطقه گردیده و میبایست جهت جلوگیری از آثار منفی و نیز تقویت آثار مثبت آن در جامعه میزبان آسیب شناسی
دقیق صورت گیرد .بدین منظور جان لی (  )1996سه راه کلی و مکمل را برای بررسی گردشگری برشرایط اجتماعی فرهنگی
کشورهای جهان سوم ارایه میدهد .نخستین شیوه ،برخورد گردشگر و میزبان را به صورت پدیدهای قابل شناسایی با شماری از
پیامدهای مثبت و منفی به تصویر میکشد .دومین راه عبارت است از دیدگاه کارکردی عناصر مختلف جامعه جهان سومی که
ممکن است تغییری را به عنوان پیامد مستقیم گردشگری ،نظیر رفتار اخالقی ،زبان و بهداشت تجربه کند .سومین دیدگاه جنبه-
های تغییر فرهنگی را در نظر میگیرد که ناشی از نفوذ گردشگری در بازنگری مهارتها و رسوم سنتی ،میباشد مانند صنایع
دستی و غیره .(Lee, 1999) .با رشد گردشگری نگرانیها درباره اثرات اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی آن افزایش یافته
است ) .(Dodds, 2001و میتواند باعث ازدحام در تفریحگاهها شود .این ازدحام نیز به نوبه خود می تواند گردشگران و جامعه
میزبان را به لحاظ روحی تحت فشار قرار دهد .در مناطقی که گردشگری فعالیت اصلی اقتصادی است (با جذب بخش قابل
توجهی از نیروی کار) میتواند باعث کاهش رونق فعالیتهای سنتی از جمله کشاورزی گردد .در موارد شدید ،ممکن است مناطق
به گردشگری وابستگی بیش از حد پیدا کنند .ممکن است هم زیستی با گردشگران که مشغول فعالیتهای تفریحی هستند و
ارزش های متفاوتی نیز دارند برای ساکنان که در همان زمان به کار سخت مشغول اند ،دشوار باشد .این مشکل در مکانهایی که
گردشگری فعالیتی فصلی است و ساکنان آن باید برای مدتی از سال روش زندگی خود را تغییر دهند ،بیشتر است .ممکن است در
مناطقی که مردم باورهای مذهبی قوی دارند ،گردشگری باعث تغییر ارزشهای اجتماعی شود و نارضایتیهایی را در سطح ملی
بدنبال داشته باشد ) .(Mason, 2003گردشگری همچنین میتواند اثرات منفی اجتماعی از قبیل اثر نمایشی ،کاالیی شدن
فرهنگ ،جابجایی ،وابستگی بیش از حد به گردشگری ،جرم و جنایت ،فحشا و شیوع بیمار یهایی مانند ایدز به تبع آن ،رواج
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مصرف مواد مخدر ،تغییر در ارزشهای مذهبی جامعه میزبان و تغییر در زبان را در پی داشته باشد ) .(Gartner, 1996از آنجا
که در این تحقیق اثرات اجتماعی و اقتصادی بر جوامع میزبان بررسی می شود سعی میشود تا اشارهای به برخی از تحقیقاتی که
در این زمینه انجام شده است داشت.
نتایج تحقیق ابراهیم نیا سماکوش و همکاران (  )1392با عنوان "ارزیابی نقش گردشگری شهری در توسعة اقتصادی و محیطی
شهر بابلسر" نشان میدهد که گردشگری در زمینة اقتصادی ،تأثیر درخور توجهی دارد و عالوه بر اشتغال زایی و درآمدزایی ،سبب
باال رفتن قیمتها و سوداگری زمین شده است .در زمینة زیست محیطی و کالبدی نیز ورود گردشگران به کاهش اراضی زیر کشت
کشاورزی و تغییر کاربری آنها ،افزایش خدمات و تسهیالت کالبدی گردشگری ،افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست و سهولت
دسترسی به شهر منجر شده است .بنابراین ،با برنامهریزی اصولی و تالش برای استفادۀ بهینه از ورود گردشگران ،میتوان وضعیت
اقتصادی و به تبع آن ،وضعیت زیست محیطی و کالبدی شهر را بهبود بخشید.
مطیعی لنگرودی و آزادی در تحقیقی در سال 1392با عنوان ارزیابی اثرات اقتصاد گردشگری از دیدگاه جامعة میزبان در تفرجگاه
بند ارومیه به این نتیجه رسید که گردشگری برای ساکنان محلی تأثیرات مثبتی همچون ایجاد اشتغال برای جوانان و افزایش
درآمد و آثار منفی مانند افزایش قیمت زمین را به دنبال داشته است.
محمدی یگانه و همکاران در سال  1392تحقیقی با عنوان نقش گردشگری مذهبی در توسعة روستایی ،با تأکید بر کیفیت زندگی
و سرمایة اجتماعی مطالعة موردی؛ روستای قپچاق شهرستان میاندوآب انجام دادند .یافتههای تحقیق نشان میدهد گردشگری
مذهبی در بین ابعاد اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی ،و زیست محیطی فقط در بعد کالبدی بهبود وضعیت کیفیت زندگی خانوارهای
روستاهای مطالعه شده را به همراه داشته است ،همچنین ،یافتههای تحقیق در ارتباط با سرمایة اجتماعی خانوارهای روستاهای
مطالعه شده نشان میدهد ،در بعد انسجام وضعیت خانوارهای مطالعه شده بعد از گسترش گردشگری مذهبی بهبود داشته ،اما در
ابعاد مشارکت و اعتماد اجتماعی ،بعد از گسترش گردشگری مذهبی از سطح این ابعاد کاسته شده است.
نوری و خراسانی ( )1391در تحقیقی با عنوان تحلیلی بر اثرات اقتصادی ،اجتماعی ،و زیست محیطی توسعة گردشگری در
شهرستان ساری به این نتیجه رسیدند که توسعة گردشگری آثار نامطلوبی بر محیط زیست و همچنین ابعاد اجتماعی و فرهنگی
شهرستان ساری گذاشته؛ هرچند منطقه از نظر اقتصادی از گردشگری بهرهمند شده است .ضرابی و اسالمی پریخانی در سال
 1390در تحقیقی با عنوان سنجش تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگی و زیست محیطی توسعة گردشگری مطالعه موردی
شهرستان مشکین شهر  ،به این نتیجه دست یافتند که گردشگری عالوه بر تأثیرات مثبت اقتصادی دارای پیامدهای منفی زیست
محیطی نیز بوده است.
قدمی و دیگران در سال  1389در تحقیقی با عنوان بررسی نقش گردشگری در تغییرات کیفیت زندگی مقصد در دهستان کالرآباد
شهرستان تنکابن به این نتیجه رسیدند که گردشگری در مقصد مطالعه شده در اقتصاد و معیشت جامعة محلی از اهمیت باالیی
برخوردار است و به منزلة عامل پیشران مهمی بر ابعاد متفاوت کیفیت زندگی ،همچون اشتغال و درآمد و کیفیت مسکن تأثیر مثبت
و بر ابعاد بهداشتی و محیطی و کیفیت سالمت تأثیر منفی داشته است
 .مهدوی و همکاران ) (1387به بررسی تأثیرات گردشگری بر توسعة روستایی با نظرسنجی از روستاییان درۀ کن و سولقان
پرداختهاند .نتایج بررسی نشان میدهد که گردشگری در زمینة اجتماعی پیامدهای مثبتی داشته و در زمینة اقتصادی در کنار اشتغال
زایی و درآمدزایی اندک ،موجب باالرفتن قیمتها و سوداگری زمین شده است .اما در زمینة زیست محیطی ورود گردشگری به
نابودی گونههای گیاهی و جانوری ،افزایش آلودگی ،و تخریب محیط زیست منجر شده است.

