
 
 ریزی و توسعه گردشگریی برنامهمجله

 1395زمستان، 19ی، شمارهپنجمسال 
 130-152صفحات 

شهرستان  یيجوانان روستا يت اجتماعیبا هو یرابطه گردشگر يبررس

 دهستان سردابه: ی، مطالعه موردلياردب
 1وکيل حيدری ساربان

 20/12/1395تاریخ پذیرش:  16/05/1395تاریخ دریافت: 

 

 چکيده

یل اردب اين مقاله بررسي رابطه گردشگری با هويت اجتماعي جوانان روستايي شهرستان هدف

از نوع  نیز ای، و از لحاظ ماهیت، توصیفي و پیمايشي وباشد. اين تحقیق از لحاظ هدف، توسعهمي

تان ر دهسساکن د جوانان روستاييجامعه آماری تحقیق شامل کلیه  ای و تحلیلي است.مقايسه-علي

تعداد  کران،گیری تصادفي ساده و بر اساس فرمول کوباشد. با استفاده از روش نمونهمي« ابهسرد»

 385 نتیجه، ونفر بدست آمد؛ از سويي، برای برابری در آزمون  385نمونه مناسب برای اين تحقیق 

ند. دنتخاب شبه عنوان گروه شاهد ا «بالغلو»در دهستان فاقد گردشگری  جوانان روستايي ساکناز 

نامه پرسش روايي صورینامه انجام گرديده است. پیمايشي با استفاده از پرسشاين تحقیق به روش 

با  ماریآتوسط پانل متخصصان مورد تايید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه 

لفا در خ آنباهای کسب شده و استفاده از فرمول ويژه کرونامه صورت گرفت و با دادهپرسش 30تعداد

تايج ن محاسبه شد. 93/0الي 84/0نامه های مختلف پرسشبخشکرونباخ برای ، SPSSنرم افزار 

 ت فردی وبین متغیرهای هويدهد در ارتباط با متغیر هويت اجتماعي دو گروه نشان مي tآزمون 

یرهای تغم داری وجود ندارد. اما بینهويت گروهي با متغیر مستقل)توسعه گردشگری( رابطه معني

داری هويت مذهبي، هويت ملي، هويت خانوادگي و هويت جنسیتي با متغیر مستقل رابطه معني

 ت.در نهايت، با توجه به نتیجه پژوهش پیشنهادات کاربردی ارائه شده اس  وجود دارد.

، جوانان روستايي ،گردشگری روستاييتوسعه روستايي،  هويت اجتماعي،: کليدی هایهواژ

 . بیلشهرستان ارد

 

                                                 
 (gmail.com56vheidari@) ه محقق اردبیليريزی روستايي دانشگادانشیار گروه جغرافیا و برنامه  1
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 دمهقم

 و محل بحث امروز گستردگي به گاه هیچ اجتماعي، فرهنگ در آن هایمؤلفه و هويت موضوع

 را تفاوت هرگز اهمیت حوزه اين متفكران و نظرانصاحب شايد که روست آن از اين و نبوده مناقشه

 با و امروزين یجامعه واقع در در .بودند نكرده تجربه يافته تمايز صورت به گسترده، و ملموس چنین

 آن هایمؤلفه و هويت باب در ی جديدیمطالعه یحوزه المللي، بین و ملي محلي،ارتباطات  گسترش

 .است شده باز

 شرطپیش هويت .سازند سرنوشت امروزه هويتي هایچالشدهد بررسي متون مربوطه نشان مي

د فروم، نیاز به احساس هويت، از دي (20: 1383یخاني، لاجتماعي است )ع عمل ويژه به عمل نوع هر

 ها است )شريفيها و کشمكشگیرد و منبع شديدترين کوششاز شرايط هستي انسان سرچشمه مي

 معنای به هويتکه  دهدکاوی اسناد و مدارک نشان مياوافزون بر اين،   (16: 1393، و همكاران

 به بودن جايي يا به چیزی بانتسا و شدن شناخته به انسان طبیعي نیاز از و است کیستي و چیستي

 میان در آن ارضای و ودشمي انسان در فردی خودآگاهي سبب نیاز اين شدن آورده ر. بآيدمي وجود

 کندمي تأمین را گروه آن يا ملي قومي، هويت يا جمعي و مشترک خودآگاهي انساني، گروه يک

، تعريفي است که افراد بر مبنای ترين بیانهويت اجتماعي، به ساده (15: 1382)ايمان و کیذقان، 

ها و تمامي ويژگينیز،  و (771: 1985های اجتماعي از خويشتن دارند )براون، عضويت در گروه

 روند )آزادهای هويت اجتماعي به شمار ميگذارند، مولفهرفتارهايي که تمايز میان ما و آنها مي

(، بین خردترين سطح جامعه )تصور 1383) به باور گیدنز نیز، (58: 1384ارمكي و چاوشیان، 

بیند و معتقد است که شخصي از خود و هويت( و سطوح کالن )دولت و جهاني شدن( ارتباط مي

 توان آنها را به طور جداگانه فهمید.نمي

 تريناساسي و رينتمهم از يكي به اخیر، دوران در هويت دهد کهتون علوم اجتماعي نشان ميم

 ايران مانند کشورهايي در ويژه به جديد جوامع در زندگي مردم و فرهنگ لفمخت هایهحوز مسايل

 مسايلي تريناساسي جزء فرد شناختي يک هستي شالوده عنوان به هويت و نیز، است شده تبديل

 فرآيند و تحول سیر در مناطق روستايي اخیر، هایدهه طي در .است درگیر آن با امروز نسل که است

تر ارتباطات اجتماعي گسترده و تعامل بیش انديشه از ناشي تحوالت تبع به خود نوين گذار

و به  اندشده شگرفي هایدگرگوني تغییرات و دستخوش ،روستايیان با افراد خارج از جوامع روستايي

آوری اطالعات و ارتباطات، های اخیر به واسطه توسعه فنسال در که روستاهای امروزی درعبارتي، 

 به .است چندان دو امر اين اهمیت ،های مجازی و توسعه گردشگریگسترش شبكهجهاني شدن، 

 خود قبلي هويت با ناهمخوان بعضاً و جديد هويتي عناصر و با اقتضائاتروستايي  جوانان که ایگونه

 دچار يا و دهند شكل را جديد هويتي يا بايد مسیر اين در جوانان روستايي بنابراين .اندشده مواجه

دهد که بین توسعه گردشگری و هويت های علمي نشان ميو يافته شوند هويتي سردرگمي نوعي

يكي از تاثیرهای توسعه گردشگری بر اجتماعي جوانان روستايي رابطه وجود دارد و به اين دلیل که، 
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روزه امو از اين رو،  ها استجوانان روستايي، دگرگوني در فرآيند تولید و بازتولید هويت اجتماعي آن

توجه به فرآيند توسعه گردشگری و اثرات ناشي از آن بررسي هويت اجتماعي جوانان روستايي بي

چون که توسعه گردشگری روستايي با تسهیم دانش و اطالعات، تغییر ناقص و کم ارزش خواهد بود. 

های رفاه در الگوهای رفتاری، آداب و سنن، تسهیل جريان کارآمد اطالعات، ارتقای شاخص

اجتماعي، توسعه ارتباطات فرهنگي، تجديد حیات اجتماعي، تقويت زيرساخت آموزشي، تقويت 

های ارتباطي و توسعه اجتماعي نظام معرفتي جوامع های اجتماعي، بهبود زيرساختزيرساخت

دهد و تحت گسترش گردشگری روستايي و افزايش تعامالت قرار ميو تحول يي را مورد تغییر روستا

شمار مواجه شوند و با منابع هويتي بيهای نو از زندگي آشنا ميجوامع روستايي با شیوهاجتماعي، 

های فرهنگي شوند که به دگرگوني هويت افراد روستايي در ابعاد هويت سنتي، پیدايش هويتمي

. پرداختن به انجامدميهای ارزشي، تغییر شیوه مصرف و سبک زندگي چندگانه، دگرگوني سامانه

تاثیر بسط و توسعه گردشگری روستايي بر هويت اجتماعي، به ويژه بررسي آن در بین  موضوع

نظران، جوانان روستايي شهرستان اردبیل از آن روی اهمیت و ضرورت دارد که بسیاری از صاحب

دانند و بر اين باورند که برجسته شدن هويت گیری هويت را مرحله بحراني دوره جواني ميشكل

است. با توجه به موارد فوق، سئوال اساسي که اين مطالعه در صدد  جوانيو ابعاد  يكي از وجوه

گويي به آن است، اين است که گسترش گردشگری روستايي چه تاثیراتي بر هويت اجتماعي پاسخ

 هويت اجتماعيبه همین خاطر ابتدا مباني نظری داشته است.  دهستان سردابهجوانان روستايي 

و از آنجايي که در ايران تاکنون مطالعه خاصي در خصوص نقش گردشگری  بررسي گرديده است

پیرامون هويت اجتماعي روستايیان شهرستان اردبیل صورت نگرفته است به همین خاطر مقاله 

 باشد.حاضر در راستای تبیین گردشگری بر هويت اجتماعي روستايیان شهرستان اردبیل مي

 

 ادبيات موضوع

 پيشينه تحقيق

ارزيابي آثار گردشگری در »(، در تحقیقي با عنوان 1393قاسم خیلي و فضلي نژاد )شجری 

ترين عناصر هويت ايراني اند که گردشگری با تقويت يكي از مهماستدالل کرده« تقويت هويت ملي

)آگاهي تاريخي( در طول تاريخ، نقش به سزايي در توسعه و تعمیق هويت ملي در میان ايرانیان 

گردی( از طريق تقويت آگاهي تاريخي بر هويت ملي تاثیر ر اين گردشگری داخلي )ايراندارد. بناب

تجربه گردشگری و هويت ملي؛ مورد »(، با عنوان 1392گذار است. نتايج مطالعات شیاني و هاشمي )

نشان داد که از میان متغیرهای مورد بررسي متغیرهای سن، سفر خارجي، سفر « مطالعه: شهر شیراز

ي، سطح تحصیالت، وضعیت تاهل، خاطره انگیز بودن سفر، کیفیت سفر، رضايت، تجربه تجربي مذهب

اند و متغیرهای سفر و تجربه وجودی دارای رابطه معناداری با متغیر وابسته )هويت ملي( بوده

اند. داخلي، تجربه تفريحي، جنسیت و قومیت رابطه معناداری با متغیر وابسته )هويت ملي( نداشته



 1395 زمستاندهم، نوزی ریزی و توسعه گردشگری، سال پنجم، شمارهی برنامه..... مجله........133

 

بیني بررسي تاثیر تجارب سفر خارجي بر روی جهان»(، با عنوان 2008) 1تیجه مطالعه کانینگن

بیني افراد مورد مطالعه بعد از سفرهای خارجي تغییر نشان داد که جهان« گردشگران آمريكايي

بررسي تاثیر جهاني شدن فرهنگي بر روی »(، با عنوان 1999) 2يافته است. نتیجه مطالعه نیجمان

حاکي از آن است که رشد سريع و حرکت و جابه جايي انبوه گردشگران به يک « های شهریيتهو

ها از سوی ديگر مكان خاص موجب تجديد هويت شهروندان از يک سو و تغییر معنای مكان

گردشگری هويت: تصويرسازی و به تصوير "در کتابش با عنوان  (،2002) 3پیچفوردباشد. مي

ها حاوی کند. اين تصويرسازیشگری را در ساخت هويت ملي بررسي مي، نقش گرد"کشیدن ملت

های ملي و خنثي کردن ادراکات ای هستند که برای خلق داستانهای تاريخي و فرهنگيروايت

های خاصي مورد نیاز است که روند. برای نیل به اين هدف، رسانهکار ميمنفي و بیروني به

شود که گردشگری هويت شامل گردشگری قومي و میراث، گردشگری يكي از آنهاست. گفته مي

های جمعي را بازنمايي و تفسیر هايي است که هويتها و ساير جاذبهها، مراکز میراث، نمايشموزه

گفتماني انتقادی از گردشگری و گردشگران و  (،2009) 5بلو نوِ 4رنزاای ديگر، بدر مطالعه کنند.مي

جا، بحث در مورد محیط دهند. در اينتماعي و فرهنگي ارائه ميهای اجارتباط آنها با هويت

افتد، يعني جايي که فرهنگ، مردم، تاريخ و ای است که گردشگری در آن اتفاق مياجتماعي پیچیده

گويند: تأثیرات ضمني ها ميشود. آنسبک زندگي آنها به بخشي از محصول گردشگری تبديل مي

طور کامل درک نشده است. فرهنگ، از يک طرف، گردشگری به یاين فرايند در ادبیات رشته

گیرد و از سوی ديگر، پويا قلمداد شود که تحت تأثیر گردشگری قرار ميپذير و ثابت تلقي ميآسیب

تواند از پس جهاني شدن و روندهای مدرن برآيد. بديهي است که اين مسئله به گردد که ميمي

چنین توانايي مقصد برای مقابله با تهديدها بستگي دشگری و همی تكامل گربافت، ماهیت و درجه

نقش گردشگری در توسعه »(، در پژوهشي با عنوان 1388نتیجه مطالعات غفاری و همكاران ) دارد.

نشان داد که میان افزايش شمار گردشگران، رونق گردشگری « اجتماعي و اقتصادی مناطق روستايي

نتايج مطالعات فیروزآبادی و داری وجود دارد. صادی رابطه معنياقت-های اجتماعيو بهبود شاخص

فرهنگي و زيست محیطي -بررسي اثرات اقتصادی، اجتماعي»ای با عنوان (، در مقاله1393حسنوند )

که ورود  دهديمنشان « ورود گردشگران به نواحي روستايي کهمان از توابع شهرستان سلسله

بر منطقه  یمثبت و معنادار يطیمح تيسو ز يفرهنگ -يعاجتما ،یگردشگران اثرات اقتصاد

درآمد؛  شيافزا د،يمشاغل جد جاديا ثعبا یاقتصاد نهیکه در زم یطورکهمان دارد. به  يروستائ

 -عيوزه اجتماحو در  یدرآمدشكاف و  يزندگ یهانهيهز شيافزا ،يبه مشاغل خدمات ليتما

                                                 
1 Kanning 
2 Nijman 

3 Pitchford  
4 Barnes 
5 Nobel 
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زنان و دختران،  یبرا تیکاهش امن ،يمومع يترده و آگاهسارتباطات گ شيافزا ثعبا يفرهنگ

در  انیروستائ يفتن انتظارات و آگاهالربا ثعبا يطیمح تيسز نهیدر زم نیچن... هم ورم ج شيافزا

 حفاظت محیط زيست شده است. ارتباط با

(، بین توسعه گردشگری و تغییر هويت مذهبي و خانوادگي 2013و همكاران ) 1به باوراسپینوزا 

(، هويت اجتماعي جوانان روستايي به 2014)2ه مستقیم وجود دارد. از منظر آديس جوانان رابط

واسطه بسط و توسعه گردشگری به دلیل تغییر در ساختارهای سنتي و خلق پیچیدگي در روابط 

عدم تعلق و ارزيابي مثبت، کاهش عالقمندی  (2011و همكاران ) 3گیرد. افريدیاجتماعي شكل مي

های محلي و عدم احساس تعلق به فرهنگ روستايي را ناشي از تكلم به زبان جوانان روستايي به

عالقه به زندگي، عدم ازدواج درون  (،2015) 4موخرجيداند. اثرات اجتماعي گردشگری روستايي مي

های محلي را ناشي از اثرات اجتماعي فامیلي، و کاهش عالقمندی جوانان به استفاده از زبان

( بر اين باور است که بین احساس تعلق به فرهنگ ملي، 2012) 5داند. اکسويگردشگری روستايي م

و توسعه  گذاری برخي از عناصر فرهنگي، تمايل برای کمک به خانواده و تجمل پرستياشتراک

( اثرات گسترش و 2015)7و پولیس  6داری وجود دارد. بانینيرابطه معني گردشگری روستايي

در مناطق روستايي در احساس عالقمندی کم روستايیان به زندگي در  توسعه گردشگری روستايي را

های فردی و تمايل به استفاده از غذاهای گرايي، عالقمندی به انجام فعالیتروستا، تشديد درون

در نهايت متغیرهای تحقیق در خصوص رابطه گردشگری و داند. خارجي توسط جوانان روستايي مي