روش پژوهش
تحقیق حاضر از نوع تحقیقات اکتشافی -تحلیلی است .در این تحلیل دو نوع از دادههای بدست آمده که عبارتند از دادههای
پرسشنامهای و دادههای بدست آمده از ادارات و آمارنامهها (اسنادی) به دو روش مورد تحلیل قرار گرفتند .الف) دادههای حاصل از
پرسشنامه :به منظور سنجش میزان تأثیر گذاری گردشگری تجاری بر عوامل اقتصادی -اجتماعی در شهرهای مورد مطالعه
پرسشنامهای پنج گزینه ای طراحی شده تا در میان پاسخ دهندگان توزیع شود .جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان و
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افرادی است که در رابطه با مساﺋل اجتماعی و اقتصادی گردشگری در شهر بانه مشغول به کار هستند .روش نمونه گیری این
تحقیق نیز روش نمونه گیری هدفمند بوده است .در این روش افرادی که برای پاسخگویی به سؤالهای انتخاب میشوند بر اساس
نظرات محقق و اهداف تحقیق انتخاب میشوند .که در این تحقیق حجم نمونه  22نفر میباشد .برای تحلیل این پرسشنامهها از
مدل تحلیل سلسله مراتبی ) (AHPو با استفاده از نرمافزار  Expert choiceاستفاده شده است .تا عالوه بر سنجش بازتابهای
گردشگری در شهرهای مورد مطالعه به مقایسه هریک از متغیرهای اصلی تحقیق پرداخته و در نهایت شاخصهای موجود را مورد
سنجش قرارداده تا میزان تأثیرپذیری هریک از شاخص های مورد نظر را از گردشگری مورد ارزیابی قرار داده و وزن هریک از آنها
را نسبت به یکدیگر محاسبه نمود .با توجه به ویژگی مدل  ،AHPپس از محاسبه وزن نهایی معیارها و زیر معیارها آنها را با
همدیگر مقایسه نموده و میزان تأثیر پذیری هریک از آنها را از گردشگری مورد محاسبه قرار دادهایم.
ب) دادههای بدست آمده از ادارات مربوطه و آمارنامهها :بخش دوم دادههای تحقیقق ،دادههقایی هسقتند کقه بقه روش اسقنادی و
میدانی جمعآوری شدهاند .اطالعات مربوط به افزایش جمعیت ،مهاجران وارد شده ،ترافیک و آمارهای اقتصادی مانند اشتغال ،قیمت
زمین ،قیمت اجاره مغازه ،مبادالت بازرگانی خارجی بدست آمده نیز با روش همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتهانقد .کقه بقه
وسیله این آزمون نیز رابطه متغیر گردشگری (گردشگران ورودی) با هریک از متغیرهای دیگر تحقیق (جمعیت ،مهاجرت ،ترافیقک،
رشد اقتصادی) مورد سنجش قرار گرفته است.

قلمرو جغرافیایی پژوهش
شهر بانه در شمال غربی ایران و استان کردستان در  20کیلومتری مرز عراق واقع شده است (شکل  .)1این شقهر پقس از جنقگ
ایران و عراق از رشد جمعیتی باالیی برخوردار بوده و در فاصله سالهای  1385تا  1390رشد جمعیت این شهر  2/6درصد بوده است
) .(Statistical Center of Iran, 2011مساحت این شهر  1318هکتار بوده و جمعیت آن بر اساس آمارهای رسمی ایقران در
سال  85680 ،1390نفر بوده است .ایجاد مناطق آزاد و ویژه تجاری در کردستان با هدف توسعه استان مطرح و پیگیری شده است
اما ایجاد این مناطق بدون فراهم کردن زیرساخت ها ممکن است به نتیجه مورد نظر منتهقی نشقود .در واققع هقدف پایقه گقذاران
مناطق آزاد ،آزمودن تئوری اقتصاد آزاد در بخشهایی از کشور بود که مایههای پیشرفت در آنها دیده میشد .در ایران هقم شقکل
گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسقته دولتقی باشقد .در
سالهای  1367و  1368ضربه پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی ،به طقور محسقوس مقورد توجقه ققرار گرفقت .بانقه یکقی از
شهرهای زبای استان کردستان که کوه آربابا به همراه جنگلهای زیبای اطراف آن زیبایی خاصی به شهر بخشیده است به طوریکه
بیشتر مسافران با انگیزه خرید کاال و دیدین مناظر کوهستانی اطاراف این شهر ببه این شهر مسافرت می کنند موقعیت مرزی ایقن
شهر ،دسترسی به مراکز عمده جمعیتی و اشتغال به واردات غیررسمی از طریق مرز عراق که شغل اصلی مردم این شهر را بقه خقود
اختصاص داده است ،باعث شده تا افراد زیادی به قصد خرید و شرکت در بازارهای تجاری این شهر ساالنه به بانقه مراجعقه کننقد.
شهرستان سردشت هم یکی دیگر از شهرهای مرزی در جنوب غربی استان آذربایجان غربی است .طرح تبدیل این شهرسقتان بقه
شهر آزاد تجاری -گردشگری صلح پس از تایید استاندار آذربایجان غربی ،در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس ققرار گرفتقه اسقت.
وسعت آن در حدود  1411/3کیلومتر مربع بوده و از شمال به شهرستان پیرانشهر ،از جنوب به بانه ،از شقمال غقرب بقه مهابقاد و از
شرق به بوکان و از غرب به کردستان عراق محدود شده است .شهر سردشت تا پیش از  1300شمسی یک روسقتا بقوده اسقت .امقا
میتوان گفت که از سال  1300به بعد و با ایجاد اولین پادگان نظامی در دوره رضاشاه و مرکزیت یافتن سیاسی و نظامی آن به یک
شهر تبدیل گردید .فرهنگ وزندگی مردم سردشت در طول  8دهه گذشته در نتیجه فرآیند نوسازی و تغییرات اجتماعی تا حد زیادی
دگرگون شده است ).(Mohammadpour, 2010
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شکل  .3موقعیت جغرافیایی بانه
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()Source: Road and urban development organization