 ( ارائه شده است.1ايي مناطق روستايي در جدول )هويت اجتماعي جوانان روست
 

 (: معرفي متغيرهای تحقيق در خصوص بررسي رابطه گردشگری و هویت اجتماعي1جدول)

                                                 
1 Espinosa 
2 Addis 

3 Afridi 

4 Mukherjee 

5 Xu 

6 Banini 

7 Pollice 

 مآخذ متغیرهای تحقیق رديف

1 
ه و تقويت يكي از عناصر مهم هويت ايراني و اثرات آن در توسع

 تعمیق هويت ملي در نزد ايرانیان

 شجری قاسم خیلي و فضلي

 (1393نژاد )

2 

معني داری متغیرهای سن، سفر خارجي، سفر مذهبي، سطح 

 تحصیالت، وضعیت تاهل، خاطره انگیز بودن سفر، کیفیت سفر،

رضايت، تجربه تجربي و تجربه وجودی با هويت ملي و عدم 

داری متغیرهای سفر داخلي، تجربه تفريحي، جنسیت و معني

 قومیت با هويت ملي

 (1392شیاني و هاشمي )
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 (: معرفي متغيرهای تحقيق در خصوص بررسي رابطه گردشگری و هویت اجتماعي1جدول)

 .  1395تحقیق، های ماخذ: يافته

 

 مباني نظری

 اخیر از هایدهه در اجتماعي و انساني علوم محققان و نظرانصاحب پردازان،نظريه از بسیاری

 ی عنصرمنزله به که اندآورده میان به سخن هويتي هایمؤلفه تغییر و بخش هويت هایمؤلفه تغییر

 مباحث ر،های اخیدهه در شود.مي تلقي متأخر مدرنیته فضای نقد در فرهنگي اجتماعيِ تحول اصلي

 در پرداز نظريه اولین .است نموده جلب خود به جدی طور به را اجتماعي علوم متفكران توجه هويتي

 به که گروهي وسیله به هويت اجتماعي وی، اعتقاد به است.  (1981تاجفل ) هويت اجتماعي حیطة

برخي از شود و هويت اجتماعي تعريف مشخصي از خود است بر اساس تعیین مي دارد، تعلق آن

                                                 
1 Pollice 

 اقتصادی-های اجتماعيبهبود شاخص 3
ترکي هرچگاني غفاری و 

(1388) 

 (1392مشگیني و همكاران ) اجتماعي هويت و شغل تحصیالت، سني، هایگروه 4

 مآخذ متغیرهای تحقیق رديف

5 

 شيافزا ،يبه مشاغل خدمات ليتما ،درآمد شيافزا د،يمشاغل جد

 ترده وسارتباطات گ شيافزای، درآمدشكاف و  يزندگ یهانهيهز

 و رمج شيزنان و دختران، افزا یبرا تیکاهش امن ،يمومع يآگاه

 انیروستائ يانتظارات و آگاه

 (1393فیروز آبادی و حسنوند )

 (2008کانینگ ) خارجي بیني افراد مورد مطالعه بعد از سفرهایبهبود جهان 6

7 
ها از سوی تجديد هويت شهروندان از يک سو و تغییر معني مكان

 ديگر
 (1999نیجمان )

 اسپینوزا تغییر هويت مذهبي و خانوادگي 8

 (2014آديس ) يتغییر در ساختارهای سنتي و خلق پیچیدگي در روابط اجتماع 9

10 
ه بنان روستايي عدم تعلق و ارزيابي مثبت، کاهش عالقمندی جوا

 يهای محلي و عدم احساس تعلق به فرهنگ روستايتكلم به زبان
 (2011آفريد )

11 
ی عالقه به زندگي، عدم ازدواج درون فامیلي و کاهش عالقمند

 های محليجوانان به استفاده از زبان
 (2015موخرجي )

12 

احساس تعلق به فرهنگ ملي، اشتراک گذاری برخي از عناصر 

 تمايل برای کمک به خانواده و تجمل پرستيفرهنگي، 

 

 (2012اکسو )

13 

احساس عالقمندی کم روستايیان به زندگي در روستا، تشديد 

ه های فردی و تمايل بگرايي، عالقمندی به انجام فعالیتدرون

 استفاده از غذاهای خارجي

 (2015)1بانیني و پولیس 
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، توسلي های اجتماعي و با مالحظات ارزش و احسان مقارن آن است )دوران و های گروهعضويت

 جمعي وجدان مفهوم تعريف اجتماعي به هويت واژه با معادل نیز(، 1368) دورکیم( 18: 1382

 يک اعضای وسط حد بین مشترک در و احساسات باورها مجموعه را جمعي او وجدان است. پرداخته

اصلي در هستي انسان از آگاهي « خود تعريف»به باور مارکس، هويت به مثابه  کند.مي تعريف جامعه

( در 117: 1374، ريتزرگیرد و اين آگاهي با نظام اقتصادی همواره همبسته است )او سرچشمه مي

نقطه مقابل صاحب نظران کارکرد گرا و مارکسیست، از منظر انديشمندان مكتب کنش متقابل 

: 1380باشد )توسلي، ويت اجتماعي اشخاص محصول تعامل فرد و جامعه پیراموني خويش ميه

ن اين مكتب هربرت مید بر اين اعتقاد است خود و ذهن هر دو حاصل مشارکت در وا( از پیر267

مستلزم تحلیل درک کنش متقابل اجتماعي است )ابوالحسن « خود»زندگي گروهي بوده و تكوين 

 فرد آگاهي را هويت (،1382یدنز )از معتقدان ديگر، اين مكتب گ (45: 1391، و حكیمي تنهايي

 فرد بلكه شود،نمي واگذار او به اجتماعي فرد هایکنش تداوم یدرنتیجه که داندمي خود به نسبت

(، 1998) 1گراهام دهد. قرار مورد پشتیباني را آن روزمره زندگي در پیوسته، و مداوم طور به بايد

کند. و مي تعريف بین گروهي هایوشباهت گروهي برون هایتفاوت اجتماعي را بر مبنای هويت

 مناسبت به که کندمي جستجو هاتفاوت درون اجتماعي را هويت گیری(، شكل1385) 2دانجي

(، هويت نه تنها فرآيندی برای 1990) 3براونبه زعم  است آمده وجود به ديگری و رابطة خود

هويت بنا به تعريف  گیرد .گران است، بلكه معناسازی نیز به واسطه آنها صورت ميخودشناسي کنش

ها، اعتقادات و ها، توانايي(، سازمان پويای خوساخته، دروني و خودبنیاني از انگیزه1980) 4مارسیا

تاريخ است. چنین سازماني که از لحاظ احساس، اعتقاد و رفتار منحصر به فرد است، اگر در فرد 

داق يابد، به آن هويت فردی و اگر در جمع تحقق يابد، به آن هويت جمعي گويند و هويت قومي مص

برای مفهوم هويت اجتماعي ابعاد متفاوتي ذکر شده از جمله: های هويت جمعي است. و ملي از نمونه

ی شود. سنگ بناکند اطالق ميهويت ديني، به رابطه انسان با دين و نسبتي که به آن پیدا مي

(. هويت خانوادگي؛ به يكي از 15: 1391جعفری و مهرداد، هويت ديني تعهد و پايبندی است )

های شخصیتي و سبک شود. ويژگيهای مرجع يعني والدين و خانواده مربوط ميترين گروهمهم

گذارد و بدنه هويت فرد در زندگي والدين بر روی هويت شخصي و اجتماعي فرد به شدت تاثیر مي

هويت قومي؛ در مطالعه و تحلیل مسائل مربوط به هويت قومي و گیرد. و نوجواني شكل مي کودکي

گرايي شش ويژگي شناسي اتفاق نظر وجود ندارد. بر اساس ديدگاه کنشهای قومي در جامعهگروه

برای قومیت وجود داردکه شامل وابستگي خوني و نژاد، زبان، سرزمین، مذهب و رسوم مشترک 

(. هويت شخصي از ديدگاه جرج هربرت مید به اين معنا است هر فرد 12: 1387، است )احمدی

                                                 
1 Graham 
2 Gidan 

3 Brown 

4 Marcia 
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های سازمان های فردی ديگران در قالب نگرشهويت يا خويشتن خود را از طريق سازماندهي نگرش