شکل  .4موقعیت جغرافیایی سردشت

()Source: Provincial Governor of Azerbaijan

یافتهها و بحث
با توجه به آمارهای رسمی که در این باره منتشر شده است آمار گردشگران از سال  1384الی  1395رشد نسبتاً باالیی داشته
است .اگرچه در برخی از سال ها با فراز و نشیب روبرو بوده اما تعداد گردشگران وارد شده به بانه نسبت به دیگر شهرهای استان
کردستان از رقم باالتری برخوردار بوده و بیشترین تعداد مسافران ورودی را به خود اختصاص داده است .اما در شهر سردشت تعداد
مسافران وارد شده به آن شهر از میزان مسافران ورودی به بانه بسیار کمتر بوده است.
جدول  .1مسافران وارد شده به شهرهای بانه و سردشت از سال  84الی 95
سال

 6ماهه اول سال(از اول فروردین لغایت پایان شهریور)
بانه

سردشت

84

580000

-

85
86
87

1000000
1700000
2500000

-
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88
89
90
91
92
93
94
95

72000
65000
72000
76000
67000
54000
58000

3100000
2457000
2600000
2500000
2750000
3000000
2600000
2600000

Source: The cultural heritage, handicrafts and tourism organization

به عبارتی از نظر مسافران وارد شده به شهرهای بانه وسردشت تفاوت محسوسی میان دو شهر مشاهده میشود .در حالیکه هر دو
شهر از نظر موقعیت جغرافیایی در منطقهای مرزی و با ویژگیهای طبیعی و انسانی مشابه واقع شدهاند اما میزان رشد شهر بانه از
حیث تعداد مسافران وارد شده به آن بسیار بیشتر از شهر سردشت و البته بنا به اظهار سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی استان کردستان بیشترین تعداد مسافر را به خود اختصاص داده است.
جدول ( ، )2میزان تأثیرگذاری گردشگری در شهر بانه را از نظر اقتصادی و اجتماعی  -فرهنگی نشان میدهد .نتایج تحلیل نشان
می دهد که پاسخگویان معتقدند گردشگری تأثیرات اقتصادی بیشتری نسبت به تأثیرات اجتماعی -فرهنگی بر شهر بانه نهاده است.
جدول  .2وزن کلی معیارهای اصلی بدست آمده در  Expert Choiceدر شهر بانه
معیار

باتاب اقتصادی

بازتاب اجتماعی -فرهنگی

وزن

0/274

0/130

جمع

1

ضریب سازگاری

0/17

جدول  .3وزن زیرمعیارهای مربوط به بازتاب اقتصادی گردشگری تجاری در شهر بانه
افزایش شغلهایی که به صورت غیرمستقیم با

اهمیت یافتن پول در

افزایش شغلهایی مانند رستوران داری،

مراودات اجتماعی و فرهنگی

کار در هتل ،کار در مراکز تفریحی

وزن

0/106

0/103

0/109

معیار

افزایش درآمد

افرایش میزان هزینه های تفریحی از سهم درآمد
خانوار

برابری در دستیابی به درآمدهای حاصل از گردشگری

وزن

0/103

0/089

0/074

معیار

تحرک طبقات اقتصادی
(تغییر در طبقات)

افزایش قیمت مواد غذایی

افزایش اجاره خانه

وزن

0/098

0/102

0/107

معیار

معیار

افزایش اجاره مغازه

وزن

0/109

جمع

1

ضریب سازگاری

0/00027

گردشگری در ارتباط هستند مانند مغازه داری،
دستفروشی ،حمل اجناس و کاالهای قاچاق
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شکل  .3وزن زیرمعیارهای بازتاب اقتصادی گردشگری در بانه

ضریب سازگاری این معیارها نیز کمتر از  0/1بوده و مورد قبول  AHPمی باشد.
در بخش مرتبط با زیرمعیارهای بازتاب اقتصادی نیز انتظار این است که گردشگری رونق اقتصادی نسبتاً خوبی را در سطح شهر
پدید آورده باشد .می توان در این بخش انتظار داشت دو دسته بازتاب منفی و مثبت را در رابطه با گردشگری مشاهده نمود.
گردشگری باعث افزایش اشتغال و درآمد در سطح شهر شده است .افزایش اشتغال غیرمستقیم (مانند اشتغال در ساختمان سازی و
حمل و نقل و )...ناشی از گردشگری با وزن  0/109مهمترین بازتاب مثبت گردشگری در سطح شهر بوده و پس از آن افزایش
درآمد و افزایش اشتغال مستقیم در رابطه با گردشگری مهمترین پیامدهای مثبت گردشگری بوده اند .اما افزایش قیمت اجاره مغازه
با وزن  ،0/109افزایش قیمت اجاره خانه با وزن  0/107و افزایش قیمت مواد غذایی با وزن  0/102نیز مهمترین بازتابهای منفی و
یا تورم زای گردشگری بر اساس ادراک کارشناسان در سطح شهر بانه بوده اند .همچنین در رابطه با سؤال برابری در دستیابی به
درآمدهای حاصل از گردشگری نیز باید اشاره کرد این سؤال در نتایج تحلیل کمترین وزن را به خود اختصاص داده و در رتبه آخر
قرار دارد که نشانگر این است که گردشگری عامل توزیع برابر درآمدهای این بخش در بین مردم نبوده است .در واقع با توجه به
ادراک کارشناسان متوجه می شویم که گردشگری علیرغم توان تأثیر گذاری باالی اقتصادی هنوز نتوانسته است که تغییرات
اساسی را در اقتصاد این شهر بوجود بیاورد و درآمدهای حاصل از آن نیز به شیوه ای برابر در میان اقشار مختلف مردم توزیع نشده
است.
جدول  .4وزن زیرمعیارهای مربوط به بازتابهای اجتماعی -فرهنگی گردشگری در شهر بانه
افرایش زیرساختهای فرهنگی مانند