(، هويت فردی به صورت 1382دهد و نیز از منظر گیدنز )يافته اجتماعي يا گروهي شكل مي

آيند. اين تصوير بازتابي از خويشتن، که بر شود که به طور بازتابي بوجود ميرفتارهايي جلوه گر مي

های نظر استوار است، در تاروپود انتخاب نامه وار منسجم و همواره قابل تجديدهای زندگيروايت

های ها و نگرشای از گرايشهويت ملي مجموعه گیرد.های مجرد جای ميمتعدد و برآمده از نظام

عنوان يک  و يكپارچه کننده در سطح کشور به ت به عوامل عناصر و الگوهای هويت بخشمثبت نسب

واحد سیاسي است. بر اساس اين تعريف، هويت ملي به عنوان مفهومي مرکب و چندرکني در نظر 

گرفته شده است که در سطح ذهنیت و رفتار يكايک شهروندان قابل بررسي و جستجو است 

 (179: 1379)حاجیاني، 

رابطه ديالكتیک میان فرد و شناسان احساس هويت از ز منظر روان شناسان اجتماعي و جامعها

توان در دو های هويت را ميگیرد  برای سنجش مفهوم هويت اجتماعي نظريهجامعه شكل مي

( در رويكرد مدرن تعريف هويت به وسیله 21: 1383ريه، یرويكرد مدرن و پست مدرن جای داد )بش

ها شامل دو مقوله گیرد اين نظريهقبیل موجود طبیعي، رواني و يا اجتماعي صورت مي عواملي از

شناسانه های جامعهباشد در نظريهشناسان اجتماعي ميشناسانه و نظريه روانهای جامعهکلي نظريه

شناسان اجتماعي فرآيندهای رواني های روانشود. در نظريههويت ساخته و پرداخته مكان مي

های اجتماعي دارند. در رويكرد پست مدرن اين نقش ضروری در ساخت و پرداخت هويتشخص 

گیری و تعريف هويت به دور از دخالت هر گونه عامل از قبل موجود طبیعي، باور وجود دارد که شكل

شود، عمدتا تر با نظريه گفتماني شناخته ميگیرد اين رويكرد که بیشرواني و يا اجتماعي صورت مي

در زمینه هويت اجتماعي و  (25: 1996، 1)گرگین شناسي و معناشناسي استاثر از ادبیات، زبانمت

های خرد و . رويكردی که رابطه هويت1توان سه رويكرد را مطرح نمود: فردی و يا خرد و کالن مي

     ت.کند. اين رويكرد متعلق به کاستلز اسکالن را در جهان معاصر متناقض و ستیز آمیز تلقي مي

های جمعي فرهنگ( بوده، به تكثر هويت ها، اقتصاد و. رويكردی که مخالف جهاني شدن )هويت2

های خرد و کالن . رويكردی که به توازن هويت3هاست. دهد. اين رويكرد از آن پست مدرنرای مي

 جنكیز.اعتقاد دارد. همانند رويكرد گیدنز و 

بخش، هويت مقاومت و هويت نوع هويت مشروعیت (، سه1385در مورد رويكرد اول کاستلز )

کشد. به باور ايشان، هويت مشروعیت بخش توسط نهادهای غالب جامعه ايجاد دار را پیش ميبرنامه

وع هسته اصلي ضگران اجتماعي گسترش دهد و عقالني کند، اين موشود تا سلطه آنها را بر کنشمي

 خواني دارد.گرايي نیز همن مربوط به مليگوهای گونايهنظريه اقتدار و سلطه سنت است، اما با نظر

بر جبر اجتماعي و سلطه نهادهای اجتماعي بر  شناس کارکردگرا، کامالً حتي دورکیم به عنوان جامعه

ها تنها در بعد اجتماعي صورت انساني به خود فرد باور داشته و بر اين عقیده است که انسان

                                                 
1 Gergen 
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و به باور گیدنز  (؛198: 1378شوند )کوزرو، معنای کامل انسان ميگیرند و از طريق جامعه به مي

ما « خود»(، تغییرات حاصل از نهادهای امروزين به طور مستقیم با زندگي فردی و بنابر اين 1383)

شود که در اوضاع و احوال يا شرايطي گراني ايجاد ميهويت مقاومت به دست کنش آمیزد.در هم مي

شود. اما در شود و يا داغ ننگ بر آن زده ميرف منطق سلطه بي ارزش دانسته ميقرار دارند که از ط

گران اجتماعي با استفاده از هر گونه مواد و مصالح دار بايد گفت هنگامي که کنشمورد هويت برنامه

کند و سازند که موقعیت آنان را در جامعه از نو تعريف ميفرهنگي قابل دسترسي هويت جديدی مي

 يابد.  ين ترتیب در پي تغییر شكل کل ساخت اجتماعي هستند، اين نوع هويت تحقق ميبه ا

مدرن هیچ ماهیت ثابت بنیادی يا ماندگاری ها: به تعبیر هال، سوژه پسترويكرد پست مدرنیست

داند. های مختلف ميهای متفاوت دارای ماهیتشود، بلكه او را در زمانها قائل نميرا برای انسان

. هويت مقاله ذاتي و 1برند. بنابر اين از ديد آنها: ها داشتن هر گونه هويت اصلي را زير سئوال ميآن

. هر هويت محصول گفتمان خاصي 3نشین هستند؛ های جمعي التقاطي و هم. هويت2ثابت نیست؛ 

ان ها به هیچ عنوها، هويتاز ديدگاه پست مدرنیست . تصوير هويت جهاني ناممكن است.4است؛ 

آيد. به تعبیر هال، ثابت ذاتي و اليتغیر نیستند. هويت در نتیجه يک برساخت اجتماعي به وجود مي

شود. بلكه او را در سوژه پست مدرن هیچ ماهیت ثابت بنیادی يا ماندگاری را برای انسان قائل نمي

صلي را زير سئوال ها داشتن هر گونه هويت اداند. آنهای مختلف ميهای متفاوت دارای ماهیتزمان

( بر اساس استدالل انديشمندان پست مدرن، سوژه از چندين سوژه 55: 1388برند )حسین زاده، مي

گر سوژه شود. بر مبنای استدالل ژاک الکان، ناخودآگاه فرد بیان)تو در تو( و متعارض ساخته مي

 (185: 1383ريه، یای است که هويت متكثر و تغییر پذير دارد )بشچندپاره

های خرد و کالن: اين رويكرد متعلق به گیدنز و جنكینز است. رويكرد توازی يا همزيستي هويت

گیدنز معتقد است که معنای جهاني شدن اين نیست که جامعه جهاني در حال يكپارچه شدن است؛ 

 هایهحوز در شدن ها در برخي ابعاد با تفرق و پراکندگي همراه است جهانيبر عكس اين پديده

 .افتدمي اتفاق افراد عاطفي روابط و شخصي زندگي هحوز در و فني سیاسي، اقتصادی، اجتماعي،

 هایهويت نشینيهم شاهد  بعد به میالدی هشتاد دهة در تحوالت جهاني که است اين اقعیتو

عقیدة پست  برخالف اما ذارد،گمي صحه آن بر مدرنیسم پست که واقعیتي . است خرد و جمعي

 مورد در بلكه ، ندارد جريان محلي و خرد واحدهای در فقط نشیني نشیني هماين هم ها،مدرن

باعث  عام، هويت يک کردن مطرح بر عالوه ، شدن جهاني دارد. مصداق  نیز کالن خرد و هایهويت

( حتي در 20: 1383شود )توسلي و قاسمي، مي هم خرد و محلي هایهويت شدن پررنگ و حضور

داشته باشید مگر اين « خود»توانید يک کند که در جوامع معاصر نميتاکید مي اين خصوص گیدنز

 پست و مدرنیته رويكرد رويكرد بینابین اتخاذ جنكینز که به طور فعال خودتان آن را بسازيد. ديدگاه

 و سیال کامالً امری نه و انسجام دارای و شده و تمام ثابت امری نه هويت وی ديدگاه از .است مدرنیسم

عالوه بر اين، به باور ايشان به هويت اجتماعي تعبیری است که فرد از خود در رابطه . است چندپاره
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گیرد. هويت های گوناگون اجتماعي شكل ميها و گروهبا ديگران دارد و بر اساس عضويت در رده

یت هويت افراد وابسته به برداشت ديگران و شناسايي ديگران است و شناسايي ديگران الزمه تثب

 است، در معنای اصلي هويت، تشابه و تمايز مطلق است.