معیار

مهاجرت به شهر

افزایش جمعیت

وزن

0/167

0/162

0/093

معیار

اهمیت یافتن مساﺋل مادی (کاالیی
شدن فرهنگ)

تغییر لباس

تغییر آداب و رسوم

وزن

0/257

0/161

0/161

جمع

1

ضریب سازگاری

0/05

سینما ،فرهنگسرا ،گالریها و غیره
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شکل  .4وزن زیرمعیارهای مربوط به بازتاب اجتماعی – فرهنگی گردشگری در بانه

ضریب سازگاری این معیار نیز کمتر از  0/1میباشد و در مدل  AHPقابل قبول میباشد.
در بخش مربوط به معیارهای اجتماعی -فرهنگی کاالیی شدن فرهنگ با وزن  0/257رتبه یکم را دارا میباشد بدین معنی که
گردشگری و رشد مراودات اقتصادی در شهر بانه باعث افزایش اهمیت مساﺋل مادی در مراودات اجتماعی شده است .بر اساس
ادراک کارشناسان رشد ناگهانی اقتصادی در شهر بانه که تا اندازه بسیار زیادی با اقتصاد مرزی و در نهایت گردشگری تجاری در
رابطه است فرهنگ و ویژگیهای فرهنگی چهرهای مادی به خود گرفتهاند .ویژگیهای مادی در مراودات اجتماعی مردم افزایش
یافته است .پس از آن نیز مهاجرت به شهر رتبه دوم با وزن  0/167را دارای میباشد که نشاندهنده نقش گردشگری تجاری در
جذب جمعیت به سوی شهر بانه میباشد و در این زمینه نیز گردشگری نقش مؤثری را در افزایش میزان مهاجرت به سوی شهر
بانه داشته است .همچنین افزایش جمعیت ناشی از گردشگری نیز طی سالهای اخیر تا اندازه زیادی به اقتصاد گردشگری رشده
یافته شهر مرتبط است در رتبه سوم مهمترین بازتابهای اجتماعی  -فرهنگی گردشگری بوده است .اما در زمینه افزایش
زیرساخت های فرهنگی در شهر بانه هنوز گردشگری آنچنانکه الزم است نتوانسته باعث رشد در این بخش شود و بر اساس نظر
پاسخ دهندگان وزن این معیار  0/093میباشد.

رابطه رشد گردشگری تجاری و رشد جمعیت در شهر بانه
نتایج بدست آمده در جدول ( ،)5گویای این نکته است که مقدار همبستگی پیرسون برای دو متغیر برابر است با  0/260که نشان
دهنده همبستگی نسبتاً ضعیفی بین دو متغیر رشد گردشگری تجاری و رشد جمعیت است و عالمت مثبت آن نیز نشان دهنده
رابطه مستقیم (مثبت) بین دو متغیر است یعنی با افزایش رشد گردشگری تجاری ،رشد جمعیت افزایش مییابد و با کاهش رشد
گردشگری تجاری ،رشد جمعیت نیز کاهش مییابد و همچنین میزان معناداری  p= 0/006نیز چون کوچکتر از  0/05است که
می توان فرضیه صفر را که بیانگر عدم رابطه بین دو متغیر بود رد کرد و فرضیه تحقیق را که بیانگر رابطه معنادار و مستقیمی بین
دو متغیر رشد گردشگری تجاری و رشد جمعیت بود را تأیید کرد.
جدول  .5بررسی رابطه بین رشد گردشگری تجاری و رشد جمعیت در شهر بانه
متغیر مستقل

متغیر وابسته

پیرسون

معناداری

رشد گردشگری تجاری

رشد جمعیت

0/260

0/006

رابطه رشد گردشگری تجاری و رشد مهاجرین در شهر بانه
نتایج بدست آمده در جدول ( )6گویای این نکته است که مقدار همبستگی پیرسون برای دو متغیر برابر است با  0/347که نشان
دهنده همبستگی نسبتاً متوسطی بین دو متغیر رشد گردشگری تجاری و رشد مهاجرین است و عالمت مثبت آن نیز نشان دهنده
رابطه مستقیم (مثبت) بین د و متغیر است یعنی با افزایش رشد گردشگری تجاری ،رشد مهاجرین افزایش می یابد و همچنین میزان
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معناداری  p=0/001نیز چون کوچکتر از  0/05است که می توان فرضیه صفر را که بیانگر عدم رابطه بین دو متغیر بود رد کرد و
فرضیه تحقیق را که بیانگر رابطه معنادار و مستقیمی بین دو متغیر رشد گردشگری تجاری و رشد مهاجرین بود را تأیید کرد.
جدول  .6بررسی رابطه بین رشد گردشگری تجاری و مهاجرت در شهر بانه
متغیر مستقل

متغیر وابسته

پیرسون

معناداری

رشد گردشگری تجاری

رشد مهاجرین

0/347

0/001

بررسی رابطه رشد گردشگری تجاری و رشد اقتصادی در شهر بانه
نتایج بدست آمده در جدول ( )7گویای این نکته است که مقدار همبستگی پیرسون برای دو متغیر برابر است با  0/431که نشان
دهنده همبستگی نسبتاً متوسطی بین دو متغیر رشد گردشگری تجاری و رشد اقتصادی است و عالمت مثبت آن نیز نشان دهنده
رابطه مستقیم (مثبت) بین دو متغیر است یعنی با افزایش رشد گردشگری تجاری ،رشد اقتصادی نیز افزایش مییابد و همچنین
میزان معناداری  p= 0/000نیز چون کوچکتر از  0/05است که میتوان فرضیه صفر را که بیانگر عدم رابطه بین دو متغیر بود رد
کرد و فرضیه تحقیق را که بیانگر رابطه معنادار و مستقیمی بین دو متغیر رشد گردشگری تجاری و رشد اقتصادی بود را تأیید کرد.

جدول  .7بررسی رابطه بین رشد گردشگری تجاری و رشد اقتصادی در شهر بانه
متغیر مستقل

متغیر وابسته

پیرسون

معناداری

رشد گردشگری تجاری

رشد اقتصادی

0/431

0/000

تأثیرات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی گردشگری در سردشت
در جدول ( )8مشاهده می شود که با توجه به نتایج تحلیل صورت گرفته بر اساس پاسخهای پساخ دهندگان مهمترین بازتاب
گردشگری در شهر سردشت برخالف شهر بانه که بازتاب اقتصادی بود بازتاب اجتماعی -فرهنگی میباشد .که در واقع نشان
میدهد که تغییرات شاخصهای فرهنگی  -اجتماعی در شهر سردشت از تغییرات اقتصادی بیشتر و گردشگری برخالف انتظار بر
شاخصهای اجتماعی تأثیر بیشتری گذاشته است.
جدول  .8وزن کلی معیارهای اصلی بدست آمده با مدل  AHPدر شهر سردشت
معیار

باتاب اقتصادی

بازتاب اجتماعی -فرهنگی

وزن

0/247

0/254

جمع

1

ضریب سازگاری

0/001

نتایج تحلیل شاخصهای اقتصادی
بررسی نظرات پاسخ دهندگان به پرسشنامه در شهر سردشت و تحلیل آن با مدل  AHPنشاندهنده این مطلب است که مهمترین
اثر اقتصادی گردشگری در شهر سردشت اهیمت یافتن پول در مراودات اجتماعی است که وزن آن  0/115میباشد .پس از آن
افزایش اجاره خانه و افزایش اجاره مغازه با وزن  0/106رتبه دوم را به خود اختصاص دادهاند .در این شهر اثرات گردشگر از جمله
افزایش درآمد و افزایش اشتغال براساس نظرات پاسخ دهندگان کمتر از شاخص های دیگر بوده اند که ذکر شدند و وزن آنها
 0/098و  0/099بوده است .برابری در دستیابی به درآمدهای حاصل از گردشگری همانند شهر بانه ،کمترین وزن را به خود
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اختصاص داده است که وزن آن  0/088بوده است و نشان دهنده این امر است که گردشگری به دلیل ماهیت برنامهریزی نشده
خود در این شهر نتوانسته به صورت برابر باعث افزایش درآمد طبقات مختلف اجتماعی شود.

شکل  .5وزن زیرمعیارهای بازتاب اقتصادی گردشگری در سردشت
جدول  .9وزن زیرمعیارهای بازتاب اقتصادی گردشگری در سردشت
معیار

اهمیت یافتن پول در مراودات
اجتماعی و فرهنگی

وزن

0/115

معیار

افزایش درآمد

وزن

0/098
تحرک طبقات اقتصادی
(تغییر در طبقات)
0/097

معیار
وزن
معیار

افزایش شغلهایی مانند رستوران
داری ،کار در هتل ،کار در مراکز
تفریحی
0/099
افرایش میزان هزینههای تفریحی از سهم
درآمد خانوار
0/090
افزایش قیمت مواد غذایی
0/104

افزایش شغلهایی که به صورت
غیرمستقیم با گردشگری در ارتباط
هستند مانند مغازه داری ،دستفروشی،
حمل اجناس و کاالهای قاچاق
0/097
برابری در دستیابی به درآمدهای حاصل از
گردشگری
0/088
افزایش اجاره خانه
0/106

افزایش اجاره مغازه

وزن

0/106

جمع

1

ضریب سازگاری

0/0002

تحلیل شاخصهای اجتماعی  -فرهنگی
با توجه به جدول ( )11نیز مهمترین اثرات اجتماعی  -فرهنگی گردشگری در شهر سردشت در بین زیرمعیارهای بازتاب فرهنگی
گردشگری مهاجرت به شهر دارای وزن  0/179بوده است و ازنظر پاسخ دهندگان به پرسشنامه افزایش مهاجرت به شهر مهمترین
بازتاب اجتماعی گردشگری در شهر سردشت میباشد .اما افزایش زیرساختهای فرهنگی با وزن  0/147دارای کمترین وزن بوده و
به عبارتی بر اساس نظر پاسخ دهندگان افزایش زیرساختهای فرهنگی رتبه آخر را در میان بازتابهای فرهنگی گردشگری دارد.
به عبارتی گردشگری نتوانسته است باعث افزایش زیرساختهای فر هنگی مانند سینما و فرهنگسرا و گالریهای در سطح شهر
شود .این امر در مورد شهر بانه نیز صادق است و گردشگری نقش اندکی در افزایش زیرساختهای فرهنگی داشته است .همچنین
گردشگری باعث اهمیت یافتن مساﺋل مادی شده و این شاخص رتبه دوم را با وزن  0/174داشته است.
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شکل  .9وزن زیرمعیارهای بازتاب اجتماعی – فرهنگی گردشگری در سردشت
جدول  .11وزن زیرمعیارهای بازتاب اجتماعی -فرهنگی گردشگری در سردشت
معیار

مهاجرت به شهر

افزایش جمعیت

افرایش زیرساخت های فرهنگی مانند
سینما ،فرهنگسرا ،گالری ها و غیره

وزن

0/179

0/162

0/147

معیار

اهمیت یافتن مساﺋل مادی

تغییر لباس

تغییر آداب و رسوم

0/174

0/171

وزن

0/167

جمع

1

ضریب سازگاری

0/00023

رابطه رشد گردشگری تجاری و رشد جمعیت در شهر سردشت
این بخش همانند بخش قبلی در شهر بانه بر اساس آمار و اطالعات میدانی و اسنادی که از شهر سردشت به دست آمده است با
استفاده از روش همبستگی پیرسون تحلیل شده تا رابطه گردشگری با تغییرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مشخص شود .نتایج
بدست آمده در جدول ( ،)12گویای این نکته است که مقدار همبستگی پیرسون برای دو متغیر برابر است با  0/249که نشان دهنده
همبستگی نسبتاً ضعیفی بین دو متغیر رشد گردشگری تجاری و رشد جمعیت است و عالمت مثبت آن نیز نشان دهنده رابطه
مستقیم (مثبت) بین دو متغیر است یعنی با افزایش رشد گردشگری تجاری ،رشد جمعیت افزایش می یابد و با کاهش رشد
گردشگری تجاری ،رشد جمعیت نیز کاهش می یابد و همچنین میزان معناداری  p= 0/004نیز چون کوچکتر از  0/05است که
می توان فرضیه صفر را که بیانگر عدم رابطه بین دو متغیر بود رد کرد و فرضیه تحقیق را که بیانگر رابطه معنادار و مستقیمی بین
دو متغیر رشد گردشگری تجاری و رشد جمعیت بود را تأیید کرد.
جدول  .12بررسی رابطه بین رشد گردشگری تجاری و رشد جمعیت در شهر سردشت
متغیر مستقل