الوه بر ايد عدهد در مناطق روستايي بريزی توسعه پايدار روستايي نشان ميبررسي متون برنامه

های ههای اجتماعي نیز توجه شود چون که اين امر به بهبود جنبهای اقتصادی به جنبهجنبه

های نبهجهای معطوف به گردد. از اين منظر، اقدامات و تالشر ميريزی توسعه منجاجتماعي برنامه

ف است تاس اجتماعي بايد به صورت هماهنگ و فراگیری در فضای کل کشور انتشار يابد. اين مايه

هری های اجتماعي توسعه به مناطق شهای صورت گرفته در حوزه جنبهکه تقريبا تمامي تالش

ی، صنعتي و وگار کردن افراد با جامعه شهر ت که به دنبال سازمحدود بوده و بیشتر از نوعي اس

 گرا بوده است. نخبه

ای دهد که با اين وجود که گردشگری روستايي فعالیت بسیار يیچیدهبررسي اسناد نشان مي

های ديگر جامعه و اقتصاد وجوه مشترکي دارد. در نتیجه دارای آثار و پیامدهای است که با بخش

ريزی تمامي جوانب آن را مورد مالحظه قرار داد تا بايستي در فرآيند برنامهاشد که ميمختلفي مي ب

از عوامل منفي جلوگیری شود و تاثیرات مثبت اقتصادی، اجتماعي و محیطي مرتبط با آن افزايش 

 و داخلي منابع همزمان کارگیری به و ترکیب طريق از گردشگری صنعت (1999، 1)پیرس يابد

 اعتقاد به و است داشته همراه به روستايي جوامع برای را زيادی فرهنگي -فع اجتماعيمنا خارجي،

 از اجتماعي روابط هایشبكه در دگرگوني و میزبان جامعة اجتماعي روابط در نظران تغییرصاحب

است )حیدری  بینيپیش قابل گردشگری نوع اين گسترش و ايجاد با همگام که تحوالتي است جمله

 چهار کنون، تا که دهدمي نشان گردشگری ريزی برنامه ادبیات (286: 13934و ملكي، ساربان 

 که رشدگرا ديدگاه نخست،  .است داشته گردشگری وجود بخش ريزیبرنامه مورد در عمده رويكرد

 که فضايي -فیزيكي داند. دوم، رويكردمي های اقتصادیشاخص بهبود برای ابزاری را گردشگری

 قرار مورد مطالعه و دانسته فضا ساماندهي در استفاده مورد منبع و فضايي پديدة کي را گردشگری

 مفید جوامع زيستي شرايط بهبود شكوفايي برای را گردشگری که اجتماعي ديدگاه دهد. سوم،مي

 اجرای راستای در توانمند ابزاری مثابه به را گردشگری که پايدار توسعة رويكرد و چهارم، داندمي

اين  .رودمي شمار به جديد رويكردی و دهدمي قرار تحلیل و مورد بررسي پايدار توسعة هایسیاست

کشورهای در حال توسعه مفهوم تحقیق با ديدگاه سوم هم خوان و مطابق است چون که در 

محور در ارتباط نزديكي با گردشگری با تاکید بر منافع فقرا به عنوان حداکثرکننده گردشگری جامعه

ع، جهت کاهش فقر از طريق توسعه راهكارهای مناسب و با افزايش همكاری بین تمامي گروه مناف

 های اصلي و جامعه محلي تعريف شده است. 

                                                 
1 Pearce 
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 ردعملك و اثر مطالعة روستايي، نواحي در گردشگری توسعة موازات به و اخیر هایالس در

 تاکنون ،راستا همین در .است دهبو ایبین رشته تحقیقات برای پربار ای حوزه گردشگری روستايي،

باشد،  تهرابطه گردشگری و هويت اجتماعي روستايیان پرداخ بررسي به صرفاً موضوعي که دربارة

ر پايدا توسعة و روستايي توسعة در گردشگری نقش زمینة در ولي است نگرفته صورت پژوهشي

 .شد خواهد اشاره آنها از برخي به ادامه در که است گرفته انجام مختلفي مطالعات روستايي
 

 تحقيقشناسي روش

، دو دهستان دارای گردشگر و فاقد گردشگر هويت اجتماعيبه مقايسه تطبیقي پژوهش حاضر 

ای، و از لحاظ ماهیت، اين تحقیق از لحاظ هدف، توسعه پرداخته است.1395و  1394در سال 

جامعه آماری تحقیق شامل کلیه  ای و تحلیلي است.مقايسه-توصیفي و پیمايشي و نیز از نوع علي

 «بالغلو» و دهستان فاقد گردشگری «سردابه»دهستان گردشگری ساکن در جوانان روستايي 

گیری تصادفي ساده و بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه باشد. با استفاده از روش نمونهمي

نفر از  385آزمون و نتیجه، نفر بدست آمد؛ از سويي، برای برابری در  385مناسب برای اين تحقیق 

به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. اين  «بالغلو»فاقد گردشگری دهستان در روستايیان ساکن 

نامه گیری پرسشنامه انجام گرديده است. ابزار اندازهتحقیق به روش پیمايشي با استفاده از پرسش

مورد تايید قرار گرفت.  2صاننامه توسط پانل متخصپرسش 1باشد. روايي صوریمحقق ساخته مي

های نامه صورت گرفت و با دادهپرسش 30مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد

 93/0الي 84/0نامه های مختلف پرسشبخشکسب شده و  ضريب اصلي آلفای کرونباخ برای 

 محاسبه شد.

ورد مسئوال بسته  75کمک  نامه، متغیرهای تحقیق حاضر بهچنین از طريق ابزار پرسشهم

له مرح سنجش قرار گرفت و برای امتیازدهي آن از طیف پنج قسمتي لیكرت استفاده گرديد. در

ار نرم افز ه ازاند، با استفادای از سئواالت در جهت منفي مطرح شدهامتیازدهي، از آن جا که دسته

SPSSت ها در سئواالخ، کدگذاری مجدد برای اين دسته از سئواالت انجام شد. بنابر اين، امتیاز پاس

= کامال 1= مخالفم و 2= نظری ندارم، 3=موافقم، 4= کامال موافقم، 5با جهت مثبت به صورت: 

نده ین کنپس از آن فضای مفهومي تبی باشد.مخالفم و در مورد سئواالت منفي عكس اين حالت مي

 اند. تعريف عملیاتي شدهسنجش و هويت اجتماعي به شرحي که در ادامه مي آيد 

 نمادهتا، کته ملتتي .دانستت خاص ملتي به تعلق احساس نوعي توانمي را ملّي هويتهويت ملي: 

 هويتت دارد. معتین سترزمین و فرهنگ و تاريخي قهرمانان رسوم، و آداب مقدس، هایمكان ها،سنت

 و فرهنگتي عناصتر برخي در داشتن اشتراک واسطه به ها،انسان از گروهي به لقتع احساس يعني ملّي

                                                 
1 Face Validity 

2 Panel of Expert 
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 تعهتد؛ معنتای ملي )بته فرهنگ بعد سه با حاضر پژوهش در ملي هويت اساس، .  بر اينفرهنگي شبه

 تعهتد، و احساس ملي ملي )وفاداری سیاست ايران(، فرهنگ به عالقه احساس و مثبت ارزيابي تعلق و

 ملتي )بته اجتمتاع در و عضتويت تعهد و ملي( همگامي يا ايران کشور برابر در تكلیف احساس و تعلق

 .استت گرفتته قترار ستنجش ملي( متورد در سطح کنشگران ساير با رابطه کیفیت و نگرش نوع معني

 شتخص کته يتک تفكراتتي به و مشخصات خصوصیات، به فرد يک خانوادگي هويت خانوادگي: هويت

درون  ازدواج و زنتدگي بته عالقه و خانوادگي مصالح به توجه خانواده، به مکک تمايل برای خانوادگي،

 تنظتیم طیف لیكترت قالب در که گويه تعدادی اساس بر خانوادگي، رسوم به توجه چنینهم و فامیلي

 بته نستبت تعلتق داشتن براساس خود، از شخص هويت مذهبي: تعريف .است شده سنجیده ند،اشده

از  هاييشتاخص بتا متذهبي آن. هويتت بر مترتب احساسي و ارزشي مالحظات همراه خاص، به ديني

 میتزان  روابتط بتر اعتقتادات تتأثیر میزان ديني، دستورهای رعايت میزان دين، به افتخار میزان قبیل

 متاورايي متذهب هایمؤلفته بته اعتقتاد میتزان و دينتي اعمتال دادن انجتام میتزان ديتن، از شناخت

 خصوصتیات، ستنجش طريتق از شتخص يتک گروهتي هويت گروهي: هويتت .است شده گیریاندازه

 متغیتر اين گردد.مي حاصل است، آنها عضو که هاييگروه مورد در شخص يک که و تفكراتي هاويژگي

ستنجیده  ترتیبتي مقیاس و لیكرت طیف از استفاده با و ایگزينه پنج سؤاالت طريق از تحقیق در اين

 وجتود بازتابي بته طوربه که شودمي گرجلوه رفتارهايي صورت به دیفر هويت فردی: هويتشود. مي

 تجديد قابل و همواره منسجم هایزندگینامه هایروايت بر که خويشتن، از بازتابي تصوير اين .آيندمي

 گیترد. بترایهای مجترد جتای مينظام از برآمده و متعدد هایانتخاب پود و تار. در است استوار نظر،

 استتفاده ترتیبي مقیاس و ایگزينه چند سؤاالت با طیف لیكرت از پژوهش، اين در مفهوم اين بررسي

 .است شده

آوری شده از در نهايت، در مطالعه حاضر با عنايت به مباني نظری تحقیق و نیز اطالعات جمع

دو  روستايي هويت اجتماعي جوانانبررسي اثرات گردشگری در خصوص نامه و طريق پرسش

 t، به تجزيه و تحلیل متغیرها با استفاده از آزمون آماری دارای گردشگر و فاقد گردشگر دهستان

دار میان برای اثبات وجود و عدم وجود تفاوت معني t. در اين میان، از آزمون پردخته شده است

در مناطق روستايي فاقد روستايیان ساکن  در مناطق روستايي دارای گردشگر وروستايیان ساکن 

 های زير مورد آزمون قرار گرفته است:شود و در نهايت در اين تحقیق فرضیهاستفاده مي گرگردش

 بین توسعه گردشگری و هويت اجتماعي رابطه وجود دارد. .1

 .رابطه وجود دارد ت فردیيهو. بین توسعه گردشگری و 1-1

 .رابطه وجود دارد هويت جنسیتيو  توسعه گردشگری. بین 1-2

 .دشگری و هويت گروهي رابطه وجود دارد. بین توسعه گر1-3

 .. بین توسعه گردشگری و هويت ملي تغذيه رابطه وجود دارد1-4

 .. بین توسعه گردشگری و هويت خانواگي رابطه وجود دارد1-5
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 . بین توسعه گردشگری و هويت مذهبي رابطه وجود دارد.1-6

 

 

 

 منطقه مورد مطالعه

استان اردبیل در کشور ايران است. مرکز اين شهرستان شهر های شهرستان اردبیل يكي از شهرستان

آبادی تشكیل شده است. شهرستان  95دهستان و  10بخش و  3اردبیل است. اين شهرستان از 

به عبارتي  های مهم در جذب گردشگری استاردبیل با داشتن فاکتورهای مختلف از شهرستان

ست. منطقه گردشگری سردابه با مختصات شهرستان اردبیل از مناطق مستعد برای گردشگری ا

دقیقه تا  41درجه و  48دقیقه عرض شمالي و  34درجه و  38دقیقه تا  10درجه و  38جغرافیايي 

منطقه کیلومتری غرب شهرستان اردبیل واقع شده است  22دقیقه طول شرقي در  50درجه و  48

سبالن و برخوداری از محیط طبیعي گردشگری سردابه نیز به علت قرار گرفتن در دامنه شرقي کوه 

های متعدد، آبشار معروف سردابه و به خصوص هوای ، داشتن مراتع سرسبز، آبگرميبكر و کوهستان

پرنشاط و خنک در تابستان و سرد و برفي در زمستان، نقش در خور توجهي را در جذب گردشگری 

 دهد .مي( محدوده مورد مطالعه را در سطح استان نشان 1نقشه )و  دارد

 

 

 
 (: موقعيت جغرافيایي منطقه مورد مطالعه1شکل )

 .1394، و ملکي منبع: حيدری ساربان
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 هاتجزیه و تحليل داده

  های فردی نمونه آماری مورد مطالعهویژگي؛ های توصيفي تحقيقالف( یافته

 08/7 هويت مذهبي دهد میزان( نشان مي2های توصیفي در جدول )نتايج حاصل از يافته

درصد در سطح کم،  38/13دارای گردشگر در سطح خیلي کم،  دهستانگويان ساکن در پاسخ

در سطح خیلي زياد برآورد گرديد. در   41/34در سطح زياد و  11/27در سطح متوسط،  02/18

، فاقد گردشگر در سطح خیلي کم دهستانگويان ساکن در پاسخ 16/31 هويت مذهبيمقابل، میزان 

در سطح خیلي زياد  49/11در سطح زياد و  18/17در سطح متوسط،  75/21کم،  در سطح 42/18

دارای گردشگر به ترتیب  دهستانمیانگین و انحراف معیار  هويت مليدر مورد مولفه برآورد گرديد. 

فاقد گردشگر پیرامون  دهستانبرآورد گرديد و در مقابل میانگین و انحراف معیار  98/3و  55/6

میانگین و  در مورد مولفه هويت گروهيبرآورد گرديد.  11/4و  59/5به ترتیب  يهويت ملمولفه 

ارزيابي گرديد و در مقابل  85/3و 32/5دارای گردشگر به ترتیب  دهستانگويان انحراف معیار پاسخ

به ترتیب  هويت گروهيفاقد گردشگر پیرامون مولفه  دهستانگويان میانگین و انحراف معیار پاسخ

 دهستانگويان ساکن در پاسخ 71/10 هويت خانوادگي در مورد میزان ارزيابي گرديد. 24/4و  78/6

در   79/27 سطح متوسط، در 42/20درصد در سطح کم،  67/8دارای گردشگر در سطح خیلي کم، 

 73/28 هويت خانوادگيدر سطح خیلي زياد برآورد گرديد. در مقابل، میزان  41/32سطح زياد و 

در  29/17در سطح کم،  62/15فاقد گردشگر در سطح خیلي کم،  دهستان کن درگويان ساپاسخ

 در سطح خیلي زياد برآورد گرديد. در مورد میزان  83/13در سطح زياد و  53/24سطح متوسط، 

 17/26دارای گردشگر در سطح خیلي کم،  دهستانگويان ساکن در پاسخ 92/35 هويت فردی

در سطح خیلي زياد  12/12در سطح زياد و  36/15متوسط، سطح در  43/10درصد در سطح کم، 

فاقد گردشگر در  دهستانگويان ساکن در پاسخ 46/9 هويت فردیارزيابي گرديد. در مقابل، میزان 

در  56/33در سطح زياد و   47/19در سطح متوسط،  18/23در سطح کم،  33/14سطح خیلي کم، 

گويان ساکن در پاسخ 71/14، هويت جنسيعیت در مورد وض سطح خیلي زياد ارزيابي گرديد.