متغیر وابسته

پیرسون

معناداری

رشد گردشگری تجاری

رشد جمعیت

0/249

0/004

رابطه رشد گردشگری تجاری و رشد مهاجرین
نتایج بدست آمده در جدول ( )13گویای این نکته است که مقدار همبستگی پیرسون برای دو متغیر برابر است با  0/367که نشان
دهنده همبستگی نسبتاً متوسطی بین دو متغیر رشد گردشگری تجاری و رشد مهاجرین است و عالمت مثبت آن نیز نشان دهنده
رابطه مستقیم (مثبت) بین دو متغیر است یعنی با افزایش رشد گردشگری تجاری ،رشد مهاجرین افزایش می یابد و همچنین میزان
معناداری  p= 0/001نیز چون کوچکتر از  0/05است که میتوان فرضیه صفر را که بیانگر عدم رابطه بین دو متغیر بود ر د کرد و
فرضیه تحقیق را که بیانگر رابطه معنادار و مستقیمی بین دو متغیر رشد گردشگری تجاری و رشد مهاجرین بود را تأیید کرد.
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جدول  .13بررسی رابطه بین رشد گردشگری تجاری و مهاجرت
متغیر مستقل

متغیر وابسته

پیرسون

معناداری

رشد گردشگری تجاری

رشد مهاجرین

0/367

0/001

رابطه رشد گردشگری تجاری و رشد اقتصادی
نتایج بدست آمده در جدول ( )14گویای این نکته است که مقدار همبستگی پیرسون برای دو متغیر برابر است با  0/371که نشان
دهنده همبستگی نسبتاً م توسطی بین دو متغیر رشد گردشگری تجاری و رشد اقتصادی است و عالمت مثبت آن نیز نشان دهنده
رابطه مستقیم (مثبت) بین دو متغیر است یعنی با افزایش رشد گردشگری تجاری ،رشد اقتصادی نیز افزایش مییابد و همچنین
میزان معناداری  p= 0/001نیز چون کوچکتر از  0/05است که میتوان فرضیه صفر را که بیانگر عدم رابطه بین دو متغیر بود رد
کرد و فرضیه تحقیق را که بیانگر رابطه معنادار و مستقیمی بین دو متغیر رشد گردشگری تجاری و رشد اقتصادی بود را تأیید کرد.
جدول  .14بررسی رابطه بین رشد گردشگری تجاری و رشد اقتصادی در شهر سردشت
متغیر مستقل

متغیر وابسته

پیرسون

معناداری

رشد گردشگری تجاری

رشد اقتصادی

0/371

0/001

با توجه به جدول ( )15از مقایسه تأثیرات گردشگری بر شهرهای مورد مطالعه مشخص میشود که تفاوتهایی با یکدیگر دارند در
شهر بانه که دارای سابقه بیشتر و البته میزان مسافران ورودی بیشتری نسبت به شهر سردشت است اشتغال غیر مستقیم و افزایش
اجاره مغازه رتبه اول تأثیرات گردشگری را دارند ولی در شهر سردشت اهمیت یافتن پول در مروادات اجتماعی رتبه اول را دارد.
افزایش اجاره مغازه و اجاره خانه از پیامدهای گردشگری است که در هر دو شهر تقریباً در شرایط یکسانی قرار دارند .همچنین
تحرک طبقات اقتصادی ،افزایش میزان هزینه های تفریحی از درآمد خانوار و برابری در دستیابی به درآمدهای حاصل از رشد
گردشگری در هر دو شهر در شرایط یکسانی قرار دارند و بر اساس رتبه درهر دو شهر تقریباً به یک شکل از گردشگری تأثیر
پذیرفتهاند.
جدول  .15مقایسه اثرات گردشگری تجاری بر شاخصهای اقتصادی در شهرهای مورد مطالعه بر اساس رتبه
رتبه

شهر بانه

شهر سردشت
شاخص

وزن

1

اهمیت یافتن پول در مراودات اجتماعی و فرهنگی

0/115

2
3

0/106
0/104

افزایش اجاره خانه و افزایش اجاره مغازه
افزایش قیمت مواد غذایی
افزایش شغلهایی مانند رستوران داری ،کار در هتل ،کار
در مراکز تفریحی
افزایش درآمد
افزایش شغلهایی که به صورت غیرمستقیم با
گردشگری در ارتباط هستند مانند مغازه داری،
دستفروشی ،حمل اجناس و کاالهای قاچاق
تحرک طبقات اقتصادی (تغییر در طبقات)

شاخص
افزایش شغلهایی که به صورت غیرمستقیم با گردشگری
در ارتباط هستند مانند مغازه داری ،دستفروشی ،حمل
اجناس و کاالهای قاچاق و (افزایش اجاره مغازه )
افزایش اجاره خانه
اهمیت یافتن پول در مراودات اجتماعی و فرهنگی
افزایش درآمد و افزایش شغلهایی مانند رستوران داری ،کار
در هتل ،کار در مراکز تفریحی
افزایش قیمت مواد غذایی

0/102

تحرک طبقات اقتصادی (تغییر در طبقات)