سطح متوسط،  در 89/15درصد در سطح کم،  51/18دارای گردشگر در سطح خیلي کم،  دهستان

هويت در سطح خیلي زياد ارزيابي گرديد. در مقابل، وضعیت  61/29در سطح زياد و  28/21

در سطح کم،  86/21کم،  فاقد گردشگر در سطح خیلي دهستانگويان ساکن در پاسخ 24/36جنسي

 در سطح خیلي زياد ارزيابي گرديد. 43/9در سطح زياد و  36/16در سطح متوسط،  11/16
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(، درصد فراواني، ميانگين و انحراف معيار در خصوص هویت اجتماعي جوانان 2جدول )

 روستایي دارای گردشگری و فاقد گردشگر

 محاسبات تحقیق حاضر. بع: من

 

 ب( نتایج استنباطي تحقيق:

 ها با استفاده از آزمون کای اسکوئرتجریه و تحليل داده

برای تعیین وجود رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون آماری کای اسكوير بهره  گرفته 

داری خي دو طح معني( ترسیم شده است با توجه به اين که س3طوری که در جدول )شد و همان

است. بنابر  01/0کمتر از متغیر هويت گروهي  دارای گردشگر در تمامي متغیرها به جز دهستاندر 
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 درصد پاسخ گويان )درصد( 

هویت 

 مذهبي

 21/4 34/6 41/34 11/27 02/18 38/13 08/7 دارای گردشگر

 65/3 55/5 49/11 18/17 75/21 42/18 16/31 فاقد گردشگر

هویت 

 ملي

 98/3 55/6 48/11 43/11 87/19 69/24 53/32 دارای گردشگر

 11/4 59/5 17/8 46/25 43/18 31/17 63/30 فاقد گردشگر

هویت 

 گروهي

 85/3 32/5 87/7 51/12 22/17 31/28 09/34 دارای گردشگر

 24/4 78/6 81/35 17/22 39/16 01/15 62/10 فاقد گردشگر

هویت 

انوادگخ

 ی

 85/4 73/5 41/32 79/27 42/20 67/8 71/10 دارای گردشگر

 63/4 19/4 83/13 53/24 29/17 62/15 73/28 فاقد گردشگر

هویت 

 فردی

 98/3 11/5 12/12 36/15 43/10 17/26 92/35 دارای گردشگر

 87/3 88/6 56/33 47/19 18/23 33/14 46/9 فاقد گردشگر

هویت 

جنسيت

 ی

 78/2 65/4 61/29 28/21 89/15 51/18 71/14 دارای گردشگر

 85/3 21/4 43/9 36/16 11/16 86/21 24/36 فاقد گردشگر
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هويت توان گفت که بین تمامي متغیرهای درصد مي 99شود و با اطمینان تايید مي H1اين فرض 

دشگری در و توسعه گرمذهبي، هويت ملي، هويت خانوادگي، هويت فردی و هويت جنسیتي 

 داری وجود دارد. دارای گردشگر رابطه معنيدهستان 

 

 : نتایج آزمون کای اسکویر جهت تعيين رابطه بين متغيرهای تحقيق3جدول

 .محاسبات تحقيق حاضرمنبع: 

برای تعیین وجود رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون آماری کای اسكوير بهره  گرفته 

داری خي دو ت با توجه به اين که سطح معني( ترسیم شده اس4طوری که در جدول )شد و همان

است بنابر  05/0از  ترگردشگر در تمامي متغیرها به جز متغیر هويت مذهبي بیش در دهستان فاقد

هويت  توان گفت که بین تمامي متغیرهایدرصد مي 95شود و با اطمینان تايید مي H0اين فرض 

و توسعه گردشگری در ويت جنسیتي ملي، هويت گروهي، هويت خانوادگي، هويت فردی و ه

 داری وجود ندارد. فاقد گردشگر رابطه معني دهستان

 : نتایج آزمون کای اسکویر جهت تعيين رابطه بين متغيرهای تحقيق4جدول

 .محاسبات تحقيق حاضرمنبع: 

 

 pمقدار وی کرامرز کای اسکویر خصوصيات ردیف

 001/0 360/0 65/54 هويت مذهبي 1

 000/0 598/0 65/3 هويت ملي 2

 311/0 501/0 35/43 هويت گروهي 3

 003/0 456/0 54/89 هويت خانوادگي 4

 000/0 542/0 32/2 هويت فردی 5

 000/0 574/0 14/3 هويت جنسیتي 6

 pمقدار وی کرامرز کای اسکویر خصوصيات ردیف

 000/0 498/0 42/78 هويت مذهبي 1

 356/0 421/0 75/25 هويت ملي 2

 211/0 498/0 25/64 وهيهويت گر 3

 198/0 511/0 11/91 هويت خانوادگي 4

 641/0 459/0 99/3 هويت فردی 5

 298/0 212/0 14/16 هويت جنسیتي 6
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 :tآزمون ها با استفاده از آزمون تجزیه و تحليل داده

دهستان  جوانان روستايي اجتماعيهای هويت در ارتباط با شاخص t(، نتايج آزمون 3مطابق جدول )

با دهد که بین متغیرهای هويت فردی و هويت گروهي شگر نشان ميدارای گردشگر و فاقد گرد

به عبارت ديگر هويت اجتماعي  داری وجود ندارد)توسعه گردشگری( رابطه معني متغیر مستقل

. اما ده يكسان بوده استجوانان روستايي دهستان دارای گردشگر و فاقد گردشگر در موارد ذکر ش

با متغیر مستقل رابطه هويت مذهبي، هويت ملي، هويت خانوادگي و هويت جنسیتي بین متغیرهای 

توان گفت در تمامي موارد های بدست آمده از دو گروه ميبا توجه به میانگین داری وجود دارد.معني

هويت ملي، هويت خانوادگي و ذکر شده، هويت اجتماعي جوانان روستايي )در بعد هويت مذهبي، 

 تر از دهستان فاقد گردشگر بوده است. هويت جنسیتي( دهستان دارای گردشگر بیش

درمورد هویت اجتماعي جوانان روستایي دهستان دارای  t( نتایج آزمون 3جدول)

 گردشگر و دهستان فاقد گردشگر

 .محاسبات تحقيق حاضرمنبع: 

 

 گيری و پيشنهادهابحث، نتيجه

معنای هر فرد در هر محیط و اجتماعي به هويت وی بستگي دارد و برای اين که فرد بتواند در 

وال وجه تمايز جامعه زندگي کند به يک هويت مستقل و مشخص نیاز دارد. چرا که هويت هر فرد ا

ترين ترين و اساسيسازد و ثانیا هويت هر فرد مهمبین من و ما با ديگری و ديگران را روشن مي

منبع شناخت عواطف و احساسات و سازماندهي و رفتارهای جمعي و فردی درون جامعه به شمار 

 رود. مي

شدن و هجوم زمان و هويت در عصر پست مدرن و جهاني شدن مفهومي نسبتا پايدار است. جهاني 

به دنبال داشته است. کم رنگ  -در سطح فردی و جمعي –فضای مجازی، تبعات مهمي برای هويت 

ف
دی

ر
 

 خصوصيات

دهستان دارای 

 گردشگر

دهستان فاقد 

 t Sigمقدار  گردشگر

 SD ميانگين SD ميانگين

 000/0 65/7 65/3 55/5 21/4 34/6 هويت مذهبي 1

 002/0 22/6 11/4 59/5 98/3 55/6 هويت ملي 2

 08/0 75/6 24/4 78/6 85/3 32/5 هويت گروهي 3

 000/0 12/6 63/4 19/4 85/4 73/5 هويت خانوادگي 4

 123/0 32/8 87/3 88/6 98/3 11/5 هويت فردی 5

 03/0 75/6 85/3 21/4 78/2 65/4 هويت جنسیتي 6
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جايي داوطلبانه و اجباری دهي مجدد جغرافیايي و سیاسي، جابهشدن مرزهای جغرافیايي، سازمان

هايي ها و جريانمهها، هجهای اجتماعي، سبب ظهور تحرکافراد، جريان اطالعات و سرمايه و شبكه

شده است که همگي باعث تعريف مجدد هويت در سطوح مختلف جامعه و سازمان اجتماعي گشته 

است. در اين راستا، رابطه بین گردشگری و هويت، کانون توجه مستقیم و غیر مستقیم مطالعات 

سوی سازمان  زيادی بوده است. برای مثال الن فانت و همكارانش بیان مي کنند که: گردشگری، از

های بین المللي ابزاری تعلیمي تصور مي شود که به ظهور هويت های جديد کمک مي کند هويت 

هايي که با پیكربندی نوين چند قومي يا چند کشوری کنوني متناظر هستند. هويت 

 نوردد. بنابراين، گردشگرچنین الكترونیكي را درميالمللي و همکنندگان، مرزهای ملي و بینمصرف

حتي اگر در دنیای مجازی باشد ممكن است به شدت تحت تأثیر گردشگران ديگر قرار گیرد. 

های خويش عالقه امكان داده تا با يكديگر ارتباط برقرار کرده و هويتاينترنت به اين اجتماعاتِ هم

شان، کوری و گردشگری مجدداً تعريف نمايند و حتي از راه به اشتراک گذاشتن ادراآرا از طريق فن

دهي هويت مورد فانت اهمیت نقش ايدئولوژی را در شكلالن هويت مقصدها را نیز شكل دهند.