0/098

0/097

8

افرایش میزان هزینههای تفریحی از سهم درآمد خانوار

0/090

افرایش میزان هزینههای تفریحی از سهم درآمد خانوار

0/089

9

برابری در دستیابی به درآمدهای حاصل از گردشگری

0/088

برابری در دستیابی به درآمدهای حاصل از گردشگری

0/074

4
5
6
7

0/099
0/098
0/097

وزن
0/109
0/107
0/106
0/103

در جدول ( )16مشاهده می شود که در شهر بانه اهمیت یافتن مساﺋل مادی رتبه اول تأثیرات گردشگری را داشته و در شهر
سردشت مهاجرت به شهر رت به اول را دارد .تغییر لباس و تغییر آداب و رسوم ن یز تقریباً در هر دو شهر در رتبههای مشابهی قرار
دارند و افزایش زیرساخت های فرهنگی در هر دو شهر در رتبه آخر جای دارد.
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جدول  .16مقایسه اثرات گردشگری تجاری بر شاخصهای فرهنگی در شهرهای مورد مطالعه بر اساس رتبه
شهر سردشت

رتبه

شهر بانه

1
2
3
4

شاخص
مهاجرت به شهر
اهمیت یافتن مساﺋل مادی
تغییر لباس
تغییر آداب و رسوم

وزن
0/179
0/174
0/171
0/169

5

افزایش جمعیت

0/162

شاخص
اهمیت یافتن مساﺋل مادی
مهاجرت به شهر
افزایش جمعیت
تغییر آداب و رسوم و تغییر لباس
افرایش زیرساختهای فرهنگی مانند سینما،
فرهنگسرا ،گالریها و غیره

6

افرایش زیرساختهای فرهنگی مانند سینما،
فرهنگسرا ،گالریها و غیره

0/147

-

وزن
0/257
0/167
0/162
0/161
0/093
-

در جدول ( )17از مقایسه نتایج تحلیل پیرسون برای متغیرهای رشد اقتصادی ،رشد مهاجرت به شهر و رشد جمعیت مشاهده
میشود که مقدار بدست آمده مثبت ونشانگر رابطهای مثبت میان گردشگری و این متغیرها میباشد .به عبارتی گردشگری از عوامل
تأثیر گذار بر رشد اقتصادی ،اجتماعی و جمعیتی این شهرها میباشد .اگرچه مقادیر بدست آمده برای شهرها نشانگر تأثیر متفاوت
گردشگری بر آنها می باشد .گردشگری در شهر بانه تأثیر اقتصادی بیشتری داشته ولی در شهر سردشت تأثیر گردشگری بر رشد
مهاجرت نسبت به بانه بیشتر بوده است .در روند افزایش جمعیت نیز ،گردشگری تأثیر بیشتری را در شهر بانه بر جای گذاشته است.

جدول  .17مقایسه نتایج تحلیل بازتابهای اقتصادی و اجتماعی گردشگری در شهرهای مورد مطالعه به روش پیرسون
معناداری

پیرسون

متغیر مستقل

متغیر وابسته

رشد گردشگری تجاری

رشد اقتصادی

0/371

رشد گردشگری تجاری

رشد مهاجرت به شهر

0/367

0/347

رشد گردشگری تجاری

رشد جمعیت

0/249

0/260

سردشت

بانه

سردشت

بانه

0/431

0/001

0/000

0/001

0/001

0/004

0/006

نتیجهگیری
با توجه به یافتههای تحقیق مشخص میشود که گردشگری تأثیرات اجتماعی -فرهنگی و اقتصادی مختلفی را بر نواحی شهری
مورد مطالعه گذاشته است .نتیجه تحقیق نشان میدهدکه از نظر مسافران وارد شده به شهرهای بانه وسردشت تفاوت محسوس ی
میان دو شهر مشاهده می شود .در حالیکه هر دو شهر از نظر موقعیت جغرافیایی در منطقه ای مرزی و با ویژگی های طبیعی و
انسانی مشابه واقع شده اند اما میزان رشد شهر بانه از حیث تعداد مسافران وارد شده به آن بسیار بیشتر از شهر سردشت و البته بنا
به اظهار سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان کردستان بیشترین تعداد مسافر را به خود اختصاص داده است.
گردشگری و رشد مراودات اقتصادی در شهر بانه باعث افزایش اهمیت مساﺋل مادی در مراودات اجتماعی شده است .بر اساس
ادراک کارشناسان رشد ناگهانی اقتصادی در شهر بانه که تا اندازه بسیار زیادی با اقتصاد مرزی و در نهایت گردشگری تجاری در
رابطه است فرهنگ و ویژگیهای فرهنگی چهرهای مادی به خود گرفتهاند .پس از آن نیز مهاجرت به شهر رتبه دوم با وزن 0/167
را دارا میباشد که نشان دهنده نقش گردشگری تجاری در جذب جمعیت به سوی شهر بانه است .افزایش جمعیت ناشی از
گردشگری نیز طی سال های اخیر تا اندازه زیادی به اقتصاد گردشگری رشده یافته شهر مرتبط است در رتبه سوم مهمترین بازتاب-
های اجتماعی  -فرهنگی گردشگری بوده است .اما در زمینه افزایش زیرساختهای فرهنگی در شهر بانه هنوز گردشگری آنچنانکه
الزم است نتوانسته باعث رشد در این بخش شود و بر اساس نظر پاسخ دهندگان وزن این معیار  0/093میباشد .مقایسه تأثیرات
گردشگری بر شهرهای مورد مطالعه مشخص میشود که تفاوت هایی با یکدیگر دارند در شهر بانه که دارای سابقه بیشتر و البته
میز ان مسافران ورودی بیشتری نسبت به شهر سردشت است اشتغال غیر مستقیم و افزایش اجاره مغازه رتبه اول تأثیرات
گردشگری را دارند ولی در شهر سردشت اهمیت یافتن پول در مروادات اجتماعی رتبه اول را دارد .افزایش اجاره مغازه و اجاره خانه
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از پیامدهای گردشگری است که در هر دو شهر تقریباً در شرایط یکسانی قرار دارند .همچنین تحرک طبقات اقتصادی ،افزایش
میزان هزینه های تفریحی از درآمد خانوار و برابری در دستیابی به درآمدهای حاصل از رشد گردشگری در هر دو شهر در شرایط
یکسانی قرار دارند و بر اساس رتبه درهر دو شهر تقریباً به یک شکل از گردشگری تأثیر پذیرفتهاند .اثرات گردشگری بر افزایش
اشتغال و درآمد در سطح شهر موجب افزایش اشتغال غیرمستقیم (مانند اشتغال در ساختمان سازی و حمل و نقل و )...ناشی از
گردشگری با وزن  0/109مهمترین بازتاب مثبت گردشگری در سطح شهر بوده و پس از آن افزایش درآمد و افزایش اشتغال
مستقیم در رابطه با گردشگری مهمترین پیامدهای مثبت گردشگری بوده اند .اما افزایش قیمت اجاره مغازه با وزن  ،0/109افزایش
قیمت اجاره خانه با وزن  0/107و افزایش قیمت مواد غذایی با وزن  0/102نیز مهمترین بازتابهای منفی و یا تورم زای گردشگری
بر اساس ادراک کارشناسان در سطح شهر بانه بوده اند .همچنین در رابطه با سؤال برابری در دستیابی به درآمدهای حاصل از
گردشگری نیز باید اشاره کرد .بنابراین میتوان گفت که در صورت تقویت زیرساختهای گردشگری ،برنامهریزی مدون و اصولی
در حوزه گردشگری ،توجه به توانهای محلی و احیای فرهنگ و آداب و رسوم محلی میتوان در رونق بخشی بیشتر به گردشگری
مؤثر بود .بنابراین میتوان پیشنهادهای زیر را در این خصوص مورد نظر قرار داد:
 .1زمینهسازی و تشویق مردم به مشارکت برای توسعه زیرساختها ،تجهیزات و تسهیالت گردشگری.
 .2بازنگری نحوه بهرهگیری ازمشارکتهای مردمی در  ،تهیه و توسعه طرحها و تجهیز منطقه مورد مطالعه الزم است اقداماتی
جدی از طرف نیروهای متخصص و نهادهای مختلف در جهت احیا و توسعه جذب گردشگر این شهر صورت گیرد.
 .3احیای سنتهای محلی توسط گروههای هنری و تشکلهای مردمی و نشر تألیفات مرتبط.
 .4آمادهسازی ذهنی و اجتماعی و آموزش جامعه میزبان درجهت شناخت هویت و ارزشهای فرهنگ بومی و استفاده از مشارکت-
های مردمی برای معرفی تاریخ و فرهنگ محلی.
 .5زمینه سازی برای ارتقای صنایع دستی و معرفی جاذبههای محلی و بومی به گردشگران.
 .6احیاء آداب و رسوم و ویژگیهای فرهنگی شهرهای مورد مطالعه.
 .7استفاده از نمادهای تاریخی و فرهنگی برای تقویت زیرساختهای گردشگری و افزایش جاذبههای انسان ساخت.
 .8کمک به بخش خصوصی در جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم گردشگری.
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EXTENDED ABSTRACT
Introduction
Commercial tourism is an activity that has had several effects on the economic, social, and
cultural conditions of cities in term of history. Bordering cities as gateways to trade play an
important role in local and regional trade, and commercial tourism can play a significant role in
the development of these regions. In recent years, Baneh and Sardasht cities have been
recognized as a business tourism city in addition to border trade. The purpose of this study was
to investigate the effects of commercial tourism on the economic, social and cultural status
based on the perceptions of experts living in the studied cities. The quantitative research was
carried out using a Hierarchical Analysis Process Tourism is one of the sectors that have been
considered seriously by various countries due to its positive social, cultural and economic
effects. The tourism industry, in terms of revenue and impact on the country's economic growth
by creating the appropriate infrastructure, seeks to exploit the benefits of this industry. For most
of these countries, tourism is an important source of business, income generation, job creation
and foreign exchange although this industry has positive effects; it also has negative effects that
are simultaneously being taken into consideration by policymakers and planners in this field.
This industry is a widespread activity that has important economic, social, cultural and
environmental impacts, and each one is debatable. This article aims to examine the effects of
commercial tourism development on the northwest border towns. Baneh and Sardasht border
towns are among the cities that in recent years, especially since the 1370s, have embraced many
social and economic changes influenced by the growth of commercial exchanges and the
prosperity of commercial tourism. The purpose of this study was to assess the positive and
negative social and economic effects of tourism and, of course, to measure the extent of tourism
impact on each of the research indicators in the studied cities. The answer to this question is
how tourism is how the socioeconomic conditions of the host societies Affected by the?
Methodology
The present research is an analytical-descriptive research. In this analysis, two types of data
were obtained: questionnaire data and data obtained from departments and statistics were
analyzed in two ways. To analyze the data of the questionnaire, a hierarchical analysis process
* Corresponding Author:
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model has been used and Pearson correlation analysis has been used in SPSS for analyzing field
and library data.

Results and Discussion
The statistics show the high growth of passengers entering the city of Baneh in recent years.
Sardasht also has grown up in terms of incoming tourists, although it is less than Baneh.
Research findings indicate that tourism and socio-economic changes have a significant
relationship with each other, and the results of Pearson's correlation analysis confirm this. AHP
analysis shows that tourism has affected social and economic variables in the studied cities.
Although these effects are not entirely similar. However, tourism has affected the studied
research indicators and caused economic, social and cultural changes in the cities of Baneh and
Sardasht. In Baneh, the main economic impact of tourism has been increasing employment, and
in Sardasht, the importance of finding money in social affairs has been the most important
economic impact of commercial tourism. But tourism has not been able to equate economic
revenues among its people equally. Also, the most important social impact of tourism in Baneh
was the importance of material issues and in Sardasht, the increase in migration to the city has
been. While in both cities the least influential aspect of tourism has been the lack of increased
cultural infrastructure in these cities.

Conclusion
According to the research findings, tourism has shown different socio-cultural and economic
impacts on urban areas, especially the studied cities. But the results of the research show that
tourism has negative aspects or negative effects in addition to positive aspects. Paying attention
to the positive effects of tourism cannot lead us to a balanced and balanced urban development
using tourism. On the other hand, the lack of planning in the field of tourism and some kind of
non-planned tourism cannot play a significant role in economic and social development. On the
other hand, the results of the research show that the negative effects of commercial tourism in
the studied cities, such as rising food prices, rising rental rates and rental of shops, have been the
most important influences in this area. However, the role of tourism in increasing employment
and income cannot be ignored. According to the survey, tourism has been studied in the
prosperity of the local economy as well as social changes, such as the increase of immigration to
the tourist cities, and, of course, the reduction of migration to these cities of the positive effects
of tourism in these cities.
Key words: Commercial tourism, Urban tourism, Economic reflection, Social-cultural
reflection, Baneh, Sardasht