خواه توصیف گرديده و هويت به دهد. گردشگری غالباً قدرتي امپريالیستي يا برتریسؤال قرار مي

اريابي گردد و به سان محصوالت ديگر، بازبندی ميشود، بستهمحصولي تبديل گشته که ساخته مي

شوند. ها ساخته ميها در ارتباط با ساير هويتگويد: بیشتر هويتفانت ميگونه که النشود. همانمي

های جوامع میزبان در صورت نداشتن حس نیرومندی از هويت به احتمال فراوان تسلیم وسوسه

 .سپارندشوند و سنن خود را به فراموشي ميسازی ميتجاری

و ايجاد تنوع در مصرف، گردشگری بعد از جنگ جهاني دوم به سرعت رشد با افزايش رفاه نسبي 

داليلي کرد و بر سپهر اجتماعي اقتصادی کشورها و افراد تاثیرهای فراواني گذاشت. عالوه بر اين، 

و توسعه  هانظیر تحوالت جهاني، توسعه شهری، توسعه تكنولوژيكي، فراگیر شدن تاثیر رسانه

امعه روستايي ايران به عنوان جامعه در حال گذار دستخوش تغییرات و سبب شده که ج گردشگری

شود. گستردگي دامنه اين تحوالت منجر به  هويت اجتماعيهای فراواني در ابعاد مختلف دگرگوني

در جوامع روستايي شده و تغییر هويت اجتماعي ها، تحوالت خانواده و شكاف نسلي تغییر ارزش

توان به اند. از جمله اين عوامل ميتاثیر بوده هويت اجتماعين تغییر است. عوامل متعددی در اي

ها و ساليق متعدد عامل توسعه و گسترش گردشگری روستايي اشاره کرد که سبب ورود فرهنگ

گويي به چنین تالش روستايي برای پاسخهای روستايي شده است. همخارج از روستا به درون محیط

و افزايش سطح رضايتمندی آنها منجر به تغییر در شرايط زندگي  نیازهای گردشگران بیروني

شده است. لذا اثرات عیني و ذهني گردشگری به  چه در بعد عیني و چه در بعد ذهني روستايي

باشد. در اين راستا قابل مشاهده مي هويت اجتماعيصورت آني و با مرور زمان در قالب تغییرات 

های زيست روستايي هستند ه حضور گردشگران يكي از مكانروستاهای مقصد گردشگری به واسط

باشند. در اين راستا در مواجه مي هويت اجتماعيکه به شدت با چالش مربوط به تغییرات 
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های مختلف فرهنگي، اجتماعي، در جنبه تغییرات هويتيروستاهای مقصد گردشگری شاهد وجود 

باشیم که در اين مطالعه تالش شده است دامنه کارگیری محیط زيست ميههای اقتصادی و بفعالیت

ای از رابطه بین گردشگری و شدت آن مورد مطالعه قرار گیرد به عبارتي، در اين تحقیق تحلیل تازه

های و هويت اجتماعي جوانان روستايي شهرستان اردبیل ارائه شده است. بنابر اين با توجه به فرضیه

های نظری نظريه پردازاني نظیر تاجفل، گیدنز، مارکس، کاستلز و هتايید شده ما در اين راستا از حوز

... در زمینه هويت اجتماعي، تالش شده قدرت بازتابندگي گردشگری در حوزه هويت اجتماعي 

ها و نگرش افراد تغییرات شگرفي در زندگي روزمره معین گردد، زيرا در دوران کنوني با تغییر ارزش

يد. گردشگری با اثرگذاری بر سبک زندگي بشر امروز نقش تعیین آبشر امروزی به وجود مي

های زندگي امروزی متمايز فرد برای او تعیین های اجتماعي دارد. مثال سبکای در بروز هويتکننده

کند با چه کساني رابطه داشته باشند، نوع نگاه به ملیت، مذهب و خانواده چگونه باشد. مي

های افراد را در مورد برداشت آنان از يت اجتماعي افراد نوع انگارهگردشگری با اثرگذاری بر هو

کند. در دنیای مدرن امروز هويت اجتماعي افراد عمال بر اساس روايت خويشتن خود تعیین مي

بر اين شود. باشد که فرد از خود بر اساس عضويت و فرديت خويش ساخته و بازساخته ميخاصي مي

، اقدام به هويت اجتماعي جوانان روستاييثرات توسعه گردشگری بر اساس و با هدف شناسايي ا

های آماری نشان داد تحلیلدر شهرستان اردبیل شد. ای بین دو دهستان جام يک مطالعه مقايسهان

توسعه و شكوفايي گردشگری در تغییر هويت اجتماعي جوانان روستايي شهرستان اردبیل تاثیرگذار 

های هويت اجتماعي به جز بستگي توسعه گردشگری در تمامي مولفهبوده است. به طوری که هم

محاسبه شده بین  pهويت گروهي در قالب فرضیه تحقیق به اثبات رسید و در اين ارتباط، میزان 

های هويت مذهبي، هويت ملي، هويت خانوادگي، هويت فردی و هويت جنسیتي با متغیر مولفه

در ارتباط  t. از طرف ديگر، نتايج آزمون را نشان داد 01/0ز توسعه گردشگری سطح معناداری کمتر ا

 هويت گروهي و هويت فردیبین متغیرهای توسعه  داددو گروه نشان  هويت اجتماعي هایمولفهبا 

هويت مذهبي، داری وجود ندارد. اما بین متغیرهای با متغیر مستقل)توسعه گردشگری( رابطه معني

اين  داری وجود دارد.با متغیر مستقل رابطه معنيت جنسیتي يوهويت ملي، هويت خانوادگي و ه

( 2014( و اسپینوزا )2014آديس ) ،(2014اکسو )، (2015بانیني و پولیس ) يافته با نتايج حاصل از

(، بین توسعه گردشگری و هويت خانوادگي و مذهبي 2014اسپینوزا ) مطابق تحقیقات طابق دارد.ت

(، توسعه و شكوفايي گردشگری اثرات خود را در 2014طالعات آديس )رابطه وجود دارد. بر طبق م

های خود پیرامون (، در يافته2015پولیس )بانیني و دهد. تغییر هويت فردی و جنسیتي نشان مي

گردشگری و هويت اجتماعي دريافت که بین گردشگری و تغییر هويت خانوادگي و جنسیتي رابطه 

(، نشان داد که توسعه گردشگری در 2014ن مطالعات بانیني و  اکسو )در نقطه مقابل آو وجود دارد 

تغییر هويت مذهبي، فردی و ملي ساکنان روستايي تاثیرگذار بوده ولي بر هويت گروهي تاثیر 

 هويت اجتماعي جوانانتوان چنین نتیجه گرفت که گردشگری در لذا در مجموع مينداشته است. 
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بنابراين در راستای کاهش اثرات منفي گردشگری در تغییرات غیر روستايي تاثیرگذار بوده است. 

به در پايان بايد گفت که گردد.پیشنهاداتي به شرح زير ارائه مي هويت اجتماعي روستايانضروری 

دلیل گسترش و افزايش ورود گردشگران به مناطق روستايي و اثرگذاری گردشگران بر جوانان 

های پديده فعاالنه روبرو شود و تالش کند تا خطرات و آسیب روستايي بر دولت است که با اين

منفي آن به حداقل ممكن کاهش يابد. و از آن جايي که گسترش گردشگری روستايي دارای معايب 

های اجتماعي با باشد لذا بر متولیان امر است که با تشكیل شبكهمي منحصر به خود و محاسن

عالوه رساني الزم را انجام دهد. مورد مضرات گردشگری اطالعجوانان روستايي در تماس بوده و در 

بر اين، گسترش گردشگری به کاهش هويت ملي، خانوادگي، مذهبي و جنسیتي جوانان روستايي 

ها علمي به تقويت اين هويت -شود با سازوکارهای درخور فرهنگيشود لذا توصیه ميمنجر مي

های بعدی پیرامون بررسي رابطه بین شكوفايي ژوهشپیشنهاد آخر اين است در پ پرداخته شود.

 های تلفیقي استفاده گردد. های کیفي، در صورت امكان از روشاجتماعي از روش هويتگردشگری و 
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